
Eiropas Parlamenta 
deputāte Sandra Kal-
niete īpašajā komitejā 
par ārvalstu iejaukšanos 
Eiropas Savienības de-
mokrātiskajos procesos, 
tai skaitā plaši izmanto-

jot dezinformāciju, šodien prezentēja 
otro ziņojumu ar rekomendācijām ES 
dalībvalstu vienotai un neatliekamai 
rīcībai, lai pasargātu valstis no tieša 
apdraudējuma, kura būtiska sastāvda-
ļa ir manipulācija ar informāciju.

Sandra Kalniete, Eiropas Parla-
menta deputāte, Eiropas Tautas parti-
jas grupa: „Šīsdienas realitāte ir skaud-
ra. Teorētiskās diskusijas par riskiem un 
iespējamiem nākotnes konfliktiem, po-
tenciāliem draudiem vai tehnoloģijām 
ir kļuvušas par realitāti – tūkstošiem 
ukraiņu katru mēnesi atdod savas dzīvī-
bas, cīnoties par savu un mūsu brīvību. 
Krievijas brutālais karš skaidri parāda, 
cik cieša saikne pastāv starp naidīgu in-

formācijas karu, energoresursu kā kau-
jas ieroča izmantošanu un uzbrukumiem 
kritiskajai infrastruktūrai, radot tiešus 
draudus kā Eiropas Savienībai, tā pa-
saules drošībai un stabilitātei kopumā.“

Pirmais Sandras Kalnietes ziņojums 
ar pārliecinošu balsu vairākumu tika 
apstiprināts šī gada martā, tikai divas 
nedēļas pēc kara sākuma. Tajā tika seci-
nāts, ka Krievija, Ķīna un citi autoritāri 
režīmi ilgstoši ir novirzījuši vairāk nekā 
300 miljonus ASV dolāru, lai iejauktos 
demokrātiskajos procesos 33 valstīs, tur-
klāt puse no šiem gadījumiem saistīti ar 
Krievijas slēptām darbībām Eiropā, tai 
skaitā manipulējot ar informāciju tieš-
saistes platformās un sniedzot praktisku 
atbalstu galēji labējiem un kreisiem, kā 
arī citiem radikāli un populistiski nos-
kaņotiem politiskiem spēkiem Eiropā.

Jaunajā ziņojumā deputāte priekšliku-
mos īpašu uzsvaru likusi uz tām jomām, 
kas ir būtiskas demokrātisko procesu no-
sargāšanā. „Mums jāapzinās, ka ārvalstu 
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Sandra Kalniete.
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Vēstures mācība
Kā un ko mācīt
Valsts prezidenta Egila Levita runa diskusijā „Vēstures mācība: vieta stundu sarakstā un loma Satversmes vērtību apguvē“

Dāmas un kungi!
Godātie skolotāji!
Es tiešām priecājos par šo vēstures skolo-

tāju konferenci. Tas, manuprāt, Latvijas val-
stij ir ļoti būtisks temats.

I
No bezgalīgā pagātnes notikumu krājuma nācija rada 

savu neatkārtojamo biogrāfiju. Mēs 
redzam latviešu nācijas biogrāfiju 
caur skatījumu uz vēstures notiku-
miem un to attiecīgu vērtējumu.

Šī biogrāfija ietver vēsturis-
kus faktus un hronoloģiju, bet 
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Ilze Šēnberga Nāgela. Gleznas fragments „Janvāris“.
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2022. g. 28. janvārī, bija iespēja iepazīties 
ar māc. Helgu Jansoni. Satikāmies Svētā 
Jāņa baznīcā, un bija iespēja iepazīstināt mā-
cītāju ar pirmo pašu celto latviešu dievnamu 
Austrālijā.

Pēc tam aizbraucam uz mūsu mājām ie-
pazīstināt Helgu ar manu sievu Lindu. Pa-
vadījām jaukas pāris stundas pie kopīgām 

pusdienām (manīs paša ceptos bagels) un kafiju.
Izrādījās, ka mums daudz bija ko runāt, un laiks ātri 

aizskrēja.
Skats uz priekšu ir pozitīvs, un vēlu jaunai mācītājai un 

Melburnas draudzei svētīgu gadu, un lai pēdējie darbi būtu 
lielāki nekā pirmie.

Māc. Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson)
Laikrakstam „Latvietis“
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iejaukšanās tiek īstenota ar vismoder-
nākajiem tehnoloģiskajiem līdzekļiem, 
koruptīvām metodēm un izdarot kiberuz-
brukumus, bet tas nedrīkst palikt nesodīts, 
tāpēc aicinu Eiropas Komisiju izveidot 
speciālu sankciju režīmu par ļaunprātīgu 
informācijas manipulāciju – trešo valstu 
darboņiem, kuri spēlē šajā pelēkajā zonā, 
ir jāzina, ka viņu centieni var izmaksāt 
ļoti dārgi. Tikpat izšķirīgi svarīgi ir dalīb-
valstīm pastāvīgi gādāt par mediju finan-
siālo un redakcionālo neatkarību, un šajā 
kontekstā atzinīgi vērtēju Eiropas Komi-
sijas direktīvas priekšlikumu, kas uzlabos 
žurnālistu un cilvēktiesību aizstāvju aiz-
sardzību pret ļaunprātīgu tiesvedību un 
draudiem. Savukārt nevalstiskajām or-
ganizācijām, kas veicina sabiedrībā me-
dijpratību un nodrošina faktu pārbaudi, 
ES līmenī jāizveido pienācīga un stabila 
finansējuma bāze darbības nepārtrauktī-
bai,“ uzsver Sandra Kalniete.

Atbilstoši rekomendācijām Eiropas 
Parlamenta īpašās komitejas pirmajā zi-
ņojumā Eiropas Komisija ir izstrādājusi 
Mediju brīvības aktu, kura mērķis ir aiz-
sargāt mediju daudzveidību un neatkarību 
Eiropas Savienības dalībvalstīs. Šis doku-
ments paredz, ka dalībvalstīm jānodroši-
na paredzams un pietiekams finansējums 
sabiedriskajiem medijiem, jānostiprina 
žurnālistikas avotu aizsardzība, Eiropas 
Komisijai jārada mehānisms ciešākai me-
diju regulatoru sadarbībai, lai lemtu, pie-
mēram, par Kremļa propagandas ierobe-
žošanu, savukārt tiešsaistes platformām 
noteikts pienākums respektēt oficiālo 
mediju saturu, liedzot to patvaļīgi mainīt.

Deputātes Sandras Kalnietes ieskatā, 
Eiropas Komisijai ir jāsagatavo ES likum-

došanas priekšlikumi, kas novērstu Eiro-
pas mediju nonākšanu nedemokrātisku 
valstu kontrolē. „Tāpat ir nepieciešams 
stingrāks tiesiskais regulējums attiecībā 
uz ārvalstu tiešajām investīcijām, lai no-
vērstu iespēju, ka kritiskās infrastruktū-
ras objekti nonāk nedemokrātisku valstu 
rokās. Nedrīkst pieļaut augsta riska val-
stu ražotāju, piemēram, Huawei, Kasper-
sky un citu iekārtu un programmatūras 
izmantošanu vitāli svarīgās un jutīgās no-
zarēs, kurās var tikt apdraudēta datu kon-
fidencialitāte,“ uzsver Sandra Kalniete.

Deputātes sagatavotajā ziņojumā 
norādīts, ka šī gada laikā ir palielinā-
jies kiberuzbrukumu skaits, tai skaitā 
notikuši arī uzbrukumi Eiropas Parla-
mentam, tāpēc dalībvalstis mudinātas 
iespējami ātrāk ieviest nesen pieņemto ar 
kibredrošību saistīto ES likumdošanas 
ietvaru, savukārt Eiropas Komisija un 
ES Ārējās darbības dienests aicināti stip-
rināt kiberdrošības kontroli stratēģiskās 
komunikācjas kanālos – īpaši būtiski tas 
ir saistībā ar vēlēšanu infrastruktūru, ga-
tavojoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām 
2024. gadā. Ziņojumā norādīts, ka ES ki-
berdrošības sistēmai ir jābūt elastīgai un 
spējīgai operatīvi reaģēt krīzes situācijās.

Šodien komitejā prezentētajam ziņo-
jumam Eiropas Parlamenta deputāti līdz 
janvāra beigām varēs iesniegt grozījumus 
un papildinājumus, kas kompromisa saru-
nās tiks izskatīti februārī un martā. Komi-
tejā balsojums par ziņojuma gala redakci-
ju plānots aprīlī, bet Eiropas Parlamenta 
plenārsēdē to iecerēts pieņemt maijā.

-----------
Eiropas Parlamenta deputāte Sand-

ra Kalniete pārstāv partiju apvienību 
JAUNĀ VIENOTĪBA un, pildot doto 
mandātu darbam Eiropas Parlamentā, 

Sankcijas informācijas kara ...
Turpinājums no 1. lpp.

strādā Ārlietu un Starptautiskās tirdz-
niecības komitejās, kā arī īpašajā ko-
mitejā par ārvalstu iejaukšanos Eiropas 
Savienības demokrātiskajos procesos, 
tai skaitā plaši izmantojot dezinformā-
ciju. Deputāte aktīvi darbojas Austru-
mu partnerības ietvaros, lai sekmētu 
demokrātiskos procesus tādās valstīs 
kā Ukraina, Moldova, Gruzija un citas.

Eiropas Tautas partijas (ETP) gru-
pa ir lielākā Eiropas Parlamentā kopš 
1999. gada. Pašlaik labēji centriskajā poli-
tiskajā grupā strādā 176 deputāti no visām 
ES dalībvalstīm. Nevalstiskās organizā-
cijas VoteWatch Europe reitingā Sandra 
Kalniete ierindota starp 100 ietekmīgāka-
jiem Eiropas Parlamenta deputātiem.

Elīna Bīviņa,
Eiropas Parlamenta deputātes 

Sandras Kalnietes palīdze
12.01.2023.

Iepazīšanās ar amata māsu – Helgu
Mācītāji tiekas Sidnejā



Otrdien, 2023. gada 24. janvārī Laikraksts „Latvietis“ 3. lpp.

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
„Nākotne ir noteik-

ta, tikai pagātne ir ne-
prognozējama“. Šāds 
padomju laika joks nāca 
prātā, klausoties disku-
siju Rīgas pilī: „Vēstu-

res mācība: vieta stundu sarakstā un 
loma Satversmes vērtību apguvē“.
Nav nekāds noslēpums, ka vēstures zi-
nāšanas Latvijā ir katastrofālā stāvok-
lī. Ne tikai jaunieši dažreiz nezin pat 
fundamentālās lietas par mūsu vēsturi, 
bet arī dažs labs profesors ir palaidis 
garām okupācijas faktu.

„Vēsture“ vairs nav atsevišķa 
mācību joma, bet tikai daļa no „So-
ciālās un pilsoniskās mācību jomas“.
Salīdzinājumā, „Matemātika“ ir atse-
višķa joma, un „Noteikumi par valsts 
vispārējās vidējās izglītības standartu 
un vispārējās vidējās izglītības prog-
rammu paraugiem“ (Ministru kabine-
ta noteikumi Nr. 416, 2019. gadā) dod 
ļoti konkrētas norādes par to, kas ir sa-
gaidīts no skolēniem. Piemēram: 

3.1.1. Skaidro skaitli e, izmantojot 
virknes robežu; defi nē un lieto natu-
rāllogaritmu.

3.1.2. Skaidro kompleksa skaitļa 
pierakstu algebriskā formā, eksponen-
ciālā formā, trigonometriskā formā un 
pāriet no vienas formas uz citu.

„Plānotie skolēnam sasniedzamie 
rezultāti sociālajā un pilsoniskajā mā-
cību jomā“ ir pilnīgi pretstatā matemā-
tikas prasību noteiktībai. Piemēram:

5.1. Argumentēti skaidro, ka vēstu-
re ir strukturēta pagātnes interpretāci-
ja, ko iespējams periodizēt, izmantojot 
dažādus kritērijus, kā arī skaidrot at-
bilstoši dažādām interesēm. Analizējot 
atšķirīgas vēstures interpretācijas, se-
cina, ka var izmantot vienus un tos pa-
šus notikumus, bet uzsvērt atšķirīgus 
to cēloņus, izpausmes un sekas, līdz ar 
to radot atšķirīgus stāstus par pagātni.

Tātad, „stāsti par pagātni“ ir pil-
nīgi nenoteikta lieta, kā padomju laiku 
jokā, un ir tikpat leģitīmi teikt, ka Lat-
vija nebija okupēta, kā pastāvēt uz to, 
kas rakstīts Latvijas Satversmē – proti, 
Latvija bija okupēta.

