
2019. gada 16. mar-
tā ārlietu ministrs Ed-
gars Rinkēvičs Latvijas 
vēstniecībā Apvienotajā 
Karalistē Londonā tikās 
ar Latvijas diasporas 

pārstāvjiem, lai pārrunātu Latvijas di-
asporas politiku, tostarp nesen pieņem-
to Diasporas likumu un tā praktisko 

ieviešanu, kā arī diasporai aktuālos jau-
tājumus saistībā ar Apvienotās Karalis-
tes izstāšanos no Eiropas Savienības.

„Apvienotajā Karalistē izveidoju-
sies šobrīd lielākā Latvijas diaspora, 
jo Lielbritānijā dzīvo, strādā vai studē 
vairāk nekā 100 000 tautiešu. Vēlētos 
izteikt jums pateicību – nosacīti vecās 
trimdas pārstāvjiem, par jūsu ticību 

Latvijas neatkarības atdzimšanai un 
par jūsu atbalstu Latvijas atjauno-
šanai. Vēlos pateikties arī kopienas 
jaunajiem pārstāvjiem, kuri, dažādu 
iemeslu vadīti ieradušies Lielbritāni-
jā nesen, saglabā saites ar Latviju un 
cenšas dot savu artavu Latvijas attīs-

Viss, kas ir dzimis no 
Dieva, uzvar pasauli, un 
šī ir tā uzvara, kas uz-
varējusi pasauli – mūsu 
ticība (1 Jņ 5, 4).

Baznīca šobrīd dzī-
vo Jēzus Kristus ciešanu laikā, un 
pēc nepilna mēneša būs Klusā nedēļa 
ar tās noslēguma dramatiskajiem no-
tikumiem – Lielo piektdienu, Kluso 
sestdienu, bez kurām nav saprotama 
Lieldienu – Jēzus Kristus uzvaras pār 
nāvi svinēšanas jēga.

Lielā Piektdiena un Klusā Sestdie-
na ir brīdis, kad kristietība bija ārē-
ji visbezcerīgākajā situācijā – Jēzus 
Kristus miris, mācekļi Viņu nodeva, 
aizliedza, pameta un aizbēga. Nebi-
ja neviena sabiedrotā no kā sagaidīt 
palīdzību. Sakāve, pilnīga katastro-
fa. Nomāktība, vaina, nolemtības un 
bezcerības apziņa valdīja Jēzus mā-

cekļos.
Bet viņiem nebija ne jausmas, ka 

uzvara jau bija notikusi.
Klusajā Sestdienā Kristus neat-

radās kapā, bet bija nokāpis ellē, lai 
velniem pasludinātu savu uzvaru. 
Dr. Mārtiņš Luters teica: Viņš ir nokā-
pis ellē un ņēmis karogu – kā varonis, 
kas izcīnījis uzvaru, – ar to atgrūdis 
vaļā vārtus un sacēlis nemieru velnu 
vidū, tā, ka cits izkritis pa logu, cits 
pa durvīm.

Jēzus lielākā uzvara nav augšām-
celšanās, kas ir tikai uzvaras redza-
mais īstenojums, bet gan pirms tam 
Ģetzemanes dārzā sacītais: Tēvs, ja 
Tu gribi, ņem šo biķeri no Manis, to-
mēr ne Mans, bet Tavs prāts lai notiek! 
(Lk 22, 42). Tie taču ir tie paši vārdi, 
ko Kristus mums mācīja un kurus 
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No labās: Latvijas vēstniece Apvienotā Karalistē Baiba Braže, LR ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Pirmā rindā Lat-
viešu Nacionālās padomes Lielbritānijā (LNPL) prezidija priekšsēde Lilija Zobens. No viņas pa kreisi Daugavas Vanagu 
Fonda Lielbritānijā Valdes priekšsēdis Aivars Sinka.
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Ārlietu ministrs Apvienotajā Karalistē
Ikviens tautietis veido Latvijas tēlu
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2. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2019. gada 23. martā

FO
TO

 A
st

ra
 K

ro
nī

te

Nez vai klausītājos 
DV namā Adelaidē būtu 
bijis kāds, kurš personīgi 
būtu piedzīvojis Brīvības 
cīņas, vai Latvijas armi-
jas pirmsākumus. Nez 
vai kāds būtu cīnījies ple-

cu pie pleca ar pulkvedi Oskaru Kalpa-
ku. Tomēr visi klātesošie bija atnākuši 
godināt šo leģendāro vīru un atcerēties 
visus kareivjus, kuri pašaizliedzīgi Lat-
vijas ugunīgā 20.gs. vēstures plūsmā cī-
nījās, lai Latvijas valsts varētu pastāvēt. 
Vēl arvien latviešu karavīrs ir atrodams 
dažādos starptautisko misiju kontingen-
tos, izpildot kareivja pienākumus, riskē-
dams savu dzīvību. Visiem pienākas 
pateicība un atzinība. Tāpēc bija prieks 
redzēt namu pilnu ar interesentiem.

Sarīkojums iesākās ar karoga iene-
šanu un Astras Kronītes uzrunu par 
Latvijas armijas pirmsākumiem juku 
laikos 1919. gadā. Latvijas brīvība ne-
nāca ar deklarācijām; tā bija jāizcīna 
sīvās kaujās pret diviem naidīgiem kara-
spēkiem, kuri atradās Latvijas teritorijā.

Sekoja prāv. Dr. Jāņa Priedkalna 
nolasītā māc. Eduarda Putniņa lūg-
šana, kura balstīta uz 1. vēstuli korin-
tiešiem: Stāviet ticībā, turaties kā vīri, 
esiet stipri! Mans kungs un Dievs! Es 
esmu šeit viens, tālu no saviem mīļajiem. 
Man ir uzlikti pienākumi, kas ir jāpilda 
pret tautu un valsti. Man nav neviena, 
kas mani stiprinātu šos pienākumus 
veikt. Tu redzi, ka reizēm tas ir grūti un 
mana sirds ir smagu domu pilna.

Tāds ir karavīra liktenis.
Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas 

priekšniece, Dr. Ilga Vēvere par savu 
referāta tēmu bija izvēlējusies pārska-

tīt visus Latvijas Armijas komandierus. 
Uzkrītošais bija tas, ka visi komandieri 
pirms stāšanās Latvijas valsts padotībā, 
bija ieguvuši savas kara mākas citu zemju 
kara skolās un uzdienējuši vai nu impe-
riālās Krievijas, vai padomju Krievijas ar-
mijās. Tomēr neviens komandieris neaiz-
mirsa savu izcelsmi un tautību, nododot 
sevi Latvijas valsts kalpībā, kad tā sauca.

