
Nesen kādā Latvijas 
radio pārraidē no raidī-
juma viesa mutes izdzir-
dot tik bieži deldēto tei-
cienu par Latvijas vietu 
starp rietumiem un aus-
trumiem jeb mūsu valsti 
kā tiltu starp austrumu 

un rietumu pasauli, iedomājos, ka tad 
jau sanāk, ka mēs vai nu karājamies 
gaisā vai dzīvojam uz tilta, vai arī mi-
tināmies patiltē, kas arī nav tā pati la-
bākā dzīves vieta, pat ja mazliet vairāk 
pasargā no aukstiem vējiem un lietus. 
Ne vienā, ne otrā gadījumā tas nelieci-
na par ticību savai valstij kā stabilai un 
nozīmīgai vērtībai. No tā savukārt iz-
riet secinājums, ka arī paši sevi kā šīs 
valsts iedzīvotājus mēs uzskatām par 
tādiem, kam pietiek ar vietu patiltē un 
nemaz nevajag kārtīgu mājokli.

Visticamāk, ka nav iespējams pre-

cīzi noskaidrot, kad un kādos apstākļos 
ir dzimusi šī ideja par mūsu valsti kā 
tiltu starp divām atšķirīgām pasaulēm, 
tomēr liekas nožēlojami, ka tā nav arī 
mirusi līdz ar Latvijas pilnīgu atgrieša-
nos un iekļaušanos rietumu jeb Eiropas 
kultūrtelpā vārda plašākajā nozīmē pē-
dējā gadsimta ceturkšņa laikā. Lai arī 
pēdējā laikā varbūt mazliet retāk dzir-
dama sabiedriskajā sarunā, tomēr šī 
dzīvošanas patiltē ideja varētu būt no-
sēdusies diezgan daudzu Latvijas ļaužu 
zemapziņā, un no turienes ik pa laikam 
nodevīgi izlien saukļu Eiropa mūs ne-
saprot, Eiropa mums uzspiež veidolā. 

Mucā audzināti
Meklējot iespējamos veidus un ce-

ļus, pa kādiem šī doma, ka Eiropa ir 
kaut kas atšķirīgs no mums, ir iekļu-

Šī ir diena, kad Jūs saņemat ielūgu-
mu uz lielāko dzimšanas dienu, kādās 
būsiet bijuši – Latvijas valsts simtgadi.

Svētki, kuros uzstāsies pasaulē 
lielākā grupa – daudzbalsīgi un koši 
izdziedot Latvijas valsts simts gadu 
stāstu. Dzimšanas diena, kas nebeig-
sies dažu stundu laikā, bet ilgs vairā-
kus gadus, izceļot vēsturiskos notiku-
mus, kas soli pa solim savu brīvu un 

neatkarīgu valsti no sapņa padarīja par 
realitāti.

Kopā skatīsimies Latvijas simt-
gades filmas un sarūpēsim katrs savu 
tautastērpu, izveidosim bagātīgu na-
cionālo enciklopēdiju un Latvijas sko-
las somu, lai skolēni klātienē iepazītu 
mūsu vērtības un pieredzētu Latviju. 
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Turpinājums 13. lpp.

 
Turpinājums 15. lpp.

Sidnejas Latviešu biedrības 65 gadu pastāvēšanas svinības svētdien, 19. martā Sidnejas Latviešu namā.
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„VISIEMLTV.LV”“
Jauns interneta televīzijas kanāls latviešiem ārzemēs

sim! Dziļumu, radošumu un taustā-
mus rezultātus es vēlu ceļā un darbos 
uz skaistajām un nozīmīgajām jubile-
jām 2018. gadā! Lai skan! Lai veicas! 
Lai izdodas!“ 

Esam paveikuši daudz, bet liels 
darbs vēl priekšā, lai 2018. gadā va-
ram godam daudzināt Latvijas valsti 
100-gadē un Rīgas Latviešu biedrību 
150-gadē.

Krista Cērmane
Rīgas Latviešu biedrības Reklāmas 

un informācijas projektu vadītāja

Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs
Atkārtoti ievēlēts režisors un sabiedriskais darbinieks Guntis Gailītis 
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Latvijas Televīzija ir sākusi raidīt 
jaunu interneta televīzijas kanālu lat-
viešiem ārzemēs – VISIEMLTV.LV, 
kurā bez ierobežojumiem redzams 
plašs LTV raidījumu klāsts no LTV1 
un LTV7 programmu piedāvājuma.

Ņemot vērā ārpus Latvijas dzī-
vojošo skatītāju pastiprināto interesi 
par LTV raidījumiem, kurus bieži 
vien nav pieejams noskatīties autor-
tiesību ierobežojuma dēļ, kur daļu 
LTV1 un LTV7 satura iespējams rai-
dīt tikai Latvijā, Latvijas Televīzija 
skatītājiem ir radījusi jaunu inter-
neta kanālu VISIEMLTV.LV, kur iz-
veidotā programma redzama visiem 
ārzemēs mītošajiem Latvijas iedzī-
votājiem.

Interneta kanāla raidījumi ir sa-
dalīti vairākos blokos, un latvieši visā 
pasaulē 24 stundas diennaktī, 7 die-
nas nedēļā var noskatīties iecienītos 
raidījumus. Programmā ir iekļauti 
gan labākie LTV oriģinālraidījumi, 
informatīvi dokumentālie, sporta, 
kultūras, bērnu un izklaides raidīju-
mi, kā arī skatītājiem ir nodrošināta 
tiešraide ziņu raidījumiem – Rīta Pa-

norāma, Dienas ziņas un Panorāma 
vakarā. Skatītāji aicināti iepazīties 
ar raidījumu programmu kanālā VI-
SIEMLTV.LV tekošajai un nākošajai 
nedēļai.

Domājot par Latvijas simtgadi, 
LTV Valdes loceklis satura attīstības 
jautājumos Sergejs Ņesterovs akcen-
tē: „LTV mērķis ir uzrunāt visus Lat-
vijai piederīgos, neatkarīgi no viņu 
atrašanās vietas, stiprinot vienotu 
kultūrvēsturisko telpu. Latvijas simt-
gades svinību laikā šis uzdevums ir 
īpaši aktuāls, tāpēc jaunais interneta 
televīzijas kanāls VISIEMLTV.LV pie-
dāvās LTV skatītājiem ārzemēs sekot 
līdzi daudzveidīgajam Latvijas simt-
gades notikumu klāstam sev ērtā vietā 
un laikā un iejusties kopīgajā svinību 
gaisotnē.“

Gadījumos, kad tehnisku iemeslu 
dēļ nav bijusi iespēja noskatīties kādu 
no VISIEMLTV.LV kanāla pārraidēm, 
Latvijas Televīzija aicina skatītājus zi-
ņot: epasts: dace.jansone@ltv.lv.

Dace Jansone
Latvijas Televīzija

Komunikācijas vadītāja

2017. gada 15. martā uz jaunu 
pilnvaru termiņu atkārtoti ievēlēta 
RLB valde: Rīgas Latviešu biedrī-
bas priekšsēdētājs Guntis Gailītis, 
Rīgas Latviešu biedrības priekšsē-
dētāja vietniece Gaida Jablovska un 
valdes locekļi Jānis Briedis, Mari-
ja Heislere-Celma, Valdis Gavars, 
Skaidrīte Naumova, Ivars Strau-
tiņš.

RLB valde šādā sastāvā veik-
smīgi darbojas jau kopš 2014. gada. 
Šajā laika periodā paralēli ikdienas 
darbiem ir uzlabota biedrības saim-
nieciskā darbība, veikta RLB Līgo 
zāles interjera restaurācija un atjauno-
ti RLB pagalma ēkas pirmie 4 stāvi, 
izveidojot tajā Rīgas Latviešu biedrī-
bas kultūrizglītības centru Knīpas un 
Knauķi. Valdes pilnvaru 3 gados RLB 
organizējusi 325 sarīkojumus. Dau-
dzinātās un apzinātas tādas valstij un 
tautai nozīmīgas personības kā Janis 
Rozentāls, Andrejs Pumpurs un Jānis 
Ivanovs.

RLB valdi uz trīs gadiem piln-
varo RLB dome, kura tika ievēlēta 
2017. gada 25. februārī RLB pilnsa-
pulcē. Uz 3 gadiem domē ievēlēti RLB 
biedri: Lita Beiris, Kārina Pēterso-
ne, Ivars Strautiņš, Guntis Gailītis, 
Mairita Solima, Arvīds Bomiks, 
Jānis Briedis, Jānis Brikmanis,  Ilze 
Būmane, Ojārs Celle, Normunds 

Dreģis, Dagni-
ja Dreika, Ilva 
Duļevska, Anita 
Feldmane, Valdis 
Gavars, Anita 
Grūbe, Marija 
Heislere-Celma, 
Gaida Jablovska, 
Mārtiņš Jau-
ģietis, Rasma 
Kļaviņa, Zaiga 
Kļaviņa, Jānis 
Atis Krūmiņš, 
Stella Līpīte, Ed-
gars Mucenieks, 
Skaidrīte Nau-
mova, Dace Paegle, Margita Porie-
te, Vineta Poriņa, Dzintars Puriņš, 
Gunta Rasa, Ernests Spīčs, Mirdza 
Stirna, Jānis Strupulis, Juris Švol-
kovskis, Jānis Vidriķis un Margari-
ta Želve.

Uzsākot jauno darba cēlienu, Rī-
gas Latviešu biedrības priekšsēdētājs 
Guntis Gailītis rosina ikvienu sev 
pajautāt: „Kā mēs attiecamies pret 
savām saknēm, savu vēsturisko pa-
matu? Vai mēs patiesi esam izzinājuši 
un izvērtējuši savu priekšgājēju vei-
kumu? Vai esam līdz galam izpratuši 
visas vēstures norises un vai tas pa-
līdz mums dzīvot un strādāt šodien? 
Kas ir paveikts un kas vēl būtu da-
rāms?“ Novēl: „Pie darba! Strādā-

Guntis Gailītis.
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Okupācijas muzejā
Piemiņas sarīkojums 25. martā izsūtītajiem

Krasnojarskas, Tomskas, Jeņisejskas 
un citos apgabalos vēl sastopami no Lat-
vijas vardarbīgi izvestie, 1941. un 1949. 
gadā uz Sibīriju deportētie bērni, šodien 
jau sirmgalvji un invalīdi. Viņiem ir no-
laupīta ne tikai dzimtene un tuvinieki, 
pārkrievošanās politika viņiem ir atņē-
musi arī dzimto valodu, un daudzi no 
viņiem vairs nespēj latviski sazināties.

Viņi nav atgriezušies. Mēs nezi-
nām, vai viņi ir zuduši Latvijas tautai 
un Latvijas zemei uz visiem laikiem. 
Visu izšķirs lielā politika, kas šodien 
nav prognozējama.

1941. gadā uz ieslodzījuma un nome-
tinājuma vietām Sibīrijā izveda 15 400 
Latvijas iedzīvotāju. Starp tiem – 4 000 
bērnu. 1949. gada deportācijās izveda 
vēl 42 000, arī kopā ar bērniem. Viņu 
visu vaina bija tā, ka viņi dzīvoja uz Lat-
vijas zemes, savas zemes, ko 1940. gadā 
okupēja PSRS, iznīcinot, pārvietojot un 
pārkrievojot pamatiedzīvotājus un mas-
veidā iepludinot Latvijā savus pilsoņus.

Ir pagājis vairāk nekā pusgadsimts, 
bet 14. jūnija rītausmā sāktā vardarbī-
ba nav beigusies. Tā turpinās deportēto 
ļaužu un viņu pēcnācēju likteņos, sa-
kropļotajos tālākās dzīves pavedienos, 
bojāgājušo upuru tuvinieku atmiņās. 
Tā turpinās arī varas un valstu nevē-
rībā pret pārinodarījumu un tā sekām.

Šis noziegums, kas neatšķiras no 
vācu fašistu zvērībām, joprojām tiek 
pieklusināts cerībā, ka visi aculiecinieki 
pēc zināma laika būs miruši. Krievija 

nevēlas atzīt starptautisko tiesību pārkā-
pumu, nevēlas atvainoties un atlīdzināt 
Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem noda-
rītos morālos un materiālos zaudējumus.

2000. un 2001. gadā filmēšanas gru-
pa veica tūkstošiem kilometru, lai atras-
tu Sibīrijā palikušos; grūti un sāpīgi viņu 
sejās lūkoties, viņu stāstus dzirdēt. Sap-
nis par Dzimteni kļuvis nepiepildāms… 

Autore – režisore Dzintra Geka, 
montāžas režisors – Armands Zvirbu-
lis, konsultants – Ēriks Lanss, Opera-
tori – Aivars Lubānietis, Igors Tūns, 
Aleksandrs Demčenko. Filmas ga-
rums 66 min. Studija SB, 2004.

Pieminot 1949. gada 25. marta de-
portācijā cietušos, kinoteātrī Splendid 
Palace Mazajā zālē sestdien, 25. mar-
tā, plkst. 14.30 notiks Dzintras Gekas 
dokumentālās filmas Sveiciens no Si-
bīrijas seanss.

Fonds „Sibīrijas bērni“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Sīrijas prezidents 

Bašars al Asads, izrā-
dās, ir tomēr ļoti drau-
dzīgs cilvēks.

Ja aizbrauksi uz Sīri-
ju privātā braucienā, tad 

varēsi ar viņu tikties, pārrunāt jaunā-
kos notikumus un pafilozofēt par to, 
ka viņš, savos vārdos runājot, ir „dik-
tators, asiņains un nežēlīgs diktators“, 
bet tomēr labs cilvēks.

Kuru citu valsts prezidents būtu 
tik pretimnākošs vienkāršam privātam 
braucējam?

Kā varam vērtēt partijas Saskaņa 
vadītāja Nila Ušakova apgalvojumu, 
ka partijas biedra un Eiropas Parla-
menta deputāta Andreja Mamikina 
vizīte Sīrijā kopā ar vairākiem citiem 
Eiroparlamenta deputātiem (to starpā 
Tatjana Ždanoka) ir tikai bijis „privāts 
brauciens“, un partijas valde „nevērtē 
biedru privātos braucienus“?