Sasniedzamais rezultāts – ka sko-
lēns māk salīdzināt dažādus vēstures 
stāstus, ir ļoti labs, bet ja tam trūkst 
kāds noteikts pamats, tad tā ir tikai 
grābstīšanās gaisā. Nav pārāk sarež-
ģīti uzstādīt faktu virkni, kas veidotu 
pamatu vēstures mācībai. Šī virkne tad 
būtu paplašināma vairākās pakāpēs ar 
papildus vēlami zināmu informāciju. 
Vēstures mācība skolās tad nodarbo-
tos ar šī „skeleta apaudzēšanu ar mie-
su“, pie reizes attīstot visas patreizējā 
Noteikumā uzskaitītās prasmes.

Mums var būt katram atsevišķa dzī-
ves fi lozofi ja un savs skatījums uz vēstu-
ri, bet dažas lietas ir tomēr obligāti jāzin.

GN
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Ceturtdiena, 29. de-
cembris, bija veltīta 
Tautas deju uzvedu-
mam. Diena dejotājiem 
un tehniskam personā-
lam sākās jau no rīta 
ar ģenerālmēģinājumu 

un beidzās vēlu vakarā pēc apkūlī-
bām. Tautas deju uzvedums, kā jau 
daudzās Jaunatnes un Kultūras die-
nās, notika Adelaides Universitā-
tes Scott teātrī un to bija sastādījusi 
Liene Brūna. Uzveduma nosaukums 
bija Atmoda un bija sadalīts trīs da-
ļās Dusa, Atmoda un Gaisma. Liene 
Brūna paskaidro, ka Atmoda attiecies 
gan simboliski uz Latvijas tautas at-
modām, gan arī mūsu pašu atmodu 
pēc pandēmijas ierobežojumiem, kad 
varējām atkal klātienē piedalīties 
kultūras pasākumos. Tautas deju uz-
vedumā piedalījās tautas deju kopas: 
Auseklītis no Adelaides ar vadītāju 
Dailu Šmitu, Sidnejas Jautrais Pā-
ris ar vadītājām Sarmu Strazdu un 
Ivetu Roni un Ritenītis no Melburnas 
ar vadītāju Lāru Brenneri un viesu 

koris no Latvijas BALSIS ar māksli-
niecisko vadītāju Intu Teterovski. Ar 
vienu deju sarīkojumā arī piedalījās 
Austrālijas Jūrmalnieku dejotāji. Vai-
rākas reizes uz skatuves redzējām arī 
Adelaides latviešu skolas audzēkņus 
Mārītes Rumpes vadībā.

Uzvedums Atmoda sākās ar tagad 
jau tradicionālo teicēju – lomu, ko šo-
gad pildīja Iveta Laine. Iveta arī bija 
pati sagatavojusi tekstu, kas bija gan 
latviešu, gan angļu valodās, tā iesaistot 
arī tos skatītājus, kuriem iespējams ir 
grūtības ar latviešu valodu. Uzvedumā 
redzējām gan pazīstamas tautas dejas, 
gan arī jaunas dejas, divas no kuram 
bija horeogrāfētas tieši šim uzvedu-
mam. Paldies Kalvim Švolmanim par 
jaundeju Oši un Lūkasam Elbertam 
par jaundeju Vara taure.

Visi mākslinieki sekmīgi pildīja 
savus pienākumus, gan dejojot, gan, 
kora gadījumā, dziedot divas dziesmas 
un iesaistoties arī citur uzvedumā. 
Vienīgais, kas man trūka, bija ka mūs-
dienās mūziku vairs nespēlē muzikāls 
ansamblis, bet tā ir ieskaņota. Bija tik 

jauki, kad muzikālais ansamblis pie-
dalījās uzvedumā, tā tieši iesaistoties 
visās dejās. Saprotu, kā man paskaid-
roja, ka uzvedumu vadītājiem ir prob-
lēma, kad nevar uz skatuves atrast vie-
tu ansamblim, bet nepiekrītu domai, 
ka nav muzikantu, lai varētu ansambli 
sastādīt.

Otra problēma, ko esmu ievērojis, 
ne vien šajā uzvedumā, bet arī citos 
tautas deju uzvedumos, ir ieskaņotās 
mūzikas kvalitāte. Dažiem tautas deju 
ansambļiem ieskaņojumi ir ļoti labas 
kvalitātes, bet ir arī ieskaņojumi, kas 
vairākas reizes bijuši pārskaņoti, un tā 
iemesla dēļ šņākoņa ir gandrīz skaļāka 
par mūziku.

Varbūt ir laiks tautas deju uzve-
dumu vadītājiem padomāt par iespēju 
katra uzveduma mūzikas ieskaņoša-
nai sastādīt ansambli, kas varētu to 
ierakstīt pirms uzveduma. Tādā veidā 
mūzika būtu jaunieskaņojumi un labas 
kvalitātes. Ņemot visu vērā, apsveicu 
visus dalībniekus un aizskatuves dar-
biniekus par jauku sarīkojumu. Pēc 
uzveduma sarīkojuma vadītāja Liene 
Brūna pateicās visiem par lielo dar-
bu. L. Brūna sevišķi pateicās Lārai 
Brennerei par palīdzību aizskatu-
vē, kur Lāra starp citu pildīja izrādes 
vadītājas pienākumu, horeogrāfiem 
Kalvim Švolmanim un Lūkasam El-
bertam par jaundejām, Ivetai Lainei 
par pieteicējas darbu un atbalstu un 
Andrejam Jaudzemam par tehnisko 
atbalstu. Paldies Lienei par jauku uz-
vedumu, kuru noskatījās vairāk nekā 
250 skatītāji.

Kā pierasts, pēc Tautas deju uzve-
duma notika apkūlības. Šogad tās no-
tika igauņu namā Ziemeļadelaidē. Par 
apkūlībām bija atbildīgs Raimonds 
Jaudzems. Paldies, Raimond, par pū-
lēm un pielikto darbu. Mūziku apkū-
lībās gādāja vietējā džeza kapela, tā 

Jaunatnes dienas atgriežas Adelaidē (2)
Tautas dejas, LJAA kopsapulce un Jaunatnes muzikālais koncerts
Pirmais turpinājums. Sākums LL735.
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Tautas deju sa-
rīkojuma dalīb-
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Jaunā LJAA valde. No kreisās: Ingrīda Dārziņa (vicepriekšsēde Melburnā), Alek-
sandrs Dārziņš (LJAA kasieris), Kārla Tuktēna (LJAA valdes priekšsēde), Ta-
māra Līduma (vicepriekšsēde Adelaidē), Aija Dragūna (vicepriekšsēde Sidnejā).
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Otrdien, 2023. gada 24. janvārī Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

dodot mierīgāku mūziku, pie kuras 
dalībnieki varēja atpūsties pēc grūti 
nostrādātas dienas. Par dalībnieku 
paēdināšanu bija rūpējušies And-
ris un Sandra Jaudzemi ar ģimeni. 
Paldies par ļoti garšīgām vakariņām. 
Vienīgā maza kritika, ko dzirdēju, 
bija, ka mūzika nebija piemērota tau-
tas deju apkūlībām, jo nebija pietieka-
mi daudz iespēju dalībniekiem izdan-
coties. Ņemot šo mazo kritiku vērā, 
vakars pagāja jaukā atmosfērā, un ap 

100 dalībnieki varēja braukt mājās, 
būdami lepni par sekmīgi padarītu 
darbu.

Piektdien, 30. decembrī, atgriezā-
mies Adelaides Latviešu namā Tālava, 
kur galvenais sarīkojums bija Jauniešu 
muzikālais koncerts. Diena mākslinie-
kiem sākās ar koncerta mēģinājumu, 
kurš deva māksliniekiem un tehnis-
kam personālam iespēju sadarboties, 
dodot greznu koncertu bez kļūmēm.

Pirms Jauniešu muzikālā koncer-
ta notika Latviešu Jaunatnes Apvienī-
bas Austrālijā kopsapulce, ko vadīja 
LJAA līdzpriekšnieks Kalvis Švol-

manis. Kopsapulces dalībniekiem 
K. Švolmanis paziņoja, ka pašreizē-
jais LJAA valdes prezidijs: K. Švol-
manis, K. Ziedars un A. Jaudzems 
nekandidēs amatiem. Par jauno LJAA 
priekšnieci tika ievēlēta Kārla Tukt-
ēna un par kasieri Aleksandrs Dār-
ziņš. Par vicepriekšsēžiem tika ie-
vēlēti Tamāra Līduma – Adelaidē, 
Ingrīda Dārziņa – Melburnā un Aija 
Dragūna – Sidnejā. Apsveicu jauno 
LJAA valdi un novēlu sekmes nākot-
nes darbā. Izsmeļošāks apraksts par 
kopsapulci parādīsies laikrakstā Lat-
vietis atsevišķā rakstā.

Pēc kopsapulces devāmies Tāla-
vas Lielajā zālē uz Jaunatnes muzikālo 
koncertu, kuru vadīja Aija Dragūna 
un Edmunds Eimanis. Koncerts pie-
rādīja, ka latviešiem Austrālijā ir mu-
zikāla nākotne. Austrālijā ir daudz ta-
lantīgu jauniešu, jo esmu drošs, ka šajā 
sarīkojumā redzējām tikai mazu daļu 
no šīs talantīgās jaunatnes. Koncertā 
bez Aijas Dragūnas un Edmunda Ei-
maņa vairākos sastāvos uzstājās Kar-
mena Drēziņa, Ronans Lārmanis, 
Kristiāna Rumpe, Stella Kardašo-
va, Ēriks Rolavs, Lars Sveilis, Selga 
Tuktēna, Maija Dārziņa, Kaspars 
Moore, Kaspars Švolmanis, Ingrī-
da Dārziņa un Ēriks Ozoliņš, kā arī 
ansamblis Koka Misiņš (The Wooden 
Brass), kurā piedalās gan jaunieši ar 
latviešu izcelsmi, gan nelatvieši. Par 
tehnisko apkalpi rūpējās Andrejs Jau-
dzems un Matīss Reinhards. Paldies 
visiem par tik augstas kvalitātes kon-
certu!

Jaunatnes koncertā dzirdējām 
gan klasiskās mūzikas darbus, gan 
arī mūsdienu mūzikas stilu, dažus no 
kuriem bija komponējusi paši māksli-
nieki. Dzirdējām arī balsi un vairākus 
instrumentus. Ne vien mākslinieciski 
spēlēja bieži dzirdētos instrumentus 
kā klavieres, flautu, ģitāru un bungas, 
bet arī retāk dzirdētus instrumentus – 
kā trompeti. Šajā rakstā nepieskaršos 
atsevišķiem māksliniekiem vai gru-
pām, izņemot pieminot Koka Misi-

Jaunatnes dienas ... Adelaidē (2)
Turpinājums no 4. lpp.

Visu Jaunatnes 
muzikālā kon-
certa dalībnie-
ku koris.FO
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No kreisās Ēriks Stepaņuks, Kaspars Švolmanis, Ronans Lārmanis.
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Dzied Georgs Zujevs un Kamilla Siliņa – dziedātāji no kora BALSIS; pie kla-
vierēm Ieva Dzērve.
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Dziesma vieno, dziesma ceļ
Rīgas jauniešu kora BALSIS garīgais koncerts Sidnejā

Rīts ataust saulains. 
Pēc lielajiem lietiem, 
kas mūs mērcējuši mē-
nešiem ilgi, diena šķiet 
kā Dieva dāvana.

Ir svētdiena, šī gada 
8. janvāris. Sidnejas 
un tuvākās apkārtnes 

latvieši un latviešu draugi pošas uz 
Rīgas jauniešu kora BALSIS garīgo 
koncertu. Koncerts noris Sv. Jāņa baz-
nīcā Hombušā (Homebush). Ieejot pa-
galmā, priekšā jau burzma. Dievnams 
pats – cienīgi pilns. Pie ieejas pret zie-
dojumu saņemam īpašu kora pastkartī-
ti ar kāda korista rakstītu sveicienu un 
parakstu. Žests tuvina. Paldies.

Mūs, klausītājus, ir pulcinājusi ne 
tikai vēlme būt klāt, bet arī prieks un 
lepnums par kora panākumiem. Kora 
slava ir izgājusi pa visu pasauli no 
Rīgas līdz Pekinai. Kur vien koris ir 
dziedājis, tur plūcis laurus. Pašu mājās 
BALSIS figurē kā pastāvīgs laureāts 
LV koru skatēs. Par kora daudzināto 
plašo repertuāru šodien pārliecinā-
mies paši. Kaut pārsvarā atskan lat-
viešu komponistu darbi, tiem blakus 
skan arī cittautu dziesmas ar cittautu 
vārdiem. Ir arī dziesma (vokalīze) bez 
vārdiem.