Vienīgais no divpadsmit līdz šim 
komandieriem, kurš savu posteni notu-
rējis uz diviem termiņiem, no 1999. g. 
1. februāra līdz 2003. g. 1. janvārim un 
no 2010. g. 6. jūlija līdz 2017. g. 26. jan-
vārim, ir ģen. leitn. Raimonds Grau-
be. Raimonds Graube ir fonda Namejs 
priekšsēdētājs. Fonds popularizē Lat-
vijas bruņotos spēkus, atbalsta starp-
tautiskajās misijās kritušo karavīru un 
dienošo karavīru ģimenes un veicina 
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Armija, Kalpaks, leģions un Kurzemes Cietoksnis
Piemiņas sarīkojums Adelaidē

Karoga ienešana.
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Sarīkojuma dalībnieki.
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DV Adelaides nodaļas vīru koris „Daugava“.
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LAAJ darbība un mūsu jaunatne...
...kas notiek?

Ir noturēta pir-
mā prezidija sēde 
2019. gadā, un, lai gan 
daudz lietas tika pārru-
nātas, šoreiz piegriezīšu 
vērību LAAJ atbalstam, 
kas domāts, lai palīdzē-

tu mūsu jaunatnei iedziļināties latvie-
šu kultūrā un vēsturē un uzspodrinātu 
viņu latviešu valodu.

LAAJ atbalstu sniedz vairākās for-
mās. Dabīgi, vajag finansiāli atbalstīt 
organizācijas, kas izglīto un iesaista 
mūsu jauniešus, kā arī pašus jauniešus, 
kas izvēlās dziļāk izprast un saprast 
savu latvietību. To jaunieši Austrālijā 
dara, piedaloties Annas Ziedares Va-
saras Vidusskolā (AZVV) un Tērvetes 
nometnē, vai Latvijā caur projektiem, 
tā kā Sveika, Latvija! vai Eiropas Va-
saras Skolu. Ja nevar atļauties tur tikt 
un piedalīties, tad ne tikai jaunieši, bet 
mūsu sabiedrība ir zaudētāji.

LAAJ ir atbalstījusi jauniešus jau 
vairākās paaudzēs un bez tā, nez cik 
mūsu jaunieši no trešās, šeit dzimušās 
paaudzes, runātu latviski, dziedātu, 
dejotu, spēlētu teātri un organizētu 
Jaunatnes Dienas. LAAJ atbalsts at-
ļauj viņiem piedalīties, sadraudzēties 
un izbaudīt dzīvi latviskā vidē, ne tikai 
mācīties par to no grāmatas.

Finansiāls atbalsts ir svarīgs, bet 
tas nav vienīgais veids kā LAAJ pa-
līdz. Visi jau pazīst to darbību, ko veic 
Austrālijas Latviešu sestdienas skolas 
vairākās pilsētās. Kas iesākās kā pa-
šorganizētas skolas, bez kontakta ar 

Latviju, tagad ir saistītas 
ar izglītības departamen-
tiem pavalstīs un saņem 
palīdzību no Latvijas – 
viesu lektorus, program-
mas un mācību vielu, ie-
spējas sadarboties. Tam 
visam vajag koordināciju, ko veiksmī-
gi un ar enerģiju veic LAAJ Izglītības 
Nozares vadītāja Ļena Rumpe.

Un atbalsts jau nebeidzas ar Aus-
trāliju, lai gan dabīgi šeit atbalstīt 
jauniešus ir pirmajā vietā. Caur ziedo-
jumiem Mana Dāvana Latvijai, kas ta-
gad ir nodoti Vītolu fondam, stipendija 
atbalstīs latviešu studentus arī Latvijā.

Un tātad, mēs nonākam pie bied-
ru naudām, kas palīdz veikt šo visu. 
Dabīgi ir individuālas biedru mak-
sas ($20 gadā), bet ir arī organizāciju 
biedru maksas. Es vēlos ierosināt, ka 
katra latviešu organizācija Austrālijā 
pārbauda, kad ir veikts pēdējais bied-
ru naudas maksājums, un, ja atrod, 
ka tas nav noticis kādu laiciņu, tās 
steidzīgi nokārto. Tāpat vēlos atgādi-
nāt, ka vajadzētu arī samaksāt Kultū-
ras fonda nodevas pēc sarīkojumiem 
(Konts kurā iemaksāt: Latvian Fe-
deration of Australia and New Zea-
land, BSB: 704 235, Konta numurs: 
00017455. Vai var sūtīt čeku uz LAAJ 
pasta adresi: PO Box 457, Strathfield, 
NSW, 2135), lai LAAJ var turpināt pa-
līdzēt jauniešiem uzaugt ar cieņu un 
mīlestību pret Latviju un latvietību!

Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Marta mēneša vidū 

gaisma būs uzvarējusi 
pāri tumsai. Pirmdien, 
18. martā, Rīgā bija tieši 
12 stundas no saullēkta 
līdz saulrietam. Un pēc 

tam dienas kļūst arvien garākas, bet 
naktis arvien īsākas. 

Vai līdz ar to mūsu domāšana arī 
kļūs gaišāka? Šajā pēdējā tumšajā pe-
riodā ilgu laiku nevarējām sagaidīt 
jauno valdību. Mums bija nepatīkami 
pārsteigumi, pētot atvērtos čekas mai-
sus. Varam sagaidīt papildus nepatī-
kamus pārsteigumus, kad turpināsies 
čekas materiālu publicēšana.

Neskatoties uz visu to, mums jādo-
mā gaišāk.

Mēs mēdzam pievērst lielu uz-
manību atsevišķām nepatīkamām 
parādībām – nodevībai, korupcijai, 
nevīžībai, un tas, diemžēl, aizēno 
mūsu sasniegumus un mūsu iespējas. 
Protams, Dziesmu un Deju svētki mūs 
saviļņo, bet tad aizmirstam, ka lat-
viešu kori visa gada garumā brauc uz 
ārzemēm, nesot latviešu dziesmu uz 
tālākām pasaules malām. Tāpat mūsu 
operdziedātāji, muzikanti, diriģenti ir 
pasaules līmenī un strādā uz visslave-
nākajām pasaules skatuvēm.

Latvija nav nekāda izgāzusies 
valsts (jeb Failed State), kā mums cen-
šas iestāstīt mūsu galvenais nelabvēlis 
un tā sekotāji. Par spīti zagļu bandām 
(bieži uzvalkos), kuri izlaupīja neatka-
rības atguvušo valsti pirms kādiem 25 
gadiem, mēs esam ekonomiski attīstī-
jušies līdz tādam līmenim, kas varēja 
būt tikai sapņos pirms 30 gadiem. (Bet 
cik daudz tālāk mēs būtu tagad bez 
šiem bandītiem?)