Ticis galā ar Sīriju, deputāts Ma-
mikins ķeras pie īstās lietas – NATO. 
„Es, godīgu sakot, neredzu nekādu 
jēgu NATO pastāvēšanā“. Tā neesot 
spējusi atrisināt nevienu krīzi, nepalī-
dzēja Irākai un tās tautai, nepalīdzēja 
Afganistānai... Krievijai un Ķīnai esot 
aktīvāk jāiesaistās sadarbībā ar NATO. 
„Mēs mēģinām pa lēto atrisināt iespē-
jamo militāro konfliktu starp Krieviju 
un Latviju, starp Krieviju un NATO. 
Bet es kā Latvijas pilsonis negribu dzī-
vot kara apstākļos. (..) Es principā gri-
bu attīstīt diplomātiju, lai nebūtu karš.“

Grūti aptvert, ka Latvijas politiķim 
varētu nebūt ne mazākās jēgas ne par 
NATO, ne par diplomātiju. NATO radī-
šanas iemesls un visas tās pastāvēšanās 
laikā galvenā misija ir bijusi nepieļaut 
Maskavas spēku iebrukšanu NATO 
biedru valstīs. Un tā ir to veikusi ļoti sek-
mīgi. Bez NATO, Latvija jau būtu pie-
dzīvojusi Gruzijas vai Ukrainas likteni.

Būsim tomēr ļoti tieši. Bez NATO, 
Latvija būtu jau piedzīvojusi Latvijas lik-
teni. Pirms pirmās Padomju okupācijas 
Latvija piekopa piekāpšanās diplomātiju. 
Piekrita visām Maskavas prasībām.

Piekrita Maskavas bāzēm Latvijas 
teritorijā 1939. gadā, piekrita neierobožo-
tai Maskavas militāro spēku ieplūšanai 
pēc nāvīgā uzbrukuma Latvijas robež-
postenim 1940. gadā, piekrita valdības 
maiņai pēc biedra Višinska instrukcijām.

Un ko mēs dabūjām par to? Valsts 
iznīcināšanu, cilvēku iznīcināšanu, 
Latvijas tautas pazemošanu.

Interesantā kārtā, 1940. gadā pir-
majos okupācijas mēnešos apcietināto 
skaitā tieši krievu tautības cilvēki cie-
ta divreiz tik smagi kā būtu sagaidāms 
no viņu īpatsvara.

Protams, ir vajadzīga diplomātija. 
Bet bez NATO tā tiks uztverta kā tuk-
ša pļāpāšana.

GN

„Sveiciens no Sibīrijas“
Vai viņi ir zuduši Latvijas tautai?

Sestdien, 25. martā, plkst. 14.00 
Latvijas Okupācijas muzejā Raiņa 
bulvārī 7 notiks 1949. gada 25. martā 
deportētajiem cilvēkiem veltīts piemi-
ņas pasākums. Irēnas Dančauskas, 
Elvīras Sebres, Mirdzas Ābeles un 
vēl citu deportācijas upuru atmiņu 
fragmentus lasīs muzeja gide Anna 
Pētersone. Ar muzikālu priekšnesu-
mu lasījumu papildinās Liene Grosa.

Rita Papiņa kopā ar māsu un māti 
tika izsūtīta un nometināta Omskā, kur 
pavadīja 9 savas dzīves gadus un at-
griezās Latvijā tikai 1958. gadā. Viņa 
atceras: „Doma par atgriešanos Dzim-
tenē nekad neizgāja no galvas. Klusībā 
lūdzām Dievu, lai piepildītos mūsu ce-
rības. Gan padziedājām, gan paraudā-
jām, bet ar to nekas ikdienā nemainījās... 
Katru mēnesi mūs pārbaudīja no rajona 
atbraukušais komandants. Vajadzēja 
parakstīties speciālā grāmatā, ka ne-
viens nav izbēdzis. Teica, ka esam izsūtī-

ti uz 20 gadiem, cits sacīja, ka uz mūžu.“
Lasījumam sagatavotās atmiņas 

ņemtas no staļinisma upuru liecību 
publikāciju sērijas Via dolorosa, kā arī 
no Okupācijas muzeja krājuma.

Līdztekus sarīkojumam muze-
ja viesi būs aicināti apskatīt muzeja 
jaunatklāto ekspozīcijas papildināju-
mu Desmitgades portrets 1940-1950 
ēkas pagrabā. Izstādē ir mēģināts radīt 
priekšstatu par dzīves izjūtu dramatis-
kākajā 20. gadsimta dekādē, Latvijai 
zaudējot valstisko neatkarību un otrreiz 
nonākot PSRS okupācijas karaspēka 
rokās. Apmeklētāji, ejot caur vagonu, 
ar kuru cilvēki tika aizrauti izsūtījumā, 
nonāks telpā, kurā attēlota Rīgas ikdie-
na: pilsētas ielās valda sadzīviska ro-
sība, bet turpat aiz kādas mājas sienas 
ir pilnīgi cita pasaule – pratināšana, 
ieslodzījums, bailes un salauzti likteņi.

Latvijas Okupācijas muzeja 
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Daugavas Vanagu Dienas Pertā (2)
Oskara Kalpaka, Leģiona un Kurzemes cietokšņa atcere Pertā

Kad mūsu delegāts, 
nodaļas valdes pr. Il-
mārs Rudaks atgriezās 
no pēdējās delegātu sa-
nāksmes, viņš atbrauca 
ar jautājumu, vai nāka-
mo delegātu sanāksmi 
mēs varam sarīkot Pertā? 

Ilgi mēs domājām un gudrojām, vai tas 
mums būs pa spēkam un nolēmām, ka 
nu vēl šo pēdējo reizi uzdrošināsimies. 
Nezinu, cik šādas pēdējās reizes mums 
vēl būs, jo jau mūsu 2013 g. rīkotā dele-
gātu sanāksme bija Pertas pēdējā...? Nu, 
lai nu kā, tad 11. un 12. martā, Pertā no-
tika šāda sanāksme. Ciemiņi un delegāti 
no Austrālijas Austrumiem (Adelaides, 
Melburnas, Sidnejas) sāka ierasties jau 
piektdien, un pirmais īstais darbs sākās 
sestdienas rītā, kad pēc īsām brokastīm, 
plkst.8.30 sākās delegātu reģistrēšanās.

Sanāksme sākās plkst. 9.00 ar Pertas 
latviešu luterāņu mācītāja Guņa Baloža 
vadītu svētbrīdi, kur viņš mums izlūdzās 
Dieva svētību mūsu palīdzības darbā un 
sekmīgam darba posmam mūsu sanāk-
smē. Bija prieks redzēt, ka ne tikai dele-
gāti un sanāksmes vadība, bet bija sara-
dušies arī labs skaits klausītāju. DVAV 
priekšsēdis Aleksandrs Grimms atklāja 
sēdi un lūdza uzstādīt kandidātu sanāks-
mes vadītājam, par kuru izraudzījām 
Ilmāru Rudaku. Ilmārs iesāka šo sa-
nāksmi, mūs uzaicinot nodziedāt mūsu 
valsts himnu: Dievs, svētī Latviju! Sa-
nāksmes valdē vēl bija sekretāre Ilga Vē-
vere, balsu skaitītāji – Mandātu komisija 
Jānis Purvinskis un Andris Vārpiņš, 
kuri ziņoja, ka Austrālijā ir pārstāvēti 
439 biedri, kuri sastāv piecās nodaļās – 
Adelaides, Kanberas, Melburnas, Pertas 
un Sidnejas ar septiņiem mandātiem.

Sekretāre Ilga Vēvere nolasīja 
apsveikumu un laba vēlējumus sek-
mīgai sanāksmei no DV priekšnieka 
Andreja Mežmaļa, kuru viņš bija 
atsūtījis no Rīgas, un Jānis Kārkliņš 
sanāksmi sveica ar laba vēlējumiem no 
LAAJ valdes Melburnā.

DVAV priekšsēdis ziņoja par valdes 
sadarbību ar DVCV un DV nodaļām 
Austrālijā, izsūtot saņemtās ziņas un sa-
vus sēžu protokolus. Izvesta Ziedojumu 
akcija un delegātu sanāksme, uzturēta 
DVA mājas lapa un leģionāru medicīnis-
kai aprūpei atsevišķi nosūtīti $20 000,00. 
Piešķirti DVAV un DVCV Atzinības 

raksti un Zelta nozīmes. DVAV pr. dele-
gāte I. Niradija apmeklējusi DVCV sēdi 
Anglijā un panākusi divu DV Austrālijas 
ierosinājumu iznākumu.

Vanadžu ziņojums, tāpat kā visi no-
daļu ziņojumi, bija jau izdalīti agrāk un 
ar dažiem nodaļu delegātu paskaidroju-
miem tika arī pieņemti, tāpat kā arī pa-
gājušās 65. sanāksmes protokols. Sēde 
turpinājās ar Ilmāra Rudaka lietderīgu 
vadīšanu, noturot progresu dienas kārtī-
bas sliedēs. Garākas pārrunas bija sakarā 
ar nepieciešamību palielināt DVCV do-
tāciju. Beidzot pieņēma Kanberas ierosi-
nājumu, pašlaik naudu ņemt no nākotnes 
fonda. DVCV un DV Pārstāvniecības 
pārskati ir nepārskatāmi. Jāgriežas pie 
DVCV lūgt skaidrākus paskaidrojumus. 
Sadarbības problēma starp DVCV un DV 
Pārstāvniecību vēl nav pilnīgi atrisināta.

Par nākotnes plāniem
DVAV turpinās darboties kā šo-

gad, Melburnā. Nākamā DVCV sēde 

Melburnā no 20. līdz 26. septembrim.
Sanāksme nolēma atbalstīt jaunat-

ni Latvijā, kā to, kura sekmīgi darbo-
jās Rēzeknē un jaunsargus, kuri visi 
tiek audzināti patriotiskā garā.

No nodaļām ir vajadzīgi līdzekļi 
segt traktora iegādi Lestenes Brāļu ka-
piem. Pertas nod. jau solīja $1000:00.

Ziedojumu akcija izvedama maijā/
jūnijā, būs tāda pati kā šogad un jāno-
rēķinas līdz 31. jūlijam.

Nākamo delegātu sanāksmi rīkos 
Adelaidē, tāpat martā.

Austrālijas DV loceklis DVCV būs 
DVAV priekšsēdis, kurš vajadzības gadī-
jumā DVCV sēdei deleģēs savu delegātu.

Mums ļoti svarīgi uzstādīt kan-
didātu DV priekšniekam, jo Andrejs 
Mežmalis atsakās kandidēt.

Vēlama tuvāka ziņu izmaiņa, se-
višķi vēlams labāks atbalsts DV Mājas 
Lapai un DV Mēnešrakstam.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Daugavas Vanagu Dienas Pertā (1)
Delegātu sanāksme

Austrālijas Daugavas Vanagi apspriežas delegātu sēdē Pertā.
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DVA delegātu sanāksmes delegāti un dalībnieki.
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Svētdien, 12. martā, 
plkst. 10.00 bija DVA 
vanadžu salidojums, kur 
vanadzes atskatījās par 
pagājušā gadā padarīto 
un vēl darāmo nākam-

gad. Bet par to citā reizē. Pēc vana-
džu salidojuma bija gatavotas brangas 
pusdienas. Bet jau plkst.13.30 mums 
jau sen pieņemtais atceres brīdis mūsu 
pirmajam karavīru vadonim Oskaram 
Kalpakam, Latviešu Leģionam un lik-

tenīgajām Kurzemes cīņām.
Šoreiz atceres brīdis iesākās mūsu 

Centra zālē, mācītājam Gunim Balodim 
ievedot un Ilmāram Rudakam, Guntas 
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Rudzītes un Ritas Džonsons pavadībā, 
ienesot mūsu Pertas nodaļas karogu. Se-
koja mācītāja vadītais svētbrīdis ar mums 
visiem, Silvijas Lūks kundzes pavadīju-
mā dziedot pirmo dziesmu. Mācītājs aiz-
lūdza par visiem Latvijas karavīriem un 
leģionāriem, kuri ir devuši savas dzīvī-
bas un cietuši gan vergu nometnēs, gan 
nesuši kara vainas visu savu mūžu. Stāvi 
Kungs klāt latviešu tautai un šiem mūsu 
karavīriem, jo caur viņu uzupurēšanos 
mēs šodien varam būt brīvā Latvijā.

Svētbrīdim sekoja DV Pertas no-
daļas valdes priekšsēža Ilmāra Rudaka 
uzruna, kurā viņš mums atgādināja ka 
Oskars Kalpaks bija pirmais latviešu ka-
ravīru vadonis un viņa nesalaužamā ti-
cība Latvijai beidzot ieguva mūsu valsts 
brīvību. Tālāk Ilmārs minēja mūsu abu – 
15. un 19. divīziju kopīgās cīņas Krievijā, 
kad latviešu leģionāri zem latviešu virs-
nieku vadības cīnījās pret milzīgo krievu 
armijas pārspēku, sargājot savu dzimte-
ni no ienaidnieka. Visbeidzot Kurzemē, 
sešās lielkaujās latviešu leģionāri mums, 
bēgļiem, noturēja vaļā logu, pa kuru mēs 
varējām iziet un nokļūt brīvībā. Bez lat-
viešu leģiona sīvajām cīņām Kurzemē, 
mūsu lielākā daļa šodien šeit nesēdētu. 
Par to būsim viņiem vienmēr pateicīgi.

Pēc savas uzrunas Ilmārs aicināja 
mūsu šīsdienas referentu. DV Melburnas 
nodaļas valdes priekšsēdi Jāni Kārkliņu 
sniegt mums savu referātu: Kurzemes 
Cietoksnis jaunatnes skatījumā. Sākot 
savu referātu, viņš mums teica, ka viņš to 
rakstījis tikai 14 gadu vecumā 1974.g. Bija 
prieks dzirdēt, ko jaunieši tajā laikā zināja 
par latviešu leģionāriem un viņu cīņām. 
Viņi labi saprata leģionāru uzupurēšanos 
Latvijas un latviešu tautas labā un sīvās 
cīņās par Latvijas brīvību bija gatavi dot 
savu dzīvību. Vai šodienas jaunatne to iz-
prot tikpat labi, ir lielas šaubas. Paldies, 
Jāni, par tik izsmeļošu, domu raisošu, šim 
gadījumam jo sevišķi piemērotu referātu! 
Cik jauniešu, tavu toreizējo domubiedru, 
ir vēl mūsu sabiedrībā, un cik ir to, kuri 
vēl tik skaidri atceras, par ko tu runāji? 
Ar savām cīņām un ar saviem upuriem 
leģionāri izglāba 200 000 latviešu bēgļus, 
un, pateicoties viņiem, mēs šodien sēžam 
šeit, un to mēs nekad neaizmirsīsim. Pal-
dies Tev, Jāni, par Tavu labo devumu!

Referātam sekoja un šo atceri no-
slēdza Astras Kronītes sniegtais Ai-
jas Vilnis aizkustinošais un emociju 
pilnais dzejolis, jo sevišķi vārdi: „...uz 
pašas sirds liec latvju zemes sauju... 
un krūtīm pārklāj, svēto karogu“ klau-
sītāju rindās izraisīja ne vienu vien 
asaru. Paldies, Astra!