Vērojam kora ienākšanu dievna-
mā. Iepretim vakardienas peldkostī-
miem un šortiem – tērps, ko prasīja 
operas Saule un Jūra (Sun and Sea) 
uzvedums Sidnejas Festivāla ietva-
ros – šodien, koristi ir savos tušēti 
sārtajos un tumši pelēkajos koncert-
tērpos. Paskats skaists. Koncerta 
mājīgo gaisotni jau no paša sākuma 
veido diriģents Ints Teterovskis, 
pats pieteikdams programmu gan 
latviski, gan angliski. Tā visi – lat-
vieši un latviešu draugi – kļūstam 
par vienlīdzīgiem koncerta apmek-
lētājiem.

Pirmā dziesma – ukraiņu kompo-
nista Valentīna Silvestrova (Valen-
tin Silvestrov) Klusa nakts ir veltīta 

Ukrainai. Virs kora liegās bezvārdu 
dūkšanas kā zieds atveras Kamillas 
Siliņas dzidrā soprāna dziedājums. 
Noskaņa meditatīva. Liek aizdomāties 
līdz baltajiem sniega klajiem, ko kapā 
un vanda kāpurķēdes un kara zābaki. 
Ar pirmo dziesmu esam kora varā.

Seko Pētera Vaska Klusuma aug-
ļi (Fruit of Silence) ar Mātes Terēzes 
vārdiem. Pavada koncertmeistare Ieva 
Dzērve. Saista dziesmas mērītais, 
pilnskanīgais skaņas pieaugums. Taču 
izpildījuma pēdējais vārds pieder kla-
vierpavadījuma varenajiem akordiem. 
(To saku ar labsirdīgu smaidu. Nebija 
sacensība.)

Pētera Butāna Lux aeterna (Mūžī-
gā gaisma) izpildījumā koris sadalās 
divās daļās, daļām dziedot vienai pret 
otru. Solo partiju veic Kamilla Siliņa. 
Kora izcili kontrolētā dinamika izpau-
žas skaņas bagātajos kontrastos.

Mazu, meditatīvu atelpu sniedz 
korista un ērģelnieka Rūdolfa Matī-
sa Stikuta klusinātos toņos atskaņo-
tā Lūgšana Notre-Dame katedrālei 
(Prière à Notre-Dame) no Leona Bēl-
maņa (Léon Boëlmann) Gotiskās svī-
tas (Suite Gothique).

Kā mirklis, kas lauž klusumu, seko 
īslandieša Olafura Arnalda (Olafur 
Arnald) dziesma Pārejošs (Momen-
tary).

Tad, Ērika Ešenvalda Zvaigznes 
(Stars) ar Sāras Tīsdeilas (Sarah Teas-
dale) vārdiem. Dziesma mums pazīs-
tama. Virs zvaigžņu mirgas, ko skaņās 
attēlo glāžu mūzika, atskan kora dzid-
rais dziedājums. Dziesmu saņemam ar 
jūsmīgiem aplausiem. Taču program-
mas zenīts vēl priekšā.

Igauņu komponista Perta Ūsber-
ga (Pärt Uusberg) dziesma Ohtul nes 
mūsdienu zīmogu. Ieskaņota Kovid-
laikā kā atsevišķu koristu solo dziedā-
jumi, dziesmas samontētais rezultāts 
ir šodien skatāms video izstādē LV 
vēstniecībā Kanberā. Šķiet, latviešu 
dziesmas gars nav apspiežams. Dzies-

ma skan kā stāstījums, bet par ko, pa-
lieku neziņā. Jāmācas igauniski.

Seko norvēģu šūpuļdziesma Gjedi-
nes bådnlåt, ko sensenos laikos Nor-
vēģijas kalnos dziedājusi kāda māmu-
ļa. 19. gadsimtenī dziesmu pierakstījis 
komponists Edvards Grīgs (Grieg). Tā, 
caur dažādiem laikiem un apdarēm 
dziesma nonākusi līdz mūsdienām. 
Izpildījumā klausoties, nav šaubu, ka 
skumjais, liegi dziestošais dziedājums 
ar Amandas Gruško solo ir atvilinājis 
miedziņu. Dziesmu sveicam ar ilgsto-
šiem aplausiem.

Nākošo priekšnesumu – divas solo 
dziesmas – sniedz baritons Nauris 
Indzeris. Pirmā, Riharda Dubras Be-
ata es, Virgo Maria atklāj balss maigo 
tembru; otrā – Romāna Grantovska 
Svētī Kungs – tās spēku pārliecinoši 
sirsnīgā lūgumā. Abas dziesmas pava-
da koncertmeistare Ieva Dzērve. Di-
riģents Ints piezīmē, ka pēc koncerta 
Nauris Indzeris dosies uz Vasaras vi-
dusskolu Dzintaros, lai arī tur pielik-
tu savu roku. Priecājamies un vēlam 
veiksmi.

Seko folkloras grupas Iļģi „radītā“ 
tautas dziesma Labvakari, rudzu lauki 
(Māris Muktupāvels) Emīla Rusova 
apdarē. Solo partijas veic Santa Svara 
un Krista Saprovska. Patīk dziesmas 
bagātais atskaņojums. Sveicam ar ap-
lausiem.

Programma tuvojas beigām. At-
skan Ādolfa Ābeles Lūgšana: Nāc, 
Jēzu, Tu par palīgu (Visvaldis San-
ders). Ilgstošie aplausi liecina, ka iz-
pildījums nesis mūs lūgšanai līdzi.

Kā sveiciens šī gada Dziesmu svēt-
ku 150 gadu jubilejai atskan Lūcijas 
Garūtas Mūsu Tēvs no latviešiem dziļi 
nozīmīgās kantātes Dievs, Tava zeme 
deg (Andrejs Eglītis). Diriģents Ints 
dalās atmiņās par emocionālo pār-
dzīvojumu, ko sagādājusi uzstāšanās 
Sv. Ģertrūdes baznīcā, kur ne tik senā 

Jauniešu koris BALSIS ar diriģentu Intu Teterovski (no labās).
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Otrdien, 2023. gada 24. janvārī Laikraksts „Latvietis“ 7. lpp.

pagātnē, pret lielgabalu dunoņu pirmo 
reizi atskanēja Garūtas kantāte.

Mūsu emocionālais pārdzīvo-
jums, kas pamazām briedis program-
mas gaitā, zenītu sasniedz Imanta 
Kalniņa Lūgšanā (Kamēr vēl dreb), 
Knuta Skujenieka vārdiem. Vare-
nais kāpinājums – crescendo – visas 
dziesmas garumā paceļ mūs, vienus 
un vienotus tur, kur sastopas cilvēces 
ilgas, sapņi un cerības. Ja ne mani 
vārdi, tad aplausu vētra, kas seko, to 
apliecina. Lūgšanas priekšnesumā 
klaviepavadījums neņem otro vietu. 
Izpildījuma varenībā tas stāv blakus 
dziesmai.

Šobrīd vajadzīgo atslābumu sagā-
dā pēdējā dziesma. To ievadot, diri-
ģents Ints pastāsta par kora līdzdalību 
projektā, kā mērķis ir padarīt mūziku, 
īpaši dziesmas, pieejamas cilvēkiem 
ar dzirdes traucējumiem. Tiek veido-
tas tēlotās dziesmas, kur pavadošie 
žesti un kustības palīdz izprast dzies-
mas jēgu. Sacīts, darīts. Diriģentam 

Intam stājoties kora ierindā, atskan 
dziesma Guli, guli, mazais šmuli. Ar 
ausīm klausāmies, bet acīm vērojam, 
kā mazais cilvēciņš ar netīru mutīti 
saliek rociņas kā pagalvi aiz auss un 
dodas saldā miedziņā. Ar smaidu un 
aplausiem sveicam dziesmu, sveicam 
projektu.

Nobeigumā diriģents Ints izsaka 
kora pateicību visiem, kas palīdzējuši 
šim koncertam īstenoties: galvenai or-

ganizētājai Ilonai Brūverei, Sidnejas 
latviešu biedrībai, Sv. Jāņa draudzei 
un mācītājam Kolvinam Makferso-
nam (Colvin MacPherson) un dau-
dzajiem naktsmāju devējiem.

Koncerts ir beidzies. Ar vieglu soli 
un jūsmas pilnu sirdi dodamies mājup.

Paldies korim BALSIS par šo dvē-
seles mielastu.

Lauma Reinfelde
Laikrakstam „Latvietis“

ņa dalībnieku Tomu, kura uzvārdu 
diemžēl nezinu. Toms uzstājās, spēlē-
jot klavieres un trompeti vienlaicīgi, 
turot trompeti labajā rokā, un kla-
vieres spēlējot ar kreiso roku. Esmu 
dzirdējis māksliniekus, kuri spēlē 
vairākus instrumentus vienlaicīgi, 
bet parasti tikai viens instruments 
tiek spēlēts kā galvenais un citi tiek 
piespēlēti. Toms abus spēlēja pirm-
klasīgi.

Koncerta beigās, kuru bija no-
skatījušies gandrīz 200 skatītāji, Jau-
natnes dienu rīcības komiteja līdz-
priekšsēde Tamāra Līduma pateicās 
visiem par Jaunatnes koncertu, kā arī 
visiem dalībniekiem par sekmīgajām 
Jaunatnes dienām. Tamāra apsveica 
jaunievēlēto LJAA priekšnieci Kārlu 

Tuktēnu un paziņoja, ka Austrālijas 
latviešu 38. Jaunatnes dienas notiks 
pēc diviem gadiem Sidnejā. Nobei-
dzot – Tamāra un Mārtiņš Līdumi 
pateicās rīcības komitejas locekļiem 
par lielo darbu un varenām Jaunatnes 
dienām, un Liene Brūna, rīcības ko-
mitejas vārdā, pateicās Tamārai un 
Mārtiņam par rīcības komitejas va-
dīšanu.

Pēc pārtraukuma, kuru pavadī-
jām Tālavas Mazajā zālē pārrunājot 
nupat redzēto, tikām aicināti atpakaļ 
Lielajā zālē uz Sadziedāšanās vaka-
ru, kuru bija rīkojusi Nikola Pērku-
ma un uz to bija ieradušies ap 150 
tautieši. Sadziedāšanos vadīja kora 
BALSIS diriģents Ints Teterovskis. 
Kaut lielāko daļu dziesmas klāteso-
šie zināja, drošības pēc vārdi tika pa-
rādīti uz ekrāna. Vienu brīdi tomēr 
radās problēma, kad dziesmas netika 

dziedātas iecerētā kārtībā, un tamdēļ 
dziesmu vārdi laicīgi neparādījās uz 
ekrāna. Šis tomēr neiespaidoja dzie-
dāšanu, un klātesošie turpināja dzie-
dāt pilnā sparā. Ne par velti latvieši 
ir pazīstami kā dziedātāju tauta. Vi-
sas dziesmas skanēja vareni, un, lie-
kas, neviens negribēja braukt mājās. 
Paldies Nikolai, Intam un visiem, 
kas pielika roku pie jauka un sekmī-
ga vakara.

Kaut Austrālijas latviešu 37. Jau-
natnes dienas pēc Jauniešu koncer-
ta tika oficiāli slēgtas, viss vēl nebija 
beidzies. Nākošā – beidzamā rakstā 
pastāstīšu par pēdējo dienu, kur notika 
basketbola spēle, koru meistarklase un 
tradicionālā Jaungada balle.

Jānis Kārkliņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Jaunatnes dienas ... Adelaidē (2)
Turpinājums no 5. lpp.

Sadziedāšanās. Pie klavierēm Ints Teterovskis.
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Dziesma vieno, dziesma ceļ
Turpinājums no 6. lpp.

Jauniešu koris BALSIS.
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8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Otrdien, 2023. gada 24. janvārī

Melburnas Univer-
sitātes Mākslas vēstures 
profesors Īens Maklīns 
(Ian McLean) nesen 
Imantu Tilleru rakstu-
roja kā „savas paaudzes 
izcilāko starptautisko 

Austrālijas mākslinieku.“ Tillers vien-
mēr ir atzinis savu latvisko piederību 
un tā nozīmi viņa mākslas darbu tap-
šanā. Līdz ar to Imants Tillers, kā aus-
trālietis, ir jāatzīst par vienu no ietek-
mīgākajiem Latvijas aizstāvjiem gan 
šeit, gan ārzemēs.

Credo ir 14 Imanta eseju izlase, kas 
publicēta kopš 1982. gada. Tās aptver 
plašu tēmu loku, tostarp viņa personī-
go biogrāfiju un mākslinieka attīstību, 
viņa vecāku izcelsmes valsts vēstures 
un kultūras ietekmi, sadarbību ar abo-
rigēnu māksliniekiem un sakarībām, 
kuras viņš atrod starp savu latvisko 
kultūras izcelsmi un savu ilggadējo in-
teresi par Austrālijas pamatiedzīvotāju 
mākslu un māksliniekiem.