Daudziem ir aizmirsušiem taloni un 
vizītkartes, kuras deva tiesības pirkt tā-
das deficītpreces kā sieru, ziepes, auzu 
pārslas. Esam aizmirsuši ik mēneša pie-
šķirto vienu kilogramu cukura un aiz-
mirsuši tukšos plauktus gaļas veikalos.

Ja būtu turpinājušies vēl dažiem 
mūsu līdzpilsoņiem tik mīļie padomju 
laiki, tad būtu viss kļuvis vēl sliktāk.

Domāsim gaiši. Mēs esam veiku-
ši brīnumus, mēs esam tikuši ārā no 
tumsas valstības, un tagad mūsu val-
stij dienas kļūst arvien gaišākas.

Bet, tāpat kā saule martā, mums 
vēl ir tāls ceļš ejams līdz Jāņiem.

GN

Paziņojums
Laikraksts Latvietis Nr. 542 iznāks maija sākumā.

LL redakcija

Sidnejas Vasaras vidusskolas audzēkņu grupiņa uzstājās Parnela ielas svētkos.
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2018. gada 7. aprīlī  Latviešu jau-
natnes apvienība Austrālijā (LJAA) 
izraudzīja kā 36. Jaunatnes dienu (JD) 
Melburnā priekšsēdi, Liju Anderso-
ni. Neilgi vēlāk priekšsēde sastādīja 
savu darba komandu, un iesākas plā-
nošanas darbs. Šo beidzamo nepilno 
12 mēnešu posmā, jaunieši ir cītīgi 
darbojušies. No tukšas lapas izvei-
dot bagātīgu, saistošu un pilnvērtīgu 
kultūras sējumu ir liels izaicinājums, 
un jaunieši to veic ar mērķtiecību un 
drosmi.

Rīkotāju saimei šī ir pirmā izdevī-
ba uzņemties Melburnas JD rīkošanas 
atbildību. Iepriekšējās JD Melburnā 
bija 2007. gadā, kad vairums šie jau-
nieši bija vēl pamatskolā. Kaut komite-
jai nav bijusi pieredze būt atbildīgiem 
par sarīkojumu virkni, viņu plašā pie-
redze, piedaloties latviešu sabiedrībā 
daudzu gadu garumā, ir devusi stingru 
darbības pamatu.

Lai iegūtu sarīkojumu rīkošanas 
praksi un papildus līdzekļus, komite-
ja ir ieplānojusi vairākus sarīkojumus 
pirms JD. Līdz šim ir notikuši divi 
šādi sarīkojumi, abi atšķirīga rakstu-
ra. Pērn oktobrī notika Zaļumballe – 
saviesīgs vakars ar siltām vakariņām 
un ar pāru dejas Pērkonīša maratona 
konkursu.

Šī gada marta sākumā Muzikā-
lā pēcpusdiena, kurā uzstājās jau-
nieši ar dažāda rakstura muzikāliem 
priekšnesumiem, atskaņojot arī savas 
kompozīcijas (skat. S. Birzes aprakstu 
LL Nr. 539, 2019. g.12. martā: http://
laikraksts.com/raksti/8694).

Ir ieplānots vismaz vēl viens sarī-
kojums pirms JD – Eirovīzijas vakars 
ar jautra rakstura priekšnesumiem un 
siltām vakariņām sestdien, 11. mai-
jā, plkst. 18.30 Melburnas Latviešu 
namā.

AL 36.JD notiks Melburnā no 
27. līdz 31. decembrim. Priekšdarbi 
ir daudzsološi un liecina par jauniešu 
nopietnu attieksmi pret lielo atbildību.

Lai veicas!  ■

Jaunieši cītīgi veic Jaunatnes dienu priekšdarbus
Tie liecina par Melburnas jauniešu nopietnu attieksmi pret lielo atbildību

Pirmā rindā no kreisās: Andrejs Jaudzems (Tehniskais vadītājs), Laila Grosa 
(Komunikācija), Kate Jaunalksne (Tautas dejas), Maija Drēziņa (Danču va-
kars), Lija Andersone (Priekšsēde), Brita Kalēja (Vecgada vakara balle).
Otrā rinda no kreisās: Ivars Štubis (Konsultants), Kalvis Švolmanis (Vice 
priekšsēdis/programma), Ēriks Stepaņuks (Tautas deju apkūlības), Kaspars 
Švolmanis (Tautas deju apkūlības), Lūkas Elberts (Mājaslapa).
Trūkst: Miķelis Stepaņuks (Teātris), Daina Jefimova (Viktorīna), Līsa Jaun
alksne (Sadziedāšanās), Kārla Jaudzema (Jauniešu koncerts).
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Lai dzīvo zirgs un zvirbulis...
Janča pārdomas

Tīri negals ar to at-
miņu... Bieži kaut kas 
iekrīt prātā, bet tas arī ir 
viss. Nekādi paskaidro-
jumi netiek doti, kāpēc 
tas iekrita prātā, kāda 
tam jēga, ko ar to darīt? 

Viss tumšs un kluss!
Tā arī šoreiz. Iekrita prātā šis tei-

ciens un nezinu, ko ar to iesākt. Kā 
caur miglu, kā caur vairākām ēnām, 
liekas, ka turpinājums būtu bijis – 
„Tad sētniekam būs darbs.“ Bet kaut 
kas neklapē. Par to, ko zirgs varētu 
izdarīt vai izbirdināt, un ko pēc tam 
vajadzētu darīt sētniekam, to varētu 
iedomāties un pieņemt kā saprotamu, 
bet kāda tur zvirbulim darīšana, to 
nevaru un nevaru izgudrot. Par zvir-
buļiem manā galvā vispār ļoti maz 
informācijas. Vienīgais, ko atceros, ir 
sakāmvārds – Ko zvirbulis par gadu, 
to zirgs uz reizi.

Tā kā arī šoreiz ir pieminēti abi 
divi vienā reizē – kā zirgs, tā zvirbu-
lis, tad jāpieņem, ka starp abiem tie-
šām ir kāda tuva radniecība, kaut gan 
ļoti grūti tam ticēt. Gandrīz vai neie-
spējami.