Mūsu nodaļas karogam izejot no 
zāles, arī šis atceres akts bija beidzies, 
un mēs bijām aicināti DV klubā uz 
mums jau tradicionālām uzkodām un 
saviesīgo dzīvi. Tomēr ar to vēl DV 
Dienas Pertā nebija beigušās, jo nāka-
mā dienā vēl bija izbraukums.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Ciema mājas pārdošanā

Arvīds un Vilma, populārie ciema iemītnieki, aicina jaunus māju 
īpašniekus Ciemā. Mājas tiek modernizētas ar jaunu iekārtu, ko 
dažās mājās iespējams jauniem īpašniekiem pašiem izvēlēties.

Ciemā ir 54 vienas vai divu guļamistabu atsevišķas mājas 
būvētas skaisti koptā dārzā. Mājas ir privātīpašumā ar 

strata title; cena starp $250 000 un $380 000.

Tuvāku informāciju variet saņemt no Ciema pārvaldnieces Ingrīdas Hawke:

60 Fraser Cres, Wantirna South, VIC 3152, Tālr.: 03 9800 2977 
epasts: administration@latvianfs.org.au

DV Dienas Pertā (2)
Turpinājums no 4. lpp.

Oskara Kalpaka, Latviešu Leģiona un Kurzemes Cietokšņa atceres dalībnieki.
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Šodien mūsu vidū vēl četri leģionāri. No kreisās: A. Grimms, J. Blumbergs, 
A. Berķis un I. Bergmanis.
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Daugavas Vanagu Dienas Pertā (3)
Izbraukums Pertas kalnos

Sveiki tautieši! Tie, 
kas ir braukuši uz Kultū-
ras Dienām Adelaidē un 
ir skatījušies vai spēlējuši 
basketbolu Austrālijas 
Latviešu meistarsacīk-
stēs Adelaidē, zina, ka 
Rose Terases otrajā galā 

un ar ļoti īsu braucienu no Adelaides 
Latviešu namu Tālavas, ir Veiviles 
(Wayville) basketbola stadions. Veivi-
las basketbola stadionā mājo Forestvi-
les ērgļu basketbola komandu (FEBK), 
un man ir liels prieks un gods ziņot, 
ka svētdien 2017. gada 5. martā Elisa 
Dance, kas spēlē Forestviles 12g.v. mei-
teņu 2. divīzijas basketbola komandā, 
kopā ar savām komandas biedrenēm, 
uzvarēja vasaras sezonas čempionātā.

Ceļā uz čempionātu, Elisas ko-
manda Forestviles nezaudēja nevienu 
spēli, ar sekojošiem rezultātiem:

2016. gadā
21. oktobrī pret Sturt Sabres – 

37:13; 28. oktobrī pret West Adelaide 
Bearcats – 27:5; 4. novembrī pret South 

Adelaide panthers – 37:2; 18. novembrī 
pret Norwood Flames – 33:19; 25. no-
vembrī pret Eastern Mavericks – 64:7; 
2. decembrī pret Norwood Flames – 
46:19; 9. decembrī pret FEBK No.2 – 
38:19; 12. decembrī pret Eastern Ma-
vericks – 58:7; 16. decembrī pret West 
Adelaide Bearcats – 31:16;

2017. gadā
3. februārī pret Southern Tigers – 

49:16; 17. februārī pret Central Dis-
trict Lions – 14:11 (Tuvākā spēle. Lions 
komandas sastāvā bija 1. divīzijas mei-
tenes.); 24. februārī pret Sturt Sabres – 
44: 21; 3. martā pret North Adelaide 
Rockets – 32:22.

Finālspēlē meitenes uzvarēja pret 
Norvudas Liesmām (Norwood Flames) 
28:13, un Elisa Dance iemeta 13 punk-
tus. Elisas vectēvs, divkārtējais Austrā-
lijas basketbola izlases spēlētājs un olim-
pietis Miķelis Dancis bija ļoti lepns par 
Elisas panākumu.

2017. gada ziemas sezona sākās šo 
piektdien, 24. martā, kad meitenes spē-
lēs pret Dienvidus Tīģeriem (Southern 

Tigers). Nākošais 
lielais turnīrs un 
pārbaude meitenēm 
būs 11. – 14. mai-
jā, kad komanda 
mēģinās izcīnīt 
2017. gada pavalstu 
čempionātu rezer-
ves divīzijā.

Bet Elisa nav 
vienīgā latviete, kas 
spēlē basketbolu 
FEBK. Pēdējos ga-
dos latviešu jaunat-
nes basketbols Ade-
laidē ir piedzīvojis 
tādu renesansi, kas 
nav bijis redzēts 
kopš 1980. ga-
diem, kad vairums 
Adelaides latviešu 
spēlēja Adelaides 
Basketbola Klubā 

(Adelaide Basketball Club – saucamie 
Milži (The Giants)), kas bija Adelaides 
Latviešu Sporta un Adelaides Sporta 
Kluba pēcnācējs. 1990. gados Adelaides 
Basketbola Klubs apvienojās ar Nor-
langas Basketbolu Klubu un kļuva par 
Dienvidu Tīģeriem, kura mājas stadions 
atrodas Adelaides dienvidos.

Šī gada ziemas sezonā FEBK pie-
dalīsies 9 latviešu jaunieši: Aksels 
Ceplītis – zem 16 g.v. zēnu 3. komandā; 
Monika Ceplītis – zem 14 g.v. meitenes 
3. komandā; Elisa Dancis – zem 12 g.v. 
meitenes 2. komandā; Zāra Dancis – 
zem 10 g.v. meitenes 2. komandā; Rai-
monds Jaudzems – zem 18 g.v. zēnu 
2. komandā; Kalvins (Calvin) Zariņš – 
zem 14 g.v. zēnu 2. komandā; Oskars 
Zariņš – zem 10 g.v. zēnu 1. komandā; 
Railijs (Riley) Zariņš – zem 12 g.v. 
zēnu 4. komandā; Lukas Zvaigzne – 
zem 14 g.v. zēnu 1. komandā.

Novēlu visiem sportistiem labus 
rezultātus šajā sezonā!

Reinis Dancis
Laikrakstam „Latvietis“

Basketboliste Elisa Dance
Olimpietis Miķelis Dancis ir lepns par mazmeitiņas panākumiem

Miķelis Dancis un Elisa Dance.
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Čempionāta spēle. Elisa Dance ar bumbu.
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P i r m d i e n a s , 
13. marta, rītā debesis 
bija apmākušās, un bija 
grūti pateikt, vai spīdēs 
saulīte, vai līs lietus. To-
mēr īsi pirms plkst. 10.00 
es arī tiku Centra pagal-
mā, kur autobuss jau stā-

vēja, un jau bija pilns ar braucējiem. Tā 
nu, kā jau pie mums ir parasts, mūsu 
vadonis Ilmārs ir arī mūsu šoferis, un 
tā drīz vien bijām ceļā. Braucot aus-
trumu virzienā, drīz no pilsētas bijām 
laukā un pa lielceļu devāmies dienvidu 

virzienā. Pēc kādas stundas bijām no-
braukuši pa mežainu un kalnainu ceļu, 
cauri pāris mazām pilsētiņām un pie-
braucām pie tūristu mīnnes un restorā-
na. Mēs bijā sasnieguši vienu no Pertas 
vairākiem ūdens rezervju dambjiem: 
Serpentīnes dambi. Viens no mūsu 
vanagiem – Jānis Blumbergs zināja 
stāstīt, ka dambja celšanā 1950. gados 
pats esot vēl strādājis.

Tā kā mūsu pusdienas vēl neesot 
gatavas, mums vēl ir laiks apskatīt 
dambi. Ilmārs mūs ar autobusu pārve-
da dambim pāri, un tie drošākie, stip-

rākie nolēma, ka iesim atpakaļ kājām, 
un Ilmārs mūs vēlāk atkal paņems un 
aizvedīs atpakaļ. Mēs, nepilns ducītis 
gudrinieku, arī gājām, kamēr sāka līt 
lietus. Nu līst, līst uz galvas... Nu kur 
tad tu cilvēks skriesi: ne tur koki, ne 
alas, nu taču nav kur slēpties. Stāvi un 
baudi svaigu lietutiņu, neesam jau no 
cukura, neizkusīsim. Lietus gāze tā arī 
atnāca un pārgāja, un mēs neizkusām. 
Skatāmies mūsu restorāns mums tieši 
pretī, bet kur tu, tētiņ, augstā, augstā 
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Par Ciemu
Atnāc, apsēdies un parunājies ar kādu!

Mums Ciema būvē 
ir atzarojumi, un katrs ir 
nosaukts vienā no Latvi-
jas apgabaliem. Vidzeme 
ir vecākais no spārniem; 
tas tapa uzbūvēts viens 
no pirmajiem. Ar laiku 
radās vajadzība izveidot 

atzarojumu cilvēkiem, kam nepiecie-
šama īpaša aprūpe. Lai šajā atzarojumā 
ieietu, ir jāzina atslēgā nospiest parei-
zos ciparus, jo citādi durvis neveras. 
Bet vispār, tās nemaz neizskatās pēc 
durvīm, bet kā patīkams mājīgs skats.

Kad ieej šajā nodaļā, jūti mieru un 
klusumu. Visi runā pustonī un nolasa 
katru vēlēšanos bez kādiem lūgumiem.

Šeit iecienītās ir krāsojamās grā-
matas. Tā redzi – tantiņa sēd pie galda 
un ar lielu uzmanību, drebošu roku ie-
zīmē krāsas puķēs. Ar lielu patiku un 
smaidu sejā viņa un visi pārējie apbrī-
no pabeigto darbu. Tādi mākslas darbi 
top pielikti pie dēļa, lai tos varētu re-
dzēt rītdien arī, ne tikai šodien.

Kāds sēd un sarunājas ar savu 
mammu, kura ir atnākusi ciemos. Ir 
jauki skatīties, ka viens cilvēks, vien-
alga kādā vecumā, var prasīt mātei 

kādu padomu; tad veidojas viedokļu 
apmaiņa, jo domas mēdz atšķirties, tad 
ir jāpastrīdas. Blakus sēdošie zina dot 
padomus, kurā laukā, kas būtu sējams 
vai arī, kad katlā vēl būtu jāieber sāls.

Un visa rosīgā darbošanās vienu 
otru nogurdina un tad var aizvērt acis, 
lai pasnauduļotu, atpūstos. Vai guli cie-
šā miegā, vai tikai snauduļo, zini, ka 
Tevi vienmēr kāds pieskata. Katram, 
no šeit dzīvojošiem, ir savas intereses – 
vienam patīk spēlēties ar baloniem, tad 
sejā redzi prieku un apmierinājumu, 
kad uzsit pa krāsaino vieglo bumbu vai 
noķer to. Lai arī liekas, tāds mazs sa-
sniegums, bet tajā mirklī tas dod lielu 
prieku un apmierinājumu. Vēl citam 
patīk ķert un mest bumbu, citam – ska-
tīties bilžu grāmatas, vēl citi auklē lelles 
vai glauda ronīti; var arī klausīties, kad 
lasa priekšā kādu interesantu stāstu.

Katram šeit ir nodrošināta sava pa-
saule, kurā dzīvot, un katram ir sava 
istabiņa un durvis, kas nekad netop 
aizvērtas, lai redzīgās acis varētu re-
dzēt un dzirdēt katru vēlēšanos.

Liela, saulaina telpa ar galdiņiem un 
krēsliem, kas ir domāta dienas nodarbī-
bām. Dienas laikā tā ir rosības pilna. Du-

bultatveramās durvis ved uz skaisti ie-
koptu, ziedošu dārzu ar taciņām, kur var 
staigāt un nenoklīst, jo apkārt ir apjozta 
glīta sēta. Ja pagurst kājas, ir krēsli – ēnā 
vai saulīte, kur apsēsties un atpūsties.

Citreiz spēlē mūzika, kas spēlē 
ar takti; tad var, ritmam sekojot, sist 
plaukstas vai kāju pie zemes. Citu reizi 
var skatīties kādu koncertu, tā iekrāso-
jot telpu un dienu.

Vienā stūrī ir sarindotas lelles, 
lāči, zaķi un dažādi dzīvnieki, kas 
vienmēr kādu gaida, kas tos apmīļos.

Telpas ir tīras, ēdiens tiek pievests 
klāt. Visi ir apmierināti, pieskatīti un 
nodarbināti.

Ir jau arī tumšās dienas, kad negri-
bas atstāt gultu un mīkstās iesildītās 
nakts drēbes. Arī tad neviens netrau-
cē... un kad apnīk tā vienam gulēt, tad 
gribas redzēt, ko tie pārējie dara. Tad 
nāk kopīgajā pulkā, un strādājošo palī-
dzīgās rokas dienu dara gaišāku.

Viss izklausās ļoti labi, tomēr, 
katrs šeit gaida kādu neredzētu seju. 
Atnāc, apsēdies un parunājies ar kādu, 
jo ciemiņi šeit ienāk reti.

Betija
Laikrakstam „Latvietis“

Mielošanās
Jancis par apaļuma evolūciju

Kad tu pirms sēšanās 
krēslā paskaties uz roku 
atzveltnēm un tev same-
tās bail, vai tik tu neie-
sprūdīsi, tad zini, ka pie-
nācis laiks visu to ēšanas 
lietu tā kārtīgi pārdomāt. 

Tu skaidri atceries, ka tavai mātei esot 
iznākusi saraušanās ar viena cita zēna 
māti, kad šī cita zēna māte izteikusies, 
ka es esot pārāk tievs un kaulains. Māte 
atcirtusi: Labāk tievs un kaulains, bet 
vesels, nekā resns un slims. Tam otram 
zēnam esot bijušas kaut kādas veselības 
problēmas. Vai nu manai mātei vajadzē-
ja tā atcirst, tas ir cits jautājums. Fakts 
ir un paliek, ka ir bijis laiks manā dzīvē, 
kad es esmu bijis tievs un kaulains.

Tagad pienācis laiks manā dzīvē, 
kad jājautā: Kad nosirmoja jūra? Vai 
šajā gadījumā: kad no kaulaina iznāca 
apaļš un taukains?