Tillera vecāki ieradās Austrālijā 
1949. gadā. Imants dzimis nākamajā 
gadā. Viņš studējis arhitektūru Sid-
nejas Universitātē. Viņa bakalaura 
grāda diplomdarba nosaukums bija 
Eļļas gleznošanas ceļvedis iesācējiem 
(1973). Interesanti, ka tas sakrita ar to, 
kad Austrālijas valdība par $1,3 mil-
joniem iegādājās Džeksona Polloka 
(Jackson Pollock) darbu Blue Poles, 
uz ko Tillers atsaucas vairāk nekā vie-
nā no savām esejām. Apmēram no šī 
laika Tillers ir identificējies kā māksli-
nieks. Pirmās grupas un personālizstā-
des Imantam bija 1978. gadā, un viņš 

ir daudzkārt izstādījis savus darbus 
ārzemēs.

Imants un viņa sieva Dženifera 
Slatjere (Jennifer Slatyer) pirmo rei-
zi uz Latviju devās 1976. gadā. Viņi 
apmeklēja „sagrauto Salaspils lauku 
māju, kurā uzauga mans tēvs“. Taču 
uz Imanta mātes dzimto vietu Liepāju 
viņi varēja aizceļot tikai pēc daudziem 
gadiem. Citā esejā Tillers atzīmēja, ka 
„Marks Rotko, kaut arī dzimis Dvinskā 
(tagad Daugavpilī), izbrauca uz Ame-
riku, no Libau (tagad Liepājas) ostas.“

Tillers ļoti apbrīno aborigēnu 
mākslu un kultūru. Viņš norāda, ka 
„vienīgais oriģinālais ieguldījums, ko 
Austrālija ir devusi pasaules mākslas 
vēsturē divdesmitajā gadsimtā, ir Aus-
trālijas pamatiedzīvotāju māksla.“ 
Tillers mēģina „salīdzināt, kaut arī 
savā ziņā nesalīdzināmas (latviešu) 
tautasdziesmas, kā kultūras nozīmes 
nesējas ar aborigēnu sapņu teikām 
(Dreamings).“

Kādā vēlākā esejā Tillers savas 
jūtas pret Austrālijas aborigēniem 
pielīdzina atstumtajiem Latvijas pa-
matiedzīvotājiem, ko viņš novēroja vi-
zītes laikā Padomju Latvijā. Viņš tei-
ca: „Vai latvieši nav pamatiedzīvotāji 
zemei, kas vēl pavisam nesen, izņemot 
īsus periodus... bija bijusi kolonizēta 
vairāk nekā septiņsimt gadus?“

Pēc tam, kad Austrālija 1988. gadā 
atzīmēja „divsimtgadi“, Tillers sais-
tīja aborigēnu svētku izmantošanu, 
lai „publiskotu savus mērķus, kā arī 
kultūras mantojumu“ ar notikumiem 
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, tostarp 
Baltijas ceļu 1989. gada 23. augustā, 

kas noveda pie „Padomju 
Savienības atzīšanas Balti-
jas republikās atdzimstoša-
jam nacionālismam.“

Atkārtota Credo tēma 
ir, ka Tillers savos darbos 
izmantojis franču dzej-
nieka Stefana Malarma 
(Stephane Mallarme) 
vārdus: „Kauliņa metiens 
nekad neiz-
slēgs iespēju“ 
(„A Throw of 
the Dice will 
Never Abolish 
Chance“). Viņš 
norāda, ka starp 
n o t i k u m i e m , 
kas attālināti 
viens no otra, 
varētu pastā-
vēt neparedzēta 
saikne, un se-
cina: „Kā gan 
citādi izskaidrot 
izmaiņas Rīgā, 
Viļņā un Tallinā 

mūsu divsimtgades gadā.“
Tillers citējis arī latviešu dzejnieku 

darbus, tostarp Ilzes Kalnāres un Zi-
naīdas Lazdas darbus. Viņš atsaucas 
uz Lazdas slavenajām rindām: „Šajā 
zemē pie Daugavas un jūras mums jā-
izdzīvo bēdas un prieks. Ar naidu mēs 
atbildēsim ienaidniekam, kas nāks pa-
zemot un izlaupīt mūsu dzimto zemi.“

2018. gadā Imanta izstāde Ce-
ļojums uz nekurieni Latvijas Nacio-
nālajā mākslas muzejā, Rīgā pulcēja 
plašu un iespaidīgu viņa darbu klāstu. 
Imanta eseja izstādes katalogam ie-
kļauta Credo. Šajā esejā un citos grā-
matā iekļautos darbos Tillers apraksta 
savu Spēka grāmatu, kuras lappuses 
veido visi darbi, ko viņš ir radījis kopš 
1981. gada. Viņš saka: „Man patīk do-
māt par savu darbu kā par milzīgu, 
visaptverošu grāmatu, kurā katrs au-
dekla panelis ir grāmatas lapa.“

Tillera zīmols, kas plaši aprakstīts 
Credo, ir audekla paneļu izmantošana 

Grāmatas apskats
Imanta Tillera „Credo“
Imanta Tillera „Credo“ (Giramondo, 2022, 185 lpp.) 26,95 AUD
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Imanta Tillera grāmatas „Credo“ vāks.

Imants Tillers pie sava darba galda.

FO
TO

 O
jā

rs
 G

re
st

e

Daļa no Imanta Tillera plašā grāmatu klāsta.
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Koris „eLVé“ uzaicināts
Koris „eLVé“ uzaicināts piedalīties lielākajā Svētā Patrika dienas parādē

Koris eLVé būs vieni no 11 tautību 
grupām, kuri šogad atklās Svētā Patri-
ka dienas (St. Patrick’s Day) apjomīgo 
parādi Dublinā, kurā katru gadu pie-
dalās vairāk nekā 4000 dalībnieku, un 
apmeklē pusmiljons skatītāju klātienē 
un vēl vairāk to vēro nacionālajā tele-
vīzijā un internetā. Kopā ar latviešiem 
būs pārstāvētas arī Alžīrija, Indija, 
Peru, Venecuēla, Brazīlija, Moldova, 
Lietuva, Sīrija, Polijas, Spānija un, 
protams, Īrija.

15. janvārī dalībniekus pirmajā 
tikšanās reizē sveica un šī gada pa-
rādes galveno tematiku un norisi iz-
stāstīja Svētā Patrika dienas festivāla 
priekšsēdētājs Richard Tierney, me-
nedžere Rachel Hopkins un citi orga-
nizatori.

Horeogrāfes Muirne Blooren 
vadībā visi klātesošie apguva pirmās 
ievadkustības, izrunāja potenciālos 
tēlus un vienojās par turpmāko grupu 

individuālo un kopīgo mē-
ģinājumu plānu.

Pēc šīs tikšanās kora 
pārstāves Liene Eškina, 
Indra Jākobsone un māks-
linieciskā vadītāja Inguna 
Grietiņa-Dārziņa atzina: 
„Tas būs neaizmirstams 
notikums mums visiem, 
esam ļoti apgarotas un 
laimīgas pieņemt šādu uz-
aicinājumu un piedalīties 
tajā. Tiekamies 17. martā, 
plkst. 12.00!“

Koris eLVé Svētā Pat-
rika dienas parādē Dub-
linā piedalīsies jau trešo 
reizi. Iepriekš koris pie-
dalījies 2015. un 2017. gadā. Savu-
kārt, piedaloties Dublinas priekš-
pilsētas Bray Svētā Patrika dienas 
parādē 2012. gadā, koris ieguva bal-
vu par atraktīvāko kopienas grupas 
debiju.

Svētā Patrika diena ir īru nacio-
nālie svētki, kurus svin visā plašajā 
pasaulē, taču visapjomīgāk tie tiek 
svinēti tieši Dublinā. Vairāk par šī 
gada svētkiem lasiet festivāla vadītā-
ja Ričarda Tiernija (Richard Tier-
ney) intervijā nacionālajā laikrakstā 
The Irish times šeit:

https://www.irishtimes.com/
business/2023/01/06/st-patricks-
festival-ceo-richard-tierney-i-
honestly-feel-very-privileged-and-
im-not-just-hamming-that-up/

LBĪ valde
Laikrakstam „Latvietis“

#koriselvé #igdstudio 
#lbī #dublincitycouncil 
#stpatricksday2023 
#stpatricksdayfestival 
#stpatricksdayparade

2023. gada 4. februārī plkst. 20.00 
Parīzē, Parīzes Konservatorijas Alfrē-
da Korto (École Normale de Musique 
de Paris, Salle Cortot) koncertzālē 
skanēs Jāzepa Vītola Latvijas Mūzi-
kas akadēmijas (JVLMA) docētājas, 
starptautisko pianistu konkursu lau-
reātes Dzintras Erlihas solokoncerts.

Koncertā skanēs Friderika Šopē-
na, Olivjē Mesiāna, Lūcijas Garūtas, 
Pētera Vaska, Daces Aperānes, Lolitas 
Ritmanis, Sabīnes Ķezberes klavier-
darbi. Koncertu vadīs Laura Stokma-
ne-Guillopé.

Tuvāka informācija par koncertu: 
http://www.sallecortot.com/concert/
dzintra-erliha.htm?idr=37684

Pianiste Dzintra Erliha ar izcilu 
vērtējumu absolvējusi Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas maģis-
trantūru profesora Arņa Zandmaņa 
klavieru klasē. 2013. gadā ieguvusi 
mākslas zinātņu doktora grādu par 
promocijas darbu Lūcijas Garūtas ka-
mermūzika: biogrāfiskais konteksts, 
stils un interpretācija (darba vadītāja 
prof. Baiba Jaunslaviete).

Kļuvusi par laureāti vairākos 
starptautiskos pianistu konkursos: 

Balio Dvarionas starptau-
tiskajā pianistu konkursā 
Lietuvā (1997, diploms), 
starptautiskajā pianistu 
konkursā Roma-1997, Itā-
lijā (1997, 1. vieta); starp-
tautiskajā Ludmilas Kņez-
kovas-Hasijas pianistu 
konkursā Kanādā (1998, 
3. vieta), starptautiskajā Ni-
kolaja Rubinšteina pianistu 
konkursā Francijā (1999, 
1. vieta).

Studējusi Kanādā pie 
izcilā latviešu / kanādiešu 
pianista Artura Ozoliņa, 
ko nodrošināja piešķirtā 
Martas Kundrātes-Tūteres 
piemiņas fonda stipendija.

Papildinājusi zināša-
nas starptautiskās pianistu 
meistarklasēs pie profeso-
riem Lazara Bermana, Barija Dugla-
sa (Barry Douglas), Viktora Jeresko, 
Igora Lazko, Filipa Džuzjāno (Philip-
pe Giusiano), Birgitas Vollenvēberes 
(Birgitta Wollenweber), Zjū Hjao Mei 
(Zhu-Xiao-Mei), Oļega Mantura, Mū-
zas Rubackītes, Aldonas Dvarionaites  

u.c.
Koncertējusi Latvijā un pasaulē: 

ASV, Austrālijā, Brazīlijā, Kanādā, 
Islandē, Francijā, Somijā, Polijā, Uk-
rainā un citviet.

Tuvāka informācija:
www.dzintraerliha.com ■

Pianistes Dzintras Erlihas solokoncerts Parīzē
Parīzes Konservatorijas Alfrēda Korto koncertzālē
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PLATS kopsapulcē pulcējas pasaules amatierteātri
Svin divu gadu jubileju 

Sestdien, 15. janvā-
ra vakarpusē, Pasaules 
Latviešu Amatieru Teāt-
ru savienības (PLATS) 
biedri pulcējās kopsa-
pulcē, kur atskatījās uz 
paveikto un apsprieda 

darbības plānu nākamajiem diviem ga-
diem. Tika pārvēlētas PLATS pārval-
des struktūru veidojošās amatpersonas 
un sniegti PLATS valdes un komisiju 
ziņojumi. Kopsapulce par galvenajiem 
uzdevumiem izvirzīja katra teātra 
māksliniecisko izaugsmi un diasporas 
jauniešu iesaisti teātros, kā arī svarīgā-
kā diasporas teātru notikuma – Teātru 
saietu PLATS solis 2023. gadā Bergenā 
un 2024. gadā Sidnejā organizēšanu.

