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Valsts prezidenta Egila Levita uzruna
Saeimas 2019. gada rudens sesijas atklāšanā

Ļoti cienījamās Saeimas deputātes!
Augsti godātie Saeimas deputāti!
Dāmas un kungi!
I
Sēžu zālē atrodas divas sienas plāksnes, 

uz kurām rakstīti mūsu Satversmes pirmie 
divi panti: Latvija ir neatkarīga demokrātis-

ka republika, un Latvijas valsts suverēnā vara pieder Lat-
vijas tautai.

Šīs plāksnes mums atgādina Satversmes pamatus, pro-

ti, kādai vienmēr ir jābūt mūsu val-
stij un kam vienmēr piederēs vara 
Latvijā.

Arī tajā, ka šīs plāksnes ir iz-
vietotas tieši Saeimas Sēžu zālē, ir 
svarīgs vēstījums. Latvija atbilstoši 
Satversmes koncepcijai ir parla-
mentāra republika. Saeimas Sēžu 

 
Turpinājums 12. lpp.

12. Lielā nometne „Solījums“
Ieradās dalībnieki no visas pasaules

Piecdesmit divus gadus pēc latvie-
šu gaidas un skauti pirmo reizi pulcē-
jās ASV uz Lielo nometni Tēvzeme, 
simt divdesmit četri skauti un gaidas 
devās uz Ņujorkas Adirondack kal-
niem uz 12. Lielo nometni Solījums. 
No 2019. gada 11. līdz 17. augustam 
Boy  Scouts  of  America  (BSA) Camp 
Massawepie īpašumā atskanēja latvie-
šu valoda, dziesmas, saucieni un solī-
jums būt labiem skautiem un gaidām!

Nometne jau divus gadus veido-
jās, kopš Latviešu skautu kustības 
un Latviešu gaidu kustības pārstāvji 
atgriezās no LSGCO rīkotās Simtga-
des ugunskurs nometnes Latvijā, atzī-
mējot skautisma simts gadus. Skautu 
nometnes rīkotājam vad. Arnim Ko-
rolkevicam un gaidu nometnes rīko-
tājai vad. Marutai Auģei bija liels 
darbs, sarīkot nometni, kura nebija 
to vienību pilsētās: vad. Korolkevics 

darbojās ar Rīgas (72. ) skautu vienību 
Toronto, un vad. Auģe ar Sauleskalna 
(7. ) gaidu vienību Bostonā. Nomet-
nes organizēšanas komitejā nāca pa-
līgā vad. Ēriks Kleperis no Toronto 
kā tehniskās nozares vadītājs, Linda 
Byron no Ņujorkas kā finanšu nozares 
vadītāja un vad. Liene Kukaina no 
Dienvidkarolīnas kā informācijas no-
zares vadītāja. 12. Lielās nometnes So-
lījums dziesmu sacerēja bijušais Rīga 
(72. ) skautu vienības rovers Viktors 
Kūlnieks. Tai piedziedājums skan šā:

„...Un mans solījums šodien
Tas skrien un skrien un skrien,
Tas neguļ, tas negurst, uz nākotni.
(Un) Iedami uz nākotni
Tas piepildīsies,
Jo to mēs apsolām no pašas sirds,
Jo to mēs dāvinām no pašas sirds.“
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Psiholoģijas prof. B. Martinsones vieslekcijas
Skolas saimei un sabiedrībai – arī angļu valodā runājošie laipni lūgti

Pertas Latviešu namā; kontaktperso-
nas – Goda konsuls Rietumaustrālijā 
Jānis Purvinskis un Līva Ulmane.

Kafija un uzkodas arī jūs gaidīs. 
Spraigas diskusijas garantētas! Ieeja 
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Ja jūs sev kaut reizi esiet uzdevuši 
jautājumus:
• vai mana ģimene un mans bērns 

ir ieguvējs vai zaudētājs no tā, ka 
bērns aug daudzvalodu ģimenē;

• kāpēc un vai vispār vajadzētu vest 
bērnu uz latviešu skolu / spēļu gru-
pu;

• kas ir sociāli emocionālā audzināša-
na, kā palīdzēt mūsu bērniem bagā-
tināt viņu emocionālo pasauli;

• kāda ir mana kā vecāka loma bērna 
emocionālās attīstības un pozitīvas 
uzvedības veicināšanā;

• ko tieši es varētu darīt sava bērna 
izaugsmei;

• kā arī nedaudz par to, kādas izmai-
ņas notiek Latvijas skolās šobrīd un 
ko nozīmē projekts Skola 2030,

tad varu jūs iepriecināt.
Šī gada oktobrī Austrālijas pilsē-

tās, kurās ir latviešu skola vai spēļu 
grupa, šos jautājumus varēsiet uzdod 
personīgi Latvijas Universitātes psi-
holoģijas profesorei Baibai Martin-
sonei. Lekcijas nosaukums Vecāku un 
skolas  loma  bērnu  vispusīgās  attīstī-
bas veicināšanā bilingvālisma kontek-
stā.

Lekciju un diskusiju mērķis ir pa-
dziļināt šo jautājumu izpratni un vei-
dot skolas un sabiedrības dialogu par 
šīm tēmām. Lekcija notiks latviešu 
valodā, tomēr lektore iedrošina nākt 
arī angļu valodā runājošo sabiedrības 
daļu (nepieciešamības gadījumā būs 
iespēja pārslēgties uz angļu valodu). 
Savukārt, jautājumus varēsiet droši 
uzdot abās valodās.

Īsumā par Baibu Martinsoni
Baibas pirmā izglītība ir biolo-

ģijas skolotāja, tomēr sākot strādāt 
skolā 90. gados – brīdī, kad mainījās 
Latvijas skolu sistēma, ieplūda jau-
nas vēsmas skolu sistēmā un atdzima 
psiholoģija, Baibai radās interese par 
šo priekšmetu. Viņa uzsāka studijas 
Latvijas Universitātes Psiholoģijas 
nodaļā, iegūstot pilnu psihologa iz-
glītību un doktora grādu klīniskajā 
psiholoģijā.

Pateicoties izglītotiem un aktī-
viem trimdā dzīvojošiem latviešiem, 
Latvijā tika radīta iespēja studēt psi-
holoģiju atbilstoši rietumu pasaules 
standartiem. To ar savu ieguldījumu 
nodrošināja tādas izcilas personības, 
kā Solveiga Miezīte, Sandra Sebre, 
Jānis Grants, Māris Ķirsons, Edīte 
Ozola, Lia Kapele, Ināra Erdma-
ne un citi. Šobrīd Baiba jau 15 gadus 
strādā Latvijas Universitātē, ir asoci-
ētā profesore klīniskajā psiholoģijā, 
vadošā pētniece izglītības psiholoģi-
jā, Psiholoģijas un Izglītības vadības 
studiju doktorantūras skolas vadītāja. 
Paralēli Baiba strādā kā praktizējoša 
psiholoģe savā praksē. Viņa ir serti-

ficēta trīs noza-
rēs: klīniskajā un 
veselības, skolu 
un izglītības un 
arī konsultatīva-
jā psiholoģijā.

Neskatoties uz 
praktisko un aka-
dēmisko darbību 
psiholoģijā, Bai-
ba ir saglabājusi 
ciešu kontaktu un 
interesi par skolu. 
Šajā psiholoģijas 
u n  p e d agoģ i ja s 
saskares punktā 
notiek lielākā daļa viņas pētniecības 
darba.

Pēdējos 10 gadus Baiba aktīvi 
strādā pie sociāli emocionālās mā-
cīšanās (Social  emotional  learning) 
ieviešanas Latvijas izglītības sistē-
mā. Viņa ir piedalījusies arī projektā 
Skola 2030, kas izstrādā jauno kom-
petencēs balstīto Latvijas izglītības 
standartu, un palīdzējusi integrēt 
sociāli emocionālās mācīšanās idejas 
standartā. Paralēli viņa ir piedalīju-
sies pedagogu studiju kursu izstrādē, 
lai skolotāji universitātē gūtu tādas 
zināšanas, ka varētu sekmīgi mācīt 
bērniem ne tikai akadēmiskās zi-
nāšanas un prasmes, bet arī sociāli 
emocionālās kompetences. Baiba ir 
autore Latvijas Sociāli emocionālās 
mācīšanās programmai un pastāstīs 
arī par citām aktivitātēm, kas notiek 
Latvijā un sadarbībā ar citu valstu 
kolēģiem.

Pirms lekcijas gandrīz visās pilsē-
tā ir plānota viena latviešu skolu sko-
lotāja uzstāšanās, kas nesen atgriezies 
no šīgada Latviešu valodas aģentūras 
rīkotā semināra nedēļas nogales sko-
lotājiem. Skolotājs dalīties ar saviem 
iespaidiem par semināru un pastāstīs 
par jaunumiem, materiāliem un citām 
interesantām lietām, ko vecāki un sko-
lotāji var izmantot savu bērnu latviešu 
valodas apguvē. 

Pasākumu datumi un laiki
Sestdien, 12. oktobrī, plkst. 11.40 

Melburnas Latviešu nama mazajā 
zālē; kontaktpersona: skolas pārzinis 
Aldis Sveilis. 

Svētdien, 13. oktobrī, plkst. 14.00 
Brisbenas Latviešu namā; kontakt-
persona spēļu grupas vadītāja Marta 
Eiduka.

Sestdien, 19. oktobrī, plkst. 11.30 
Sidnejas Latviešu nama M. Siliņa 
zālē; kontaktpersona skolas pārzinis 
Normunds Ronis.

Sestdien, 26. oktobrī, plkst. 9.30 
Adelaides Latviešu nama Tālavas ma-
zajā zālē; kontaktpersona LAAJ Skolu 
nozares vadītāja Ļena Rumpe.

Svētdien, 27. oktobrī, plkst. 13.00 

Baiba Martinsone (no kreisās).
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2019. gada 2. sep-
tembrī Latvijas pastā-
vīgais pārstāvis Zie-
meļatlantijas līguma 
organizācijā (NATO), 
vēstnieks Edgars 
Skuja iesniedza akre-

ditācijas vēstuli NATO ģenerālsekre-
tāram Jensam Stoltenbergam.

Tikšanās laikā tika pārrunāti no-
zīmīgākie jautājumi, kuri ir sagatavo-
šanā NATO dienaskārtībā līdz šī gada 
beigām, tostarp dalībvalstu un valdību 
vadītāju tikšanās 3. un 4. decembrī 
Londonā.

E. Skuja apliecināja Latvijas gata-
vību turpināt pilnveidot valsts aizsar-

dzības spējas un Latvijas apņemšanos 
stiprināt alianses drošību. E. Skuja 
uzsvēra NATO kolektīvās drošības un 
aizsardzības principa nozīmi Latvijai 
un visam reģionam, kā arī izteica atzi-
nību par alianses dalībvalstu militāro 
sadarbību ar Latviju un to klātbūtni 
reģionā.

J. Stoltenbergs pozitīvi novērtēja 
Latvijas saistību izpildi, piešķirot aiz-
sardzības budžetam 2% no IKP, kā arī 
Latvijas dalību NATO misijās. Tāpat 
sarunā tika apspriesti citi aktuāli drošī-
bas un aizsardzības politikas jautājumi.

Edgars Skuja vēstnieka amatā 
NATO nomainīja Induli Bērziņu.

LR Ārlietu ministrija

Šī gada 30. maijā – Oskars Andis 
Graudiņš ieguva Bachelor  of  Emer-
gency Health and Paramedic Practice 
grādu Monaša (Monash) universitātē, 
Melburnā.

Jau 2015. gadā, tai pašā universitā-
tē Oskars ieguva Bachelor of Science 
grādu.

Oskars dzimis Sidnejā un tur uz-
sācis savas skolas gaitas, kā austrā-
liešu, tā arī Sidnejas Latviešu bied-
rības skolā. Bez tam, Oskars beidzis 
AZVV (Annas Ziedares Vasaras vi-
dusskolu) un tur arī izpildījis audzi-
nātāja pienākumus. Viņš vairākus 
mēnešus pavadījis Latvijā, kur bijis 
audzinātājs Latviešu ārzemju jaunat-
nes nometnē.

Dzīvojot Sidnejā, Oskars, jau otrā 
paaudzē ir tautas deju grupas Jautrais 
pāris dalībnieks, sekojot savai mātei 
un savam tēvam. Pārceļoties uz Mel-
burnu, Oskars turpina cilāt kājas Rite-
nīša rindās! Piedalījies vairākās Aus-
trālijas Latviešu Kultūras dienās, kā 
arī ar deju kopu Jūrmalnieki – Latvijas 
simtgades svētkos Rīgā.

Kur nu vēl, kad studijas atļāva, 
kopā ar savu tēvu dziedāja jaundibinā-
tajā vīru korī Veseris.

Jau trešajā paaudzē, sekojot savam 
vectēvam un tēvam, Oskars guvis pa-

nākumus basketbola laukumā. Bijis 
Sporta kopas Spars pulkā Sidnejā, 
Melburnā turpinājis savas gaitas MLS 
sastāvā, kas 2018. gadā izcīnīja pirmo 
vietu savā līgā.

Tagad Oskara ceļi veduši uz Lon-
donu, kur viņš strādā savā jaunajā pro-
fesijā.

Ināra Graudiņa
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Kad beidzās Otrais 

Pasaules karš? Latvijā 
bieži dzird apgalvoju-
mu, ka Otrais Pasaules 
karš beidzās 1945. gada 
8. maijā (vai 9. maijā). 

Citi atceras, ka kara darbība tomēr 
turpinājās, un Japāna parakstīja bez-
ierunu padošanās tikai 1945. gada 
15. augustā. Bet ir arī vēl citas versijas.

Dīvainākais ir vairākkārt lasītais 
par latviešu bēgļiem, kuri atstāja Lat-
viju, it kā „pēc Otrā Pasaules kara“. 
Bēgļi devās ar kuģiem no Rīgas līdz 
tam brīdim, kad to ieņēma Sarkanā 
armija jau 1944. gada 13. oktobrī. Tad 
vēl kādu laiku kuģi brauca no Kurze-
mes. Bet, izņemot zvejnieku laivas, 
bēgšana beidzās ar Vācijas kapitulāci-
ju 8. maijā – pēdējais kuģis ar 27 700 
pasažieriem atstāja Liepājas ostu 
1945. gada 8. maijā.