Ēst man vienmēr ir garšojis labi. 
Tanī laikā, kad tās mātes sarāvās, mēs 
dzīvojām bēgļu lēģerī Dānijā, netālu no 
Kopenhāgenas. Ko ēst nekad netrūka. 
Dānija arī kara laikā bija bagāta zeme, 
un arī bēgļi, kaut neieredzēti, tomēr 
tika pietiekoši labi pabaroti. Mēs, pui-
kas, bieži aizbraucām uz Kopenhāgenu 
un staigājām pa lielo Rātsplaci vai arī 
pa Tivoli (amusement park) un ēdām cī-
siņus un saldējumu. Tur bija tādi ratiņi 
vai kioskiņi, kur pārdeva vai nu vienu, 

vai otru. Mēs stūķējām iekšā kā vienus, 
tā otrus, cik tik rocība atļāva. Bet acīm-
redzot, ne viens, ne otrs labumā negāja, 
jo biju un paliku tievs un kaulains.

Visam mana apaļuma evolūcijas 
ceļam jau nu mēs izsekot nevarēsim, 
bet spilgtākos notikumus gribētos at-
cerēties. No Dānijas ceļojām uz Aus-
trāliju. Kuģis Goya bija norvēģu, bet 
apkalpe – itāļi. Tad jau sapratīsiet, ka 
visu mēnesi, kamēr kuģojām, bija jāēd 
pasta. Vai skaidrāk izsakoties: maca-
roni, spaghetti, lasagna, fettuccine, 
noodles, ravioli ,bucatini, tortellini, 
agnolotti un angelhair. Bet jauneklis 
iebrauca Austrālijā tievs un kaulains.

No Melburnas ostas ar autobusu 
mūs aizveda uz Bonegilu. Mūs, jaunos 
puišus, ielika dzīvot teltīs. Pavārs, kas 
bija latvietis, zinādams, ka mēs vese-
lu mēnesi esam ēduši pastu, sacepa 
mums veselu lērumu gaļas. Neatceros, 
kas tā bija par gaļu, bet garšoja lielis-
ki. Stūķējām iekšā, taukainām sejām 
smaidīdami un šad tad uzslavēdami 
labvēlīgo pavāru. Pēc kādas pusstun-
das dikti prasījās iet tur, kur ķeizars it 
kā ar kājām ejot. Labierīcības bija sa-
būvētas garā rindā ar ieeju katrā galā.

Kad aizskrējām līdz ņužņikiem, – 
kā ar mietu pa galvu! Pie katras ieejas 
stāvēja gara rinda veču. Tie arī bija 
baudījuši vakariņas. Kā gāja tālāk, to 
negribās atcerēties. Tie, kas bija tiku-

ši iekšā, savas vietas negribēja atdot, 
jo zināja, ka ar vienu reizi vien nepie-
tiks. No tiem, kas stāvēja rindās, dažs, 
sakodis zobus, raudzījās uz debesīm. 
Cits bija tā saviebis ģīmi, ka liekas 
raudāja. Vēl citi nešpetni lamājās. Citi 
tikai mīdijās un skatījās visapkārt, ce-
rēdami atrast kādu vietiņu, kur... dau-
dzi atrada ar. Brr... Baigi muduļi. Mēs, 
puiši, dabūjām ciest kādas trīs dienas, 
bet garšīgo mielastu nenožēlojām. Tas 
bija to vērts.

No Bonegilas mūs, jaunos puišus, 
paņēma kāds miljonārs kā lētu darba-
spēku un atveda uz Melburnu. Mani 
ielika beķerējā kā pastrycook appren-
tice – par četrām mārciņām nedēļā. 
Tas bija ļoti maz, bet toties varēju ēst 
maizi, pajas, kūkas un kūciņas cik tik 
uziet. Resnāks tomēr nepaliku. Arī par 
pastrycooku neizmācījos, bet tas ir cits 
stāsts.

Nākošos 50 gadus strādāju, pelnīju 
naudu utt., līdz beidzot pārdevu savu 
māju un nopirku mājiņu Latviešu Cie-
mā. Vēl vienmēr nebiju apaļš, bet par 
kaulainu mani ar nevarēja vairs saukt. 
Ciemā dzīvojot, iemācījos slinkot. Dar-
bā vairs nebija jāiet, pusdienas vairs 
nebija jāvāra, jo biju taču vieninieks. 
Bez tam – bija taču tik parocīgi ielēkt 
mašīnā, aizbraukt uz miestu un nopirkt 
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„Latgales gredzens“
Viens gredzens Latvijas simtgadē

Latvijas simtgadi tak 
var salīdzināt ar koku – 
tā gredzeni pastāsta 
visu, kas ir bijis, labs un 
ne tik labs (kokam tie 
nozīmē mūža ilgumu ar 

sausuma vai augsta gruntsūdens pe-
riodiem), – Latvijas simtgadei pirmais 
atklāsies Latgales gredzens. Latvijas 
gredzenu idejas autors ir diriģents 
Sigvards Kļava.

14. martā Rīgas Spīķeru koncertz-
ālē notika pirmais kopmēģinājums vi-
siem Latgales gredzena koncertiestu-

dējuma dalībniekiem – Latvijas Radio 
korim, Latgales muzikantu grupai un 
septiņiem priesteriem. Teikšu uzreiz, 
tas bija tik skaisti, pazīstami, nopietni, 
lepni un ar tādu jūtu dziļumu, kur visā 
nepārprotamu Latgales dzīves tradīci-
ju klātbūtni ielika priesteru svēto raks-
tu lasījumi. Nobeigumā uz ekrāna Lat-
gales Māra – tā bija kulminācija. Etno 
mūziķu dažādie mūzikas instrumenti: 
vijole, cimbala, akordeons, tuba, man-
dolīna, klarnete, kontrabass, perkusi-
jas, vargani, stabules un Aleksandra 
Maijera autordarbs (keramiķe Mairita 

Folkmane) lamellafons – dažādas for-
mas un lieluma māla podi ar pārlik-
tām metāla plāksnītēm. Ļoti bieži tika 
cilāti koka āmuri. Latgales gredzens 
koncertizrādes Rakstiem un skaņai 
režisore Inese Mičule, videomāksli-
niece Katrīna Neiburga, muzikālais 
vadītājs un diriģents Sigvards Kļava. 
Pirmatskaņojums 22. aprīlī Latgales 
vēstniecībā Gors, Rēzeknē, tad 26. ap-
rīlī Jelgavas Kultūras namā, 28. aprīlī 
koncertzālē Cēsis un 5. maijā Liepājas 

Otrdien, 14. martā Spīķeru kon-
certzālē tika atklāts vērienīgais Latvi-
jas valsts simtgades projekts Latvijas 
gredzens, kas ietver četrus koncertuz-
vedums, kuri norisināsies visos Lat-
vijas reģionos. Klātesošie varēja vērot 
unikālo Latgales muzikantu un pries-
teru, kā arī Latvijas Radio kora mijie-
darbību Latgales gredzena koncertiz-
rādes Rakstiem un skaņai mēģinājumā.

Pirmizrāde koncertizrādei Raks-
tiem un skaņai 22. aprīlī Latgales 
vēstniecībā Gors. Kurzemes gredzens 
izskanēs lielkoncertā Pūt, vējiņi; Vi-
dzemes gredzens realizēsies muzikālā 
izstādē Kalns uz augšu ies, savukārt 
Zemgales gredzens savu identitāti iz-
paudīs kino koncertā Vēstures palos.

„Koncertu cikls „Latvijas gre-
dzens“ ir unikāla dāvana Latvijas 
valsts simtgadē. Sigvards Kļava ap-
vienojis izcilas, radošas personības, 
aicinot drosmīgi izmantot dažādus 
mākslas veidus – akadēmisko mūziku, 
folkloru, vizuālo mākslu un video, kas 
papildinās skaņdarbus. Plašo prog-
rammu ieskandināsim izdziedot Lat-
gales stāstu un noslēgsim ar Zemgales 
auglīgās zemes skanējumu. Projekts ir 
arī labs piemērs mecenātu iesaistei, 
tas tapis ar Borisa un Ināras Teterevu 
līdzfinansējumu. Turklāt, pateicoties 
abiem mecenātiem, Latvijas iedzīvotā-
jus valsts simtgades noslēgumā gaida 
vēl lielāka dāvana – 2021. gadā dur-
vis vērs laikmetīgās mākslas muzejs,“ 
akcentēja kultūras ministre Dace Mel-
bārde.

Projekta organizētāja VSIA Lat-
vijas Koncerti valdes loceklis Gun-
tars Ķirsis atzīst: „Tas, ko es gribu 
uzsvērt ir tieši Sigvarda Kļavas kā 
šīs idejas autora milzīgais pienesums. 
Tas ir pats svarīgākais, jo viss pārē-
jais, nauda, tehnika, administrācija, 
protams, ir svarīga, bet, ja nav idejas, 
pārējam visam nav nekādas vērtības. 
Es ļoti pateicos visiem novados esoša-
jiem cilvēkiem ar ko sadarbojamies, jo 

bez jūsu atbalsta 
tas nebūtu iespē-
jams.“

Latvijas Radio 
kora mākslinie-
ciskā vadītāja, di-
riģenta Sigvarda 
Kļavas lolotā ideja 
ir četros koncep-
tuāli atšķirīgos 
gredzenos – kon-
ce r t u z ve du mos 
izcelt un parādīt 
katra Latvijas no-
vada īpatnības, ba-
gātības un enerģiju 
caur nācijai dārgā-
ko – vietējo cilvē-
ku skatupunktu. Latgales unikālais 
kultūras mantojums ar tās fenomenu – 
tradicionālo muzicēšanu, Kurzemes 
jūras spēka caurstrāvošanās cilvēku 
ikdienībā, Vidzemes nacionālā stīga 
un simboliskā patriotisma telpa un 
Zemgale kā apvāršņa plašums, kurā 
satiekas dvēseļu upītes.

Koncertuzvedumu cikls sāk-
sies ar Latgalei veltīto koncertizrādi 
Rakstiem un skaņai, kura pirmizrāde 
22. aprīlī notiks Rēzeknē. Tajā savijas 
tautas dziesma un Svētie Raksti, pie-
dalās etnomūziķi un priesteri, dzīvās 
balsis un arhīvu ieraksti. Koncertizrā-
des pamatā ir latgaliešu literāta, grā-
matnieka un ievērojamākā Latgales 
rokraksta grāmatniecības pārstāvja 
Andriva Jūrdža ar roku rakstītā Ka-
lendāra fragmenti. Sigvards Kļava par 
savu lolojumu uzsver: „Es nebeidzu 
apbrīnot mūsu nāciju, es nebeidzu ap-
brīnot mūsu tautu! Tās akas ir tik dzi-
ļas, tik dzīvi apliecinošs ir tas ūdens, 
no kura mēs spējam padzerties. (..) 
Tad, kad šos četrus novadus mēs salik-
tu kopā, varbūt tā aina izskatītos pat 
daudz skaistāka nekā mēs šeit Rīgā, 
visi sēžot, to sajūtam.“

Ideja divu gadu laikā realizēsies 16 
koncertuzvedumos. Katrs no tiem cik-

liski tiks izrādīts četrās Latvijas kon-
certzālēs – Latgales vēstniecībā Gors, 
koncertzālē Cēsis, Jelgavas Kultūras 
namā un Liepājas koncertzālē Lielais 
dzintars. Piedaloties Latvijas Radio 
korim, katra novada gredzenu veidos 
cita mākslinieciskā un radošā koman-
da: Inese Mičule, Reinis Suhanovs, 
Roberts Rubīns, Māris Sirmais, 
Inese Zandere, Katrīna Neiburga, 
Guna Kalnača, Jānis Mitrēvics, 
Valsts akadēmiskais koris Latvija, 
Latvijas Radio bigbends, Liepājas 
Simfoniskais orķestris un citi.

No 1. aprīļa ar projekta norisi un 
aktualitātēm varēs iepazīties latvijas-
gredzens.lv

Biļetes pieejamas Biļešu Paradīze 
tirdzniecības vietās, bilesuparadize.lv

Projektu Latvijas gredzens īsteno 
VSIA Latvijas Koncerti, sadarbojoties 
ar Latvijas Kultūras ministriju un Bo-
risa un Ināras Teterevu fondu, Valsts 
kultūrkapitāla fondu, Latgales vēstnie-
cību Gors, Rēzeknes pilsētu, koncert-
zāli Cēsis, Jelgavas pilsētu, Jelgavas 
pilsētas pašvaldības iestādi Kultūra, 
Liepājas koncertzāli Lielais dzintars.

Anete Šķēle,
Latvijas Radio koris

Sabiedrisko attiecību speciāliste

„Latvijas gredzens“
Vērienīgais Latvijas valsts simtgades koncertuzvedumu cikls 

Kultūras ministre Dace Melbārde (centrā) preses konferencē.
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koncertzālē Lielais dzintars. Sekojiet 
koncertu reklāmām divu gadu garumā 
un plānojiet savus ceļojumus, lai kādu 
no tiem noskatītos!

Mēģinājumam sekoja preses kon-
ference. Manuprāt, diriģentam Sigvar-
dam Kļavam bija par daudz prasīts – 
tūlīt pēc visa, pirmoreiz kopā saliktā, 
pārslēgties uz sarunām, kad tik daudz 
pārdomu un ideju vēl prātā.

Spīķeru koncertzāle Rīgā, tik tie-
šām pareizi domājat, ir vecie spīķeri 
pie Centrāltirgus – noliktavas, kas 
tagad veiksmīgi restaurētas un pārplā-
notas jau citām vajadzībām.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Pieci pirksti ir 
rakstnieces Māras Zā-
lītes autobiogrāfiska 
bērnības atmiņu grā-
mata, kurā autore tēlo 
vienas ģimenes atgrie-
šanos uz dzīvi Latvijā 

20. gadsimta 50.–60. gadu mijā no 
Sibīrijas.

Laurai ir pieci gadi un viņa uz Lat-
viju dodas pirmo reizi kopā ar Mam-
mu un Tēti, savukārt, kuri Latvijā 
atgriežas pēc piecpadsmit izsūtījumā 
pavadītiem gadiem. Viņi atgriežas 
vecāku mājās, kur viss tagad ir mai-
nījies. Laura pirmo reizi ir Latvijā un 
viņa satraukti mēģina iepazīt un iemī-
ļot šo zemi caur savu bērna pieredzi un 
uzskatiem. Latvijā Lauru ar vecākiem 
sagaidīja ne tikai Mīma ar Papu un su-
ņuks Ripsis, bet arī izpostīts dārzs un 
mājas lielajā istabā ierīkotā cūku kūts. 
Mazajam Sibīrijas bērnam neizprota-
mas, kā dārzā var būt tik daudz plū-
mes; ka nebūs jācieš bads. Dusmas uz 
Mammu, ka ravē un met ārā balandas 
un vārpatu, – jo tas taču ēdiens! Ka 
jājauc krievu vārdi ar latviešu. Laura 
mēģina saprast, kāpēc kaimiņu mājā 
tagad ir verandai izsisti stikli un aiz-
karu vietā pie logiem piekārti palagi? 
Kāpēc par Sibīriju nevienam nevar 
stāstīt un ja kādam izstāsta, tas netic. 
Netic, ka tā ir bijis un ka tas ir piedzī-
vots.