Tieši šajās dienās PLATS svin dzim-
šanas dienu un organizāciju sveikt un 
labus vēlējumus teikt bija ieradies pulks 
viesu no dažādām pasaules latviešu or-
ganizācijām – Pasaules Brīvo Latviešu 
apvienības, Amerikas Latviešu Apvie-
nības, Latviešu apvienības Austrālijā un 
Jaunzēlandē un Eiropas Latviešu Ap-
vienības. Tāpat ieradušies bija PLATS 
sadarbības partneri Latvijas Amatieru 
Teātru asociācija un Latvijas Dramatur-
gu asociācija, kā arī Latvijas Republikas 
vēstniece Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 
Apvienotajā Karalistē Ivita Burmistre.

Jaunu darba cēlienu uzsākot, 
PLATS valdes priekšsēde Sandra Bon-
darevska (Latviešu teātris Īrijā Sliedes) 
nolasīja pārskatu par pagājušajā gadā 
paveikto. Atzinību guva tas, ka PLATS 
visa aizvadītā gada garumā ir aktīvi 
darbojies un katru mēnesi ir noticis 
kāds nozīmīgs pasākums, kurā aicināti 
iesaistīties ir bijuši visi PLATS biedri.

Citu starpā kā svarīgākie notikumi 
izceļami:
• sadarbībā ar Latviešu Kultūras cen-

tru Birmingemā organizēta Teāt-
ra nometne bērniem Lielbritānijā 
Straumēnos, kurā kopā piedalījās 22 
dalībnieki no Lielbritānijas, Latvijas, 
Azerbaidžānas, Zviedrijas un Norvē-
ģijas, un nodarbības jauniešiem va-
dīja Latvijas teātru profesionāļi.

• Teātru saiets PLATS solis 2022 
Stokholmā Zviedrijā, kurā tika spē-
lētas 18 izrādes un festivāls notika 
trīs dienu garumā. Saietā piedalījās 
vairāk kā 200 dalībnieki no diaspo-
ras teātriem un izrādes apmeklēja 
arī vairāki simti skatītāji, kas dzīvo 
Zviedrijā vai bija speciāli ieradušies 
no citām valstīm un pat Latvijas, lai 
noskatītos festivāla programmu un 
piedalītos saieta aktivitātēs.

PLATS biedri pagājušajā gadā ir 
veidojuši kopā sanākšanas Zoom, kur 
ne tikai tikušies, bet arī semināru vei-
dā apmeklējuši meistarklases:
• divu dienu seminārs Atbalsts tavam 

teātrim, kur dalībnieki mācījās raks-
tīt projektus, lai piesaistītu līdzekļus 

teātru aktivitātēm;
• ar Latviešu Kultūras fondu Īrijā 

(LKFĪ) kopīgi rīkotais tiešsaites pa-
sākums – Teātru salidojumu Zoom 
Augt! Audzēt! Audzināt! ar kopīgām 
meistarklasēm Latvijas teātra peda-
gogu un profesionāļu vadībā;

• Diasporas teātru meistarklases 
Zoom Man ir zirgs, kas naktī dzied, 
attīstot runu, kustību un citas skatu-
ves prasmes.

Veiksmīgi norisinājušies vairāki 
projekti un aktivitātes sadarbībā ar ci-
tām organizācijām:
• Sadarbībā ar Latviešu Kultūras cen-

tru Birmingemā turpinājās biedru 
dalība projektā Latviešu lugu lasīju-
mi 2020plus;

• Sadarbībā ar sociālo mediju Laiva 
notika vairāki radījumi Uz skatuves.

PLATS rīkojis regulāras tikšanās 
Režisoru slepenās nakts sarunas, ku-
rās teātru pārstāvji diskutēji par rado-
šām un teātri attīstošām tēmām.

Sadarbībā ar LATA vairāki PLATS 
biedri piedalījušies dažādos teātru fes-
tivālos:
• Starpkontinentālajā latviešu teātru 

e-festivālā Pitons;
• Starptautiskais amatierteātru festi-

vālā Hepenings Gulbenē, Latvijā;
• Videoklipu Festivālā ŠEKSPĪRA 

VAROŅI citāti MŪSDIENĀS!
Tāpat sadarbībā ar LATA kopīgi 

rīkots pasākums ar nosaukumu Iera-
šanās obligāta!, lai veicinātu diaspo-
ras un Latvijas amatierteātru savstar-
pējo un tiešo sadarbību.

Noslēgts Sadarbības līguma starp 
PLATS un Latvijas Dramaturgu aso-
ciāciju, kā rezultātā izvērtusies jau ak-
tīva komunikācija PLATS biedru reži-
soru un Latvijas dramaturgu starpā.

Gandrīz visiem PLATS biedriem 
ir notikušas pirmizrādes, vai arī tie ir 
piedalījušies ar jauniem teatrāliem uz-
vedumiem vai skečiem lokālos pasāku-
mos. Īpaši apsveicama PLATS biedru 
dalība tādos pasākumos kā Anglijas lat-
viešu Kultūras dienā Korbijā, Eslinge-
nas Dziesmu svētkos un XV Vispārējos 

latviešu dziesmu & deju svētkos ASV.
PLATS biedri var lepoties, ka bijuši 

gan organizatori, gan dalībnieki tādos 
mazāka mēroga teātra festivālos kā:
• Teātru pavasaris Bergenā, Norvēģijā;
• Burtonas amatierteātra Strops10 

gadu jubilejas svinībās teātru saietā 
Burtonā, Lielbritānijā;

• Teātru festivālā Laipa Oslo, Norvē-
ģijā;

• Teātru festivālā Starp 5 salām, Bir-
mingemā, Lielbritānijā.

PLATS veido arī ziņu lapu, kas iz-
nāk katru otro mēnesi un tiek izsūtīta 
vairākiem simtiem abonentu.

Kopsapulcē savus ziņojumus snie-
dza arī Revīzijas komisija, kas cita 
starpā uzteica PLATS valdi, ka finan-
šu apsaimiekošana ir bijusi veiksmīga, 
un gads noslēdzies ar nelielu uzkrāju-
mu, kas izveidojies no ziedojumiem. 
Savukārt Ētikas komisija ziņoja, ka šī 
gada garumā visi PLATS biedri ir uz-
vedušies godīgi, un komisijai nav biju-
si izskatāma neviena sūdzība.

Tika ievēlēti jauni organizācijas Val-
des, Revīzijas un Ētikas komisijas locek-
ļi, apstiprinātas izmaiņas biedru sastāvā, 
PLATS Statūtos un Kārtības rullī. Pēc 
šīs kopsapulces PLATS pārvaldes struk-
tūras darbosies šādā sastāvā: Valde: 
Sandra Bondarevska (Latviešu teātris 
Īrijā Sliedes), Agnese Jēgere (Stokhol-
mas Atraktīvais Latviešu amatierteātris 
Sala), Ingmārs Čaklais (Londonas teāt-
ris Trepes), Liāra Ozola (Bergenas lat-
viešu amatierteātris LATiBergen), Anna 
Kosareva (Latviešu teātris Itālijā Mo-
mento), Ilona Brūvere (Sidnejas Latvie-
šu teātris), Valda Rainey (Ņūdžersijas 
Jautrais tomāts); Revīzijas komisija ie-
vēlēti: Aija Pedersena (Latviešu – dāņu 
biedrības amatierteātris Pūpols), Dzies-

PLATS kopsapulce.
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Latvijas vēstnieks Austrālijā un Jaunzēlandē
Oficiālajā darba vizītē Melburnā

2022. gada 15. un 
16. decembrī Latvijas 
vēstnieks Austrālijā un 
Jaunzēlandē Marģers 
Krams kopā ar kundzi 
Sandru Kramu oficiā-
lajā darba vizītē apmek-
lēja Melburnu.

Vizītes laikā vēstnieks tikās ar 
Viktorijas pavalsts gubernatori Lindu 
Dessau (The Honourable Linda Des-
sau AC) un Viktorijas pavalsts prem-
jerministra parlamentāro sekretāru 

Niku Staikosu (Nick Stai-
kos MP). Vēstniekam bija 
arī iespēja tikties ar Vik-
torijas pavalsts aģentūru 
Global Victoria un Invest 
Victoria pārstāvjiem, kur 
tika pārrunātas iespējas at-
tīstīt un veicināt ekonomis-
kas attiecības starp Latviju 
un Viktoriju.

Vizītē bija iekļauta arī 
tikšanās ar Melburnas pil-
sētas domes priekšsēdētāju 

Selliju Kepu 
(Sally Capp), 
kur pārrunāja 
Melburnas lat-
viešu kopienas 
aktīvo darbību 
un sadarbības 
iespējas ar pa-
valsts galvaspil-
sētu. Vēstnieks 
aicināja pilsētas 
domes priekšsē-
dētāju apmeklēt Austrālijas 
Latviešu 59. Kultūras die-
nas Melburnā 2023. gada 
decembrī.

Vēstnieks un kundze 
piedalījās arī Austrālijas 
Ārlietu ministrijas Vikto-
rijas pavalsts (DFAT) re-
ģionālā direktora Endrū 
Kumpstona (Andrew 
Cumpston) rīkotajā gada 

noslēguma pieņemšanā Melburnas 
Kriketa kluba (MCC) telpās, kur vēst-
niekam bija iespēja iepazīties ar Mel-
burnas konsulārā korpusa biedriem un 
Austrālijas Ārlietu ministrijas Viktori-
jas pavalsts amatpersonām.

Vizītē piedalījās arī Latvijas goda 
konsuls Viktorijā Jānis Roberts Dēliņš

Jānis Roberts Dēliņš,
LR goda konsuls Viktorijā

Laikrakstam „Latvietis“

No kreisās: Latvijas vēstnieks Marģers Krams 
un Latvijas goda konsuls Viktorijā Jānis Roberts 
Dēliņš ierodas vizītē pie Viktorijas gubernatores.
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Latvijas vēstnieks Austrālijā un Jaunzēlandē Mar-
ģers Krams un Viktorijas pavalsts gubernatore 
Lindu Dessau (The Honourable Linda Dessau AC)
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ma Teteris (Ņūdžersijas Jautrais tomāts) 
un Ieva Ozoliņš (Austrālijas Latviešu 
teātris); Ētikas komisijā būs Nora Ra-
dzēviča (Jaunais Stokholmas Latviešu 
amatierteātris), Ieva Liepniece (Losan-
dželosas teātris Holivudas koferis), Jānis 
Kārkliņš (Austrālijas Latviešu teātris).

Gaidot balsojumu rezultātus, no-
tika aktīvas pārrunas, diskusijas un 
nākotnes plānu apspriešana, kas būtu 
turpinājušās vēl ilgi. Sapulces vadītājai 
Liārai Ozolai pat nācās tās pārtraukt, 
lai dotu vārdu balsu skaitītājiem Ievai 
Ozoliņai un Zigmundam Ozolam, kas 
jau gaidīja, lai ziņotu par balsojumu 
rezultātiem. Tas lieku reizi pierādīja, 
ka ideju un intereses diasporas teātru 
ļaudīm netrūkst. Un sarunas neaprobe-
žojās tikai par katras atsevišķas teātra 
kopas iecerēm un plāniem, bet arī par 
visiem kopā veicamiem darbiem – teāt-
ru saietu PLATS solis, kopiestudējumu 
un teātru festivālu organizēšanu; mācī-
bu un nometņu rīkošanu; jaunās paau-
dzes iesaisti un piesaisti skatuves burvī-
bai un sadarbību ar Latvijas kolēģiem.

Pasākumā tika sveikti arī jaunie 
PLATS biedri – Jaunais Stokholmas 

Latviešu amatierteātris (Zviedrija).
Sanākušos sveica virkne ciemiņu 

un PLATS saņēma sveicienus no Ār-
lietu ministrijas speciālo uzdevumu 
vēstnieces diasporas jautājumos Elitas 
Gaveles, savukārt klātienē atzinīgus 
vārdus un laba vēlējumus PLATS saņē-
ma no Pasaules Brīvo Latviešu apvie-
nības (PBLA) pārstāves un Amerikas 
Latviešu Apvienības Kultūras nozares 
vadītājas Valdas Grīnbergas, Latviešu 
apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē 
priekšsēdes Skaidrītes Aguļēvičas, kā 
arī no Eiropas Latviešu Apvienības pre-
zidija priekšsēdes Justīnes Krēsliņas. 
Sanākušos sveica arī PLATS sadarbības 
partneri – Latvijas amatieru teātru ap-
vienības (LATA) valdes locekle un at-
bildīgā par sadarbību ar diasporu Astra 
Kacena, kā arī Latvijas Dramaturgu 
asociācijas vadītāja Kristiāna Štrāle 
Dreika un dramaturgs Aldis Pommers. 
Vēlot izaugsmi, darbotiesprieku, aiz-
rautību un, turpināt iesākto tikpat aktīvi 
kā līdz šim, novēlēja arī PLATS māj-
vietas saimniece, Latvijas Republikas 
vēstniece Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 
apvienotajā karalistē Ivita Burmistre.