Tātad, ja bēgļi atstāja Latviju „pēc 
Otrā  Pasaules  kara“, tad Otrais pa-
saules karš beidzās jau 1944. gadā. 
Skaidrs, ka šīs ir muļķības, kaut arī 
samērā izplatītas.

Mazliet nopietnāk, runājot par 
karu Eiropā, 1945. gada 2. augusta 
Potsdama  vienošanās atstāja neno-
kārtotus vairākus jautājumus. Tie tika 
atlikti līdz kamēr būtu finalizēts miera 
līgums, kuru parakstītu tad, kad ir di-
bināta tāda Vācijas valdība, kura būtu 
„adekvāta“ šim nolūkam.

Bija jāgaida 45 gadi, līdz kamēr 
Vācija parakstīja Galīgo  vienošanos 
(angliski „Treaty  on  the Final  Settle-
ment  with  Respect  to  Germany“) ar 
četrām Vāciju okupējošām valstīm: 
ASV, Apvienoto Karalisti, Franciju un 
Padomju Savienību. Tas notika Maska-
vā pirms tieši 29 gadiem – 1990. gada 
12. septembrī. Līgumu atsevišķi pa-
rakstīja Vācijas Federatīvā republika 
(Rietumvācija) un Vācijas Demokrā-
tiskā republika (Austrumvācija), bet to 
vēlāk ratificēja apvienotā Vācija.

Galvenie noteikumi bija par mili-
tāriem spēkiem un par robežām. Oku-
pējošās varas atteicās no visām tiesī-
bām, kuras tām bija Vācijā. Padomju 
bruņotie spēki pamestu Vāciju līdz 
1994. gada beigām, un Vācija samazi-
nātu savus bruņotos spēkus uz ne vai-
rāk kā uz 370 000 militārpersonām. 
Visas pagaidu robežas tika apstiprinā-
tas, un Vācijas satversmi mainīja tā, 
lai Vācija nekad nedrīkstētu pieņemt 
lūgumu pievienot Vācijai kādu terito-
riju ārpus 1990. gada līgumā noteikta-
jām robežām.

Tātad, kaut arī nekad nav bijis for-
māls miera līgums, ar kuru tiktu no-
slēgts Otrais Pasaules karš, ir zināma 
loģika apgalvojumam, ka karš Eiropā 
beidzās ar Gala  līguma parakstīšanu 
pirms 29 gadiem.

GN

Oskars Andis Graudiņš
Ieguvis otro bakalaura grādu

Oskars Graudiņš un Ināra Graudiņa.
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Latvijas vēstnieks Edgars Skuja
Iesniedz akreditācijas vēstuli NATO ģenerālsekretāram

bez maksas, tomēr vēlama dalībnieku 
reģistrācija. Rakstiet uz epastu  laaj.
izglitiba@gmail.com līdz 6. oktobrim, 
vai aizpildiet īsu reģistrācijas anketu 
https://www.surveymonkey.com/r/
PVDGJQK, norādot vārdu, uzvārdu, 
kontaktinformāciju (epasts vai 

tālrunis), pilsētu kurā piedalīsieties 
pasākumā un vai ir nepieciešama 
tulkošana.

Pasākumu līdzfinansēja Latvie-
šu valodas aģentūra no Izglītības un 
zinātnes ministrijas budžeta prog-
rammas Valsts valodas politika un 
pārvalde.

Ļena Rumpe,
LAAJ Skolu nozares vadītāja

Prof. B. Martinsones vieslekcijas
Turpinājums no 2. lpp.
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Piektdienas, 23. au-
gusta, pēcpusdienā ļau-
dis no aprūpes nama un 
Latviešu ciema mājiņām 
Melburnā bija aicināti 
uz Baltijas ceļa 30 gada-
dienas atzīmēšanu Cie-

ma Lielajā zālē!
Sanākušie bija kupls pulks. Vis-

pirms visi kopīgi noskatījās vēstu-
riskas īsfilmas, par 1989. gada no-
tikumiem. Ivars Štubis nolasīja 
vēsturiskos faktus, un tad sanākušie 
sadevās rokās un nodziedāja Latvijas 
valsts himnu – Dievs, svētī Latviju un 
Daugav’ abas malas. Tad sekoja dek-
lamācijas; pašu sacerētus dzejoļus no-
skaitīja Viktors Bendrups un Anna 
Švalbe. Vēlāk visi pakavējās pie ka-
fijas, tējas, cepumiem un vīna, uzsau-
cot: Saules mūžu Latvijai!

Pavasara elpa Ciema dārzā...
Austrālijas kalendārā pavasaris 

sākas 1. septembrī, bet Latviešu Cie-
ma Melburnā dārzā to neviens neska-
tās un nezin, tāpēc jau krietni pirms 
šī datuma Ciema dārzā bija izziedē-
jušas Latvijas pavasarim raksturīgās 
puķes.

Sniegpulkstenītes, atraitnītes, 
kliņģerītes, ledenes. Dobēs jau zaļoja 
piparmētras un stiepās lociņi. Mazus, 
dzeltenus pumpurus rādija narcises. 
Baltās un rozā ziedu kupenās ziedēja 
ābeles un ķirši.

Latviešu ciema ziņas
Baltijas ceļam – 30!

Baltijas ceļa 30 gadadienas atzīmēšana. Pie klavierēm Ivars Štubis.
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Pavasaris Latviešu ciemā.
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Atkal un atkal...
Jancis par rakstīšanu

Labs tas darbiņš kas 
padarīts. Izdzēsu visus 
rakstus ārā no laptopa 
un sākšu pa jaunam. Tīri 
vai nelabi palikās. Grie-
zies, kur gribi, priek-
šā – soliņš un krūmiņš – 

krūmiņš un soliņš... līdz apnikumam. 
Atkal un atkal. No šī brīža PUNKTS! 
Ja tā Mūza nevar neko labāku izdomāt, 
kā mani iedvesmot, kā tikai krūmiņu 
un soliņu, tad jāmeklē cita mūza. Kā 
jau teicu – PUNKTS.

Runāšu par meitenēm, kaut gan 
par viņām man vēl mazāk jēgas nekā 
par dārza mēbelēm un apstādījumiem. 
Runāšu par ēšanu, kaut gan es ēdu bez 
jēgas un būs grūti runāt par kaut ko 
bez jēgas. Citiem vārdiem, jeb īsāki iz-
sakoties, izklausās, ka es taisītos runāt 
par visu to, par ko man nav nekādas 
jēgas.

Kāds gudrinieks varbūt teiks – 
Nu,  kas  tad  jauns?  Jauns būs tas, 

ka košumaugi un sēžamvietas vairs 
netiks pieminētas. Lai aug savā no-
dabā, kamēr es drusku pasapņoju par 
daiļo radījumu un citām gardām lie-
tām.

Kad kādu stundu biju aizrautīgi 
un no visas sirds un dvēseles domā-
jis, tad nācu pie slēdziena, ka man 
nekas nesanāks ar to rakstīšanu par 
daiļo dzimumu. Tās divstāvu pada-
rīšanas, cik vēl atceros, jau noteikti 
neietu cenzūrai cauri un tās maigās, 
jūteklīgās lietiņas un čubināšanās 
nevienam, kas pusmūžam pāri, vairs 
nevar interesēt. Tātad, nav ko sākt 
ķēpāties.

Tad nu atliek ēšana. Tas būtu tīri 
patīkams darbiņš, bet veikalos taču 
var dabūt simtiem, ja ne tūkstošiem 
pavārgrāmatas; vairāk noteikti nav va-
jadzīgs. Nē, vairāk nē!

Un tad man atausa gaisma; man 
agrāk vai vēlāk tā vienmēr notiek. 
Blenžu, blenžu griestos blāvām acīm, 

nesaprazdams vai rīts, vai vakars, 
vai nakts, vai diena, un tad pēkšņi 
BRĀKŠ, un galvā tik koša un spoža 
ideja, ka gandrīz vai gaisā jālec un vi-
sai pasaulei jāziņo, cik man gaiša gal-
va. Skaidra lieta!

Man jāraksta grāmata, kur sa-
rakstītas visas lietas alfabēta kārtībā, 
ko cilvēks skaidrā prātā nedrīkst ēst. 
Nu, piemēram, varžu kurkuļi, indīgas 
medicīnas tabletes, pupiņu zupa (man 
vienkārši negaršo), ziepes, zirnekļi, 
sliekas, wičetigrubs* un viss kas tā-
diem līdzīgi un tā tālāk... Vai nav vien-
reizēja ideja?

Tagad jāiet gulēt, un ja no rīta vēl 
tāpat domāšu, tad zināšu, ka tā ir ne ti-
kai vienreizēja, bet pat briljanta ideja. 
Tad sākšu ar skubu rakstīt.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

* angl. „witchetty grub“ –  lieli, balti 
kāpuri, kurus ēd Austrālijas iedzimtie.
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Visas šīs Latvijas dārziem raksturī-
gās puķes un koki šajā agrajā pavasarī 
savā skaistumā sacenšas ar izziedēju-
šām rudens puķēm – mārtiņrozēm, kas 
kuplo lielos krūmos, lillā krāsai mijo-
ties ar tumši zaļajiem spurainajiem kā-
tiem, veido biezus apaļus pudurus.

Bērzi un ozoli vēl guļ saldu zie-
mas miegu, tiem šī pavasara ziedoņa 
cīņa liekas smieklīga, zari ir kaili un 
līgani šūpojās brāzmainajā vējā, kā at-
pūšoties un saņemot spēkus nākamai 
plaukšanai.

Tikmēr šajā ziedēšanas trakumā 
notiek vēl vienas sacensības – starp 
Latvijas augiem un Austrālijai rak-
sturīgajiem. Kupliem, lieliem ziediem 
zied magnoliju krūmi dažādās krā-
sās – balti, rozā un sarkani. Mimozas 
ar neskaitāmi daudziem dzelteniem 
bumbulīšiem zaros liekas ir pārcen-
tušās gan plaukšanā, gan sevis pūde-
rēšanā – izskatās kā pārpucējušās un 
izspūrušas. Cēli izskatās augļu koki, 
kas lepojas ar saviem pilnajiem zariem 
ar nobriedušajiem augļiem – laimiem, 
citroniem un apelsīniem! Kā devīgas 
mājsaimnieces, kas aicina visus cie-
nāties no veselīga, bagātīga un saules 
pielieta klēpja.

Nu beidzot! Ilgi gaidītais pavasaris 
ir klāt!!!

Ķeram sauli!
Saulainās ziemas dienās, raugo-

ties uz Latviešu Ciema aprūpes nama 
dakstiņu jumtiem, liekas, ka vietām 
pār tiem ir pārklājusies ledus kārta. 
Pienākot tuvāk un apskatot, varam 
redzēt, ka tie ir saules paneļi, kas 
pārklāj lielu platību no aprūpes nama 
jumtiem.

Ingrīda Houka (Hawke) stāsta: 
„Saules paneļus meistari uz jumtiem 

salika  maijā  un  saulainās  dienās – 
laikā, kad ārā spīd saule, pateicoties 
šai  zaļajai  enerģijai  Ciema  aprūpes 
nama  elektrības  rēķini  tiek  nosegti 
līdz 99%.

Šobrīd ir iegādāti saules paneļi un 
tad, kad lētākas kļūs saules baterijas, 
tad  Ciema  aprūpes  nams  iegādāsies 
arī  tās,  lai  varētu  uzkrāt  saražoto 
elektroenerģiju Ciema aprūpes nama 
ikdienas lietošanas vajadzībām.“
Jaunus krēslus – kopīgiem 
sarīkojumiem Ciemā!!!

Vai Jums ir grūti piecelties no 
mūsu Latviešu 
Ciema zāles krēs-
liem?

Vai sēžot tajos 
Jūs jūtaties ērti un 
droši?

Vai esat gan-
drīz paklupuši 
aiz krēslu kājām, 
meklējot sēdvietu?

Vai ratiņi ir 
aizķērušies aiz 
krēslu kājām?

Lai tas vairs 

nav jācieš, lūdzam iegādāties jaunus 
krēslus par $ 100!

Nodrošiniet ērtu, mūsdienīgu sēd-
vietu Latviešu Ciema sarīkojumos! 
Pērciet krēslus sev, ģimenes locekļiem 
un pat draugiem!

Mūsu mērķis ir iegādāties 140 jau-
nus krēslus! Krēslus var pirkt, sūtot 
čeku vai pārskaitot naudu uz Latviešu 
Ciema kontu: Latvian Friendly Socie-
ty 293339234; BSB: 013402 ar norādi – 
Jauniem krēsliem.

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Melburnas latviešu akadēmiskā saime un Melburnas Latviešu biedrība

Latvijas Universitātes 100 gadu atcere
Sestdien, 2019. g. 21. septembrī, plkst. 16.00 Melburnas Latviešu namā

Akadēmiskā runa

LATVIJAS AUGSTSKOLAS DIBINĀŠANA
kopš 1923. g. pazīstama kā Latvijas Universitāte

Kārlis Kasparsons
BEd, MIEAust, CPEng

Muzikālais priekšnesums – vīru koris „Veseris“
Ieeja pret ziedojumiem, sākot ar $15.

Akadēmisko grādu ieguvēju vārdus Viktorijā 2017., 2018., 2019. gadā
lūgums nosūtīt Egīlam Stokānam pa e-pastu: estokans@hotkey.net.au

Latviešu ciema ēkas ar saules paneļiem.
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Latviešu ciema ziņas
Turpinājums no 4. lpp.



6. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2019. gada 12. septembrī

Imanta Tillera per-
sonalizstāde Ceļš  pats 
(The Path Itself ) Roslyn 
Oxley Gallery, 8 Soudan 
Lane, Paddington; līdz 
2019. gada 28. septem-
brim, no otrdien līdz 

piektdienai – plkst. 10 – 18, sestdien – 
plkst. 11 – 18.