Māras Zālītes romānu Pieci pirk-
sti ir jāizlasa katram, jo grāmata ir 
kā latviskā dzīvesziņa – tā ir mūsu 
vēsture, mūsu sāpe un iegūtā dzīves 
gudrība. Lai gan ir vēl citas grāma-
tas, kas vēsta par tā laika pārdzīvo-
to, – nav daudz tādu grāmatu, kas at-
tēlotu dzīvi pēc atgriešanās dzimtenē 
vēl padomju varas laikā. Šis romāns 
rada spilgtu iespaidu par tā laika dzīvi 
Latvijā. Papildus tam, vērojot šī brīža 

politiskās un mi-
litārās aktivitātes 
Austrumeiropā, šī 
grāmata mums vi-
siem atgādina, ka 
vēsturi nedrīkst 
aizmirst – tā ir 
klātesoša.

Lasītāju iemī-
ļotās un kritiķu 
atzītās rakstnie-
ces Māras Zālītes 
a u t o b i o g r ā f i s -
kais romāns Pie-
ci pirksti izdots 
2013. gada nogalē 
Rīgā apgādā Man-
sards. Ieguvis Latvijas literatūras 
Gada balvu par labāko prozas darbu 
2014. gadā, kā arī lasītāju Lielo balvu 
par vislasītāko romānu 2015. gadā. 
Lasītāju balsojumā 100 visu laiku mī-
ļākās grāmatas (ieskaitot tulkojumus 
no svešvalodām) – iekļuvis šis ro-
māns. 2013. – 2016. romāns bija vie-
na no trīs pieprasītākām grāmatām 
Latvijas bibliotēkās. Grāmata tulkota 
un izdota Igaunijā, Gruzijā, Lietuvā 
un ASV. Tulkojumi vācu, krievu un 
somu valodās gaida izdevējus. Grā-
mata tiek tulkota arī norvēģu un poļu 
valodās.

Grāmatu latviešu valodā ir iespē-
jams iegādāties apgādā Mansards 
(www.apgadsmansards.lv) un Latvijas 
lielo izdevniecību interneta veikalos 
(www.janisroze.lv, valtersunrapa.lv). 
Savukārt angļu valodā romāns ir iz-
dots 2017. gada sākumā Amerikas Sa-
vienotajās Valstīs izdevniecībā Dalkey 
Archive Press. To iespējams iegādāties 
gan pie izdevēja Dalkey Archive Press 
(www.dalkeyarchive.com), gan www.
amazon.com, gan citos interneta vei-
kalos.

Romānu angļu valodā ir tulko-

jusi dzejniece un tulkotāja Margita 
Gailīte, kas dzimusi Rīgā, bet bērna 
gados emigrējusi uz Kanādu. Rīgā 
Margita atgriezās 1998. gadā, lai 
strādātu Tulkojumu centrā, palīdzot 
Latvijai iestāties Eiropas Savienībā. 
Šobrīd Margita visus savus spēkus 
un enerģiju velta latviešu dzejnieku 
un rakstnieku darbu tulkošanai un 
popularizēšanai ārpus Latvijas robe-
žām, par ko 2011. gadā saņēmusi Trīs 
Zvaigžņu ordeni. Margita Gailīte ar 
lieliem starptautiskiem sasniegumiem 
ir tulkojusi arī Sandras Kalnietes 
grāmatu Ar balles kurpēm Sibīrijas 
sniegos (Dalkey Archive Press, U.S., 
2009), Edvīna Raupa dzejas krājumu 
Tad pieskaries šeit (Guernica Edi-
tions, Canada, 2011), Noras Ikstenas 
Dzīves stāstus (Guernica Editions, 
Canada 2012), un Liānas Langas 
dzejas izlasi (Guernica Editions, 
Canada 2015). Margita arī pati raks-
tījusi savu dzeju, par ko 1998. gadā 
ieguvusi Kanādas Mākslas padomes 
balvu.

Santa Šmite
Laikrakstam „Latvietis“

„Pieci pirksti“
Māras Zālītes autobiogrāfiska bērnības atmiņu grāmata

„Bārenīte“. Piemineklis uz Sibīriju aizvestajiem Latvijas 
bērniem. 1941. 1949.
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Mēģinājums.
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1949. gada 27. ok-
tobra rītā, Hamburg-Al-
tona stacijā, bariņš Bal-
tijas Universitātes (BU) 
studentu sakāpjam vil-
cienā un vēlā pēcpusdie-
nā izkāpjam Minsteres 
stacijā. Sāk jau tumst, 

kad nonākam tranzītnometnē – IRO 
Processing Centre Münster (West-
phalia). Nometne atrodas bijušās 
vācu armijas kazarmās, līdzīgās mūra 
blokmājās kā BU nometnē Pinneber-
gā. Sadzītus lielā zālē, ierēdņi mums 
izsniedz Processing Card un mediķi 
pamatīgi appūš ar DDT pulveri. Kar-
tē rakstīts (vācu valodā): „Jūs esat šai 
nometnē izceļošanas nolūkā. Jums 
jābūt katrā laikā gatavam, ka izsauks 
jūsu vārdu un norādīs, kur jums jā-
ierodas. Ja jūs tiekat izsaukts un ne-
aizejat uz norādīto vietu, tad jūs va-
rat pazaudēt savu kārtu izceļošanas 
procesā.“ Tiešām, pirmais iespaids 
ir no trokšņainas vietas – visās malās 
skaļruņi, no kuriem laiku pa laikam 
atskan visādi paziņojumi un norādīju-
mi. Beidzot, vēlu naktī, mums desmit 
studentiem ierāda mitekli: 4. bloka 
437. istabā.

Jau pirmajās divās dienās mūsu 
derīgumu darbam Austrālijā lietiš-
ķi un vienaldzīgi izvērtē, kā senāk 
preci vergu tirgū – dakteri meklē rē-
tas un brukas, apskata zobus, izloka 
locekļus, izklausa sirdi un plaušas, 
nomērī asins spiedienu, pārbauda re-
dzi un dzirdi, iepotē pret bakām un 
tīfu; rentgenologi nofotografē plau-
šas; laboranti noņem asinis un urīnu 
analīzēm un dokumentācijas ierēdņi 
nopratina – kāda izglītība vai amats, 
kāda valodu prasme, kad atstājis Lat-
viju un ko darījis Vācijā, vai dienējis 
armijā?

Plaušu pārbaudei vispirms lieto 
atsijas (screening) rentgena uzņē-
mumus – maza izmēra fotofilmas. 
Ja tajās saskata kaut ko nenormālu, 
tad tādai personai plaušu rentgenuz-
ņēmums jāatkārto parastā izmēra 
filmā, lai labāk izvērtētu pamanītās 
vainas. Jau nākamajā dienā man un 
vēl diviem (Ilmāram Gailim un Val-
dim Bergmansonam) no mūsu istabas 
desmit iemītniekiem jāiet uz otrrei-
zēju plaušu rentgenu. Izpētījis filmas, 
ārsts izlemj, ka izmaiņas plaušās va-
rētu būt radušās no tuberkulozes un 
ka mums trijiem būs jādara atkārtotas 
krēpu un asins analīzes, lai noskaid-
rotu, vai kaite ir aktīva. 15. novembrī 
mūs izsauc pie austrāliešu ārsta – 
man un Valdim paziņo, ka analīžu 

rezultāti nerāda aktīvu procesu, bet 
Ilmāram ir jāpārceļas uz Grēvenes 
nometni ilgākai izmeklēšana un no-
vērošanai.

Nākamajā dienā mani un Val-
di izsauc pie austrāliešu konsula. 
Gaidot uzgaidāmā telpā, esmu sa-
traukts; – vai tā jūtas notiesātais 
pirms gājiena uz karātavām? Valdi 
konsula kabinetā iesauc pirmo. Pēc 
brīža, kas liekas kā mūžība, viņš 
iznāk ārā smaidīdams – viņam viss 
kārtībā!

Tagad mana kārta. Konsuls sēž 
aiz liela rakstāmgalda, tam blakām 
sekretāre, kas tulko. Pēc dažiem vis-
pārējas dabas jautājumiem par manu 
izglītību, konsuls man noprasa: vai 
esmu dienējis vācu armijā? Meloju, 
ka ne (man taču nav dokumenta, ka 
esmu atlaists no gūsta!) un jūtu, ka 
nosvīstu un nosarkstu. Par laimi, šī 
nodevīgā reakcija paliek nepamanī-
ta; – konsuls, galvu nepacēlis, kaut ko 
raksta, un sekretāre garlaikota skatās 
griestos. Vēl daži nenozīmīgi jautāju-
mi, un man iedod izlasīt un parakstīt 
lapiņu, kurā rakstīts, ka es esmu ar 
mieru un solos, Austrālijā iebraucis, 
strādāt divus gadus jebkādu darbu, 
kuru valdība man piedāvās. Esmu no-
rakstījis sevi Austrālijas valdībai, bet 
jūtos atvieglots un neparasti pacilāts. 
Nu tikai atliek gaidīt uz nākamo pos-
mu šajā odisejā.

Laiku aizpildīt nav grūti. Mūsu 
istabā netrūkst kāršu spēlmaņu četri-
niekam bridža spēlei, un YMCA zālē 
ir piederumi šaha spēlei, kā arī galdi, 
lāpstiņas un bumbas galda tenisam. 
Katru darba dienu pēc vakariņām 
notiek angļu valodas mācību stunda; 
skolotāja ir austrāliete un mācības no-
tiek angļu valodā. Šad un tad YMCA 
zālē par lētu naudu (0,5 DM) rāda 
kādu filmu, bet visbiežāk mēs aizso-
ļojam uz kādu kinoteātri Minsteres 
centrā.

Minstere ir smagi cietusi kara lai-
kā. Daži kvartāli sastāv no ielu režģa 
izbumboto namu drupās. Nav ne ielu 
nosaukumu, ne citu orientējošu redzes 
pieturas punktu. Kādu nakti, ejot mā-
jās pēc kino izrādes, bezcerīgi nomal-
dījāmies. Spokainajā mēness gaismā 
drupu krāsmatas rādījās kā kapakme-
ņi vecā kapsētā. Ielas tukšas, neizgais-
motas. Vēl tagad nezinu, kā tikām uz 
pareizā ceļa.

Sv. Paula katedrāle vēl pa gabalu 
izskatās stalta un iespaidīga, bet dau-
dzie reljefi, ornamenti, tēli un skulp-
tūras, kas kādreiz rotāja portālu, ni-
šas un altārtelpa ir zuduši vai bojāti. 

Kāda jēga bija postīt baznīcas ar šīm 
mākslas vērtībām, kuras taču ir visas 
cilvēces īpašums?

Drīz iepazināmies ar trijām lat-
viešu meitenēm: Liesmu, Ritu un Vil-
mu, kuras strādā virtuvē un maltītēs 
izsniedz ēdienu. Pazīšanās ir necerēti 
labdarīga; viņas mums katru dienu 
atnes maizi, sviestu, sierus un citus 
produktus. Esam tā paēduši, ka daž-
kārt pat neaizejam uz brokastīm, lai 
varētu ilgāk pagulēt. Vakaros bieži 
ejam pie viņām ciemos. Tie ir neaiz-
mirstami jautrības un smieklu pilni 
vakari! Dziedam, ejam rotaļās, minam 
mīklas, spēlējam šarādes ar koķetīgu 
ķīlu izpirkšanu. Reibstam no jaunības 
prieka; nevajag ne alkohola, nedz uz-
budinošu zāļu!

18. novembrī YMCA zālē notiek 
svētku akts. Zāle gaumīgi izdekorēta. 
Goda sardze tautas tērpos, pie Lat-
vijas karoga un ģerboņa stāv mūsu 
virtuves meitenes. Zāle cilvēku pil-
na, pietrūkst pat vietu, kur sēdēt. Pēc 
pāris korāļiem seko mācītāja spredi-
ķis – garš, no klišejām un banāliem 
izteicieniem savārstīts un izteikti sen-
timentāls, kurā ir grūti saklausīt jēgu. 
Daudz loģiskāka ir vietējās latviešu 
kopienas pārstāvja uzruna. Aizkusti-
na noslēgumā kopēji nodziedātā valsts 
himna.

23. novembra rītā saklausu skaļ-
ruņos savu vārdu to personu listē, 
kuriem pēc pāris dienām būs jādo-
das uz caurlaides nometni Zēdorfā 
(Seedorf). Gluži neizprotams ir rīko-
jums aizbraucējiem nākamajā dienā 
ierasties uz ārsta pārbaudi. Izrādās, 
ka pārbaude ir farss, varbūt lai ap-
mierinātu kāda birokrāta izdomātu 
dekrētu: ārsta nav ne viena, tikai da-
žas medmāsas, kuras katru no mums 
pavirši aplūko un ievelk ķeksi kādā 
lapā.

25. novembra agrā rītā mēs, aiz-
braucēji, ejam uz ēdamzāli paēst 
brokastis un saņemt ceļa maizi. Atva-
dāmies no sirsnīgajām virtuves mei-
tenēm. Stacijā mūs gaida tukšs, ērts 
pasažieru vilciens, kurš atiet astoņos. 
Blakus kupejā kāda iereibusi, jautra 
tautiešu kompānija iemalko pašbrū-
vēto un trokšņaini dzied. Pēcpusdie-
nā sasniedzam gala punktu – Zeven 
staciju, pusceļā starp Hamburgu un 
Brēmeni. Vēl kādi 10 km kravas ma-
šīnās un tad nonākam Zēdorfas no-
metnē.

Niks
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

No Vācijas uz Austrāliju četros mēnešos (1)
Minsteres tranzītnometne

Šajās dienās, kad no Frankfurtes uz Melburnu var aizlidot 23 stundās, tad četri mēneši, lai pārvietotos no Vācijas uz 
Austrāliju, liekās pārlieku ilgs laiks, bet to es piedzīvoju 1949. gadā. Jāatzīstas, tā nebija vienkārši pārvietošanās vienā 
satiksmes līdzeklī no punkta A uz punktu B, bet pakāpeniska norise, kā grēcinieka dvēselei, kurai jāiet caur purgatorija 
riņķiem, lai nokļūtu paradīzē.



Piektdien, 2017. gada 24. martā Laikraksts „Latvietis“ 11. lpp.