PLATS un arī PLATS biedri saka 
vislielāko paldies saviem biedriem un 
viesiem un ne tikai par labiem, iedves-

mojošiem vārdiem, bet arī morālo un 
materiālo atbalstu vairāku projektu īs-
tenošanā. To pagājušajā gadā PLATS 
ir saņēmis no Sabiedrības Integrācijas 
fonda, PBLA Kultūras fonda un Ār-
lietu ministrijas. Kā sacīja Ivita Bur-
mistres kundze, Ārlietu ministrija jau 
šobrīd ir apstiprinājusi pagājušā gada 
nogalē PLATS iesniegto projektu, kas 
tiks īstenots šā gada pirmajā pusē.
Par Pasaules Latviešu Amatieru 
Teātru savienību (PLATS)

PLATS – Pasaules Latviešu Amatie-
ru Teātru savienība ir 2021. gada 16. jan-
vārī dibināta kā diasporas amatierteātru 
pārstāvības bezpeļņas organizācija, kas 
šobrīd apvieno diasporas amatierteāt-
rus, kopā no trīs kontinentiem un dažā-
dām valstīm – Austrālijas, Norvēģijas, 
Lielbritānijas, Dānijas, ASV, Zviedrijas, 
Somijas, Itālijas un Īrijas. PLATS dibi-
nātāji ir ārvalstīs mītošie teātru profesio-
nāļi, kuriem rūp Latvijas tēla spodrinā-
šana un latviešu teātra mākslas attīstība 
ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. PLATS 
misija ir nodrošināt ciešu saikni starp 
latviešu amatierteātriem pasaulē.

Sandra Bondarevska,
PLATS valdes priekšsēde

16.01.2023.

PLATS kopsapulcē pulcējas ...
Turpinājums no 10. lpp.
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ne tikai. Šeit kristalizējas nācijas pa-
matvērtības – kādā veidā mēs atlasām 
faktus un kādā veidā mēs to vērtējam.

Šīs nācijas pamatvērtības vieno 
paaudzes, veido nacionālo pašapziņu 
un identitāti.

Latvijas valsts pamatvērtības ir 
ietvertas Satversmes ievadā; tās ir ne-
atkarība, demokrātija, latviešu valoda 
un piederība Eiropas kultūrtelpai.

Tās ir arī brīvība, vienlīdzība, soli-
daritāte, taisnīgums, atbildība pret nā-
kamajām paaudzēm un darba tikums. 
Tas ir arī nosodījums totalitārajiem – 
komunistiskajam un nacistiskajam – 
režīmiem, kas šeit valdīja pietiekoši 
ilgu laiku.

Šīs pamatvērtības ir nobriedušas lat-
viešu nācijas vēstures gaitā; tās varam 
atpazīt konkrētos vēstures notikumos.

Tādēļ tieši vēstures izglītības uz-
devums ir palīdzēt topošajiem jauna-
jiem Latvijas pilsoņiem apgūt Latvijas 
valsts pamatvērtības, izprast mūsu sa-
biedrības kopīgo morālo kodolu.

II
Godātie skolotāji un izglītības po-

litikas īstenotāji!
Mēs ik pa laikam dzirdam gaušanos 

par skolēnu vājajiem rezultātiem eksak-
tajos mācību priekšmetos. Taču pēdējā 
laikā aizvien skaļāk publiskajā telpā iz-
skan arī pārmetumi, ka jauniešu izprat-
ne par Latvijas valstiskumu un tā vēs-
turi ir nepietiekama. Tas liek vaicāt, cik 
kvalitatīva ir mūsu vēstures izglītība.

Vai vēstures mācība nodrošina, pie-
mēram, to, ka, pabeidzot skolu, katram 
jaunietim ir pietiekamas zināšanas par 
Latvijas vēstures gaitu? Vai katrs jau-
nietis ir apguvis demokrātiskas valsts 
pilsonim nepieciešamās zināšanas par 
mūsu valsts pamatvērtībām?

Protams, par to nav atbildīgi vienī-
gi vēstures skolotāji.

III
Droši vien līdzīgu jautājumu sev 

uzdeva arī amatpersonas un eksperti, 
kuri izstrādāja izglītības satura refor-
mu projekta „Skola 2030“ laikā. Šī 

reforma izvirzīja ļoti ambiciozus mēr-
ķus. Taču jebkuras reformas efektivi-
tāte atklājas praksē, nevis „uz papīra“.

Šobrīd briest problēmas, kas var bū-
tiski apgrūtināt izglītības mērķu sasnieg-
šanu. Tādēļ šis ir īstais brīdis, lai vēstu-
res un sociālo zinātņu skolotāji vienotos, 
kā virzīties tālāk, lai ilgtermiņā nodroši-
nātu kvalitatīvu vēstures mācīšanu.

„Skola 2030“ kontekstā satrauku-
mu rada izglītības satura neskaidrības, 
atbilstošas didaktikas, mācību mate-
riālu trūkums, nepietiekamais atbalsts 
vēstures skolotājiem.

Pēc vairāku gadu pieredzes ir pie-
nācis laiks rūpīgi un drosmīgi izvērtēt 
jaunās mācību metodes un mācību 
saturu. Jāpatur viss labais, kas ir sa-
sniegts, un jākoriģē tas, kas nav tik iz-
devies. Patlaban ir īstais laiks to darīt.

IV
Vēstures skolotājiem demokrātis-

kā valstī ir jāprot atrast līdzsvaru starp 
faktiem, kritiskās domāšanas kompe-
tenci un vērtībās balstītu skatījumu.

Pirmkārt, kritiskās domāšanas pie-
eja nozīmē arī zināšanas par faktiem. Ti-
kai tad, ja ir zināmi fakti, tos ir iespējams 
kritiski vērtēt. Vispirms fakti, tad to jēg-
pilna sasaiste un kritisks izvērtējums.

Tādēļ jābūt skaidri noteiktam, kas 
jaunajam cilvēkam, beidzot skolu, ir jā-
zina par Latvijas vēsturi. Protams, Latvi-
jas vēsture lielā mērā ir jāredz kontekstā 
ar Eiropas vēsturi un ar pasaules vēsturi.

Otrkārt, tie fakti, kas jaunajam cil-
vēkam ir jāzina, ir jāprot sasaistīt jēg-
pilnā priekšstatā par vēsturi.

Atsevišķiem iekaltiem faktiem nav 
nozīmes. Tikai šo faktu jēgpilnai sa-
saistei kopējā priekšstatā par Latvijas 
vēsturi, atsevišķiem tās posmiem, tā-
pat arī Eiropas un pasaules vēsturi ir 
nozīme. Jo nevis atsevišķi fakti, bet ti-
kai vēstures priekšstats veido to garīgo 
bāzi, kas ietekmē cilvēka domāšanu.

Treškārt, vēstures faktu atlasei un to 
veidotajam vēstures priekšstatam ir jābūt 
vērtībās balstītam. Kritiskās domāšanas 
pieeja loģiski prasa ieņemt vērtējošu po-
zīciju ārpus vērtējamā objekta. Kritiski 
domājošam cilvēkam ir jāapzinās, uz kā-
dām vērtībām balstās šī pozīcija. Viņam 
ir jāreflektē arī par šo savu pozīciju.

Kritiskās domāšanas pieeja neno-
zīmē vērtību relatīvismu. Šai vērtētāja 
pozīcijai ir jābūt balstītai uz noteiktām 
sabiedrības un valsts vērtībām. Mēs 
esam demokrātiska valsts, un tas nozī-
mē, ka šīm vērtētāja pozīcijām ir jābūt 
balstītām demokrātiskas valsts vērtību 
sistēmā. Šīs vērtības, kā jau minēju, ir 
noteiktas Satversmes ievadā un rak-
sturu mūsu valsts un tautas identitāti.

V
Skolotājam bez atbilstošas sagata-

votības un prasmēm būs grūti nodro-
šināt šādu vērtībās balstītu pieeju Lat-
vijas vēsturei.

Tāpēc skolotāju kvalifikācijai ir 
tikpat liela nozīme kā vēstures priekš-
meta saturam. Taču tā jau ilgu laiku ir 
atstāta novārtā. Nav pietiekoši skaidra 
un pārliecinoša plāna, kā risināt vēs-
tures skolotāju trūkumu, kā nodrošināt 
nākamo pedagogu paaudzi.

Tāpat trūkst sistemātisku pētījumu 
vēstures didaktikā. Nav īstu valsts pētī-
jumu programmu par šiem jautājumiem. 
Latvijas vēstures didaktikas iespējas 
pārņemt citu Eiropas valstu pozitīvo 
pieredzi nav ietvertas mūsu skatījumā 
uz vēstures priekšmeta mācīšanu.

Akūta problēma, protams, ir vēstu-
res skolotāju trūkums, īpaši vēl joprojām 
pastāvošajās mazākumtautību skolās. 
Latvijas vēstures un pamatvērtību mā-
cīšana šajās skolās var nereti atgādināt 
staigāšanu pa ideoloģisku mīnu lauku.

Kā motivēt Latvijai lojālus skolotā-
jus strādāt ar skolēniem, kuriem latvie-
šu valoda nav dzimtā? Kādi didaktiski 
risinājumi pedagogiem ir pieejami, lai 
varētu pilnvērtīgi strādāt šādā vidē?

Starptautiskā jauniešu pētījuma 
dati, kas iegūti 2021. gadā, rāda, ka 
krievvalodīgie jaunieši vecumā no 14 
līdz 29 gadiem aptaujā ir trīsreiz biežāk 
atbildējuši, ka Latvijai 20. gadsimtā 
vislabāk tomēr ir klājies padomju oku-
pācijas laikā. Kā šiem skolēniem stāstīt 
par padomju okupācijas režīma pastrā-
dātajiem noziegumiem? Vai, piemē-
ram, par pēckara nacionālo pretestības 
kustību padomju okupācijas režīmam, 
kas ir svarīga Latvijas vēstures lappuse.

Vēstures mācība
Turpinājums no 1. lpp.

 
Turpinājums 13. lpp.

Diskusijā „Vēstures mācība: vieta stundu sarakstā un loma Satversmes vērtību apguvē“.

FO
TO

 Il
m

ār
s Z

no
tiņ

š, 
V

al
st

s p
re

zi
de

nt
a 

ka
nc

el
ej

a



Otrdien, 2023. gada 24. janvārī Laikraksts „Latvietis“ 13. lpp.

(visbiežāk, gan 25 cm x 37 cm, gan 
citos izmēros), kas veido viņa lielā-
kos „saliktos“ mākslas darbus. Tajos 
ietilpst viņa lielākie darbi, piemēram, 
Diaspora (1992), kas sastāv no 228 
gleznas paneļiem, kuri piestiprināti 
pie sienas, veido, apmēram, 7 x 3m lie-

lu mākslas darbu. Katrs panelis secībā 
ir numurēts no „viena līdz bezgalībai“. 
Credo paskaidrojumu piezīmē Imants 
raksta, ka varas grāmatā „pašreizējais 
paneļu skaits ir 113 874.“

Vēl viena Tillera darbu iezīme ir 
daudzu citu mākslinieku darbu „aiz-
ņemšanās“ („appropriation“). Iespē-
jams, visslavenākais ir itāļu māks-
linieks un rakstnieks Džordžo de 
Čiriko (Giorgio de Chirico) (1913–
1978), par kuru 2018. gada kolekcijā ir 
publicēta eseja. Citi mākslinieki, kuru 
darbus Tillers „aizņēmies“, ir vācu 
mākslinieks Georgs Bazelics (Georg 
Baselitz) un latviešu gleznotājs un 
rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņš.

Imants apraksta aborigēnu man-
tojuma mākslinieka Gordona Bene-
ta (Gordon Bennett) Jaunsudrabiņa 
tēla „atsavināšanu“ („re-appropria-
tion“) gleznā Deviņi rikošeti. Tā bija 
atbilde uz Tillera gleznu Deviņi šā-
vieni (1985), kurā izmantotas („aiz-
ņemtās“) vācu mākslinieka Bazelica 
un Austrālijas aborigēnu mākslinieka 
Maikla Nelsona Džagamaras (Mi-
chael Nelson Jagamara) darbu daļas 
Pieci sapņi (1984). Jagamara ir War-
lpiri mākslinieks no nozīmīgās Pa-
punya Tula gleznotāju kustības Cen-
trālaustrālijā. Tillera aizņemšanās bija 

pretrunīga, kā viņš skaidro esejā Poē-
tiskais taisnīgums – gadījuma izpēte. 
Tomēr galu galā tas noveda pie daudzu 
gadu pozitīvas sadarbības starp Tille-
ru un Maiklu Nelsonu Džagamaru.