Tā kā visi putni izšķiļas no olas, 

tad diezgan droši varam pieņemt, ka 
tas notika arī ar mūsu zvirbuli. Bet 
kāda ola tad spētu apņemt zirgu? Kaut 
arī sākumā tas būtu nevis zirgs, bet ti-
kai kumeliņš. Laikam jau ne par velti 
tauta dzied Kumeliņi, kumeliņi, tu man 
kaunu padarij’

Vajadzēja būt pavisam draņķīgam 
skatam, ja cilvēkiem bija jānokaunas. 
No pieredzes zinām, ka mūsdienu cil-
vēki sevišķi kaunīgi nav. Dažu labu 
varbūt varētu pat saukt par nekaunī-
gu... Bet, tas nu tā... Galvenais jau-
tājums: kas tad spētu tādu zirga olu 
izdēt? Taču ne nabaga ķēvīte – zirga 
sieva, un taču ne vistiņa ar savu mazo 
pakaļiņu. Tā nu redziet, es esmu no-
nācis strupceļā. Normālos apstākļos 
es pasūtītu kā zirgu, tā zvirbuli uz to 
vietu, kur ķeizars pats ar savām kājām 
iet, bet te vairs nav normāli apstākļi. 
Vai tad to, ka vistiņai jādēj milzīga ap-
mēra ērzeļolas var saukt par normālu? 
Vai to, ka zirdzenei/ķēvei jābirdina 
zvirbuļolas var kaut kādā veidā saukt 
par normālu?

Protams, ka nē! Ja jau tik tālu esam 
nonākuši, tad jāiet līdz galam. Vai to, 
ka zirgs radojas ar zvirbuli var saukt 
par normālu padarīšanu? Prātiņ, nāc 

mājās!
No otras puses skatoties, ja jau 

tas prātiņš būtu bijis mājās un nebūtu 
aizgājis govis ganīt, vai šinī gadīju-
mā – zirgus, tad jau mums nebūtu šīs 
problēmas radušās.

Tātad, nonākam pie atziņas, ka 
viss būtu bijis kārtībā un mums nebūtu 
nekas par ko kreņķēties, ja Jancim prā-
tiņš nebūtu aizjājis pieguļā. (Un sācis 
murgot par zirgu un zvirbuļu attiecī-
bām.)

Tā kā mums par citu cilvēku prā-
tiem nav nekāda teikšana, tad varam 
dot tikai padomu: Nezirgojies, Janci, 
un raksti kaut ko prātīgu!

Jā, jā, viegli tā pateikt. Kurš var 
pateikt, kas šajos laikos ir prātīgs. Kad 
palasi, kas notiek Dzimtenē, – rau-
diens nāk virsū. Kad uzgriez melno 
kasti, lai skatītos bildes, tu redzi tikai 
lielus vīrus, dodot visvisādus solīju-
mus. Visiem skaidri zināms, ka šie so-
lījumi netiks pildīti. Kas tad tev paliek 
pāri? Vai nu ķerties pie Balzāma, vai 
meklēt zirgu un zvirbuļu sabiedrību. 
Es, kā kārumnieks, izvēlējos abus di-
vus. Rikšiem bērīt’ es palaidu...

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“
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„Tēvu zeme runā“
Senioru saiets Sidnejā

Ilze Kalnāre šo dzejoli sāk tā:
,,Runā akmens, runā kalns, runā vārpas druvā,
Runā katrs koks un lauks valodā tik tuvā.
Tikai, latviet, ieklausies, ieklausies ar sirdi –
Ko tu bites dūkšanā, viļņu čalā dzirdi.“

Bet šā gada 8. martā Sidnejas seniori (ap 
30) savas sanāksmes 1. daļā Latviešu Bied-
rībā vis neklausījās, kā runā Latvijas akme-
ņi un kalni, bet gan klausījās un skatījās, kā 
Latvijas pilsētas, it sevišķi Rīga, skanēja, 
spēlēja, dziedāja, dimdēja un zibēja ugunīs, 
svinot neatkarīgās Latvijas simtgadi.

Referents, kas ar ģimeni bija Rīgā ieradies pagājušā gada 
novembra vidū un visu to bija redzējis un dzirdējis, aizve-
da klātesošos uz koncertu Mazajā Ģildē, uz dievkalpojumu 
Manai tautai Jaunā Ģertrūdes baznīcā, pastāstīja par Mūsu 
dziesmas Latvijai koncertu Ventspilī, kurā piedalījusies Ieva 
Akurātere, ļāva mums noklausīties, kā Egīls Siliņš sulīgā 
balsī dzied Verdi āriju Rīgas Operas 100 gadu svinībās (ope-
rā starplaikā varēts dzert šampānieti ar šokolādēm), parā-
dīja Staro Rīga apgaismojumu Daugavmalā 17. novembrī, 
kas attēloja Ausekļa un Vītola Gaismu sauca, gaisma ausa, 
augšām ceļas Gaismas pils un izgaismoja arī ēku fasādes.

18. novembrī visi klātesošie varēja garā iet līdz korporā-
ciju locekļiem (ap 2000), apmēram, stundas gājienā uz Brāļu 
kapiem, kur katra korporācija nolika puķes pie sērojošās Mā-
tes tēla. Doma baznīcā notika ekumēniskais dievkalpojums, 
kas sākās ar Dievs, sargi mūsu tēvu zemi. Nolika ziedus pie 
Brīvības Pieminekļa. Militārās parādes, kurā piedalījušies 
ap 1700 karavīru, priekšgalā soļoja 5 vecāko korporāciju 
prezidiji ar korporāciju karogiem. Kaļķu ielā bija uzstādītas 
gaismas skulptūras. Salūtu Saules mūžu tauta noskatījusies 
no 11. novembra krastmalas, plkst. 21.00 kopīgi dziedāta 
Valsts himna. Spēlēts Ešenvalda tautas dziesmu popurijs.

(Šis atstāstījums balstās tikai uz manis pašas piezīmēm 
pustumsā referāta laikā, tātad var būt nepilnīgs. Pēc precī-
zākām ziņām lūdzu griezties pie referenta.)

Tā kā iepriekšējā pirmdienā Raimondam Krauklim 
bija apritējuši 95 gadi, klātesošie viņam nodziedāja Daudz 
baltu dieniņu.

Pēc īsa starpbrīža, iestiprinoties ar pīrāgiem, kliņģeri un 
kūkām, sanāksmes otrā daļa turpinājās, ieklausoties tēvu zemes 
viļņu čalā un Latvijas putnu dziesmās, ko ar sirdi bija darījuši 
trīs Austrālijā dzimuši jaunieši: Ivars Štubis – bijušais sidne-
jietis, Andrejs Jaudzems un Laila Grosa (abi no Melburnas).

Ivars Štubis, speciāli tādēļ atlidojis no Melburnas, ie-
pazīstināja klātesošos ar nupat izdotā diska Dabas miers 
tapšanas procesu, nospēlēdams no tā pa fragmentam.