Imanta Tillera instalācija  Jauna 
pasaule  ceļas  (A  New  World  Arises) 
Jaundienvidvelsas Mākslas galerijā, 
Sidnejā (Art Gallery of NSW); līdz 
2020. gada 16. februārim.

Imanta Tillera personālizstāde 
Roslyn  Oxley galerijā ir pirmā pēc 
viņa lielās, retrospektīvās izstādes 
Latvijas Nacionāla mākslas muzejā, 
Rīgā 2018. gadā. Pašreizējās izstādes 
katalogā lasām, ka izstādes nosau-
kums ņemts no Budas citāta: „Tu ne-
vari staigāt pa ceļu, pirms tu esi kļuvis 
ceļš  pats“  (You  cannot  travel  on  the 
path, before you have become the path 
itself).

Visi darbi, izņemot divus, ir jauni 
un radīti šai izstādei. Tillers raksta: 
„Pēc Rīgas es domāju: ko tagad? Pē-
dējos 15 mēnešos esmu mēģinājis sa-
prast, kas notika Rīgas izstādes posmā 
un manos turpmākajos ceļojumos pa 
dažādiem ceļiem, uz nekurieni – uz 
tālām vietām, kā Albukerki (Albuqu-
erque), Santafē (Santa Fe), Taos Ame-
rikā; uz Hamilton un Dunkeld Vikto-
rijas pavalstī; uz Cēsīm, Siguldu un 
Tartu, Tallinu, Latvijā un Igaunijā. Es 
arī esmu centies destilēt nozīmīgāko 
no maniem piedzīvojumiem šajā laikā: 
prieku, līksmību, pateicību, pārsteigu-
mu, Déjà vu, sagadīšanos, zaudējumu, 
bažas, smadzeņu mandeļveida kodola 
satraukumu (amygdala  hijack), ievai-
nojumus un iespējamu nāves gadījumu 
ģimenē. Upuris tam, kas ir tuvu. Bet 
šeit es arī pateicos (kā iekalts kādā 
senā akmenī Siriuskova (Sirius Cove)1 
piekrastē): Tev  neredzamam  Dievam 

(TO  THEE  INVI-
SIBLE GOD).

Šīs daudzās 
emocijas ir saska-
tāmas Tillera dar-
bos gan vizuāli, 
gan arī daudzos 
pārklātos tekstos, 
kuri kopumā dod 
iespēju plašiem 
domu un jūtu li-
dojumiem. Man 
personīgi tas bija 
pievilcīgi, jo nesen 
atgriezos no divu 
mēneša ceļojuma 
Latvijā ar Sidnejas 
Latviešu teātri, un 
vēl joprojām pār-
domāju notikušo: 
kādā ceļā esmu 
ceļojis, ko tas no-
zīmēja man un ci-
tiem, vai devu pil-
nībā, ko varēju... 
utt. Šajā kontekstā 
visi gleznu teksti 
man likās nozī-
mīgi. Vietās vārdi ir lasāmi kā pilnīgi 
teikumi, citur dažu vārdu frāzes, un 
vietām tikai atsevišķi vārdi, pārsvarā 
angliski, bet šur tur citās valodās. Kat-
ram skatītājam tie radīs pašam savas 
personīgās domu asociācijas.

Dažās gleznās parādās latviešu vār-
di – Karosta,  Jelgava,  laime,  rudens 
ainava, trimda, – kas ir saprotami tikai 
latviski runājošiem un tiem, kam ir ie-
skats latviešu vēsturē un kultūrā. Glez-
nā Daba runā GS it sevišķi ievērojami 
ir vārdi Zvaigžņu ceļā, kas izceļas ar to, 
ka tie ir citā stilā un krāsā nekā pārējie 
vārdi. Saprotot šos vārdus, tas pats par 
sevi jau rāda uz kaut ko sevišķu un dod 
lielāku nozīmi sarkanai spirālveida 
galaktikai, kas ir kā saule gleznas cen-
trā. Un ja esi bijis 2018. gada Dziesmu 
svētku noslēguma koncertā Latvijā, kā 

skatītājs vai dzie-
dātājs, tad zini, ka 
Zvaigžņu  ceļā bija 
šī koncerta nosau-
kums. Ar šo atslē-
gu viss pārklātais 
teksts – sung  into 
being  (iedziedāts 
būtībā), every indi-
vidual is the centre 
of a system of ema-
nation  (katrs indi-
vīds ir centrs kādai 
emanācijas sistē-
mai), I am enough 
(es esmu pietie-
kams) – ir lasāms 
ar citu sapratni.

Ir interesanti 
arī tas, ka augš-
minētajā gleznā, 

kā arī vairākās citās, debesis ir glez-
notas ar zig-zagu musturi. Tillers pa-
skaidro2, ka šo musturi aizņēmies no 
aborigēnu māksliniekiem Kenija Vil-
jamsa (Kenny Williams) Tjampitjinpa 
un Bobija Vesta (Bobby West) Tjupu-
rulla, kuri darbojas Papunja (Papunya) 
ciematā Austrālijas Ziemeļu teritorijā. 
Tā kā aborigēnu māksla tagad ir iegā-
jusi plašā pasaulē, visu var uzskatīt, kā 
daļu no aborigēnu Sapņošanas (Drea-
ming), ieskaitot Latviju, un tāpēc tur, 
kur ir debesis, Tillers tās gleznojis kā 
aborigēnu debesis.

Kopā ar izstādi galerijā ir skatāma 
dokumentālā filma par Tilleru – Ie-
mests pasaulē, kas tika uzņemta, gata-
vojoties viņa 2018. gada izstādei Rīgā.

* * *
Tillera instalācija A  New  World 

Arises  (Jauna  pasaule  ceļas) Jaun-
dienvidvelsas Mākslas galerijā, Sid-
nejā ir daļa no plašākas izstādes, kas 
atzīmē mākslas mecenāta Džona Kal-
dora (John Kaldor) 50 gadu darbību, 
atbalstot publiskus mākslas projektus 
(Making Art Public: 50 Years of Kal-
dor Public Art Projects). Centrālā daļa 
Tillera instalācijai ir 132 paneļu lie-
lumā glezna Wrapped  Coast  (Aptīts 
krasts), kas atdarina 1969. gada māks-
linieka Kristo (Christo) instalāciju 
Sidnejā: Wrapped Coast – One Million 
Square  Feet  (Aptīts  krasts –  miljons 
kvadrātpēdu). Tillers tajā laikā bija 19 
gadus vecs arhitektūras students uni-
versitātē un piedalījās kā viens no dau-
dziem palīgiem Kristo projektā. Šī bija 

Imanta Tillera darbi atkal Sidnejā
Divas izstādes, kurās „daudz ko redzēt un daudz par ko pārdomāt“

Imants Tillers pie  sava darba „A Solid Mandala“, 2016, 
akrils, guašs uz 54 audeklu plāksnēm, 229 x 213cm.
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Imants  Tillers  „Nature  Speaks:  GS“  (Daba  runā:  GS), 
2019. Sintētiska polimera krāsa, guašs uz 16 audeklu plāk-
snēm, nr. 108272-108287. 101 × 141,5cm.
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Dzīves ritējumu ne-
kas nespēj apturēt – tas 
ir mūžīgs. To atzinuši 
visi pasaules gudrie, arī 
mūsu Cesvaines nova-
da un vidusskolas diž-
gars Augusts Saulietis, 

rakstnieks, žurnālists, pedagogs, kam 
šoziem svinēsim 150. dzimšanas die-
nu.

Dzīve rit. Par to, kā tajā ieaužas 
laikmetu raksti, atbildīga katra paau-
dze. Arī mēs, šodienas cesvainieši te, 
Cesvainē, Latvijā un pasaulē. Gadu 
gaitā apstākļu ietekmē izveidojusies 
situācija, ka Cesvaines vidusskolas 
simtgadība mums jāsvin divās ēkās: 
Cesvaines pilī un jaunajā skolā. Abas 
tās katra savā veidā iemieso veselu 
gadsimtu garus stāstus, sākot ar stās-
tu par sešu drosmīgu skolotāju spēku 
apvienoties un kara izpostītajā Ces-
vaines pilī nodibināt skolu 1919. gadā. 
Un viņus kopā ar audzēkņiem notur 

topošā mācītāja Alberta Vītola un 
pirmā literatūras skolotāja Augusta 
Saulieša personības. Cesvaines pilī 
top viens no pirmajiem skolu muze-
jiem Latvijā. Cauri sūram darbam 
ar gadiem aug, paplašinās Cesvaines 
vārda jēga Latvijas kartē un cilvēku 
sirdīs.

Augusts Saulietis savulaik rakstī-
ja: „Cilvēks atnāk ar bagātu devumu, 
kas  ielikts  dvēselē.  Tas  jāatmodina. 
Un  modinātājspēki –  balta  saule, 
dzīvība,  mīlestība,  gars.  Mums  jāiet 
atpakaļ uz mājām. Tur prieks un sā-
pes, ilgas un cerības, sapņi, teiksmas, 
dziesmas.  Tur  mācāmies  mīlēt  viens 
otru  un  saprast,  mācāmies  pirmo 
darbu  darīt.  Dieva  balss —  cilvēka 
sirdsapziņa.“ Un Latvijas brīvvalsts 
laika absolventi godam aiznes savās 
gaitās šo viedo vēlējumu. Lai piemi-
nam tikai dažus: aktieri Harijs Avens, 
Kārlis Sebris, Elvīra Baldiņa (tikko 
nosvinējusi savu 100. dzimšanas die-
nu, joprojām prot runāt tautasdzies-
mu valodā un stāstīt, stāstīt…), Arta 
Pile; līdzās viņiem zemes kopēji, mū-
ziķi, mediķi, skolotāji, zinātnieki un 
vēl un vēl…

1989. gadā skola svinēja 
70. gadskārtu, un tā bija reizē atskats 
un atdzimšana. Šodienas jauniešiem, 
arī daļai skolotāju ir grūti noticēt, ka 
padomju varas gadi Cesvainē nebija 
pavisam nodzēsuši brīvības gara, sava 
novada lepnuma apziņas dzirkstelīti. 
Tā, trīsuļojot, uz mirkli apdziestot, bet 
atkal iedzirkstoties, bija izdzīvojusi 
cauri garajiem pretmetu, brīva gara 
nolieguma gadiem. Tolaik to apliecina 
uz skolas jubileju atdzīvinātais muzejs 
divās mazās pils dīķa spārna istabiņās, 
tad pils tornī, kā arī atmodas gadu no-
vadpētnieciskie projekti, ko veicināja 
Latvijas Kultūras fonda vadītāja dzej-
nieka Imanta Ziedoņa mudinājums 
savā novadā veikt ekspedīciju Ceļš uz 

tēva mājām.
90. gados ar Amerikā dzīvojo-

šā novadnieka Jāņa Edgara Gaiguļa 
un medicīnas doktores Ainas Ga-
lējs-Dravnieces padomiem un finan-
siālu atbalstu skolēni un skolotāji īs-
teno vēl vairākus novadpētnieciskus 
projektus, to vidū dokumentē okupā-
cijas sekas. Un 1997. gadā, Izglītības 
un zinātnes ministrijas, Valsts jau-
natnes iniciatīvu centra un Cesvaines 
pilsētas domes atbalstīts, izglītības, 
kultūras un tūrisma informācijas 
centrs Cesvaine (tagad Cesvaines 
kultūras veicināšanas biedrība), kuru 
izveidojusi domubiedru grupa, rīko 
I Latvijas skolotāju novadpētnieku 
konferenci, un divās dienās Cesvai-
nes skolotāji dalās savā izpētes un 
materiālu apkopošanas darba piere-
dzē. Konferences materiālu krājums 
Savam  novadam  un  Latvijai tiek 
dāvināts Latvijas skolām. Tajā pašā 
gadā iedibināta novada dienu (svēt-
ku) tradīcija, pēc traģiskā ugunsgrēka 
pilī – pils dienas tradīcija.

Cesvaines vidusskolas skolotāji 
ar saviem novada vēstures, kultūras 
dzīves u.c. tēmu pētījumiem dalījās 
izdevumos Cesvaines grāmata (2001), 
Cesvaines  grāmata II (2006), Cesvai-
nieši (2009). Gatavojoties Cesvaines 
vidusskolas simtgadībai, tika izdota 
Cesvaines grāmata IV, kurā arī ir daži 
skolotāju un skolēnu darbi, taču vis-
lielāko ieguldījumu devuši absolventi 
un bijušie skolotāji. Svarīgi, ka visās 
četrās lielajās grāmatās ir daudz at-
miņu stāstu par Cesvaines vidusskolas 
simtgadi: skolēniem, skolotājiem, di-
rektoriem, citiem skolas darbiniekiem, 
ikdienu un svētkiem.

Lai Cesvaines vidusskola turpina 
spodrināt un daudzināt Cesvaines vār-
du!

Ilga Holste,
Cesvainē

15. septembrī Cesvaines vidusskolai – 100
„Ir, kas nesadeg.“ (Augusts Saulietis)

Cesvaines pils.
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Valoda, valodiņa...
Izjūtam, sajūtam dzīvi

Par izjūtām, sajūtām un nojautu. Īsais 
skaidrojums ir vienkāršs:

• viss, ko uztveram, piedzīvojam, pārdzī-
vojam, izprotam, apzināmies emocionāli, ir 
IZJŪTAS (jūtas, emocijas): izjūtam prieku, 
pacilātību;

• viss, ko uztveram ar maņu orgāniem, – 
SAJŪTAS: sajūtam aukstumu, smaržu.

Taču dzīve ir sarežģītāka, uz to norāda gan 
abu vārdu nozīmju savijums vārdnīcās, gan 
termini maņu sajūtas un maņu izjūtas, turklāt 
nedrīkst aizmirst, ka ar vārdu IZJŪTA (vien-
skaitlī!) apzīmējam spēju uztvert un novērtēt 
kādu parādību: humora izjūta, valodas izjūta. 
Valodnieks Aldis Lauzis iesaka: humora, lai-

ka, līdzsvara, loģikas, valodas izjūta; baiļu, 
drošības, izsalkuma, sāta, vientulības sajūta.