Aizgājušais gads 
nodibinājuma Pasau-
les latviešu mākslas 
centrs (PLMC) dzīvē 
iesākās ar ceļojošās iz-
stādes atklāšanu Krāsla-
vas Vēstures un mākslas 
muzejā un noslēdzās ar 

izstādi Ludzas Novadpētniecības mu-
zejā. Tādā veidā mēs sekmīgi pildām 
mūsu misiju – sniegt sistemātisku, 
padziļinātu un visaptverošu ieskatu 
trimdas mākslas attīstībā un daudzvei-
dībā visplašākajai auditorijai Latvijā.

Esam priecīgi, ka noslēdzās PLMC 
telpu rekonstrukcijas posms. Pateico-
ties A. Sīpoliņas dāsnajam ziedoju-
mam savu vecāku piemiņai, bijusī sko-
las aktu zāle pārvērsta par mūsdienīgu 
izstāžu zāli un izbūvētas mākslinieku 
rezidences telpas otrajā stāvā. PLMC 
draugi no Cēsīm un Rīgas piedalījās 
fasādes un pagalma sakopšanas talkā, 
kur, B. Eglītes rosināti, vasarā notika 
vairāki pasākumi Cēsu iedzīvotājiem. 
PLMC izstāžu zāle bija atvērta Muze-
ju naktī, un to apmeklēja ievērojams 
skaits viesu no tuvienes un tālienes.

Pateicoties A. Sīpoliņas un K. Kan-
derovska pūlēm PLMC telpu trešajā stā-
vā modernizēta mākslas darbu glabātu-
ve. Nākamais posms ir PLMC mākslas 
kolekcijas elektroniska kataloga izveide.

Sadarbībā ar Latvijas Kultūras 
ministriju, Latvijas vēstniecību Ap-
vienotajā Karalistē un Latvijas goda 
konsulu Skotijā Džonu Makgregoru, ir 
noslēdzies Skotijas latviešu mākslinie-
ka Z. Sapieša mākslas darbu pārveša-
nas projekts.

PLMC 2016. gadā izdeva izstādes 
Kalmītes stāsts katalogu D. Mjartāna 
redakcijā. PLMC mākslas kuratore 
Lelde Kalmīte sadarbībā ar Kārli Kan-
derovski iekārtoja izstādi no PLMC 
mākslas kolekcijas jaunajā izstāžu zālē, 
kā arī izstādi Kalmītes stāsts. 28. maijā 
Cēsīs, klātesot mākslas cienītājiem no 
ASV, Vācijas, Kanādas un Latvijas, kā 
arī valsts amatpersonām, tika atklāta 
izstāde un apaļajā jubilejā sumināta 
L. Kalmīte. Patīkami, ka atklāšanā pie-
dalījās vairāki tautieši no Mineapoles 
(ASV), kur mūža lielu daļu pavadīja 
mākslinieks Jānis Kalmīte.

Kopā aizgājušajā gadā PLMC iz-
stādes Cēsīs apmeklēja vairāk nekā 
1000 mākslas cienītāju, liela daļa no 
tiem bija skolu audzēkņi. Par izstādēm 
varējām lasīt lielākajos Latvijas preses 
izdevumos, sižeti bija redzami Re: TV 
un Latvijas TV, savukārt Latvijas Ra-
dio žurnālisti apmeklēja PLMC un uz 
sarunu studijā Doma laukumā aicināja 
izstāžu kuratori L. Kalmīti.

Notikušas būtiskas izmaiņas nodi-
binājuma valdes sastāvā. PLMC izsa-
ka I. Sīmanei un J. Ubānam sirsnīgu 
paldies par viņu nesavtīgo ieguldījumu 

un apsveic A. Sīpoliņu ar vēlmi darbo-
ties PLMC izaugsmes labā.

Vēlos arī informēt, ka paredzēta 
Sv. Jāņa baznīcas rekonstrukcijas uz-
sākšana. 732 gadus vecajai baznīcai, kas 
Cēsīs atrodas pretim PLMC, tiks nostip-
rinātas pamatu konstrukcijas un veikta 
vispārēja rekonstrukcija, lai veiksmīgi 
saglabātu to nākamajām paaudzēm.

2017. gads PLMC nesīs jaunus izai-
cinājumus. Aprīlī plānojam izveidot iz-
stādi Trimdas ainavas, kurā atspoguļo-
tos latviešu mākslinieku skatījums uz 
dabu un apkārtējo vidi viņu mītņu ze-
mēs. PLMC telpās paredzēta arī Cēsu 
Mākslas skolas audzēkņu izstāde. Aiz-
gājušajā gadā PLMC sasniedza plaša 
Kanādas Latvieša Leopolda Sīpoliņa 
diasporas latviešu mākslas kolekcija, 
ko ziedoja viņa meita A. Sīpoliņa. Ar 
skatu uz Latvijas simtgadi plašākai 
auditorijai kolekcijas darbi būs apska-
tāmi sākot ar 2017. gada vasaru. PLMC 
arī plāno tikties ar mūsu atbalstītājiem 
ASV latviešu dziesmu un deju svēt-
kos Baltimorā. Ar optimismu mēs rau-
gāmies uz sadarbību ar ASV bezpeļņas 
organizāciju Pasaules latviešu mākslas 
savienība, kuras vadību no L. Kalmī-
tes pārņēmusi Vija Zuntaka-Bērziņa.

PLMC telpu rekonstrukcija un teh-
niskā nodrošinājuma iegāde prasīja lie-
lākus ieguldījumus nekā bijām plānoju-
ši. Kultūras ministrijas sniegtais atbalsts 
mākslas darbu transportēšanai, komu-
nālo maksājumu segšanai u.c. ir ļoti no-
zīmīgs, taču pilnībā nenosedz visus iz-
devumus, tāpēc aicinu mākslas draugus 
atbalstīt PLMC darbību ar savu artavu!

Sagaidot Latvijas simtgadi, plā-
nojam plašu mākslas izstādi; tāpēc 
aicinām tautiešus un latviešu organi-
zācijas ziedot trimdas latviešu māks-
linieku darbus.

Lai Cēsīs izveidotos diasporas 
latviešu mākslas vēstures centrs, lū-
dzam ziedot grāmatas, izstāžu ka-
talogus, plakātus un fotoattēlus, kas 
ataino trimdas latviešu mākslas dzīvi. 
Ar mums var sazināties, rakstot uz 
plmc@inbox.lv vai arī Leldei Kalmītei 
leldekalmite81@gmail.com

Pasaules Latviešu mākslas centra 
adrese ir: Lielā Skolas iela 6, Cēsis, 
Cēsu novads, LV-4101, Latvija. Galeri-
ja atvērta no trešdienas līdz svētdienai. 
Tālrunis 00 371 20281728.

Dainis Mjartāns 
Pasaules Latviešu mākslas centrs

Laikrakstam „Latvietis“

Par padarīto un jauniem izaicinājumiem
Pasaules latviešu mākslas centram sekmīgs darbu gads

Pēc svinīgās Z. Sapieša mākslas darbu pārvešanas ceremonijas. No kreisās: 
Dainis Mjartāns (PLMC), Baiba Eglīte PLMC izstāžu zāļu pārzine, Paula 
Sapietis, Latvijas goda konsuls Skotijā Džons Makgregors, kultūras ministre 
Dace Melbārde un Paulas Sapietis meita Melisa Grenfella.

Sīpoliņa ģimenes galerijas kopskats.
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kalnā, uz kurieni iet akmens kāpnes? 
Neko darīt, jākāpj pa tām pašām vien 
būs. Bet ziniet, cik tās pakāpieni tur 
bija? Nu es jau neskaitīju, bet noteikti 
vismaz 1000, jo katrs nākošais likās 
augstāks un grūtāk, un tās taču nebei-
dzās... pēc iepriekšējā vēl nākošais, un 
tu nabaga cilvēciņš tikai kāp vien tālāk 
un tālāk, augstāk un augstāk... Tomēr 
beidzot arī tām kāpnēm bija beigas, un 
gandrīz arī man, bet mēs tomēr to trepi 
uzvarējām. Pat 92 gadu vecais Blum-
bergs Jānis mums bija līdzi un arī ar 
mums uzkāpa.

Nu sēdāmies pie galda un gaidījām 
pusdienas. Tās jau bija labas, bet ne 
jau tādas brangas kā mūsu vanadzītes 
gatavo; ēst jau varēja, nav ko žēloties. 

Nu tā sēžot un pļāpājot, pienāca laiks 
tā kā, it kā, būtu jāpošas arī uz māju 
pusi. Pēc parastās filmēšanās sesijas 
sakāpām autobusā, un ceļš uz mājām. 
Atpakaļ mūsu klubiņā, bārs atkal bija 
vaļā, un tāpat jau nevar sēdēt. Taču 

latvieši bez dziesmas nekur netiek. 
Drīz vien sākām riņķa dziesmu, un 
nu viss gāja vaļā. Ilmārs bija autobu-
su aizvedis un labās nāriņas sagādāja 

No 8. marta Lat-
vijas Nacionālās bib-
liotēkas 5. stāvā būs 
apskatāma vēsturiska 
fotogrāfiju izstāde VĀR-
PA. Latviešu kolonija 
Brazīlijā 20. gadsimta 

20. – 30. gadu fotogrāfijās. Izstādi sa-
gatavojis muzejs un pētniecības centrs 
Latvieši pasaulē.

19 fotogrāfijas atspoguļo latviešu 
baptistu izceļošanu uz Brazīliju un to 
dibinātās kolonijas VĀRPA pirmsāku-
mu. Šo tēmu turpinās dokumentālās 
filmas Vārpa – apsolītā zeme pirm-
izrāde 12. aprīlī Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Ziedoņa zālē. Dokumentā-
lo filmu veidojis muzejs un pētniecības 
centrs Latvieši pasaulē sadarbībā ar 
SIA Studija Centrums.

VĀRPA ir neliels ciems Brazīlijā, 
San Paulo štata iekšzemē, kur jopro-
jām dzīvo latviešu pēcnācēji un ve-
cākā paaudze vēl prot runāt latviešu 
valodā. Koloniju nodibināja izceļotāji 
no Latvijas 1922. gada novembrī. Lie-

lākā daļa izceļotāju bija baptisti, ku-
rus vadīja pārliecība, ka visdrīzākajā 
laikā sagaidāma Kristus otrreizēja 
atnākšana. Pēc viņu domām, vislabāk 
no grēkiem varēja attīrīties Brazīlijas 
mūža mežā, tālu no civilizācijas vili-
nājumiem.

Foto izstāde un filma ataino dra-
matisko Vārpas kolonijas sākuma 
posmu, kur latviešu izceļotāji nonāca 
neapskaužamos apstākļos. Karstais 
klimats, neierastais ēdiens, tīra dze-
ramā ūdens trūkums un smagais fizis-
kais darbs mūža mežā prasīja daudzas 
dzīvības.

Vairums ieceļotāju jau pirmajos 
gados samierinājās ar jaunajiem aps-
tākļiem un sāka iekopt savas saim-
niecības. Trūcīgākie devās uz peļņā 
uz lielpilsētām vai kafijas plantāci-
jām (fazendām). Daži simti ieceļotāju 
izlēma apvienoties kopībā PALMA, 
kas balstījās agrīno kristiešu komūnu 
idejās, pilnībā atsakoties no privātīpa-
šuma.

Muzeja Latvieši pasaulē darbinie-

ki devušies vairākās ekspedīcijās uz 
Brazīliju (2009., 2011. un 2013. gadā) 
un tikušies gan ar pēdējiem aculieci-
niekiem, kuri izceļojuši no Latvijas, 
gan ar kolonijas dibinātāju pēctečiem. 
Ekspedīciju rezultātā muzeja krājums 
tika papildināts ar bagātīgu priekš-
metu, fotogrāfiju un interviju klāstu 
par latviešu izceļošanu uz Brazīliju. 
Izstāde un dokumentālā filma sniedz 
ieskatu līdz šim maz zināmā latviešu 
izceļošanas vēstures lappusē.

Izstādes atbalstītāji – Latvijas Na-
cionālā bibliotēka, Rīgas domes Izglī-
tības, kultūras un sporta departaments 
un Brazīlijas latviešu draugu biedrība.

Dokumentālās filmas Vārpa – ap-
solītā zeme atbalstītāji – Nacionālais 
Kino centrs, Valsts kultūrkapitāla 
fonds, Latviešu fonds, Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības Kultūras fonds, 
Liepājas domes Kultūras pārvalde, 
Valdis Bērziņš.

Brigita Tamuža
Latvieši pasaulē – muzejs un 

pētniecības centrs

Izstāde un filma par latviešu koloniju Brazīlijā
Latviešu baptistu izceļošana uz Brazīliju un kolonijas VĀRPA dibināšana

Latviešu baptisti – misionāri ceļā uz Tupānas pilsētiņu 
1936. gada 16. februārī.
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Mednieka Hermaņa Redoviča Paranas upē nomedīto su-
kuri (anakondu) ādas. Kreisajā pusē stāv Hermaņa līgava 
Lija Ozola.
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Izbraukumā. Autobuss bija pilns.
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vusi un nosēdusies ļaužu prātos, es no-
nācu pie secinājuma, ka tas noticis ar 
izglītības starpniecību padomju oku-
pācijas laikā un inerces dēļ lielā mērā 
velkas līdzi vēl arī tām paaudzēm, kas 
atjaunotās brīvvalsts laikā jau it kā ie-
guvusi citādu izglītību un skatījumu 
uz pasaules lietu kārtību.

Sevi es pieskaitu pie tiem, kas izglī-
tības pamatus ieguvuši padomju okupā-
cijas laikā, plašāku redzējumu uz pasauli 
guvuši augstskolās jau brīvā Latvijā, bet 
robus zināšanās turpina pašizglītošanās 
ceļā aizpildīt visu atlikušo mūžu, jo sko-
lā un augstskolā mēs varam iegūt zināša-
nu mazāko daļu, kaut vai tādēļ vien, ka 
gadu skaita ziņā ārpus skolas un augst-
skolas mēs pavadām lielāko mūža daļu.

Tieši pašizglītošanās ceļā gūtās zi-
nāšanas – grāmatas, rietumvalstu sa-
biedrisko televīziju kultūrvēsturiskie 
raidījumi – man liek apzināties robus 
manās zināšanās un maldīgos nospie-
dumus, kas tur palikuši no skolas lai-
ka. Nu, piemēram, kurš gan no manas 
paaudzes un vecākiem cilvēkiem Lat-
vijā nezina, cik slikts ir Napoleons, 
kurš karoja ar visu Eiropu, izpostīja 
Krieviju un tajā skaitā arī gāja pāri 
mūsdienu Latvijas teritorijai.