Viss sācies ar dabas skaņu ierakstīšanu, ko izdarījis 
Andrejs Jaudzems. Uzņem skaņas mikrofonā un tad ierak-

sta datorā. Piemēram, noliek mikrofonu pie ūdens uz kā-
dām 40 stundām, no kā iznāk apmēram 1 stundas ieraksts. 
Grūti esot bijis atrast labas skaņas. Tās meklētas Buļļos pie 
krastmalas, Līvānos, Mežaparkā. (Kā klausītājam liekas, 
Latvijas putni gan čivina un dzeguzes kūko, bet lakstīgalas 
vai nu guļ, streiko, vai ir izceļojušas uz citām zemēm.)

Skaņas maisītas. Piemēram, pļavas atmosfēra, piekras-
tes atmosfēra. To darīt pagājis ilgs laiks, piemēram, pļavas 
ierakstam komponēta mūzika. Pērkona negaiss: vējš, lietus.

Nākošais solis diska tapšanā bijis – ierakstīt mūziku 
datorā, uz ko pagājis kāds gads un 7 mēneši, un tur ierak-
stītājs ielicis sirdi un dvēseli. Tad bijis jāiet uz Mastering 
studio, kas bijis dārgs process.

Pie albuma iekārtošanas un sagatavošanas drukāšanai 
savu roku pielikusi Laila, kam līdz tam, pa skaņu uzņem-
šanas un sakārtošanas laiku, bijis jābūt klusai kā pelītei. 
Viņas radītais zaļi baltais satura rādītājs ļoti labi izteic Lat-
vijas dabas mierīgo atmosfēru.

No 9 diska daļām, kurās Ivars ir arī devis muzikālu 
ietērpu Latvijas dabas skaņām, kurās ieskanas arī tautas 
dziesmu motīvi, 3 ir viņa paša oriģinālkompozīcijas.

Tā kā šo darbu nav bijis iespējams padarīt bez atbalstī-
tājiem, Ivars viņiem visiem teica sirsnīgu paldies, it sevišķi 
Jānim Graudam un Jānim Čečiņam, kas bija klāt.

Brīvas diska kopijas tikšot izsūtītas 36 latviešu pan-
sionātiem Latvijā, vienam – ASV un vienam – Austrālijā. 
Diska cena $20.

Kā kāda klausītāja izteicās, viņai ļoti patīkot strādāt pie 
šā diska skaņām, jo tad darbs labi ejot no rokas.

Tā kā starp senioriem Sidnejā ir daudz gudru galvu, 
varētu cerēt, ka kādā no nākošiem saietiem kā temats būtu 
diskusijas par preses brīvību.

Vija Sieriņa
Laikrakstam „Latvietis“

Ivars Štubis.
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Lielo simtgades 
Dziesmu svētku dzies-
mas un sajūtas tikko 
bija izvirmojušas gai-
sā, kad pēc lieliskajiem 
panākumiem Dziesmu 
karos, kur koris Pa Sau-

lei pierādīja, ka ir starp 10 labākajiem 
koriem Latvijā, pasaulieši jau aktīvi 
sāka gatavoties savam tālākam un krā-
sainākajam rudens piedzīvojumam – 
koru konkursam no 17. – 20. oktob-
rim Busanā (Busan Choral Festival & 
Competition), Dienvidkorejā.

Tas bija neatlaidīgs darbs vairāku 
nedēļu garumā gan Tumes kora no-
metnē, gan, uzliekot gala odziņu pirms 
došanās ceļā, pirms konkursa koncertā 
un muzikālajā sadraudzībā ar jaunāko 
kori Latvijā Pa vējam Mērsragā. Kon-
certā izskanēja gan konkursa program-
mas skaņdarbi, gan arī kopīgi abu koru 
atskaņotā, latviešu un korejiešu valodā 
visiem tik zināmā ne tikai Latvijā, bet 
arī Dienvidkorejā R. Paula dziesma 
Dāvāja, Māriņa kora Pa saulei diriģen-
tes Margaritas Dudčakas aranžijā.

Lai gan pasauliešiem koru konkur-
si ik gadu ir kora darbības plānā, šo-
reiz piedzīvojumam un muzikālajam 
pārdzīvojumam bija pavisam cita gar-
ša – daudzas lietas notika pirmo reizi; 
konkurss citā kontinentā, koris pirmo 
reizi devās ceļā pa avio ceļiem, kori 
sagaidīja pavisam cita kultūra, ēdieni, 
smaržas, garšas un galvenais – muzi-
kāli koris Pa Saulei ne tikai parādīja 
latviešu mūzikas daudzveidību kla-
siskās mūzikas un etniskās mūzikas 
programmās, bet kopumā bija eksotika 
Āzijas pārstāvju vidū.

Tā, devušies ceļā, mēs visi pa da-
žādiem avio ceļiem salidojām kopā 
Dienvidkorejas galvaspilsētā Seulā 
12. oktobra vakarā.

Par pirmajiem iespaidiem gribas 
piebilst, ka daba Dienvidkoreju ir 
apdāvinājusi ar daudziem skaistiem 
kalniem un ūdenstilpnēm, kas nozī-
mē daudz un skaistus tiltus un zaļas 

piekalnes. Daudzie kalni arī nozīmē, 
ka lielpilsētas ir spiestas būvēties tiem 
apkārt, nodrošinot arī pilsētu centros 
zaļas oāzes un klusas atelpas iespējas. 
Kopumā izdaudzināto smogu nere-
dzējām, jo Ķīnā vēl nav sācies ziemas 
periods, kad ar oglēm kurināto māju 
dūmi arī Seulā rada nopietnu smogu. 
Kopumā Seula radīja ļoti industriālas, 
attīstītas un pilsētas ar augstu dzīves 
līmeni un dabas skatiem iespaidu.

Pasauliešu mājas bija Seulas rajonā 
Itewon, tāpēc seuliešiem 13. oktobrī 
nebija jādodas tālu, lai baudītu latviešu 
mūziku, jo koris Pa Saulei ar Latvijas 
vēstniecību Korejā atbalstu piedalījās 
Itaewon Global Village Festival – fes-
tivālā, kas bija veltīts pasaules tautu 
kultūrām un virtuvei, kur, rotādamies 
tautastērpos, priecējām klausītājus ar 
latviešu tautas dziesmām.

14. oktobrī pasaulieši devās uz 
Gangnamas rajonu Seulā. Jā, uz to 
pašu, par kuru slavenā dziesma Gan-
gnam style savā laikā bija absolūts radio 
hits, un dziesmas mūzikas klipa deja 
tika izpildīta katrā sevi cienošā ballītē.