Populārais teiciens man  ir  sajūta,  ka vis-
biežāk norāda uz NOJAUTU (tā ir nepietie-
kami apzināta, neskaidra izjūta par kaut ko): 
precīzāk būtu teikt man  ir nojauta, ka vai  es 
nojaušu, ka; reizēm pietiktu ar es jūtu, ka vai 
man šķiet.

#latviešuvaloda #dzimtāvaloda
#raksti #rakstītprieks
#komunikācijakākvalitātesinstruments
#ceļāuztavugrāmatu #valodairkāupe

Sanita Dāboliņa
Laikrakstam „Latvietis“
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Pasaulē brīžiem no-
tiek dīvainas lietas: par 
vienu otru sacer grāmatas, 
taisa izrādes un skaļi go-
dina, lai gan neko tik nozī-
mīgu nav paveicis, kamēr 
citu tikpat kā aizmirst, lai 
gan tā devums bijis nesalī-

dzināmi lielāks nekā par pirmajiem.
Tā tas ir noticis ar tēlnieku Kārli 

Zemdegu, par kuru līdz šim ir publicēti 
tikai nedaudz rakstu. 1995. gadā gan iznā-
ca Vijas Gunas (patiesībā tēlnieces Vija 
Mikānes) versija par viņas skolotāju Gri-
bu lielus, tumšzilus spārnus, taču šis apce-
rējums patiesībā ir tuvs beletristikai. Nav 
jau arī par citiem tēlniekiem izdots daudz 
grāmatu. Tomēr, ja padomā, viņu radītās 
skulptūras rotā pilsētu un pagastu centru 
laukumus, piemiņas un kapu vietas, vārdu 
sakot, ik dienas ir mūsu acu priekšā.

Skulptūru radīšana prasa ne tikai lie-
lu darbu, bet arī ievērojamas izmaksas. 
Tad nāk palīgā valsts, kuras vārdā tiek 
celti pieminekļi. Taču varu maiņu dēļ, ko 
pēdējā simtgadē Latvijā esam piedzīvoju-
ši pārāk bieži, varbūt visvairāk cieš skulp-
tori – ja tēlnieku veikums neatbilst jaunās 
iekārtas prasībām, viņi, biežāk par glez-
notājiem un grafiķiem, nonāk nemīlestī-
bā, viņu darbus izkropļo vai iznīcina kā 
briesmīgākos ideoloģijas ienaidniekus.

Labs piemērs ir tēlnieks Zemdega, 
kurš 20. gs.20.-30. gados bija tautas iecie-
nīts un godāts mākslinieks viņa neskai-
tāmo Latvijas neatkarības cīņās kritušo 
pieminekļu dēļ. Tie varas acīs katru dienu 
atgādināja par autora politisko pārliecību. 
Padomju okupācijas laikā Kārli Zemdegu 
varbūt glāba izcilais Raiņa piemineklis 
(Rainis komunistu acīs nozīmēja prole-
tariāta dziesminieku), kas iespējams pa-
sargāja autoru no aizsūtīšanas uz Sibīriju 
vai cita veida garīgajiem pazemojumiem. 
Tēlnieka daiļrade bija tik pretrunīga, kas 
bija par iemeslu, kāpēc līdz šim nav sa-
rakstīta nopietna monogrāfija.

Ingrīdas Burānes sarūpētā grā-
mata arīdzan nav monogrāfija, taču pa-
matīga iestrāde šādam pētījumam gan 
tā ir. Tiesa gan, viņa pati gan to kautri 
sauc par Pirmo soli. Man gan liekas, ka 
šis izdevums ir kaut kas ārkārtīgi īpašs. 
Pati autore atkāpjas citu rakstītāju 

priekšā un dod tiem vārdu, it kā citēto 
personību autoritāte ir lielāka par viņu. 
Taču tas, ko un kā mākslas zinātniece 
paveikusi, šo sējumu iecerot, sakārtojot 
un līdz galam novadot, apliecina pretē-
jo – ne katrs spēj uzcelt citu paveikto uz 
tik augsta pjedestāla kā Ingrīda Burāne.

Neraugoties uz to, ka grāmatai ir 
strikti, gandrīz matemātiski precīzi 
strukturēta, kam pakļauts visa mate-
riāla sakārtojums, iznākums ir emo-
cionāli saspriegots un garīgi pacilājošs.

Jau vāks, kam izmantota granīta de-
taļa no Raiņa pieminekļa Esplanādē ar 
sudrabaini caurstrāvoto līniju, liek no-
prast, ka lasītājam gaidāms grūts ceļš no 
lappuses uz lappusi. No citas puses rau-
goties – vāka autors Aldis Aleks šādā 
tēlainā veidā rāda gan Kārļa Zemdegas 
cīņu par sevi, par iecerētā maksimāli 
labāko rezultātu, gan viņa cīņu ar mate-
riālu – granītu, marmoru, bronzu. Bez 
tam vāks atklāj, ka skulptora ceļš nav 
smiltīm kaisīta pastaiga. Tas ir smags 
gājums cauri šaubu, cerību, piepešu kri-
tienu, strupceļu un purvu muklājam.

Grāmata nav lasāma kā viegls sie-
viešu bulvārromāns vai tenku lapeļu fri-
volais tērgājums. Mūsdienās visi aicina 
uz izklaidi, taču Ingrīdas Burānes izde-
vums liek, gandrīz vai piespiež, lēni un 
pamatīgi iedziļināties ik detaļā, ik tei-
kumā, ik foto uzņēmumā. Kad lappuse 
ir aizšķirta, redzētais un izlasītais spiež 
pārdomāt, ieslīgt meditatīvā klusumā 
un nonākt pie globāliem secinājumiem.

Grāmata sakārtotāja vispirms atklāj ar 
Kārļa Zemdegas autobiogrāfijas rokraksta 
faksimila publiskojumu, pēc tam visus 
tēlniecības darbus kārto precīzās grupās – 
pieminekļi, memoriālā skulptūra un por-
treti, pēc tam dokumentārās liecības, zī-
mējumi, fotogrāfijas, kas tāpat savienojas 
noteiktās nodaļās, stāstot par personības 
tapšanu un paveiktā svētīgumu. Šīs vi-
zuālās un dokumentārās liecības izstāsta 
par Kārli Zemdegu grodāk nekā lieliski 
savirknēti vārdi. Izdevumu noslēdz ļoti 
precīzs un pamatīgs pielikumu klāsts, kas 
atklāj dzīves gājumu vissīkākajās detaļās, 
publicē diplomandu reģistru, tēlnieka pub-
likāciju uzskaitījumu un nozīmīgākās bib-
liogrāfijas sarakstu un beidz, kā nopietnā 
publikācijā pienākas, ar personu rādītāju.

Stāstu par katru nozīmīgāko piemi-
nekli, kas veido nodaļu, ievada Raiņa dze-
jolis. Tas palīdz atklāt katra darba emocio-
nālo un filozofisko saturu, kā arī dzejnieka 
un tēlnieka garīgās pasaules tuvību.

Ikvienā sadaļā tiek iespiesti apce-
rējumi par kādu no pieminekļiem, Kār-
ļa Zemdegas dienasgrāmatu un vēstuļu 
izvilkumi, kam seko vēsturisko foto-
grāfiju apkopojums, kas vizuāli parā-
da, kā piemineklis tapis, kā atklāts.

Ļoti svarīgi, ka Ingrīdas Burānes uz-
devumā tapuši darbu mūsdienu fotogrā-
fijas, uzrādot arī foto fiksācijas datumu. 
Foto uzņēmumi atklāj skulptūru no dažā-
diem rakursiem, nevairoties arīdzan no zī-
mīgām detaļām. Šāda pieeja, domāju, pār-
liecina arīdzan nespeciālistu, cik lielisks 
ir apspriežamais piemineklis vai portrets, 
radot cieņu un apbrīnu pret autoru Kārli 
Zemdegu. Šādi foto fiksējumi māca lasī-
tāju, kā jāskatās tēlniecības darbs.

Šis Ingrīdas Burānes veiktais ilgu 
gadu gaitā savākto materiālu apko-
pojums ir apliecinājums tam, ka jop-
rojām ne visi cilvēki, tostarp pētnieki 
un zinātnieki, kuri neiet vieglāko ceļu, 
padodamies mūsdienu subkultūras 
virspusējiem vilinājumiem un ka jop-
rojām top garīgi uzlādēti darbi, kas 
stāsta par grūtākā ceļa skaistumu.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Grūtā ceļa skaistums
Kārlis Zemdega. „Un spēcīgs celšos...“ Ingrīdas Burānes koncepcija un sakārtojums. Rīga: Zinātne, 2019. 272 lpp.

Grāmatas „Kārlis Zemdega“ vāks.

nozīmīga pieredze Tilleram, jo tā palī-
dzēja viņam atklāt starptautisko jauno 
avangardu un uzsāka viņa mākslinie-
ka ceļu. Kā citos Tillera darbos, arī šī 
glezna ir pārklāta ar daudz tekstu. In-
stalācijas katalogā šis teksts ir parādīts 
atsevišķi, bez grafiskās daļas. No tā 
var secināt kaut ko par to, kas Tilleram 

ir nozīmīgs.
Tillera gleznai katrā pusē ir kau-

dzes ar audeklu plāksnēm – apglezno-
tām un arī neapgleznotām. Šīs plākšņu 
kaudzes var salikt 31 citā gleznā, ku-
ras ir skatāmas tīmekļa vietnē: https://
www.imantstillers.com/2019-a-new-
world-rises

Abās izstādēs – gan Roslyn Oxley 
Galerijā, gan arī Jaundienvidvelsas 
Mākslas galerijā ir daudz ko redzēt un 

par ko pārdomāt.
Ojārs Greste

Laikrakstam „Latvietis“

1  Sirius  Cove  ir  pludmale  Sidne-
jas  ostā,  kur  Tilleram  bija  pirmā 
mākslinieka  studija,  un  kur  viņš 
sāka  savu  šo  atpazīstamo  sistē-
mu – gleznot uz audekla plāksnēm.

2  Imanta Tillera instalācijas „Jauna 
pasaule ceļas“ katalogs.

Imanta Tillera darbi Sidnejā
Turpinājums no 6. lpp.
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Valsts prezidents 
šodien izsludināja savu 
pirmo patronāžu par 
tīru, zaļu un ilgtspējīgu 

Latviju, tiekoties ar Lielās Talkas rī-
kotājiem.

Sarunā tika uzsvērts Latvijas cil-
vēku milzīgais ieguldījums, kopš 
2008. gada sakopjot savu zemi un rā-
dot paraugu arī citām valstīm.

Lielās Talkas vadītāja Vita Jaun-
zeme pateicās E. Levitam par uzņem-
šanos kļūt par Lielās  Talkas patronu, 
tāpat izteica pateicību iepriekšējiem 
viņa amata priekštečiem, kas katrs ar 
entuziasmu ir atbalstījuši šo lielāko 
Latvijas brīvprātīgo kustību.

Pēc V. Jaunzemes sacītā, pasau-
lē ļoti augstu novērtē to, ko Latvijas 
cilvēki ir spējuši sasniegt. 2019. gada 
sākumā Lielā Talka ir saņēmusi balvu, 
kurā Latvija novērtēta kā izcila valsts, 
ilgstoši panākot procentuāli visaugstā-
ko dalībnieku skaitu vides sakopšanā. 
E. Levits apsveica ar panākumiem un 
uzsvēra, ka Lielās  Talkas pilsoniskā 

kustība par tīru un 
ilgtspējīgu vidi un 
domāšanu ir būtis-
ka ne tikai Latvi-
jas mērogā, bet arī 
starptautiski.

Latvija arī 
aktīvi piedalās 
Pasaules  Talkā, 
kas visā pasaulē 
norisinās jau otro 
gadu. 2018. gada 
15. septembrī rīko-
ja pirmo Pasaules 
Talku,  kurā pieda-
lījās 18 milj. 158 
pasaules valstu ie-
dzīvotāju. Otrajā Pasaules  Talkā, kas 
notiks 2019. gada 21. septembrī, Lat-
vija turpinās iedvesmot pasauli ar Lai-
mes koku stādīšanu nākamajām paau-
dzēm. „Kamēr citās valstīs cilvēki vāc 
atkritumus, Latvija var rādīt piemēru, 
ko  var  panākt  ar  mērķtiecīgu  darbu. 
Latvija nu jau stāda kokus un labiekār-
to apkārti,  un  tā  ir  cerīga  vēsts  tiem, 

kuru valstīs vides tīrībai nepieciešams 
vēl liels darbs,” sacīja V. Jaunzeme.

E. Levits un V. Jaunzeme pārru-
nāja arī plašāku jautājumu loku, kas 
saistās ar ilgtspējīgu Latvijas nākotni, 
veicinot aprites ekonomiku, jaunu pie-
eju ikdienas paradumiem un cilvēku 
domāšanai par vidi, kurā viņi dzīvo.

LV Prezidenta kanceleja

„Lielā talka“ aicina uz Pasaules talku
Pievienosimies ar koku sēšanas un stādīšanas akciju „Laimes koki“

Kustība Lielā talka aicina ikvienu 
Latvijas iedzīvotāju šā gada 21. sep-
tembrī pievienoties akcijai World Cle-
anup Day (WCD) jeb Pasaules talkai. 
Visa pasaule šajā dienā vāks atkritu-
mus un sakops apkārtējo vidi, ko Lat-
vija paveica jau pavasara Lielajā talkā. 
Tāpēc 21. septembrī mēs pievienosi-
mies ar koku sēšanas un stādīšanas ak-
ciju Laimes koki, lai katra tās ietvaros 
iesētā sēkla vai iestādītais koks varētu 
izaugt par nākotnes dižkoku, kļūstot 
par Latvijas ieguldījumu pasaules eko-
sistēmas līdzsvara atjaunošanā.