It īpaši mani interesēja eseja Pieci 
Marija Beila (Murray Bail) portre-
ti. Beils ir ikoniska figūra Austrālijas 
literatūrā. Šogad viņš un Džeralds 
Mērnains (Gerald Murnane) bija 
vienīgie austrāliešu rakstnieki, kas 
bukmeikeru izredzēs tika minēti starp 
aptuveni 50 pretendentiem uz Nobela 
prēmiju literatūrā (Bail 40:1, Murnane 
20:1). Iespējams, Beils šobrīd ir labāk 
pazīstams nekā viņa bijusī sieva He-
lēna Gārnere (Helen Garner), kas 
vēlāk bija uzmanības centrā ar viņas 
publicētajiem dienasgrāmatu sēju-
miem, tostarp Kā beigt stāstu (2021).

Imants Tillers plaši lasa un ir dziļi 
domājošs. Viņš raksta skaidri, ar stilu 
un smalku humoru. Ir daudz ko bau-
dīt un mācīties no viņa esejām, kā arī 
daudzām atsaucēm uz Imanta Latvi-
jas pieredzi un ietekmi. Kā atzīmēts 
grāmatas ievadā, tā piedāvā „gan per-
sonisku kredo, gan veidu, kā izprast 
mākslu un literatūru, ko veido migrā-
cijas pieredze.“

Graham Andersons
Laikrakstam „Latvietis“

Vēstures skolotājiem jāspēj iemā-
cīt jauniešiem šo mūsu priekšstatu par 
Latvijas vēsturi. It sevišķi tiem bēr-
niem, kuru ģimenes vēl atrodas Krie-
vijas propagandas ietekmē.

VI
Godātie skolotāji!
Mēs nedrīkstam ļauties vēlmju do-

māšanai un cerēt, ka šīs un citas problē-
mas atrisināsies pašas no sevis. Nedrīkst 
pieļaut, ka reforma vēstures mācīšanu 
skolās padarītu fragmentāru, tādējādi 
vairojot ignoranci un morālo relatīvismu.

Ir nepieciešama skaidra stratēģija 
vēstures un valsts pamatvērtību mācī-
šanā, kas paredz sistemātisku sasnieg-
to rezultātu izvērtējumu un attiecīgas 
korekcijas.

VII
Man ir jāatzīst, ka pēdējos 30 ga-

dos šāda konsekventa politika no mūsu 
izglītības sistēmas nav bijusi.

Bieži ir izskanējusi labā griba un 
apņemšanās, ir bijuši arī atsevišķi labi 
un ļoti labi projekti, taču ir pietrūcis 
mehānisms, kas nodrošinātu šī vir-
ziena ilgtspēju. Tieši tas ir vajadzīgs, 
jo katrai paaudzei ir jāapgūst mūsu 
sabiedrības un valsts pamatvērtības, 
kas lielā mērā ir izveidojušās no mūsu 
vēsturiskās pieredzes. Šīs vēsturiskās 
pieredzes atklāšana un transformācija 
pamatvērtībās ir uzdevums, kāpēc vis-
pār mācās vēsturi. Ne jau lai „iekaltu“ 
vai uzzinātu atsevišķi izolētus faktus.

VIII
Tas iespējams tikai, ja šo uzdevu-

mu institucionalizēs. Ilgstoši balstīties 
tikai uz entuziasmu un atsevišķu per-
sonu interesi nenodrošinās šī uzdevu-
ma ilgstošu izpildi.

Tādēļ es rosinu padomāt par jau-
nu institūciju – Latvijas vēsturiskās 
atmiņas un demokrātiskās izglītības 
institūtu. Šo ideju ir pārdomājis un iz-
virzījis profesors Valters Nollendorfs.

Šādi institūti faktiski pastāv visās 
valstīs, kas ir piedzīvojušas totalitārus 
režīmus. Igaunijā tas ir Vēsturiskās at-
miņas institūts, Lietuvā – Genocīda un 
pretestības institūts, Polijā – Vēsturiskās 
atmiņas institūts. Arī Čehijā, Slovākijā, 
Ukrainā, Vācijā ir šādas institūcijas, kas 
ar šiem jautājumiem nodarbojas pastāvī-
gi, kam valsts ir devusi uzdevumu to da-
rīt. Tas nav tikai entuziastu pulciņš – kas 
ir ļoti labi –, bet ilgstoši ar to nepietiek.

Es domāju, ka mums arī ir jāsaņe-
mas un jārada šāda veida institūcija. 
Tas būtu konsekvents risinājums.

Patlaban šo uzdevumu daļēji pilda 
Latvijass Okupācijas muzejs, taču tam 
patiesībā ir cita misija.

Šī institūta uzdevums jo īpaši būtu 
atsegt Latvijas 20. gadsimta vēsturi. Tā 
atbildībā būtu ne tikai vēstures pētnie-
cība, bet it sevišķi Latvijas vēstures un 
Latvijas valsts vērtību komunikācija 
gan Latvijas sabiedrībai, gan ārvalstīs.

Priekšstats par Latviju ārvalstīs 
rodas no vēstījumiem, ko lielā mērā 
ietekmē Krievija, un Krievija to dara 
ļoti aktīvi, ar diezgan lieliem panāku-
miem. Ja mēs neko nedarām vai ir tikai 
atsevišķi projekti, tad ar to ir par maz.

Mēs to varam sasaistīt arī ar Latvi-
jas drošības jautājumu. Kādēļ lai citas 
valstis izrādītu solidaritāti ar Latviju? 
Tādēļ, ka mums ir līdzīgas vērtības, 
bet tas ir jākomunicē.

Tādēļ es teiktu, ka šim institūtam 
primārais uzdevums būtu publiskās 
vēstures un vērtību komunikācija.

Šāda institūta darbība stiprinātu 
mūsu nācijas pašapziņu un vērtības at-
bilstoši modernas, demokrātiskas, tie-
siskas un latviski nacionālas Latvijas 
vajadzībām.

Šis institūts, protams, varētu 
sniegt arī noteiktu atbalstu vēstures 
izglītības, satura un didaktikas attīstī-
bai, pedagogu kvalifikācijai.

IX
Godātie skolotāji!
Kvalitatīva vēstures mācīšana ir 

stratēģisks ieguldījums nākotnē.
Mēs dzīvojam nemierīgos laikos, 

jo tiek „mesti“ izaicinājumi demo-
krātisko valstu noturībai, it sevišķi 
Latvijas demokrātiskās valsts iekārtas 
noturībai.

Pasaules vēsture māca, ka nācijām 
ar skaidru morālo horizontu un ar pa-
matvērtību apziņu ir labākas iespējas 
kuģot cauri vētrainiem ūdeņiem.

Es vēlos pateikties Vēstures un 
sociālo zinību skolotāju biedrībai par 
iniciatīvu organizēt šo konferenci. 
Novēlu konstruktīvas diskusijas par 
vēstures un valsts pamatvērtību lomu 
Latvijas skolās!
Latvijas Valsts prezidents Egils Levits

2023. gada 13. janvārī
Rīgas pilī

Vēstures mācība
Turpinājums no 12. lpp.

Grāmatas apskats
Turpinājums no 8. lpp.

Imants Tillers.
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✝
Mūžībā aizgāja

MIRDZA OZOLIŅA, dzimusi BĒRZIŅŠ
6.06.1927. Rīgā, Latvijā – 14.01.2023. Melburnā, Austrālijā

Tu katram viena, tikai viena,
Kuram kā pie saules bērni turas klāt;
Tāpēc ir tik grūti, skumjām asarām birstot,
Uz mūžu zemei Tevi atdot, māt!

Mīļi pieminēs meitas – Brigita, Indra, Diana un Ingrīda;
znoti – Gerard un Ben;

mazbērni – Simon, Antra un Krišs
ar partneriem Rebecca, Adam un Anna un

mazmazbērni – Axel, Harry un Eva.

✝
Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māmiņa un vecmāmiņa

ZELTĪTE VIZMA KASPARSONE (dzim. ŠĪRANTE)
Dzimusi 1938. gada 25. janvārī Rīgā, Latvijā

Mirusi 2023. gada 1. janvārī Melburnā, Austrālijā

Tu mums arvien būsi šai pusē,
Tai gaismā ko Tu mums atstāji.
Kaut arī sirds tava klusē,
Mums paliek šis mantojums.

Sēro vīrs Kārlis,
meita Māra ar ģimeni, dēls Pauls ar ģimeni un

radi Austrālijā un Latvijā

PATEICĪBA
Ģimenes vārdā izsakām lielu pateicību visiem draugiem un labvēļiem par izteikto līdzjūtību sakarā ar 
manas sievas, mūsu māmiņas un vecmāmiņas aiziešanu viņsaulē.

It sevišķi pateicamies mācītājai Helgai par dziļi izjustiem un mierinošiem vārdiem izvadīšanas pēdējā gaitā, 
Sandrai Birzei par ērģeļu pavadījumu, Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskai draudzei un valdei par 
palīdzību un mierinošiem vārdiem. Draugiem par līdzjūtības kartiņām un palīgiem, kuri atviegloja mūsu 
rūpes šajā grūtajā laikā.

Sirsnīgi pateicamies visu organizāciju pārstāvjiem, kā arī Zeltītes draugiem un paziņām par piedalīšanos 
Zeltītes izvadīšanā ar vārdiem, ziediem un ziedojumiem.

Kārlis, Māra un Pauls ar ģimenēm
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Starptautisko Cil-
vēces Brālības dienu 
(International Day 
of Human Fraterni-
ty) atzīmē katru gadu 
4. februārī. Tā tika di-
bināta ANO Asamblejā 

2020. gada 21. decembrī, ar nolūku 
sekmēt kulturālo un reliģisko to-
leranci mūsdienu pasaulē. Šī diena 
pasvītro starpreliģisko harmoniju, 
dialogu un savstarpējo cieņu. Mans 
raksts Karantīna vai tīkls ir veltī-
jums šai tēmai.

Karantīna vai tīkls
„Uz Zemes pastāv Karantīna jau 

vairākus tūkstošus gadu“, tas nozī-
mē – nepieļaut svešu būtņu no Kos-
mosa iejaukšanos Cilvēces attīstībā. 
Tomēr, karantīnas nozīme ir arī tāda, 
ka mēs tiekam apsargāti, resp., – la-
bie spēki mūs pieskata, un mums 
tiek sniegta palīdzība. Tomēr, ne tā, 
ka mūsu vietā tiek atrisinātas visas 
problēmas, bet gan mums tiek pakā-
peniski atklāta plašāka ainava (se-
eing a bigger picture), lai mēs paši 
spētu atrisināt savus uzdevumus uz 
Zemes. Tie spēki arī lemj, kad Ka-
rantīna var tikt noņemta. Kad tas 
notiktu, tad jebkāda veida būtnes no 
Kosmosa varētu mums piekļūt, bet 
mēs arī paši tad būtu spējīgi atšķirt, 
kas ir kas.

Karantīna un Tīkls (Net) nav 
viens un tas pats. Tīkls ir tas, ko 
mēs cilvēki paši radām ar savām ti-
cībām un uzskatu sistēmām uz Ze-
mes. Jo stingrāka ir uzskatu sistēma 
un ciešāka manipulācija, jo ciešāks 
ir Tīkls. Tikai mēs cilvēki paši va-
ram izšķīdināt Tīklu ar kopīgu pie-
pūli. Mēs šobrīd apzināmies un va-
ram piekļūt labi ja 4% no visa esošā 
Universa. Tomēr jāatceras, ka šie 4% 
NAV izolēti no visa pārējā Universa, 
bet iepriekšējos laikmetos ģenētisko 
manipulāciju dēļ, ko izdarīja Lucife-
ra iejaukšanās Eksperimentā Zeme, 
mēs tikām izolēti. To vienā vai otrā 
veidā sludina Lielie Reliģiskie Raks-
ti, mitoloģija un senās kultūras, kā 
arī vedina domāt mūsdienu analīze, 
kas saistās ar artifaktu pētījumiem. 
Bībelē tas var atbilst stāstam par 
aizliegto augli, un tā lietošana – par 
grēkā krišanu.