Tomēr diezin vai daudzi zina, 
ka Napoleons pie varas nokļuva pēc 
Lielās franču revolūcijas, un viņa ļoti 
būtisks nopelns ir civillikuma ievie-
šana Francijā. Tas aizliedza iedzimtas 
privilēģijas, atļāva ticības brīvību un 
paģērēja valdības amatu došanu spē-
jīgākajiem kandidātiem. Napoleona 
likumu kodekss ir būtiski ietekmējis 
tiesiskuma attīstību Eiropā, un tātad 
tieši vai netieši arī Latvijā. Arī viņa 
ieviestie militārie jauninājumi vēl ilgi 
kalpoja arī citu valstu karaspēkiem.

Kurš gan Latvijā nezina par pareiz-
ticīgo baznīcas svētā kārtā iecelto Alek-
sandru Ņevski, kura vārdā joprojām 
nosaukta dzeltenā baznīca Brīvības un 
Lāčplēša ielas stūrī Rīgas centrā, kā arī 
par viņa vadībā uzvarēto Ledus kauju uz 
aizsalušā Peipusa ezera. Nav jau slikti 
zināt vēstures faktus, taču no mūsdienu 
eiropeiskās Latvijas valsts viedokļa tam 

nav tik būtiskas nozīmes kā Krievijā, 
kur šī kauja nozīmēja vācu bruņinieku 
apturēšanu un savas ticības nosargāša-
nu. Latvijas un latviešu tautas attīstībai 
daudz nozīmīgākas ir citas kaujas un citi 
vēsturiskie notikumi, par kuriem diem-
žēl mums ir daudz mazāk zināšanu nekā, 
piemēram, par mongoļu-tatāru jūgu, kas 
mūsu valsts teritoriju taču neskāra.

Pašnolieguma ēnā
Manuprāt, viens no lielākajiem ro-

biem mūsu zināšanās ir par rietumu 
kristietības telpu un tās kultūrvēsturis-
ko ietekmi uz mūsu tautas un arī valsts 
attīstību. Kā lai mēs par to zinām, ja 
padomju okupācijas pusgadsimtā vi-
sos iespējamos veidos no mūsu tautas 
apziņas tika izsvēpēts tas, kas bija ļoti 
būtiski ietekmējis mūsu dzīvi un do-
māšanu daudzu gadsimtu garumā. Vai 
pēc neatkarības atgūšanas mēs esam 
spējuši šo robu pilnībā aizlāpīt?

Nav jābūt aizrautīgam kristietim 
un ikdienā jāapmeklē baznīca, taču, lai 
saprastu savas tautas un zemes vēsturi 
un tagadni, bez labām zināšanām par 
rietumu kristietības vēsturisko attīstī-
bu neiztikt. Lai kā es cienītu dainas un 
latvisko dzīvesziņu, pat tās vairs nav ie-
spējams pilnībā izprast bez mūsu kristī-
gā mantojuma un gadsimtiem ilgās ie-
saistes rietumu kultūrtelpā apzināšanas.

Taču arī Latvijas politiskās attīstī-
bas un pilsoniskās sabiedrības veidoša-
nās vēsturē mūsu sabiedriskajā sarunā 
joprojām atkal un atkal vietām asnus 
dzen padomju okupācijas laikā iedēstītā 
mācība gan par jaunlatviešu simpāti-
jām pret visu krievisko, gan par Rīgas 
Latviešu biedrības atpakaļrāpulību ie-
pretim jaunstrāvnieku progresam. Taču 
mūsu pašu vēsturnieku nesenie pētījumi 
liecina gan par jaunlatviešu simpātijām 
pret rietumu liberālo garu un klasisko 
liberālismu, gan pret Anglijas un Fran-
cijas valsts iekārtu un saimniecisko 
uzbūvi. Turpat iespējams smelties arī 
patiesas zināšanas par Rīgas Latviešu 
biedrības milzīgo nozīmi ne tikai tautas 
apziņas veidošanā un stiprināšanā, bet 
arī pilsoniskās sabiedrības attīstīšana 
pat cara patvaldības skarbajos apstākļos.

Skaidrs pavediens
Protams, ka, meklējot zināšanas 

par tagadni vēsturē, vienmēr ir jāredz 
lietas kopsakarībās. Ja raugās tā, tad 
jaunlatviešu vai Rīgas Latviešu bied-
rības attiecības ar Krievijas impērijas 
varu ir labāk saprotamas, jo viens no 
Latvijas vēstures sāpīgajiem paradok-
siem diemžēl ir tāds, ka reizēm cara 
valdība bija progresīvāka nekā rietumu 
kultūrtelpai piederīgā vietējā vācu elite.

Taču, neraugoties uz vēsturiskajiem 
apstākļiem, kuros latviešu piespiedu 
būšana zem Krievijas valdības kopumā 
ilga apmēram tikai 250 gadus pretsta-
tā daudz vairāk gadsimtiem zem citām 
varām, es mūsu tautas un arī vēlāk iz-
veidotās valsts attīstībā tomēr redzu 
ļoti skaidri vijamies noturīgu un grodu 
piederības rietumu un Eiropas kultūr-
telpai pavedienu. Iespējams, ka tas tie-
šām arī izskaidrojams ar to, ka Krievi-
jas valdīšana te bijusi vien 250 gadus, 
turklāt pirmos divsimt tā pastāvējusi 
līdzās vietējās vācu muižniecības un 
garīdzniecības spēcīgajai ietekmei.

Ja reiz mūsu priekštečiem, neraugo-
ties uz daudz sarežģītākiem vēsturiskiem 
un ikdienas dzīves apstākļiem, netrūka 
prāta un spēka apzināties savu piederī-
bu noteiktai kultūrtelpai, tad kādēļ vēl 
šodien Latvijā mēdzam tīksmināties par 
savu kā īpašā tilta starp rietumiem un 
austrumiem nozīmi? Jeb, precīzāk sakot, 
par savu atrašanos patiltē.

Nedomāju, ka ir iespējama ilga un 
laba dzīvošana patiltē, un līdz ar to die-
zin vai ir iespējama kādas tautas vai 
valsts atrašanās dīvainā starpkultūru 
telpā. Ja nu uz brīdi pieņemsim, ka mēs 
atrodamies īpašā situācijā un labi pār-
zinām kā rietumu kultūrtelpas, tā aus-
trumu domāšanu, tad kādēļ gan bijām 
un esam tik nepatīkami pārsteigti un 
nobiedēti kara Gruzijā laikā 2008. gadā 
un kara Ukrainā (2014.- ) laikā? Lai-
kam jau tādēļ, ka kā sabiedrība kopumā 
tomēr piederam rietumu domāšanas 
veidam, un kā tādai sabiedrībai mums 
nevarēja prātā ienākt, ka kaut kas tāds 
var mūsdienās Eiropā notikt. 

Sanita Upleja, brīvžurnāliste
Laikrakstam „Latvietis“

Publicēts portālā irlv.lv 15.03.17.

Kāpēc izvēlēties būt patiltē
Turpinājums no 1. lpp.

vai nu paju un čipšus vai fiš-un-čips un 
paēst pusdienas bez liekas krāmēšanās.

Bet nu sāka kāpt svars uz augšu. 
Nākošos desmit, piecpadsmit gadus 
cīnījos ar svaru. Izmēģināju visvisā-

das svara nodzīšanas metodes, sapir-
ku lērumu grāmatu par veselīgu ēšanu 
utt....svars bija kā uz šūpolēm – augšā 
lejā, augšā lejā...

Noķēru kaut kādu nelabumu un no-
kļuvu slimnīcā. Kad pēc divu mēnešu 
nogulēšanas slimnīcā ierados Aprūpes 
namā, es biju 75 kg smags. Šodien, pēc 

pieci ar pus gadiem, esmu 108,2 kg. 
No kurienes nāca tie kilogrami, neva-
ru iedomāties. Tas arī ir viss, kas par 
mielošanos un tā sekām man sakāms.

Ak tā, gribēju vēl pieminēt, ka 
mums te ir ļoti labs pavārs...

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

Mielošanās
Turpinājums no 7. lpp.

vēl kādus ēdamos un piedzert arī kaut 
ko varēja. Nu gan visa diena un jauks 
vakars, un tā varējām pamazām mūsu 
svētku dienas tā lēnītēm nobeigt.

Atbraucot mājās bija skumīgi, 
klusi pēc visiem priekiem un daudza-
jām dziesmām. Nu lielais darbs atkal 
priekšā: viss jāapraksta, tas dators – 
epasti veselām kaudzēm gaida. Ko nu 
lai dara, pats nepadarīsies, ķeries klāt 
un sāc un pamazām gan tiksi galā. Bet 

tādi svētki, tādi svētki, nebiju tādus 
baudījis ilgus, ilgus gadus. Paldies, 
ciemiņi, paldies draugi, esmu ļoti ap-
mierināts un izbaudījis trīs skaistākās 
dienas. Paldies.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

DV Dienas Pertā (3)
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LR kultūras ministres Daces Melbārdes
līdzjūtība

ALBERTA LEGZDIŅA
tuviniekiem, draugiem un talanta cienītājiem

Izsaku visdziļāko līdzjūtību mūziķa Alberta Legzdiņa tuviniekiem, draugiem, kolēģiem un 
talanta cienītajiem.

Viņa unikālās darba spējas, personības spēks un mūžīgais dzīvesprieks veidojis spilgtu un 
neaizmirstamu lappusi latviešu kultūrvēsturē un Latvijas neatkarības veidošanās procesos.

Lai arī Legzdiņa kunga vairs nav starp mums, viņa un „Čikāgas piecīšu“ dziesmas turpinās 
skanēt visā pasaulē, kur vien latvieši sanāks kopā un svinēs savu brīvību.

„Kad reiz no draugiem jāšķiras...“
Atvadas no Skaidrītes Mirdzas Oliņas-Wulfius

Es nebūtu ticējis, ja teiktu man citi, sveši ļaudis,
Ka mazā, tik mazā kapā var aprakt daudz, tik daudz...

Andrievs Niedra
Mīļā Skaidrīt,
nupat kapličā no Tevis atvadījos, jo šai saulē nekad vairs 

netiksimies. Bija tik ļoti skumji, bet, atceroties Tevi, tomēr 
kļuva silti ap sirdi, jo atmiņas par Tevi ir tikai skaistas un 
mīļas. Tevi iepazinu, kad septiņdesmitos gados sāku dziedāt 
Adelaides latviešu biedrības Jauktā korī. Tu sēdēji altu rindās 
man tieši aiz muguras, un es varēju vienmēr vadīties no Tava 
sulīgā alta, kas kaut kā nekad nekļūdījās. Nav jau brīnums, 
jo Tu biji korī jau no dibināšanas dienas 1951. gadā, tādēļ 
dzelzs repertuārs Tev bija jau atmiņā un sirdī iekalts. Korī tu 
nodziedāji turpat 60 gadus... biji par mani daudz izturīgāka.

Vai Tu atceries skaistās kora balles tais laikos, kad dā-

mas uzcirtās vakarkleitās, un Latviešu nama lielā zāle bija 
tik pilna, ka uz dejas grīdas knapi varēja pakustēties? Bal-
les rītā virtuvē gatavojām vakaram uzkodas, klājām galdus 
un iesildījām balsis, jo koris uzstājās arī ar nelielu, lustīgu 
programmu. Pēc pusnakts braucām mājā, tad nākošā rītā 
viss koris atgriezās, lai sakārtotu zāli, un tad jau atkal gāja 
vaļā lustes ar ēšanu un dziedāšanu. Skaisti laiki! Toreiz 
korī bijām 80 – 100 dziedātāju. Vienmēr un visur Tu biji 
klāt. Skaistas bija arī Raibās Pēcpusdienas. Vai atceries?...

Vienmēr apbrīnoju Tavu grezno Nīcas tautas tērpu. Tu 
izskatījies tik cēla ar skaisto villaini un krellēm izšūto vai-
nagu, un vēlāk smalki izšūto sievas mici. Strādīga un čak-
la arī Tu biji, un vienmēr smaidīga; korī ne tikai dziedāji, 
bet gadiem ilgi biji sekretāre un altu biedrzine. 2008. gadā 
kopā aizbraucām uz Latviju dziedāt Dziesmu Svētkos. Brī-
nījos, ka Tu vari izturēt šo slodzi, jo toreiz Tev bija jau tur-
pat 80 gadu, un Dziesmu Svētku programma un norise nav 
domāta mīkstpēdiņiem. Tevi noteikti stiprināja dzimtenes 
un dziesmas mīlestība.

Kapličā pirmā mirklī nevarēju saprast un kļuvu gandrīz 
vai pikta, ka es no kora esmu vienīgā, kas nākusi nolikt 
puķīti un no Tevis atvadīties, bet tad atjēdzos, ka visi Tavi 
laikabiedri Tevi jau gaidīja tur – Otrā Pusē. Visizturīgākie 
koristi bija tieši dibinātāji, kamēr citi nāca un gāja, taču 
tu pārdzīvoji gandrīz visus! Nešaubos, ka dibinātāji atkal 
sanākuši kopā, un koris ar ilggadīgo diriģentu Kasparu 
Svenni noteikti Tevi saņēma ar atplestām rokām, jo tieši Tu 
viņiem trūki. Tagad visi dziedat ar eņģeļu balsīm.

Mīļā Skaidrīt, šai saulē Tu nodzīvoji astoņdesmit sep-

Mūžības korim pievienojies
diriģents

GIDO KOKARS
dzimis 1921. gada 17. augustā, Gulbenē – miris 2017. gada 9. martā, Rīgā
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien, 25. martā, plkst. 14.00 DV 
namā atcerēsimies 1949. gada upurus, 

skatoties 2016. gadā Dzintras Gekas 
uzņemto dokumentāro filmu Tēvi tur, 
kurā runā notikuma upuri un viņu 
pēcteči. Filma latviešu valodā, ar an-

gļu subtitriem. (63 min.). Pēc filmas, 
Vanadžu kafijas galds un pārrunas. 
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
24. marts
Kazimirs, Izidors
Pasaules meteoroloģijas diena
1902. dzejniece Valda Mora (arī Valda 
Moora).
1932. dzejnieks Jānis Plotnieks.

25. marts
Māra, Mārīte, Marita
Komunistiskā genocīda upuru piemi-
ņas diena
1949. no Rīgas uz Omskas un Tomskas 
apgabaliem Sibīrijā deportē 42 178 
Latvijas iedzīvotājus. No Latvijas 
uz Sibīriju 33 ešelonos tiek izvestas 
13 624 ģimenes. No Latvijas, Lietu-
va un Igaunijas tika izvesti vairāk kā 
92 000 cilvēku.
1957. dibināta Eiropas Ekonomikas 
kopiena (dalībvalstis: Rietumvācija, 
Francija, Itālija, Beļģija, Nīderlande, 
Luksemburga).