Pasaules talkas galvenais mērķis ir 
apvienot cilvēkus cīņā ar globālo piesār-
ņojumu un klimata pārmaiņām. Tāpēc 
ikviens tiek aicinātas savu iespēju robe-
žās organizēt kolektīvus koku stādīša-
nas pasākumus, saskaņojot tos ar savu 
pašvaldību vai Latvijas Valsts mežiem, 
vai individuāli iesaistīties pasākumā, arī 
Lielajai talkai pastāstot par savām akti-
vitātēm, rakstot uz: talkas@talkas.lv.

Vita Jaunzeme, Lielās  talkas va-
dītāja un organizatore: „Sistemātiski, 
organizējot  talku  jau  vairāk  nekā  10 
gadu garumā, esam nonākuši pie tā, ka 
nu  jau vairāk varam domāt nevis par 
to, kā likvidēt pagātnes sekas, bet gan 
raudzīties  nākotnē,  domājot  ne  tikai 
par Latviju, bet par visu pasauli kopu-
mā. Tieši pateicoties valsts mēroga tal-
kām un lielajam sabiedrības atbalstam 
šai idejai Baltijas valstīs, aizsākās arī 
Igaunijas NVO koordinēta starptautis-
ka  kustība  „Let̀ s  Do  It World!“,  kas 

2018. gada 15. septembrī rīkoja pirmo 
Pasaules talku, kurā piedalījās 18 mil-
joni  157  pasaules  valstu  iedzīvotāju. 
Tas  ir  milzīgs  panākums  un  Baltijas 
valstu  ieguldījums  visas pasaules nā-
kotnē. Šogad Pasaules  talku organizē 
Kosova, un mēs vēlam viņiem veiksmi, 
darot tik nozīmīgu darbu. Tāpat mums 
ir  milzīgs  prieks  par  to,  ka  Latvijas 
prezidents  Egils Levits  ir  pārņēmis 
„Lielās  talkas“ patronāžas stafeti, un 
kļuvis par galveno mūsu idejas nesēju 
gan Latvijā, gan ārpus tās.“

Akcijas „Laimes koki“ mērķis ir:
– Veidot bērnos un jauniešos at-

bildības sajūtu par dabas saglabāša-
nu, veidot dziļāku izpratni par dabas 
procesiem, uzņemoties rūpes par kāda 
konkrēta koka izaudzēšanu;

– Stiprināt Latvijas kā zaļas, ilgt-
spējīgas un vides jomā atbildīgas 
valsts starptautisko tēlu;

– Veicināt aktīvāku sabiedrības ie-
saisti vides jautājumu risināšanā vietē-
jā un globālā mērogā.

Pasaules talkā tiek aicināti pieda-
līties arī ārvalstīs dzīvojošie tautieši, 
to organizācijas, kā arī Latvijas diplo-
mātiskās pārstāvniecības, tā visai pa-
saulei apliecinot Latvijas cilvēku īpašo 
saikni ar dabu. Ārvalstīs dzīvojošie 
var piedalīties savas mītnes zemes 
organizētajās WCD aktivitātēs vai ie-
saistīsieties Latvijas Laimes koku akci-
jā, apvienojot latviešu skolas vai kora 
mēģinājuma apmeklējumu ar koku 

stādīšanu; galvenais ir piedalīties ar 
apziņu, ka ikviens esam atbildīgs par 
pasaules dabiskās vides saglabāšanu.

Latvijā kopš 2008. gada katru 
gadu pavasarī notiek Lielā  talka, ku-
ras ietvaros no atkritumiem tiek attī-
rītas piesārņotās un piegružotās vietas 
visā valsts teritorijā. 2019. gada aprīļa 
Lielajā  talkā piedalījās vairāk nekā 
145 000 iedzīvotāju. Jau pēdējos gados 
arvien biežāk atkritumu vākšanas vie-
tā noris vides labiekārtošanas darbi, jo 
vidē nonākušo atkritumu daudzums 
Latvijā ir būtiski samazinājies. Koku 
stādīšana kā Latvijas līdzdalības for-
ma WCD izvēlēta arī tādēļ, ka kokiem 
ir būtiska loma planētas klimata līdz-
svara uzturēšanā un cilvēkam veselīgu 
dzīves apstākļu nodrošināšanā.
Dalība „Laimes koku“ akcijā 
ietver šādus soļus:

– Podiņā jāiesēj iepriekš sagatavo-
ta koka sēkla vai savā apkaimē jāiestā-
da koka stāds, domās vai vārdos izsa-
kot vēlējumu sev, Latvijai vai pasaulei;

– Sēšanas/stādīšanas process 
jānofilmē vai jānofotografē un 
jāpublicē savos sociālo tīklu kontos, 
izmantojot tēmturus: #Lielatalka 
#WorldCleanupDay #Laimeskoki;

– Interaktīvajā kartē, kas atrodama 
vietnē talkas.lv, jāatzīmē vieta, kur ie-
stādīts vai iesēts jaunais kociņš.

Gita Sauka,
„Pasaules talka 2019“

Sabiedrisko attiecību konsultante

Prezidents kļūst par „Lielās Talkas“ patronu
„Katra cilvēka spēkos ir padarīt Latviju tīrāku, zaļāku, ilgtspējīgāku“

Valsts prezidents Egils Levits tiekas ar „Lielas talkas“ rī-
kotājiem.
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Ik pa laikam pēc 
jums sailgojos un tad jā-
raksta. Vai zināt, ka līdz 
15. septembrim Dau-
gavā pazemināts ūdens 
līmenis? Tas nozīmē, ka 
upe atgriezusies vecajā 

gultnē, atsedzot mēness virsmai līdzī-
gu ainavu. Vismaz mums šķiet, ka tā 
izskatās uz tās jocīgās planētas, kas 
esot parāvusi gaisā meitu ar visiem nē-
šiem, stāsta latviešu folklora.

Katrā ziņā līdz Baltijas pirmajai 
mūra celtnei – Ikšķiles baznīcai, kas 
tapusi kaut kad 12. gadsimtā, var aiz-
iet sausām kājām. No baznīcas, sapro-
tams, palikušas drupas vien, kas ie-
konservētas un apsegtas ar smieklīgu 
zigu-zagu jumtiņu, bet dažādām orga-
nizācijām, baznīcu ieskaitot, ir iespēja 
šajā periodā, kad remontē Rīgas HES, 
tur rīkot visdažādākos pasācienus: sa-
gaidīt saullēktu un rietu, noturēt diev-
kalpojumus, meditēt dažādās kompā-
nijās, dziedāt un dejot, tikai jāietrāpa 
pareizais rīts vai vakars. Man jau nu 
vislabāk patīk, kad tur mazāka burz-
ma. Ja kāds vēl tur nav bijis un neko 
tādu nav redzējis, tad ir vērts. Atliek 
pieteikties pie manis ciemos un uz 
priekšu.

Augusts ir Broņislava mēnesis. 
Šogad nolēmu kā īpaši atzīmēt viņa 
vārda dienu, tāpēc abas ar Antu, kas 
pagaidām vienīgā tur man līdzi visās 
trakulībās, sadomājām doties uz Lat-
gali kārtīgā trīsdienniekā. Jā, ir ražas 
laiks, tāpēc mēģināju sarunāt savā 
dārzā, lai gurķi tik traki neaug un to-
māti piebremzē, par puķēm un ogām 
nerunāsim. Visu apčubināju, labi salē-
ju, pielabinājos, cik spēju. Tomēr, kad 
atgriezos, gurķi bija uzmetuši lūpu un 
pārauguši, tomāti vispār apvainoju-
šies, viens pat ņēmis un visā augumā 
nokaltis... Bet ne par to, jo salabām, un 
viss atkal kārtībā. Es par tām trim die-
nām, kas izvērtās brīnumainas.

Piektdienas vakarā viesojāmies pie 
Antas laba paziņas, bijušā Rēzeknes 
augstskolas pasniedzēja, arī atraitņa 
Aleksandra. Tādu tīrību un kārtību 
apartamentos vēl jāpameklē, nakšņo-
šana bija ērta un spirdzinoša, bet pats 
labākais – īsti gards olēknis ar žāvētu 
speķīti, ko saimnieks mums pasniedza 
brokastīs. Ekskursijā pa Rēzekni ap-
skatījām, kas mainījies pēdējos gados 
un pazavērām uz pilsētu no Ratinīku 
kapu kalniņa, kas ir patiesi skaista vie-
ta. Kā gan Broņislavs man to netika 
parādījis?

Rēzeknes tirgus arī savā vietā. 
Aleksandrs gan teica, ka tur nav ko 
meklēt, humpalas vien, bet mēs no-
lēmām tomēr ielūkoties. Un atradām 
visām humpalām un zemnieku audzē-
jumiem pa vidu gandrīz vai zeltu – ie-
domājieties tikai, kontrabandas etiķa 

esenci! Un tikai par 1,50 eiro pudelītē. 
Uh, kā nopriecājāmies un sapirkāmies, 
saprotams, arī.

Pēc tam braucām uz Nagļiem, kur 
Kapu svētki, audēju izstāde un vēl Otī-
lijas Spridzānes 80 gadu jubileja. Neko 
tādu palaist garām nevarēja. Nu tad re-
dzējām ar!!

Kapu svētki kā Dziesmu svētki – 
ar tādu tautas pieplūdumu, ka atlika 
tikai sveicināties, skauties un bučoties 
vienā gabalā, jo visi taču savējie. Bet 
ne tas pārsteidzošākais. Nagļu jaunie 
kapi nav nekādi mazie, taču nevie-
na (!!!!) neapkopta kopiņa, neviena 
nepļauta stūrīša. Visi kapi kā krāš-
ņs rudens ziedu dārzs, pa vidu sveču 
liesmiņas sacentās ar pašu sauli, tau-
ta tik saposusies, mašīnu ar grūtībām 
iespraudu starp divām priedēm un pēc 
tam gudroju, kā ārā dabūt...

Ko visu var izaust no dzijām, lu-
patiņām un vienkārši dažādām augu 
lapām! Tā bija Otīlijas personālizstā-
de, pirmā – tikai viņas. Cilvēks mūžu 
nostrādājis pastā, bet kad pienāca pen-
sijas laiks, nevarēja dienas aizpildīt 
tikai ar govi un cūkām kūtī, dārzu un 
kartupeļu vagām. Tāpēc Otīlija sāka 
aust. Labi, vēl var saprast grīdceliņus, 
segas, galdautus, bet kā viņa nonāca 
pie tik krāšņām gleznām, kas no at-
tāluma izskatās zīmētas, bet patiesi ir 
austas!! Nu, īsts Dieva brīnums! Tur-
klāt pati māksliniece savos 80 spriņģo-
ja kā jauna meitene, aptecēja ciemiņus, 
dejoja gan valsi, gan fokstrotu, mulsa 
no labiem vārdiem un bija vienkār-
ši laimīga. Tad tu, cilvēks, skaties un 
domā, par ko es čīkstu, kā man trūkst 
un kaut arī es savos 80 tā varētu. Lai 
Otīlijai laba veselība un tāds spars vēl 
daudzus gadus!

Šoreiz nakšņojām pie Mares, kuru 
neapciemot kādā Latgales braucienā 
būtu grēks. Labi pieteicu, ka mēs no 
balles, tāpēc neko nevajag, taču galds 
klāts, kotletes un karbonādes savā vie-
tā, konjaks arī. Kā tad ar ražas novāk-
šanu? Viņai, ja atceraties, ir ap 60 ha 
tīrumu. Viss jau pa klētīm un nodots, 
kam pienākas. Marei vaigi sārti un 
acīs lepnums. Viņai šogad apritēja 83. 
Tā lūk, jaunieši!

No rīta vispirms nopeldējāmies 
Salmaņu dīķītī. Bija tā: Anta saka: 
Vai  tu  traka,  pusastoņos  no  rīta  jau 
kraulā, es gan nē, bet varu tev paturēt 
dvielīti. Un nez kāpēc uzvilka peld-
kostīmu. Pieejam pie dīķīša. Vardes uz 
visām pusēm. Vai tad es tik briesmīga, 
ka viņām tā jābaidās, – saka Anta. Ko 
tu, es iebilstu: Viņas  vienkārši  neko 
nesaprot no skaistuma. Šitas Antai pa-
tika, un viņa cēli laidās plāteniski, aiz-
mirsusi, ka gribēja tikai paturēt manu 
dvielīti...

Brokastīs ēdām karstus kartupeļus 
ar visāda veida gaļu, kā jau īsti pļāvēji 

Lasītājas vēstule
Sveiki, mani brīnišķīgie!

un grāvju racēji. Tad varēja doties tā-
lāk uz Zvejsalām, kur pats saimnieks 
Osvalds Zvejsalnieks (tas pats glez-
notājs, ja kāds vēl nezina!) gatavojas 
izstādei Rotko centrā. Drusku saguris 
un nīgrs, viesus tomēr uzņēma sirsnī-
gi – ar bučām, bet kad radinieces klāja 
kafijas galdu ar medu, kļuva gandrīz 
smaidīgs. Viņa sakārtotajā izstāžu 
zālē – vecajā stallī joprojām daudz 
ko skatīt un par ko brīnīties; krāšņā 
gleznu sērija Latgales kāzas arī vietā. 
Nolaupījām vienu no Osvalda radi-
niecēm – Veltiņu un ceļojām tālāk uz 
Lubānu, kur svētdien tika svinēti Bro-
ņislavi un Broņislavas, jā, par godu 
Broņislavai Martuževai.

Lubānas Dārziņos jau ilgus gadus 
neesmu bijusi; kopš nav Broņislava. 
Tāpēc neko te vairs gandrīz neatpa-
zinu. Dzejniece savu māju un dārzu 
novēlējusi Anniņai Eglienai – tai pa-
šai, kas labi pazīstama muzejniece, 
kura pensijā kopj šo vietu, iemūžinot 
Broņislavas Martuževas paveikto, pie-
dzīvoto un pārdzīvoto. Tapusi eleganta 
Dzejas klēts. Nav ko stāstīt, jāredz pa-
šiem, ir vērts! Te tagad izkopts dārzs 
un daudz gādīgu roku, darbojas fonds 
Rakstītāja. Var tikai apbrīnot Anni-
ņas uzņēmību un enerģiju. Bet Baltie 
lāči izveidojuši veselu programmu ar 
dziesmām, kurām Broņislavas rakstī-
tā dzeja. Arī starpteksti tikai viņas, 
Andrim Baltacim labi sanāk. Aldis 
Kise, kas taču mūsējais radiņš, ir lielas 
daļas dziesmu melodiju autors. Prog-
ramma klausāma vienā elpas vilcienā, 
aizkustinoši smeldzīga, jā, arī brīžiem 
drastiska, bet tik daudz vieduma vār-
dos, ka žēl kaut vienu nesadzirdēt un 
palaist garām. Laba programma, kas 
tagad ceļos pa visu Latviju. Ja trāpās, 
nepalaidiet garām!