Visuma ciltis
Lielie Reliģiskie Teksti savos 

jēdzienos pauž vienotu domu, kuru 
šodien, manuprāt labi var raksturot 
populārais postulāts: „Zeme“ ir Lie-
lais Eksperiments, kurā labvēlīgi 
piedalījušās daudzas Visuma civili-
zācijas ar savu ģenētisko materiālu. 
Radīšanas stāstā ir sacīts: „Darīsim 
cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu 

līdzības“ (1.Moz.1:26). Tekstā ir 
lietota daudzskaitļa forma „darī-
sim“. Tas ir ļoti zīmīgi. Šodien uz 
Zemes pastāv dažādas rases, tautas 
un ciltis, katra ar savām atšķirīgām 
un bagātīgām iezīmēm, kas rakstu-
rīgas un piemīt tālajiem senčiem, 
kurus tie atceras kā dievus no de-
besīm, kas bija ieradušies mūs vei-
dot. Tādas piemīt daudzām tautām. 
Eksperimenta būtība ir bijusi tieši 
tāda – izpētīt, kas notiek, kad dažā-
das kultūras eksistē vienkopus. Un, 
spriežot pēc visa, tas ilgst jau, apm., 
1 000 000 (miljons) gadu. Spriežot 
pēc visa, tam ir piešķirti pavisam, 
apm., 40 000 000 (četrdesmit) mil-
jons gadu. Tātad, apm., 39 000 000 
(trīsdesmit deviņi) miljoni vēl ir at-
vēlēti. Šai laikā, var spriest, Zemes 
civilizācija neskaitāmas reizes vēl 
celsies un kritīs. Valstis radīsies un 
izzudīs. Kosmosa viesi nāks un ies. 
Un mēs katrs, kas esam pievienoju-
šies Eksperimentam, neskaitāmas 
reizes reinkarnēsimies (atdzimsim 
kā jauns cilvēks) un nāksim dzīvot 
uz Zemes gan dažādās tautās, valstīs 
un rajonos, periodiski cauri gadu 
tūkstošiem, lai gūtu savai Dvēselei 
bagātīgu pieredzi un pieliktu savu 
plecu Lielajā Notikumā. Jo „Cilvēks 
ir kļuvis kā kāds no mums“, arī sa-
cīts daudzskaitlī, pie cilvēka izieša-
nas no Ēdenes. (1. Moz.3:22)

Uzlecošās Saules zemē
Man pirms pāris gadiem gadījās 

būt Japānā. Paralēli visiem citiem 
brīnišķiem iespaidiem, gribu piemi-
nēt arī šīs tēmas sakarībā, un, proti: 
japāņiem piemīt rūpīgi mantota iz-
pratne par seno laiku dieviem, kuri 
nākuši no debesīm, un viņu lomas 
pie japāņu tautas veidošanas. Japānā 
ir saglabātas un labi tiek uzturētas 
senās svētvietas; tie ir ievērojami 
ģeogrāfiskie apgabali, kur šie dievi, 
jeb dievišķie astronauti, ir dzīvojuši 
uz Zemes. No iezemiešu puses tur 
drīkstēja tuvoties tikai priesteri un 
īpaši aicinātie, kas uzturēja kontak-
tu ar šiem dieviem viņu apdzīvotajos 
rajonos. Mūsdienu modernā Japāna 
ir lieliski saglabājusi šo svētvietu 
tīklu, kas šodien pieejams apmeklē-
tājiem, un ir apbrīnojams savā an-
tīkajā krāšņumā. Tomēr arī šodien 
eksistē nodalījumi, kuros atļauts ie-
iet tikai priesteriem, tādējādi simbo-
lizējot seno kārtību, kas dus vēstures 
dzīlēs.

Tēvu dievi
Saskaņā ar tautas garamantām – 

tēvu dievi ir mūsu tālie senči, kas laiku 
pa laikam bagātinājuši tautas genofon-
du. Šodien uz Zemes ir tik daudz kul-
tūru ar savu krāšņumu un sev rakstu-

rīgām iezīmēm! Un mēs visi kaut kādā 
veidā un formā nesam sevī šo savu 
seno dievu īpašības.

„Kur palika sirmie dievi,
Brīvas tautas dēliņi?
Tie līgoja vecos laikos
Gaismas kalna galotnē.
Visapkārt egļu meži,
Vidū gaiša tautas pils...
...Tur guļ mūsu tēvu dievi,
Tautas gara greznumi.“

(fragments no „Gaismas pils.“)

Galvenais uzdevums
Šodien galvenais uzdevums visiem 

ir – Apziņas paplašinājums no planetā-
rās uz Galaktisko, to darot mērķtiecī-
gi. Jo Apziņa izplešas kā zvaigzne, kas 
izlej savus starus Izplatījumā. Apziņas 
izplešanās ir no Dieva.

Vēdās Apziņas pieaugumu Pa-
tiesības virzienā raksturo jēdziens: 
Krišnas apziņa. Kad Krišnas audžu-
māte Jašoda ieskatījās bērnam Kriš-
nam mutē, Viņš atvēra Jašodai Apziņu 
līdz Galaktiskiem mērogiem, un viņa 
ieraudzīja kosmoloģisko kārtību visā 
Esībā. Tai skaitā Universa daudzdi-
mensionalitāti un daudzpakāpju Mul-
tiversa krāšņumu. (skat. Puraniskie 
Teksti)

Kristiešiem Apziņas pieaugumu 
Patiesības virzienā raksturo jēdziens: 
Kristus mūsos. Jēzus saka: „Es esmu 
Tēvā un jūs Manī, un Es jūsos.“ Un 
„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.“ 
Un „Tavi vārdi ir patiesība.“ Apustu-
lis Pāvils atgādina: „Bet patiesi būda-
mi mīlestībā, visās lietās pieaugsim 
Viņā, kas ir mūsu galva, proti, Kris-
tus.“ (skat. Bībele)

Šis ir laikmets, kurā Cilvēkam 
atjaunojas Augstāki Apziņas stā-
vokļi un dinamika. Katra reliģiskā 
tradīcija to izsaka atbilstoši. Hindu 
sagaida Višnu desmito avatāru Kal-
ki, kurš nāks Kali Yugas beigās (pēc 
apmēram 300 gadiem) un iestādīs 
Miera un Mīlestības valstību uz Ze-
mes. Kristietībā sagaida Jēzus Kris-
tus Otrreizējo Atnākšanu. To sauc 
par Kristus Parūziju, kad Kristus 
valdīs visu sirdīs. Kad tas piepildī-
sies – nav tieši teikts. Hopi runā par 
Qualtcekoatla Atgriešanos. Budis-
mā par Karmas Riteņa pagriešanos. 
Ezoterikā Lielā Skolotāja Maitreijas 
Atgriešanos. Islamā gaida divpad-
smito Imamu, Neredzamo. Kopējais 
ir tas, ka tiek runāts par sagaidāmo 
notikumu divdaļīgi: gan kā ilgsto-
šu procesu, gan arī kā vienreizēju 
brīdi, kurš tad vainagos šī procesa 
kulmināciju. Un turpinājumu jaunā 
kvalitātē. Tas ievada viena laikmeta 
izbeigšanos un nākamā iesākumu. 
Ir viedoklis, ka ap 3000 gadu uz 

Veltījums starptautiskajai cilvēces brālības dienai
Pārdomas

 
Turpinājums 16. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 20. janvārī.
€1 = 1,56190 AUD
€1 = 0,87600 GBP

€1 = 1,68520 NZD
€1 = 1,08260 USD

Adelaidē
Otrdien, 24. janvārī, plkst. 10.00 līdz 
12.00, ALB namā mākslas grupas no-
darbība. Visādu līmeņu mākslinieki 
laipni aicināti. Dalības maksa $15, 
LAIMAS klientiem $5.
Trešdien, 25. janvārī, plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (lat-
viešu un angļu valodā) un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā (tālr. 8172 0820). Dalības maksa 
$10, LAIMAS klientiem $5.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 5. februārī, plkst. 11.00 
Epifānijas 5. svētdiena, dievkalpojums 
ar dievgaldu.

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Goldkostā
Zoom tikšanās neklātienē katra mē-
neša pirmā ceturtdienā plkst. 15.00. 
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms 
katras tikšanā.

Kanberā 
Katru otrdienas vakaru no plkst. 
18.00, Tikšanās Poļu kluba telpās, 38 

David St., Turner ACT kur notiek lat-
viešu skola, tautas deju mēģinājumi 
un patērzēšana pie alus kausa vai vīna 
glāzes, vai arī pie kafijas vai tējas krū-
zes. Būs izņēmumu reizes, kad klubs 
būs ciet un tikšanās nenotiks. Ja vēla-
ties iepriekš sazināties, lūdzu, zvaniet 
Ivetai Leitasei 0402 054 854 jeb Mā-
rim Neimanim 0481 099 880.

Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
3ZZZ 92.3 FM Latviešu raidījumi 

ceturtdienās no plkst.12.00 – 13.00.

Sestdien, 4. febr., plkst. 11.30 Dauga-
vas skolas mācību gada atklāšana Lat-
viešu namā.
Sestdien, 4. febr., plkst. 12.00 DV 
mītnē Vanadžu pusdienas. Pieteikties 
pie K.Nemiro 0416234758 līdz iepriek-
šējai trešdienai.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Helga Janson

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 5. febr., plkst. 10.30 ZOOM 

dievkalpojums. 5. svētdiena pēc Epifā-
nijas.

Sidnejā
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 29. janv., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 5. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.

Svētrunas noskatāmas YouTube gan lat-
viešu, gan angļu valodā. Saites: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Lūgums sazināties ar mācītāju R. So-
kolovski, lai uzzinātu par nākamajiem 
dievkalpojumiem. ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
21. janvārī
Agnese, Agnija, Agne
1893. izglītības darbinieks, Latvijas 
brīvības cīņu dalībnieks, LKOK Jānis 
Kalniņš.
1908. dzejnieks Pēteris Atspulgs.
1947. mākslas zinātnieks Māris Brancis.
1988. latviešu basketbolists Rolands 
Freimanis.

22. janvāris
Austris
1922. sabiedriska darbiniece Anglijā 
un Austrālijā Laima Lindiņa.
1928. rakstnieks Otomārs Rikmanis..

23. janvārī
Grieta, Strauta, Rebeka
1898. kinorežisors, scenārists, mākslas 
teorētiķis Sergejs Eizenšteins (dz. Rīgā).
1935. mecenāts, sabiedrisks darbi-
nieks Austrālijā, borta inženieris Ei-
gits (Goga) Timermanis.

1938. rakstniece, literatūras profesore 
Agate Nesaule.
1998. Rīgā notiek Baltijas jūras valstu 
padomes dalībvalstu premjeru sanāks-
me. Tajā piedalās vadītāji no Dānijas, 
Vācijas, Krievijas, Lielbritānijas, Po-
lijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Islandes, 
Lietuvas, Igaunijas un Latvijas.

24. janvāris
Krišs, Ksenija, Eglons
1983. ekonomists Tālis Putniņš.

25. janvāris
Zigurds, Sigurds, Sigvards
1888. militārs un pašvaldības darbi-
nieks, Lkok Aleksandrs Aizpors-Čaplis.

26. janvāris
Ansis, Agnis, Agneta
Latvijas republikas starptautiskās (de 
jure) atzīšanas diena
Austrālijas diena

Starptautiskā muitas darbinieku diena
1788. Angļu Pirmā flote 11 kuģu sastā-
vā izsēžas Sidnejas līcī, un Kapteinis 
Arturs Filips dibina koloniju.
1921. Latvijas Republiku de jure atzīst 
Apvienotā Karaliste, Francija, Itālija, 
Beļģija, Japāna, Somija, Polija.
1928. pieņemta Latvijas Evanģēliskās 
luterāņu baznīcas satversme.
1930. dramaturgs, rakstnieks, publi-
cists Uldis Siliņš.
1951. sabiedriskais darbinieks Juris 
Beņķis.
1967. sabiedriskā darbiniece Austrālijā 
Ilze Ostrovska.

27. janvārī
Ilze, Ildze, Izolde
1918. rakstniece Ilze Kalnāre.
1918. literāts, kritiķis Vladislavs Kau-
pužs (pseidonīms Valerijs Vasars).
1948. baletdejotājs Mihaels Barišņi-
kovs (dz. Rīgā).  ■

Zemes rodas jauna reliģija, kurā ir 
viens Dievs.

Mācītājs Raimonds Sokolovskis
Laikrakstam „Latvietis“

(Skat. bibliotecapleyades.net, http://
xfacts.com/old/, eceti.org, cseti.org, 
un arī Dr. Michael Newton „Journey 
of Souls“, Dr. Dolores Canon „Three 
Waves of Volunteers“, Matīss Bar-
kovskis mājas lapa „MieraMāksla“, 
u.c., kā arī Laikrakstā „Latvietis“ 
Nr. 733. rakstu „Orions. Jauns starts“, 

un uz Youtube – tēmas ilustrācijai 
„Goodbye Milky Way“ by Enigma, kā 
arī filmas „Contact“, „K-Pax“ u.c.)

(Bībelē skat. Rom.6:6, Ef.4:22-24, 
1.Kor.15:47-49, 1.Moz.1:26, 3:22, Ef. 
4:15, Jņ.14:6, 14:20, 17:17, Mt.13.nod., 
Mk.4.nod., Lk.8.nod., u.c.)

Veltījums starptautiskajai ...
Turpinājums no 15. lpp.