26. marts
Eiženija, Ženija
1817. Kurzemē atceļ dzimtbūšanu.
1906. ALT aktieris Jānis Birkmanis.

27. marts
Gustavs, Gusts, Tālrīts

Starptautiska teātra diena
1482. rīdzinieki noslēdz ar ordeni pa-
mieru uz diviem gadiem.
1929. datorzinātnieks Andris Padegs.
1930. dzejnieks, literatūras kritiķis 
Inārs Brēdrihs.
1946. tēlnieks, Rietumaustrālijas Tēl-
nieku apvienības (WASA) līdzdibinā-
tājs Māris Raudziņš.
1967. rakstnieks Jānis Einfelds.
2007. Latvijas Ministru prezidents 
Aigars Kalvītis un Krievijas premjer-
ministrs Mihails Fradkovs Maskavā 
parakstīja 1997. gadā parafēto Latvijas 
un Krievijas robežlīgumu.

28. marts
Gunta, Ginta, Gunda
1912. režisore, literāte Marga Tetere.
1927. komponists Gunārs Ordelovskis.
1934. sabiedrisks darbinieks, garīdz-
nieks, mediķis, LZA īstenais loceklis 
prāv. Jānis Priedkalns.
1987. latviešu futbolists Oļegs Laizāns.
1988. sabiedriska darbiniece Jana An-
dersone.

29. marts
Aldona, Agija
1872. ārsts, sabiedrisks un teātra dar-

binieks Ernests Ekšteins.
1902. gleznotājs, scenogrāfs Herberts 
Līkums.
1947. garīdznieks Klāvs Bērziņš.
1942. Otrais Pasaules karš: Sabiedro-
to aviācijas uzlidojumā Lībekai piektā 
daļa no vecpilsētas tika sagrauta.
1967. latviešu basketbolists un treneris 
Ainars Bagatskis.
1982. latviešu hokejists Jēkabs Rēdlihs.
1987. Latvijas futbolists Maksims Ta-
rasovs.

30. marts
Nanija, Ilgmārs.
1867. ASV no Krievijas nopirka Aļas-
ku un Aleutu salas par 7,2 miljoniem 
USD.
1912. dzejnieks Oskars Liepārs.
1922. kordiriģents Jānis Dūmiņš.
1937. literatūras zinātnieks, kritiķis 
Harijs Hiršs.
1942. valodniece, dramaturģe Baiba 
Metuzāle-Kangere.
1944. latviešu vēsturnieks, politiķis, 
Kultūras sakaru komitejas priekšsēdis 
Ivars Jānis Ķezbers.
1948. garīdznieks, LELBĀL arhibīs-
kaps (1994-2015) Elmārs Ernsts Rozī-
tis.  ■

Ikviens var veidot valsts simtgadi pēc 
savas patikas, kopējam norišu kalen-
dāram pievienojot sevis organizētu 
notikumu.

Latvijas valsts simtgades atklāša-
na notiks 2017. gada 4. maijā, kad Lat-
vijas pierobežā satiksies cilvēku rokas 
un gara spēks, akcijā Apskauj Latviju, 
gar Latvijas robežu stādot simts simt-
gades ozolus. Vienlaikus atzīmēsim 
simts gadus kopš vēsturiskā Latgales 
kongresa lēmuma 1917. gada pavasarī 
par Latgales apvienošanos ar Kurzemi 
un Vidzemi, kas kļuva par pagrieziena 
punktu Latvijas neatkarības iegūšanā. 
4. maijā cilvēki Latvijā un pasaulē ai-
cināti svinēti Baltā galdauta svētkus – 

uzklāt baltu galdautu un savās kopie-
nās, darba vietās, ģimenē vai draugu 
lokā svinēt mūsu brīvību!

Latvijas valsts simtgades prog-
ramma ir veidota kā procesu un pa-
sākumu kopums no 2017. gada maija 
līdz 2021. gada janvārim, lai pavērtu 
iespējas padziļināt Latvijas cilvēku 
izpratni par Latvijas valstiskuma bū-
tību un vēsturi, notikumiem un perso-
nībām ikvienā nozarē, kas veidojušas 
Latvijas valsti, kā arī apzināties savu 
lomu un atbildību Latvijas mantojuma 
saglabāšanā un nākotnes Latvijas vei-
došanā.

Latvijas valsts simtgades svinības 
ir iespēja godam un cienīgi, lepni un 
priecīgi svinēt valsts simto dzimšanas 
dienu, izstāstīt Latvijas stāstu un vei-
dot nākotnes Latviju. Ikvienam Latvi-

jas cilvēkam ir iespēja piedalīties un 
kļūt par šī vēsturiski unikālā notikuma 
līdzveidotāju.

Latvijas valsts simtgades norišu 
aktualitātes, kalendārs un iesaistes ie-
spējas digitālajā platformā lv100.lv.

Video „Ielūgums uz Latvijas valsts 
simtgadi!“:
https://youtu.be/7c622IFdKXo

Sava notikuma pievienošana Lat-
vijas valsts simtgades programmai:
http://lv100.lv/iesaisties/norises-
pieteikums-latvijas-valsts-simtgades-
svinibu-programmai/

Linda Pastare
Latvijas valsts simtgades biroja 
sabiedrisko attiecību speciāliste

2017. gada 20. martā

Ielūgums uz Latvijas simtgadi
Turpinājums no 1. lpp.

tiņus gadus, un šeit mums vairs nesatikties, bet Tavu silto 
smaidu un samtaino balsi turēšu prātā, kamēr vēl dzīvo-
šu. Kapličā, kamēr rādīja uzņēmumus no Tavas dzīves (Tu 
vienmēr tik skaisti, gaumīgi ģērbies!), klausījāmies tautas 

dziesmu Pie Dieviņa gari galdi. Savus beidzamos vārdus 
saku Tev no šīs dziesmas:

Nu Dieviņi, Tava vaļa, Nu Tavās rociņās;
Nu Tavās rociņās, mana balta dvēselīte.
Dusi saldi, mīļā Skaidrīt.

Gunta
15. martā, 2017. g.

„Kad reiz no draugiem jāšķiras...“
Turpinājums no 14. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2017. gada 24. martā

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 22. martā.
€1 = 1,40860 AUD
€1 = 0,86790 GBP

€1 = 1,53530 NZD
€1 = 1,08070 USD

Pie durvīm ziedojums $10 Zemessar-
gu stipendijām Latvijā.
Piektdien, 31. martā, plkst. 18.00 
Laimīgā stunda Latviešu namas Tāla-
va kafejnīcā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns
Svētdien, 2. apr., plkst. 11.00 Gavēņa 
5 .svētdiena, dievkalpojums ar diev-
galdu.

Brisbanē
Sestdien, 25. martā, plkst. 12.00 
Rummy & zolītes pēcpusdiena Latvie-
šu namā. Piedalīšanās $10.
Svētdien, 26. martā, plkst. 12.00 
Lieldienu olu dekorēšanas apmācība 
Latviešu namā. Ieejas maksā ieskatīts 
vēsturisks apraksts par olu dekorēša-
nu, instrukcijas un pēcpusdienas tēja. 
Pieaugušiem $10, bērniem $5, zem 5 
par brīvu. Piedalīšanos, lūdzu pietei-
ciet Karen McDougall: 0419 689 175, 
epasts: bakinmecrazy01@gmail.com
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 25. martā, plkst. 12.00 
Melburnas Latviešu biedrības MLS 
Inc., pilnsapulce Braunšteina istabā, 
Melburna Latviešu namā, 3 Dickens 
Street, Elwood. Personām, kas vēlās 
kandidēt uz MLS Inc. (MLB) val-
des amatiem, rakstiski jāpiesakās pie 
biedrziņa Jura Ozola: 43 Woodville 
St, Balwyn North VIC 3104 (ar vie-
na MLB biedra rakstisku atbalstu) 
līdz 18. martam. Informāciju zvaniet 
I. Lainei, telefona nr. 98761448.
Piektdien, 31. martā, plkst. 19.00 
Krodziņa vakars DV mītnē.
Piektdien, 31. martā – 2. apr., Gaidu 
un skautu ESGAV nometne.
Sestdien, 1. apr., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 1. apr., Daugavas skolas 
Lieldienu tradīcijas un izstāde Latvie-
šu namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 26. martā, plkst. 11.00 
dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 2. apr., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 9. apr., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Sv. Krusta baznīcā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 2. apr., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 9. apr., plkst. 10.30 dievkal-
pojums angļu valodā.

Sidnejā
No 18.marta Latviešu namā skatāma 
Ilzes Šēnbergas-Nāgelas izstāde No 
vasaras līdz vasarai.
Piektdien, 31. martā, plkst. 16.00 grā-
matas Out of Latvia atvēršana Latvie-
šu namā. Pētera Jirgena stāsts par savu 
tēvu Arnoldu un viņa dzīvi Austrālijā. 
Grāmata ir angļu valodā. Lai zinām 
cik pasūtīt uzkodas, lūdzam pieteik-
ties līdz 24. martam (tel. 0422 837 287, 
vai dwkerr@westnet.com.au).
Trešdien, 5. apr., plkst. 13.00 Zolīte 
Latviešu namā. Vai gribētos kādreiz 
uzspēlēt šo, latviešiem tik iemīļoto kār-
šu spēli? Vienam grūti, vajag vismaz 
vēl divus! Mēs palīdzēsim visiem kas 
vēlās spēlēt tikties, Latviešu namā, kat-
rā mēneša pirmā trešdienā plkst. 13.00.
Ceturtdien, 6. apr., plkst. 12.00 saiets 
un draudzības pēcpusdiena DV namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 26. martā, plkst. 10.00 Cie-
šanu laika dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu.
Svētdien, 2. apr., plkst. 10.00 Ciešanu 
laika dievkalpojums ar Svēto Vakarē-
dienu
Svētdien, 9. apr., plkst. 10.00 Pūpola 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 26. martā, plkst. 9.30 
IV Gavēņa dievkalpojums.
Svētdien, 2. apr., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 9. apr., plkst. 9.30 Pūpo-
lu svētdienas dievkalpojums. Bībeles 
stunda.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 6. apr., plkst. 14.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific Fair 
iepirkšanās centram). Ieejot biblio-
tēkā, sekot norādījumam uz Meeting 
Room A. IEVĒROT LAIKA MAIŅU!

Zviedrijā
Sestdien, 25. martā, plkst. 18.00 Go-
dinot tuvojošos Latvijas valsts 100 
gadu jubileju 2018. gadā, Stokholmas 
latviešu koris un Latvijas Universitā-
tes absolventu koris JUBILATE, ai-
cina uz Lūcijas Garūtas un Andreja 
Eglīša kantātes Dievs, Tava zeme deg! 
atskaņojumu Stokholmā Klāras baznī-
cā (S:ta Clara K®rka, Klarabergsga-
tan 37). http://zla.se/zviedrijas-latvie-
si-jaunumi/dievstavazemedeg
Svētdien, 26. martā, plkst. 15.00 Lat-
vijas Universitātes absolventu kora 
JUBILATE koncerts Stokholmā Pet-
ruskyrkan (Kyrkvägen 27) ar Ulda 
Stabulnieka dziesmu programmu. 
Diriģents Juris Kļaviņš. Pēc koncerta 

saviesīga kafijas pēcpusdiena.  Ieejas 
50 SEK.

Latvijā
Sestdien, 25. martā, plkst. 14.00 
Latvijas Okupācijas muzeja pagaidu 
telpās Raiņa bulvārī 7 OM Izglītības 
nodaļas rīkotais pasākums Desmitga-
des portrets (1940 – 1950). 1949. gada 
25. marta izsūtīto cilvēku atmiņu la-
sījumi, ko papildinās Lienes Grosas 
muzikālais priekšnesums. Ieeja brīva.
Sestdien, 25. martā, plkst. 14.30 ki-
noteātrī Splendid Palace Mazajā zālē 
pieminot 1949. gada 25. marta depor-
tācijā cietušos Dzintras Gekas doku-
mentālās filmas Sveiciens no Sibīrijas 
seanss.
Sestdien, 25. martā, plkst. 19.00 
Dzintaru koncertzālē uz kārtējo cikla 
Jūrmala Jazz koncertu aicinās Sebas-
tiana Studņicka džeza trio, kura mu-
zikālos ceļojumus allaž raksturo trīs 
nozīmīgākās jomas – džezs, klasiskā 
mūzika un elektroniskā mūzika.
Svētdien, 26. martā, plkst. 14.00 
Dzintaru koncertzālē uz otro demokrā-
tiskā cikla Brīvdienu mūzika koncertu 
aicinās izcilais vijolnieks Raimonds 
Ozols ar stīgu kvartetu, kas apvieno 
mūziķus, kuri ikdienā redzami Latvi-
jas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī.
Sestdien, 1. un 2. apr., Jelgavas pil-
sētas kultūras namā un Jelgavas Mū-
zikas vidusskolā jau ceturto reizi no-
tiks Starptautiskais pūtēju orķestru 
konkurss Baltic open un IX Latvijas 
pūtēju orķestru konkurss, kurā pie-
dalīsies 46 pūtēju orķestri, viņu vidū 
trīs ārzemju kolektīvi no Igaunijas un 
Lietuvas, kopā ap 1700 mūziķu četrās 
grūtības pakāpes grupās.
Pirmdien, 3. apr., Lielajā Ģildē, Rīgā 
kamerorķestris Kremerata Baltica un 
Gidons Krēmers uzstāsies īpašā 20 
gadu jubilejas koncertā. Kopā ar maes-
tro un Kremeratu Latvijā ieradīsies arī 
vijolniece Tatjana Grindenko, pianists 
Reinuts Teps, kā arī jaunā uzlecošā 
zvaigzne, lietuviešu diriģents, Marti-
nas Staķonis, lai kopīgi atskaņotu gan 
latviešu, gan ārzemju komponistu mū-
ziku. 
Trešdien, 5. apr., Rīgā, Latvijas Na-
cionālais vēstures muzejā izstāde un 
priekšlasījumi Savējā Latgale.
Sestdien, 8. apr., plkst. 18.30 Liepājas 
koncertzālē Lielais dzintars – Jauniešu 
korim BALSIS būs SVĒTKI! Unikāla 
programma divās daļās ar vizuāliem, 
telpiskiem un DJ radītiem efektiem.
Svētdien, 9. apr., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes Pūpolsvētdie-
nas dievkalpojums Metodistu baznīcā, 
Akas ielā 13, Rīgā. (Ar kafijas galdu 
un svētdienas skolu).  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