Mājās pārrados vēlu vakarā ar lie-
lu klēpi gladiolu no Broņislavas dārza 
manam Broņislavam. Un pašā īstajā 
dienā daudzi zvanīja, paldies, daži at-
nāca un atbrauca ciemos. Novērtēju, 
pateicos, esam godinājuši, atcerēju-
šies, nosvinējuši.

Mīlestībā,–
Biruta Eglīte,

Ikšķilē, 2019. gada 27. augustā

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.
Cena $6 par 1 cm vienā slejā. 

Minimums $10. Tieši šis 
laukumiņš izmaksās tikai $28.
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Massawepie nometne atrodas Ņu-
jorkas štata ziemeļu galā, Adirondack 
kalnos, netālu no Tupper ezera. BSA 
skautu īpašums ir 3,769 akrus liels un 
ieskauj Massawepie ezeru līdz ar vai-
rākiem mazākiem dīķiem. Īpašuma 
plašums piedāvāja unikālas iespējas 
12. Lielās nometnes dalībniekiem, 
piemēram, garākus sirojumus un kanū 
braucienus ar pārnakšņošanu – visu 
nometnes teritorijā. Platība arī nodro-
šināja latviešu skautiem un gaidām 
mierīgu nometņošanu, bez vajadzības 
sacensties pēc nodarbībām ar citām 
nometnēm, traucējumiem no vietējiem 
iedzīvotājiem/tuvām pilsētiņām vai 
kārdinājumam lietot elektroniku.

Ieradās dalībnieki no visas pasau-
les: Austrālijas, Francijas, Kanādas, 
Latvijas un pusducis no ASV štatiem. 
Autobusus, mikrobusiņus un mašīnas 
sagaidīja reģistrācijas komiteja, kura 
pārbaudīja veselības lapas, dalīja So-
lījums ūdens pudeles un deva rīko-
jumus dalīties par apakšnometnēm. 
Solījums nometnē tādas bija septiņas: 
Stabradzēni (mazskautu), Dzirkstelītes 
(guntiņu), Modrība  (skautu), Liesmas 
(gaidu), Dzimtene  (roveru), Dedzība 
(lielgaidu) un Kvēlo (Vadītāju). Apakš-
nometņu nosaukumi balstīti uz gaidu 
un skautu tikumiem un likumiem, un 
uz mūsu solījumiem.

Skautu nometnes priekšnieks bija 
Latviešu skautu priekšnieks, vad. Ar-
nis Vējiņš un gaidu nometnes priekš-
niece, Latviešu gaidu priekšniece 
vad. Anita Vējiņa. Nometnē arī bija 
klāt Latviešu skautu un gaidu centrālās 
organizācijas (LSGCO) Latvijas skautu 
priekšnieks, vad. Gundars Krīpēns. 
No Latvijas uz Ņujorku ieradās divdes-
mit astoņi skauti un gaidas, no kuriem 
desmit bija taisnā ceļā no 24. Pasaules 
skautu džamboreja nometnes Rietu-
mu Virdžīnijā. Latvijas kontingenta 
sakarniece bija vad. Sanita Salgus. 
No ASV jendas vad. Maija Šķiņķe, 
vad. Pēters Aivars, vad. Nora Aivars 
un vad. Kristīna Putene veica lielo 
koordinēšanas darbu: mūsu ciemiņus 
vest pilsētas apskatēs, izkārtot tiem 
naktsmājas un sarunāt pieņemšanu 

Latvijas vēstniecībā.
BSA Camp  Massawepie īpašumā 

piedāvāja lielu dažādību aktivitātes. 
Gaidas un skauti nodarbībās šāva gan 
ar loku un bultu, gan ar plinti. Tie kāpa 
akmens kāpšanas sienā, un kāpelēja pa 
COPE (Challenging Outdoor Personal 
Experience) augsto virvju kursu (high 
ropes course). Visiem ļoti patika cir-
vju mešanas nodarbības, kalna riteņu 
braukšana, un spēlēt  gaga bumbu. 
Tomēr arī bija visiem pazīstamās un 
iemīļotās nodarbības: šķēršļu, kanū un 
pētniecības gājieni, kā arī vakaros – 
ugunskuri. Apakšnometnēm arī bija 
dažas pavisam unikālas nodarbības; 
mazskauti šāva raķetes, guntiņas pie-
dalījās mākslas nodarbībās, un gaidām 
bija spa nodarbības un pionieru pro-
jekti. Visa nometne kopīgi piedalījās 
LSGCO rīkotās nodarbībās ceturtdie-
nas pēcpusdienā (kur arī vadītājiem 
sanāca pārbaudīt savas zināšanas), 
Austrālijas vienību vadītā nakts rotaļā 
un kosmoss tēmas ballē.

Massawepie nometnes īpašumā ir 
liela ēdamzāle. Tur guntiņas un maz-
skauti pulcējās ēdienreizēm, izņemot 
vienā vakarā, kad paši sev gatavoja uz 
oglēm mednieku vakariņas. Vecākās 
pakāpes pusdienas ēda ēdamzālē, at-
vieglojot apakšnometņu pavarda pie-
nākumus un atbrīvojot laiku saistošām 
nodarbībām. Ēdamzāli arī izmantoja 
Lielā ugunskura vakarā, kad pērkona 
negaiss neaicināts ieradās nometnē. 
Bija interesanti pielāgoties amerikāņu 

skautu nometnes ēdienu pienešanas 
paražām... un vadītājiem bija 24 stun-
das dienā pieejama kafija!

12. Lielā nometnē bija ļoti rado-
ša gaisotne. Ugunskura priekšnesumi 
bija labi izdomāti, uzvesti un arī bieži 
vien pavisam asprātīgi. Gaidas gata-
voja bungas, uz kurām veidoja ritmus 
un saucienus. Guntiņām nepārtraukti 
veidojās jauni panti es teicu būm, čika 
būm dziesmai, kuri tad atskanēja pie 
ēdamzāles, pludmalē, pie ugunskuriem 
un teltīs. Un lielgaidu apakšnometnē ie-
staigājot, brīžiem, kad nebija nodarbī-
bas, varēja atrast lielgaidas sacerot pan-
tiņus, mācoties jaunas dziesmas spēlēt 
uz ģitāras, veidojot mākslas projektus 
vai fotogrāfējot gaismas spēles blakus 
esošajā karoga laukumā ar roveriem.

Solījums nometnē arī bija svinī-
gi brīži. 2019. g. 13. augustā Marete 
Austriņa un Ella Baipsys (Gaujas 
6. gaidu vienība Čikagā) deva solījumu 
un kļuva par gaidu kustības jaunākām 
pilntiesīgām gaidām. 15. augustā Eva 
Brūvere un Ella Gulbe (Zilā kalna 
4. gaidu vienība Ņujorkā) un Annika 
un Emīlija Hirsta-Vaita (Hirst-Why-
te) (Rīgas 1. gaidu vienība Melburnā, 
Austrālijā) deva solījumu un kļuva par 
gaidu kustības jaunākām pilntiesīgām 
guntiņām. No mazskautiem trīs deva 
solījumu nometnē: Mikus Kukainis, 
Maksis Lowe un Valdis Paskovs (Sta-
buraga 70. skautu vienība, Čikagā). 
15. augustā Kristaps Hach (Rīgas 
102. skautu vienība Melburnā, Austrā-
lijā) un Kārlis Zālīte (Rīgas 90. skau-
tu vienība Ņujorkā) kļuva par skautu 
kustības jaunākiem pilntiesīgiem 
skautiem. Un nometnes  Solījums pē-
dējā vakarā skautu kustība ieguva trīs 
jaunus vadītājus; apsveicam vad. Jāni 
Bungu (Rīgas 90. skautu vienība, Ņu-
jorkā), vad. Andreju Kristovski un 
vad. Pauli Rumpi (Rīgas 102. skautu 
vienība Melburnā, Austrālijā)!

12. Lielās nometnes organizēšanas 
komiteja sirsnīgi pateicas visiem, kas 
roku pielika, lai būtu prieku un atmiņu 
pilna nometne, kā arī tiem, kuri ziedo-
ja fondus, lai šo nometni īstenotu. It 
sevišķs paldies Amerikas Latviešu ap-

Nometnes dalībnieki pie atklāšanas karoga.
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Kanū apmācības Massawepie ezerā.
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12. Lielā nometne „Solījums“
Turpinājums no 1. lpp.

 
Turpinājums 13. lpp.
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zāle ir centrālā vieta, kur top valsts 
politika un tiek pieņemti lēmumi, kas 
ietekmēs mūsu visu nākotni.

II
Latvijā, tāpat kā vairums citu Ei-

ropas valstu, ir tipiska parlamentārā 
demokrātija. Valsts politiskās varas 
centrā saskaņā ar Satversmes koncep-
ciju atrodas tautas vēlēts parlaments – 
Saeima. Vienīgi Saeima ir saņēmusi 
savu demokrātisko leģitimāciju tieši 
no tautas – no pilsoņu kopuma.

Parlamentārā demokrātija, kas 
Latvijai bijusi raksturīga un tipiska 
kopš tās proklamēšanas brīža, raksturo 
mūsu vēsturisko piederību Eiropas kul-
tūrtelpai un Rietumu tiesību tradīcijai. 
Pie mums, Eiropā, nav raksturīga pa-
ļaušanās uz stingro roku vai vienu vie-
nīgu gudro, kas vienatnē var pieņemt 
visus vajadzīgos lēmumus citu vietā.

Valsts ir visu tās pilsoņu kopējā lie-
ta, kopējā atbildība un kopējā līdzdalī-
ba. Tāpēc katram pilsonim ir iespēja un, 
es gribētu teikt, pienākums piedalīties, 
iesaistīties savas valsts pārvaldīšanā. 
Tādēļ mēs Latviju pārvaldām koleģiāli, 
paužot katram savu vīziju, savas domas 
par attīstības scenārijiem, meklējot do-
mubiedrus un atrodot kompromisus.

Parlamentārisms simbolizē un at-
spoguļo kopīgo un koleģiālo atbildību 
par valsti.

III
Raugoties uz Satversmē noteik-

tajām pilnvarām, politikas zinātnieki 
mūsu Saeimu atzīst par vienu no stip-
rākajiem parlamentiem pasaulē. Saei-
mai ir piešķirtas ļoti plašas iespējas 
noteikt politisko dienaskārtību un būt 
par konstitucionālās iekārtas centru.

Tomēr jautājums ir par to, vai arī 
praksē, konstitucionālajā realitātē, Sa-
eima ir tik ietekmīga un stipra kā Sat-
versmes tekstā.

Eiropas demokrātijas jau ilgstoši 
saskaras ar fenomenu, ko varētu rak-
sturot kā parlamentu marginalizāciju. 
Parlamentu ietekme konstitucionālajās 
iekārtās samazinās, un visvairāk zūd 
to iespēja būt par reālu valsts politikas 
centru. Tas attiecas ne tikai uz Latviju, 
bet uz visām parlamentārajām demo-
krātijām; šī tendence pēdējos 20–30 
gados kļuvusi acīmredzama. Par to 
daudz runā arī citur.

IV
Minēšu tikai trīs kopējas attīstības 

tendences Eiropas parlamentārajās de-
mokrātijās, kas ir aktuāli izaicinājumi 
arī mūsu konstitucionālajai iekārtai un 
konkrēti – Saeimai.

Pirmkārt, attiecībās starp parla-
mentu un valdību politiskās varas un 
iniciatīvas smagumpunkts mūsdienās 
ir valdība, nevis parlaments.

Tas ir saistīts ar likumdošanas dar-
ba pieaugošo kompleksitāti un arvien 
specifiskāku zināšanu nepieciešamību.

Parlamenta deputāti bieži ir spiesti 
pakļauties valdības likumprojektu iz-

strādātāju kompetentākai argumentāci-
jai, jo zināšanas ir koncentrētas valdības 
aparātā. Rezultātā valdības priekšstati 
prevalē pār parlamenta priekšstatiem, 
kurus tas lielā mērā pārņem.

Otrkārt, klasisko mediju un jo seviš-
ķi sociālo mediju ietekmes pieaugums 
rada politiķiem un jo īpaši parlamenta 
deputātiem arvien lielākas grūtības 
noturēt politiskajā dienaskārtībā tos te-
matus, par kuriem viņi vēlas diskutēt, 
ņemot vērā priekšstatus par sabiedrības 
kopējo labumu. Viltus ziņu un sensā-
ciju laikmetā politika, jo sevišķi parla-
ments samērā vienkārši var novirzīties 
uz īslaicīgu, sasteigtu risinājumu ceļa.

Protams, atklātas dažādu sabiedrī-
bas grupu debates par kādu jautājumu 
ir un paliek demokrātijas sastāvdaļa. 
Tomēr politiķiem plašajā tematu spek-
trā ir jāprot paturēt spēkā interesi un 
iniciatīvu par konceptuāliem jautāju-
miem, kas ir vērsti uz ilgtspēju. Par 
spīti sensācijām un ātro recepšu ietei-
kumiem, parlamentam ir jāprot atšķirt 
svarīgo no nesvarīgā, īstu problēmu no 
viltus problēmas, realitāti no manipu-
lācijas. Taču tas, kā mēs visi redzam, 
nav viegli, un kļūst arvien grūtāk.