Pasākumā Latvija – valsts, kas 
dzied, ko rīkoja Latvijas vēstniecība 
Korejā Nacionālajā bērnu un jaunie-
šu bibliotēkā (National Library for 
Children and Young Adults ), izska-
nēja ne tikai kora Pa Saulei koncerts, 
bet bija arī īpaša lekcija par Latviju, ko 
prezentēja Latvijas vēstniecības Kore-
jā vadītāja vietnieks Oļegs Iļģis. Koris 
Pa Saulei bibliotēkai dāvanā bija sarū-
pējis grāmatu The 1001st BlakishBlue 
Night, kas ir angliski izdotas fonda 
Viegli dziesmas ar Imanta Ziedoņa 
dzeju.

Nākamā dienā koris atkal bija ceļa 
jūtīs un devās uz Busan Choral Fes-
tival & Competition norises vietu Bu-
sanu – piekrastes kuģniecības mega-
poli Japāņu jūras krastā. Vairāk nekā 
600 km garais pārbrauciens aizņēma, 
apmēram, tikai divas stundas – patie-
si, korejiešu ātrvilcieni, kas traucas ar 
lielāku ātrumu nekā lidmašīnas pie pa-

celšanās, atkal bija viens no pirmreizī-
giem piedzīvojumiem.

Busanā dzīvojām tās nedaudz no-
maļākajā Haeundae rajonā, varbūt tā-
pēc bija mazāk cilvēku apkārt, bet to-
ties viesnīca bija milzīgā debesskrāpī 
ar neaizmirstamiem skatiem un jūru 
bezmaz rokas stiepiena attālumā.

Pirms lielajām konkursa dienām 
korim bija jādodas uz koru festivālu 
Degu (Daegu) pilsētā, kas atkal bija 
jauna pieredze, jo tikām lutināti ar vie-
tējo mājas virtuvi un vizuāli neaizmirs-
tamā Bulguksa tempļa apmeklējumu. 
Dienas noslēgumā piedalījāmies koru 
festivāla koncertā, priecējot klausītājus 
ar latviešu tautasdziesmām. Šī noteik-
ti koristiem bija laba pieredze pirms 
konkursa, jo koncertzāle, kurā koris 
uzstājās, ir būtiski lielāka, kā tās, kurās 
esam pieraduši uzstāties tepat Latvijā.

Konkursa dienas tika sagaidītas 
īpašā noskaņā. Tā kā pasauliešiem 
viesnīcā nebija iespēju pirms konkursa 
mēģinājumam, tad vakarā pirms kon-
kursa diriģents Jānis Ozols ierosināja 
visiem satikties pludmalē, jūras krastā, 
kur saulrietā tika izdziedātas un pār-
runātas konkursa programmu pēdējās 
lietas. Domāju, ka tas iedeva korim 
īpašo sajūtu nākamas dienas klasiskās 
programmas kārtai, jo šo programmu 
arī iesākām ar jūras tēmu – Riharda un 
Sondras Zaļupes skaņdarbu Sauciens 
vējā.

18. oktobra rīta konkurss sākās 
agri – gandrīz ar pirmajiem saules 
stariem pasaulieši jau bija pacēlušies 
tuvāk saulei un viesnīcas augstākajā 
stāvā cītīgi vingroja un veica elpināša-
nas vingrojumus.

Pats konkurss notika Busan Cine-
ma Center – arhitektoniski futūristis-
kā ēkā.

Lai gan satraukums bija, tomēr ko-
ris bija noskaņots uz sacensību – jau 
Degu festivālā bijām redzējuši mūsu 
kaimiņu Polijas Chamber Choir of the 

Garkalnes jauktais koris „Pa Saulei“
Muzikālais izaicinājums Dienvidkorejā

Garkalnes jauktais koris „Pa Saulei“. Diriģents Jānis Ozols.
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2019. gada februārī 
Bērnu slimnīcā apska-
tāma Japānas Šizuokas 
prefektūras Bērnu slim-
nīcas pacientu radošo 
darbu izstāde.

Februāris ir drau-
dzības mēnesis. Šogad Bērnu slim-
nīcas 120. jubilejas gadā februāris ir 
sevišķi īpašs, jo Bērnu slimnīcas pa-
cientus ar daudzveidīgiem radošajiem 
pārsteigumiem iepriecina un ātrāku 
izveseļošanos novēl Japānas Šizuokas 
prefektūras Bērnu slimnīca (Shizuoka 
Children’s Hospital) pacienti.

Japānas Šizuokas prefektūras Bēr-
nu slimnīcas pacientu radošo darbu 
izstāde visu februāri bija apskatāma 
Bērnu Saulaino dienu bibliotēkā Rīgā, 
Vienības gatvē 45.

2018. gada rudenī Japānas Šizuo-
kas prefektūras Bērnu slimnīcā bija 
apskatāma Latvijas Bērnu slimnīcas 
pacientu radošo darbu izstāde. Izstā-
dē apskatāma pateicība no Japānas 
Šizuokas prefektūras Bērnu slimnīcas 
vadības par Latvijas Bērnu slimnīcas 
pacientu radošajiem darbiem, kas ie-
priecināja slimos bērnus Japānā.

Bērnu slimnīcu Rīgā un Šizuokas 
prefektūras Bērnu slimnīcu Japānā 
šķir vairāk nekā 8000 km, un lai no 
Rīgas ar lidmašīnu aizlidotu uz Šizuo-
kas prefektūras Bērnu slimnīcu Japā-
nā, ar lidmašīnu jālido vairāk nekā 11 
stundas.

2018. gada rudenī Šizuokas pre-
fektūras Bērnu slimnīcā bija apskatā-
mi Latvijas Bērnu slimnīcas pacientu 
radošie darbi, kas bērniem tālajā Japā-
nā sniedza iespēju uzzināt par Latviju 
un Bērnu slimnīcas talantīgajiem pa-
cientiem.

Bērni ir katras valsts nākotne, tā-
pēc jo īpaši būtiska ir katra bērniņa 
talantu attīstīšana. Šādas izstādes ir 
vislabākā dāvana Latvijai mūsu valsts 
100. dzimšanas dienā, kā arī atmiņā 
paliekošs stāstījums par Latvijas gal-
veno bagātību – tās cilvēkiem –  aiz 
mūsu valsts robežām!

Šizuokas prefektūras Bērnu slim-
nīcas pacientiem patika Latvijas Bēr-
nu slimnīcas pacientu daudzveidīgie 
darbiņi, tāpēc ar saviem radošajiem 
darbiņiem bērni, kas veselības dēļ 
ārstējas Šizuokas prefektūras Bērnu 
slimnīcā Japānā, vēlējās iepriecināt 
savus vienaudžus, kas arī veselības 
problēmu dēļ ārstējas Bērnu slimnīcā 
Rīgā. Pāris dienas pirms Ziemassvēt-
kiem Rīgu sasniedza sūtījums no tālās 
Japānas, kurā bija ļoti rūpīgi iesaiņo-
ti Japānas Bērnu slimnīcas pacientu 
radošie darbiņi. Šizuokas prefektūras 
bērnu slimnīca (Shizuoka Children’s 
Hospital) ir viena no modernākajām 
bērnu slimnīcām Japānā, tāpēc liels 
prieks un patiess pagodinājums ra-
došā veidā kaut nedaudz iepazīt tālās 
Japānas bērnu daudzveidīgās radošās 
izpausmes un šīs valsts kultūru.

Bērnu slimnīcas pacienti iesaistī-
jās radošo darbu izvietošanā uz plan-
šetēm, lai izstādē tiktu saglabāts bērna 
skatījums.

Ņemot vērā Latvijas bērnu lielo in-
teresi par origami, izstādes norises lai-
kā Saulaino dienu bibliotēkā ikvienam 
interesentam iespējams izmēģināt ori-
gami locīšanu.

Plašs izstādes foto ieskats pieej-
ams Radošās darbnīcas Bērnu slimnī-
cā Facebook lapā:
https://www.facebook.com/
RadosasDarbnicasCreativeWorkshops/ 

Izstādes idejas īstenošana iespē-
jama, pateicoties Latvijas Republikas 
vēstniecības Japānā, Latvijas Repub-
likas ārlietu ministrijas, Šizuokas 
prefektūras Bērnu slimnīcas, Bērnu 
slimnīcas Pacientu sociālās aprūpes 
un interešu izglītības daļas, Rīgas 
Centrālās bibliotēkas ĀAP Saulaino 
dienu bibliotēka Bērnu slimnīcā un 
brīvprātīgo īstenotā projekta Radošās 
darbnīcas sadarbībai.

Izstāde Bērnu slimnīcas Saulaino 
dienu bibliotēkā apskatāma visu febru-
āri darba dienās no plkst. 9.00 – 16.00.

Sintija Bernava
Projekta „Radošās darbnīcas“ 

Bērnu slimnīcā vadītāja
Laikrakstam „Latvietis“

Japānas Bērnu slimnīcas izstāde slimnīcā Rīgā
Ikvienam interesentam iespējams izmēģināt origami locīšanu

Japānas Šizuokas prefektūras Bērnu 
slimnīcas pacientu radošo darbu iz-
stāde Bērnu slimnīcā Rīgā.
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Japānas Bērnu slimnīcas pacientu radošo darbu izstāde.
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Origami locījumi kā loga dekorācija.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $41.



Sestdien, 2019. gada 23. martā Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

Pirmdien, 18. martā, 
ar Kultūras ministrijas 
(KM) un British Coun-
cil pārstāvniecības Lat-
vijā atbalstu Nacionālās 
Mākslu vidusskolas 3.-

5. klases skolēni piedalījās interaktīvā 
uzvedumā medijpratības stiprināšanai. 
Šis ir viens no 10 pasākumiem visā 
Latvijā, kas šajā nedēļā noritēja Eiro-
pas medijpratības nedēļas ietvaros.

Medijpratības izrādi bērniem iz-
strādājuši un pirmdien Nacionālajā 
Mākslu vidusskolā izspēlēja meža 
zvēri – Latvijas Kultūras akadēmijas 
(LKA) 4. kursa studenti, topošie aktieri 
Una Eglīte, Rūdolfs Apse un Mārtiņš 
Gailis. Uzvedums veidots, par pama-
tu izmantojot Vidzemes Augstskolas 
docentes, komunikācijas zinātnes dok-
tores Solvitas Denisas-Liepnieces pa-
saku CAPS un CIET jeb Vilks manipu-
lators. Tas ir izglītojošs un izklaidējošs 
stāsts, kas bērniem palīdz saprast, kā 
veidojas informatīvā vide un mācīties 
kritiski izvērtēt redzēto vai dzirdēto.

Ar izrādi, ko pirmie varēja no-
skatīties bērni Nacionālajā Mākslu 

vidusskolā, vēlāk 
LKA trupa KM 
un British Coun-
cil pārstāvniecības 
Latvijā veidotā 
projekta ietvaros 
dovās turnejā uz 
vēl vairākām Lat-
vijas skolām. Tā-
pat izrādei taps arī 
video ieraksts, ko 
līdz mācību gada 
beigām paredzēts 
nosūtīt visām Lat-
vijas skolām iz-
mantošanai mācību stundās vai citās 
nodarbībās 9 – 11 gadus vecu bērnu 
izglītošanai.

2017. gadā pēc KM pasūtījuma 
veiktā Latvijas iedzīvotāju medijpra-
tības pētījuma rezultāti rāda, ka tikai 
40% cilvēku apgalvo, ka spēj atpazīt 
uzticamu informāciju no tendenciozas 
un safabricētas.

Lai aktualizētu medijpratības jau-
tājumus, šogad no 18. līdz 24. mar-
tam Eiropas Komisija pirmo reizi or-
ganizē Eiropas medijpratības nedēļu. 

Ar dažādiem izglītojošiem pasāku-
miem tajā piedalās iestādes, NVO un 
interesentu grupas no visas Eiropas.

Arī Latvijā viens no mediju politi-
kas rīcības virzieniem ir medijpratības 
veicināšana. Pieaugot informācijas ap-
jomam, kas turklāt pieejams no arvien 
sadrumstalotākiem avotiem, kritiskās 
domāšanas un medijpratības nozīme 
pieaug.

Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko 

attiecību nodaļas vadītāja

tībai. Latvijai ir vajadzīgi cilvēki, kas, 
neskatoties uz etnisko vai valstisko pie-
derību, uztur un veido saikni ar Latvi-
ju. Diasporas politika pēdējā dekādē 
strauji veidojusies pateicoties lielajam 
emigrācijas vilnim, nonākot līdz Di-
asporas likuma pieņemšanai pagājušā 
gada beigās. Esam gatavi strādāt, lai 
tie cilvēki, kurus pārstāvat, nezaudētu 
saikni ar Latviju,“ pauda E. Rinkēvičs.

Ministrs klātesošos informēja, ka 
Diasporas likums ir stājies spēkā š.g. 
janvārī, un šobrīd norit vairāku Di-
asporas likumam pakārtoto tiesību 
aktu un likumprojektu izstrāde un ie-
viešana. Diasporas likuma ieviešana ir 
definēta par vienu no jaunās valdības 
prioritātēm.