Treškārt, arī integrācija Eiropas 
Savienībā atstāj savu ietekmi uz nacio-
nālā parlamenta autonomu likumdoša-
nu, jo nacionālo likumdošanas darbu 
arvien lielākā mērā caurauž Eiropas 
tiesību norādes. Apmēram 80 % no 
pieņemtajiem nacionālajiem likumiem 
ekonomikas jomā un 50 % no visiem 
likumiem vienā vai otrā veidā uzrāda 
Eiropas Savienības rokrakstu, taču 
vienlaicīgi tas ļauj prioritizēt nacionā-
lā parlamenta darbu, it sevišķi tādās 
sabiedrībai būtiskās jomās kā sociālie, 
izglītības, veselības, kultūras, nodokļu 
un citi jautājumi, kas Eiropas Savienī-
bas ietvaros netiek regulēti.

V
Parlamentārajai demokrātijai ir jā-

būt spēcīgai, spējīgai reaģēt uz šodie-
nas izaicinājumiem un apliecināt savu 
efektivitāti un iedarbīgumu. Tādēļ es 
vēlētos aicināt atbalstīt un sekmēt ik-
vienu iniciatīvu, kas vērsta uz Saeimas 
stiprināšanu un tās darba kvalitatīvu 
uzlabošanu.

VI
Šodienas parlamentam un arī kat-

ram parlamenta deputātam ir nepiecie-
šams augsti kvalificēts zinātniski analī-
tiskais un juridiskais atbalsta personāls. 
Bez šāda atbalsta Saeimai būs arvien 
grūtāk izvērtēt valdības ekspertīzi un 
atgūt līdzrunāšanu, līdzdalību par stra-
tēģiski svarīgiem jautājumiem. Saeimai 
jāspēj sagatavot patstāvīgu, līdzvērtīgu 
un kvalitatīvu argumentāciju.

VII
Es nākotnē vēlētos redzēt ļoti cie-

šu, koleģiālu un uz kopīgu mērķu sa-
sniegšanu vērstu sadarbību starp Saei-
mu un Valsts prezidentu.

Satversmes tiesa kādā spriedumā 
no valsts varas dalīšanas principa ir 
atvasinājusi konstitucionālo orgānu – 
starpinstitucionālās lojalitātes princi-
pu, kas nosaka sadarbības ietvaru arī 
starp Saeimu un Valsts prezidentu.

Satversme piešķir Valsts preziden-
tam iespēju aktualizēt valstiski svarī-
gus jautājumus politiskajā dienaskārtī-
bā un rosināt par tiem domāt, lai rastu 
nepieciešamos risinājumus.

Es vēlētos izmantot šo iespēju, lai 
virzītu uz priekšu dažus jautājumus, 
kas konsekventi tuvinātu mūs moder-
nai, ilgtspējīgai Ziemeļeiropas valstij un 
augsti attīstītai tiesiskai demokrātijai.

VIII
Šodien, pirmo reizi jūs uzrunājot 

rudens sesijas atklāšanā un cerot, ka tā 
kļūs par tradīciju arī turpmāk, es vēlē-
tos vērst jūsu uzmanību vairākiem jau-
tājumiem, kam nepieciešams koncep-
tuāls un samērā steidzams risinājums.

Es sagaidītu, ka šie jautājumi pa-
tiešām nonāk Saeimas dienaskārtībā 
pēc būtības un pēc nepilna gada, pava-
sara sesijas noslēguma sēdē, mēs kopī-
gi varētu konstatēt, ka šīs lietas tad jau 
būs sakārtotas.

IX
Pirmkārt, šobrīd ir izšķiroši svarīgs 

brīdis mediju telpas sakārtošanai, me-
diju pārvaldības modeļa un finansiālā 
atbalsta sistēmas ieviešanai atbilstoši 
demokrātijas un efektivitātes princi-
piem. Vilcināties ilgāk vairs nedrīkst.

Labi funkcionējošas mediju telpas 
nodrošināšana ir konstitucionāls uzde-
vums, ko Satversme uzdod Saeimai un 
valdībai. Es gribētu papildināt arī to, 

Prezidenta Egila Levita uzruna
Turpinājums no 1. lpp.

 
Turpinājums 13. lpp.

Valsts prezidents Egils Levits Saeimas 2019. gada rudens sesijas atklāšanā.
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ka tas ir ne tikai demokrātijas jautā-
jums, bet arī valsts drošības jautājums. 
Demokrātija mūsu valstī ir atkarīga no 
stipras informatīvās telpas, tādēļ šim 
jautājumam ir jābūt prioritāram Saei-
mas un valdības dienaskārtībā.

Lai panāktu caurspīdīgu un labos 
pārvaldības principos balstītu sabied-
risko mediju pārraudzību, strauji jā-
virzās uz priekšu ar jauna, speciāla Sa-
biedrisko mediju likuma pieņemšanu.

Likumā jābūt skaidri definētiem 
mehānismiem, kas veicina sabiedrisko 
mediju kvalitāti, nodrošina to atbildī-
bu un kas nodrošina pastāvīgu finan-
sējumu neatkarīgi no politiskās situā-
cijas valstī.

Tāpat likumam jāsekmē pilnvērtī-
ga sabiedrības līdzdalība sabiedriskā 
pasūtījuma veidošanā.

Un jau pavisam konkrēti – lai sa-
biedriskie mediju varētu darboties 
kaut vai tikai līdzšinējā apjomā, ir jā-
nodrošina kompensācija par to izieša-
nu no reklāmas tirgus.

X
Otrkārt, nepieciešams veikt uz-

labojumus, kas sekmētu aktīvas un 
inovatīvas politiskās partijas. Ir jāpa-
lielina politisko partiju finansējums no 
valsts budžeta, lai mazinātu politisko 
partiju atkarību no privātiem ziedotā-
jiem un viņu interesēm. No budžeta 
vāji finansētas un līdz ar to no privā-
tiem sponsoriem atkarīgas partijas 
valstij un nodokļu maksātājiem kopu-
mā izmaksā pārāk dārgi.

Ministru kabineta rīcības plānā ir 
paredzēts likuma grozījums, lai palie-
linātu valsts finansējumu politiskajām 
partijām līdz Baltijas valstu vidējam 
līmenim, no kā tas patlaban ievērojami 
atpaliek un ir teju desmit reižu mazāks 
nekā mūsu abās kaimiņvalstīs. Šie lī-
dzekļi, kas nebūt nav lieli visa budžeta 
mērogā, ir jāieplāno jau šajā budžetā.

Uzskatu, ka valsts finansējuma 
politiskajām partijām palielināšana 
līdz Igaunijas un Lietuvas līmenim 
sekmēs demokrātijas attīstību Latvijā. 
Sakārtojot partiju finansējuma sistē-
mas modeli, stiprinot partiju atbildību 
pret naudas devējiem – nodokļu mak-
sātājiem, vienlaikus samazinot privā-
to sponsoru atbalstu partijām un līdz 
ar to šaubas par šīs naudas iespējamo 
ietekmi, sabiedrībā pieaugs atbalsts un 
uzticības līmenis politiskām partijām.

Politiskās partijas ir obligāta demo-
krātijas sastāvdaļa. Obligāta! Demo-
krātija nav iespējama bez politiskajām 
partijām. Ja pilsonis vēlas būt politiski 
aktīvs un ietekmēt diskusijas par valsts 
nākotni, aicinām viņu aktīvi darboties 
politikā, arī politiskajās partijās. Ja šādu 
vēlmi izrāda jaunieši, tas ir vēl jo vai-
rāk atbalstāmi. Politiskajām partijām ir 
sava vieta un leģitīma loma sabiedrībā.

XI
Treškārt, Saeimai un valdībai kopī-

gi ir jāmeklē risinājumi augstākās iz-
glītības un zinātnes izaugsmei. Mums 
jāspēj izveidot izcilu un tālredzīgu aug-
stākās izglītības sistēmu, kas sekmētu 
zinātni, inovācijas un ekonomiku.

Sasniedzamais mērķis mums visiem 
ir skaidrs – nepieciešams paaugstināt 
augstskolu izcilības līmeni, palielināt 
Latvijas augstskolu, to mācībspēku un 
absolventu starptautisko konkurētspēju 
un sekmēt mūsu zinātnieku arvien pla-
šāku iesaisti starptautiskos un Eiropas 
līmeņa projektos un zinātnes attīstībā. 
Izglītība, zinātnes, inovācijas – tas viss 
ir ekonomikas pamats.

Likumdošanas ceļā mums ir jāatri-
sina jautājumi par augstākās izglītības 
un zinātnes pārvaldības modeļiem un 
finansējumu, kā arī pētniecības un iz-
glītības sasaisti. Vienlaikus būtiska ir 
arī humanitāro un sociālo zinātņu vei-
cināšana, jo šīs zinātnes ļoti tiešā veidā 
ietekmē mūsu sabiedrības garīgo vidi.

XII
Ceturtkārt, nepieciešami komplek-

si risinājumi ekonomisko noziegumu 
apkarošanā.

Valdības nesen apspriestie un saga-
tavotie risinājumi to noziegumu apka-
rošanā, kas saistīti ar finanšu pasauli, ir 
nepieciešamie soļi pareizajā virzienā. 
Ir ļoti svarīgi, ka Saeima šos priekšli-
kumus atbalsta pēc iespējas ātrāk.

Vienlaikus Saeimai vajadzētu pie-
vērst uzmanību procesuālo likumu 
pilnveidošanai, lai nebūtu vairs iespē-
jams novilcināt procesa gaitu un vilkt 
garumā tiesvedības. Šādi risinājumi ir 
zināmi, tos tikai vajag ieviest likumā.

Tāpat valdībai un Saeimai vaja-
dzētu pievērst nopietnu uzmanību tie-
sībsargājošo institūciju nodrošināju-
mam un izmeklēšanas kvalitātei.

XIII
Un, piektkārt, kā jau iepriekš mi-

nēju, ir nepieciešams atbalstīt un stip-
rināt Saeimu tās likumdošanas darbā, 
lai Latvijas iedzīvotājiem tiktu nodro-
šināta mūsdienās nepieciešamā liku-

mu kvalitāte un likumdošanas darbs 
būtu vērsts uz valsts ilgtspēju.

Te vietā būtu nopietni apsvērt ie-
spēju izveidot neatkarīgu Valsts pado-
mi. Valsts padome varētu ienest mo-
dernu un jauna līmeņa kvalitāti tieši 
likumdošanas procesā.

Tā sniegtu atbalstu valdībai un arī 
Saeimai likumprojektu sagatavošanā 
pirms to pieņemšanas, palīdzot novērst 
antikonstitucionalitātes riskus un pie-
dāvājot risinājumus valsts ilgtspējīgai 
attīstībai. Būtiski, ka šāda institūcija 
būtu pilnīgi neatkarīga, līdzīgi kā Sat-
versmes tiesa, un tās viedokļiem būtu 
tikai rekomendējošs raksturs, jo poli-
tiskā atbildība vienmēr paliek Saeimai. 
Taču Valsts padomes darbība neapšau-
bāmi paaugstinātu likumu racionalitā-
tes līmeni un līdz ar to arī kvalitāti, kas 
nāktu par labu visai sabiedrībai.

Lai sekmētu diskusijas par Valsts 
padomes izveidošanu, meklēsim ie-
spēju jau tuvākajā laikā strādāt kopī-
gās konferencēs, kur varētu diskutēt 
par šādas institūcijas iespējamo struk-
tūru un funkcijām.

XIV
Es šodienas uzrunā esmu pieminē-

jis tikai dažus, manuprāt, svarīgus un 
steidzami risināmus jautājumus, kam 
nepieciešama Saeimas aktīva iesaistī-
šanās.

Saeimas uzdevumi ir lieli – terito-
riālā reforma, skolu reforma, veselības 
reforma, demogrāfijas jautājumi, kam 
steidzīgi ir jāatrod vieta politiskajā 
darba kārtībā, diasporas un reemig-
rācijas jautājumi un daudz citu stra-
tēģisku uzdevumu, kuru risināšanu 
no Saeimas gaida sabiedrība. Jūs paši 
zināt to lielo un mazo darbu sarakstu, 
kas Saeimu šajā rudens sesijā sagaida.

XIV
Dārgie deputāti!
Šo darba cēlienu vajadzētu sākt ar 

laikus pieņemtu valsts budžetu. Koalī-
cijas partijām būs jāatrod kompromisi, 
lai Saeima varētu budžetu apspriest 
un pieņemt laicīgi. Mans priekšlikums 
būtu – līdz valsts svētkiem. Partiju 
politiskais briedums un viņu politis-
kā kultūra parādīsies tieši viņu spējā 
atrast kopīgu risinājumu sabiedrības 
interesēs.

Būs jāstrādā daudz un intensīvi. 
Lai mums kopā izdodas paveikt labus 
darbus Latvijai!

Paldies par uzmanību!
Valsts prezidents Egils Levits

05.09.2019.

Prezidenta Egila Levita uzruna
Turpinājums no 12. lpp.

vienībai (ALA), Elite Protective Servi-
ces, Ģenerāļa Kārļa Goppera fondam, 
vad. Uldim Sīpolam, Latviešu Na-
cionālai apvienībai Kanādā Kultūras 
fondam, Daugavas Vanagiem ASV un 
Kanādā un Latviešu kara invalīdu ap-
vienībai ROTA. Paldies arī tiem labvē-
ļiem, kuri ziedoja nometnes  gofundme.

com –  12. Lielā  nometne  „Solījums“ 
kampaņai. Piezīme: 12. Lielās nomet-
nes organizēšanas komiteja vēl laipni 
pieņem ziedojumus, lai palīdzētu fi-
nansēt atmiņas grāmatu, kā arī pār-
dod Solījums nometnes kafijas krūzes. 
Lūdzu kontaktēt NOK info nozares 
vadītāju, vad. Lieni Kukaini (liene@
zilgma.com).

Nometnes pēdējā dienā teltis no-
jauktas, karogi salocīti, un busiņi iz-

braukuši uz attālām pilsētām, tomēr 
Massawepie mežā vēl sadzirdama 
nometnes dziesma atskanot, un solī-
jums – solījums no skautiem, gaidām 
turpināt dzīvot pēc skautu un gaidu 
likumiem, palīdzēt tuvākajiem katrā 
brīdī, un būt uzticīgiem Dievam un 
Latvijai. Uz redzēšanos citā nometnē!

vad. Liene Kukaine,
2019. g. 7. septembrī

Laikrakstam „Latvietis“

12. Lielā nometne „Solījums“
Turpinājums no 11. lpp.



14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2019. gada 12. septembrī

Man kā Rīgas Stradiņa Universi-
tātes medicīnas fakultātes studentei 
2019. gada vasarā bija lieliska iespēja 
voluntēt ārpus Latvijas, iegūt jaunas 
zināšanas un pieredzi ginekoloģijas un 
dzemdniecības specialitātē Mercy Ho-
spital Coon Rapids klīnikā Mineapolē, 
ASV. Tā bija vienreizēja iespēja papla-
šināt savu redzesloku ne tikai medi-
cīnā, bet arī satikt interesantus, gud-
rus un sirsnīgus cilvēkus, un izbaudīt 
man sniegto viesmīlību. Par šo iespēju 
esmu pateicīga Dr. Jānim Dimantam 
un viņa sievai, kas tik sirsnīgi uzņēma 
savās mājās un gādāja, lai mana vie-
sošanās būtu piepildīta un interesanta.

Mineapolisa ir brīnišķīga pilsēta! 
Visspilgtāk atmiņā saglabājies Min-
nehaha parks un ūdenskritums, kā arī 
Minneapolis  Institute  of Art. Mēs zē-
ģelējām pa vareno Misisipi upi, malko-
jām Mineapolē brūvētu sidru.

Pēc viesošanās pie Dr. Jāņa Diman-
ta sekoja divas izglītojošas nedēļas, 
kuras es pavadīju klīnikā Dr. Džona 
P. Vusta (John P. Wust) uzraudzībā. 
Dr. Vusts ir praktizējošs ginekologs un 
dzemdību speciālists, kā arī Dr. J. Di-
manta kolēģis Mercy Hospitālī. Klīni-
kā un slimnīcā man bija iespēja kopā ar 
Dr. Vustu piedalīties viņa ikdienas dar-
bā. Es varēju vērot, kā Dr. Vusts kon-
sultē pacientes un grūtnieces klīnikā un 
slimnīcā, risina ginekoloģiskas problē-
mas, nozīmē nepieciešamo ārstēšanu. 
Man arī bija iespēja asistēt ginekolo-
ģisko operāciju laikā un dzemdībās. 
Personāla attieksme bija ļoti pretimnā-
koša un atsaucīga; sarunās ar kolēģiem 
vienmēr jutos respektēta un līdzvērtī-
ga, kaut arī esmu tikai studente. Īpaša 
pieredze bija iespēja redzēt ar da Vinci 

robotu veiktu totālu histerektomiju. Šai 
metodei ir vairākas priekšrocības, pie-
mēram, zemāks iespējamo komplikāci-
ju risks un īsāks hospitalizācijas laiks. 
Ceru, ka kaut kad šādas operācijas tiks 
veiktas arī pie mums Latvijā. Mercy 
Hospital Mother Baby Center man bija 
iespēja iegūt zināšanas dzemdību vadī-
šanā, kā arī asistēt ķeizargrieziena ope-
rācijā. Tā bija vērtīga pieredze, ņemot 
vērā, ka studiju laikā dzemdniecības 
ciklā man šādas iespējas nebija. Papil-
dus tam, es varēju apgūt ginekoloģisko 
un grūtnieču ultrasonogrāfisko izmek-
lējumu lasīšanu.

No visas sirds saku paldies Dr. Jā-
nim J Dimantam, kurš palīdzēja it 
visā, lai mans sapnis redzēt un iepa-
zīt ginekoloģijas profesionāļu darbu 
Amerikā piepildītos, kā arī esmu pa-
teicīga Dr. Džonam P. Vustam un viņa 
sievai Elizabetei par silto uzņemšanu 

savās mājās voluntēšanas laikā.
Piedzīvotais un pieredzētais ir no-

stiprinājis pārliecību, ka mācīties un 
pilnveidoties ir uzdevums visa mūža 
garumā. Ienāk jaunas tehnoloģijas un 
zināšanas ir nepārtraukti jāpapildina, 
un starpvalstu pieredzes apmaiņa ir 
būtiska mūsdienu pasaulē. Šis brau-
ciens un tā laikā iegūtā pieredze man 
deva vēl lielāku motivāciju un spēku 
tiekties pretī saviem mērķiem, jo tas ir 
tikai sākums.

„Vēlos norādīt, ka varbūt šī ir pir-
mā reize, ko zinu, kad „preceptorship“ 
programmā  ASV  piedalās  Latvijas 
medicīnas studente vai students gine-
koloģijā  un  dzemdniecībā.  Iepriecina 
tas,  ka  mūsu  jaunajiem  speciālistiem 
ir liela vēlme un griba sevi profesionā-
li pilnveidot un nostiptināt savas iema-
ņas,“ saka Dr. Jānis J. Dimants, Jr., D.

Katrīna Zilgalve

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
10. septembris
Jausma, Albertīne
1939. basketbolists, olimpietis Miķelis 
Dancis.
1944. Latvijas Centrālās padomes va-
dītājus aizved no Salaspils koncentrā-
cijas nometnes uz Štuthofas koncen-
trācijas nometni.
1949. Zviedrijas latviešu  astronoms 

Dainis Draviņš.
1954. sakarā ar dzejnieka Raiņa 
25. nāves dienu Daugavpils 6. vidus-
skolai – bijušajai Grīvas pamatskolai 
piešķir Raiņa vārdu. Šajā skolā 1875.-
1879. mācījies Jānis Pliekšāns (Rai-
nis).
1989. atjaunota Kārsavas draudzes 
Salnavas kapela (Ludzas rajonā). Tā 

uzcelta 1865. gadā, atjaunota un iesvē-
tīta 1933. gadā, turpmāk izmantota par 
noliktavu.

11. septembris
Signe, Signija
1949. Arnoldu Lūsi ieved amatā To-
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Ceļā uz specialitāti
Pieredze ASV

Centrā Katrīna Zilgalve.  Viņai  blakus Dr. Džons Vusts  (John Wust)  un  viņa 
sieva Elizabete (Elizabeth).
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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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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 12. 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, 12. sept., plkst. 10.30 
ALB namā skatīsimies jaunu Latvijas 
mākslas filmu par vēsturiskiem noti-
kumiem. Pēc filmas pasniegsim siltas 
pusdienas, tāpēc lūdzam pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 11. septembrim. 
Dalības maksa $5.
Svētdien, 15. sept., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novuss. Pulcēsimies, 
draudzēsimies un uzspēlēsim novusu!
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 novu-
sā; vienspēles, plkst. 10.00; dalības 
maksa $20. Abās dienās notiks trīs 
setu spēles.
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.
 
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.

Brisbanē
Svētdien, 15. sept., plkst. 12.00 – 
14.00 Pienene  /  Latvian  Language 
Social septembra nodarbība. Sakarā 
ar neparedzētām izmaiņām Nama īrē 
septembra skoliņa maina nodarbības 
vietu un tēmu. Tiekamies Whites Hill 
Reseve Play Park plkst.12-14. Spēlēsim 
spēles un skriesim stafetes! Tiekamies 
pie spēļu laukuma tualetēm tad tālāk 
kopā dosimies atrast vietu zālienā. 
Jautājumu gadījumā sazinieties marta.
eiduka@gmail.com.
Sestdien, 21. sept., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ilze Švarca – Dzintars un 

Rotas – ilustrēts stāstījums par rotām 
latviešu kultūrā un vēsturē – Ilze Švar-
ca ir skolotāja un rotkale, un darina ro-
tas, ņemot iedvesmu no latviešu etno-
grāfiskajām un arheoloģiskajām rotām, 
kuras redzamas: www.vasara.com.au. 
Ilze runās angliski, lai pievilktu jaunā-
ko paaudzi, bet jautājumus 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.
Sestdien, 14. sept., plkst. 13.00 Kapu 
svētku dievkalpojums ar dievgaldu; 
vadīs mācītājs Kolvins Makfersons. 
Pieminēsim savus tuviniekus aizsaulē 
un noliksim svecīti pie Nācaretes baz-
nīcas kolumbārija, kur novietoti Ingrī-
das Biršas pelni.

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 brī-
vas) 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, 14. sept., plkst. 11.30 Skolu 
sarīkojums Latviešu namā. (Ievērot 
laiku!)
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ronto ev. lut. Sv. Jāņa draudzes māc.
1989. pavērās Dzelzs aizkars starp 
Ungāriju un Austriju; caur Ungāriju 
tūkstošiem austrumvāciešu nokļuva 
Austrijā un Rietumvācijā.

12. septembris
Erna, Evita, Eva
1893. militārs darbinieks, uzņēmuma 
vadītājs, sabiedrisks darbinieks, MLB 
Daugavas skolas direktors Lkok Jē-
kabs Dzenis.
1934. Latvija, Lietuva un Igaunija no-
slēdz Baltijas antanti.
1959. Rīgā notiek pirmās Dzejas dienas.

13. septembris
Iza, Izabellla
1894. publicists, rakstnieks, vēstur-
nieks Ernests Blanks.
1939. Latvijas Valsts prezidents 
(1993.g. 7.jūl. – 1999.g. 7.jūl.) Guntis 
Ulmanis.

14. septembris
Sanita, Santa, Sanda, Sanija, Sandija
1859. Latvijas Valsts pirmais Prezi-
dents Jānis Čakste.
1884. izglītības darbinieks, ģimnāzi-
jas direktors, ģeogrāfijas un ķīmijas 
mācību grāmatu autors Augusts Ba-
lodis.
1913. katoļu garīdznieks (jezuīts), filo-
zofijas maģistrs, radio darbinieks (Va-

tikāna radio latviešu raidījumu vadī-
tājs), Melburnas un Sidnejas draudžu 
prāvests Pāvils Bečs.
1954. PSRS Orenburgas apgabalā 
veikts kodolsprādziens, pēc kura noti-
ka karaspēka mācības, piedaloties ap-
tuveni 45 tūkstošiem karavīru.

15. septembris
Sandra, Sondra, Gunvaldis, Gunvaris
1934. mākslinieks-gleznotājs, grafiķis, 
izglītības darbinieks (Mākslas akadē-
mijas profesors) Jāzeps Pīgoznis.

16. septembris
Asja, Asnate, Dāgs
1975. Papua-Jaungvineja ieguva neat-
karību no Austrālijas.  ■

Datumi
Turpinājums no 14. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 10. septembrī.
€1 = 1,61030 AUD
€1 = 0,89300 GBP

€1 = 1,71940 NZD
€1 = 1,10400 USD

Svētdien, 15. sept., plkst. 14.00 Jau-
niešu referātu pēcpusdiena DV mītnē.
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.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.

Sidnejā
Piektdien, 13. sept., plkst. 11.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā. (Ievērot, ka 
sākums pārlikts uz plkst. 11.00). Juris 
Reinfelds stāstīs par VEF un par savu 
bērnību VEF dzīvokļa namā. Otrajā 
Svētdien, 15. sept., plkst. 11.00 Lat-
viešu namā M. Siliņa zālē būs Vie-
nības draudzes Pļaujas svētku sarī-
kojums, kas iesāksies ar svētbrīdi. 
Dievkalpojums baznīcā nenotiks. Visi 
mīļi gaidīti!
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.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 15. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
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.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 15. sept., plkst. 11.00 Lat-
viešu namā M. Siliņa zālē būs Pļaujas 
svētku sarīkojums, kas iesāksies ar 
svētbrīdi. Dievkalpojums baznīcā ne-
notiks. Visi mīļi gaidīti!
Svētdien, 29. sept., plkst. 9.30 diev-
kalpojums.

Zelta piekrastē

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.

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. Kal-
pos prāvests Klāvs Bērziņš. Paralēli 
dievkalpojumam svētdienskoliņa bēr-
niem ar Dinu. Pēc dievkalpojuma kafija 
ar līdzi atnestajiem našķiem. Gaidīsim 
jūs – lielus un mazus – kuplā skaitā!

Latvijā
Piektdien, 13. sept. – 15. sept., Kat-
lakalna V Starptautiskais folkloras 
festivāls RUDENĀJI-2019. Festivāla 
galvenā tēma – ražas daudzināšana un 
citas rudens laika norises tautas tradī-
cijās. Tā būs iespēja satikt un iepazīt 
rudens tradīciju, kādu to kopj folkloras 
kopas visos Latvijas dižnovados, kā 
arī ieklausīties ciemiņos no Lietuvas, 
Igaunijas, Baltkrievijas un Indijas. 
 https://rudenaji.blogspot.com
Sestdien, 14. sept., plkst. 14.00 Kon-
certzālē Cēsis čellists Ēriks Kiršfelds 
un ansamblis Perpetuum  Ritmico jeb 
Guntars Freibergs, Mikus Bāliņš, El-
vijs Endelis, Ernests Mediņš veido 
oriģinālu programmu ar ķīniešu kom-
ponista Tan Dun elēģiju Sniegs  jūni-

jā, Džona Keidž, Džovanni Solimas 
un latviešu komponistu skaņdarbiem. 
Čells un perkusijas? Nenākas dzirdēt 
bieži! Festivāls ČELLO CĒSIS aicina 
uz koncertu Cello ritmico!
Sestdien, 14. sept., plkst. 18.00 Lie-
pājas koncertzālē Lielais  dzintars 
visnotaļ unikāls muzikālais piedzīvo-
jums – uz vienas skatuves īpašā kon-
certprogrammā tiksies visu Latvijas 
vadošo orķestru mežradznieki. Konfe-
ransjē lomā iejutīsies Ivars Ījabs.
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 tā galvenā diri-
ģenta Gintara Rinkeviča vadībā atklās 
jauno koncertsezonu. Koncerta prog-
rammā skanēs grandiozā Gustava Mā-
lera Otrā simfonija, kuras atskaņoša-
nai nepieciešams paplašināts orķestra 
sastāvs – tie būs 130 orķestra mūziķi 
(uz un aiz skatuves, lai panāktu telpis-
ku efektu!), arī koris, ērģeles un divu 
sieviešu balsu solo.
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.
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.
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.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