Tāpat ministrs apliecināja, ka ir 
paredzēts turpināt atbalstīt līdzšinējās 
iestrādes izglītības un kultūras jomā, 
nodrošinot sistemātisku un ilgtermiņa 
atbalstu tam nesavtīgajam un entuzi-
astiskajam darbam, ko ikdienā brīv-
prātīgi veic  diasporas skolu skolotāji, 
diasporas organizāciju un mākslinie-
cisko kopu vadītāji. „Ikviens no tautie-
šiem Lielbritānijā veido Latvijas tēlu. 
Tādēļ jūs pamatoti varat būt aktīvi un 
redzami. Ar jūsu iesaisti Apvienotās 
Karalistes varas pārstāvjiem ir jāsa-
dzird Latvijas un visu Baltijas valstu 
aktuālie izaicinājumi un nepieciešamī-
ba tos risināt kopā ar Apvienoto Kara-
listi,“ aicināja ārlietu ministrs.

„Diasporas politikā svarīga ir at-

griezeniskā saite. Tādēļ būtiska ir jūsu 
spēja pašorganizēties un paust savu 
viedokli, vēlme signalizēt par savām 
vajadzībām kā Apvienotajā Karalis-
tē, tā arī Latvijas pusē. Pēdējo gadu 
straujā ekonomikas izaugsme īpaši ak-
tualizējusi darbaspēka pieejamības un 
līdz ar to arī remigrācijas jautājumu. 
Diasporas informēšana par darba un 
dzīves iespējām Latvijā ir īpaši svarīgs 
šībrīža uzdevums, īpaši ņemot vērā 
notiekošo breksit procesu. Piemēram, 
jau iepriekšējā gadā sāka sekmīgi dar-
boties remigrācijas pilotprojekts, kur 
pieci remigrācijas koordinatori sniedz 
individuālas konsultācijas darba, mā-
jokļa, bērnu izglītības un citos jautāju-
mos,“ skaidroja E. Rinkēvičs.

Latvijas ārlietu ministrs vērsa uz-
manību, ka Apvienotā Karaliste ir vie-
na no valstīm, kurā ir arī viena no lielā-
kajām Latvijas zinātnieku un pētnieku 
pārstāvībām. Nesen veiktie pētījumi 
liecina, ka sadarbības potenciāls ar 
zinātnes diasporu ir ievērojams un šo-
brīd tiek izstrādāti konkrētāki rīcībpo-
litikas soļi. Apzinoties diasporas, īpaši 
bērnu un jauniešu straujos asimilācijas 
procesus, pēdējos gados valsts finansē-
jums diasporas politikas iniciatīvām, 
īpaši izglītības un kultūras jomā, ir 
ievērojami pieaudzis. Kopumā  diaspo-
ras iniciatīvām paredzētais budžets 
plānots aptuveni 3,4 milj. eiro apmērā.

Informācijai
Saskaņā ar 2019. gada 11. marta 

Iedzīvotāju reģistra datiem par savu 
dzīvesvietu Apvienotajā Karalistē ir 
norādījuši 74 400 Latvijas pilsoņi un 

474 nepilsoņi. Uzturēšanos Latvijā ir 
reģistrējuši 1 085 Apvienotās karalis-
tes pilsoņi, bet dzīvesvietu Latvijā ir 
norādījuši 1 072 personas, kurām ir 
Latvijas un Apvienotās Karalistes pil-
sonība, savukārt savu dzīvesvietu Ap-
vienotajā Karalistē ir norādījuši 2 433 
personas, kurām ir Latvijas un Apvie-
notās Karalistes pilsonība.

2018. gadā Latvijas vēstniecības 
Apvienotajā Karalistē Konsulārā no-
daļa pieņēma 9 529 pieteikumus pasu 
un ID karšu noformēšanai. Ar vēst-
niecības palīdzību Latvijas pilsonībā 
reģistrēti 1 815 bērni.

Lietās, kas saistās ar bērnu aprūpi 
un aizgādību, Latvijas vēstniecība Ap-
vienotajā Karalistē 2018. gadā strādā-
jusi ar 72 lietām, kas saistītas kopumā 
ar 119 bērnu aprūpes un aizgādības 
jautājumiem. Vairums lietu ir saistītas 
ar britu sociālo dienestu nopietnām 
bažām par bērnu drošību un labklājī-
bu situācijās, kad vecāki nespēj savām 
atvasēm nodrošināt vidi, kas nepiecie-
šama viņu veselīgai fiziskai un garī-
gai attīstībai. Vēstniecības Konsulārā 
nodaļa iesaistās lietās par bērnu ap-
rūpes un aizgādības tiesībām saskaņā 
ar Starpinstitucionālo vienošanos par 
Latvijas valstspiederīgo bērnu tiesību 
aizsardzību ārvalstīs, kuru 2017. gada 
14. decembrī parakstīja Tieslietu mi-
nistrija, Ārlietu ministrija, Labklā-
jības ministrija, Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcija, Tiesībsarga 
birojs un biedrība Latvijas Bāriņtiesu 
darbinieku asociācija.

LR Ārlietu ministrija

Ārlietu ministrs AK
Turpinājums no 1. lpp.

Medijpratības nedēļa
18. martā Latvijā un visā Eiropā sākas 
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10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2019. gada 23. martā

Par Baibu Rubesu es 
jau zinu diezgan daudz un 
sen, jo labi pazinu abus 
viņas vecākus. Sagadī-
jās tā, ka kopā ar viņas 
mammu tikām iesvētītas 
nometnē Vācijā, un tagad 
atklāju, ka iesvētību bildē 

pat stāvam viena otrai blakus. Tēti iepa-
zinu pirms laba laika, kad Klīvlandē biju 
biedrības vadībā, un viņš bija pirmais, 
ko uzaicināju kādā no biedrības sarīko-
jumiem kā galveno runātāju. Tagad par 
Baibu jau zinu tik daudz, ka noteikti 
gribu arī stāstīt savā grāmatā. Viņa at-
nāk pie manis 2019. gada 12. martā, un, 
kad esmu izstāstījusi, ko no viņas gribu 
dzirdēt, viņa stāsta:

„Mans tēvs Brunis Rubess teica, 
ka viņš ir īsts rīdzinieks nezin jau cik 
paaudzēs. Viņa mamma jau bija mirusi 
neilgi pēc viņa piedzimšanas, tēvs ap-
precējās otro reizi, un pamāte par viņu 
maz interesējās. Tādēļ mans tēvs uzau-
ga pie savām tantēm. Rubess nav īpaši 
latvisks uzvārds, un es esmu meklējusi, 
no kurienes šī ģimene nāk. Izskatās, 
ka viens zars aiziet uz Kuldīgu, kamēr 
tēva brālēni dzīvo Ogrē. Mana mam-
ma ir dzimusi Biruta Broka Varakļā-
nu priekšpilsētā, Silmalā, kas gan nav 
vairāk kā tikai pāris māju. Viņa jau ap 
deviņu gadu vecumu sāka doties bēgļu 
gaitās. Viņas vecāki bija ļoti interesan-
ti: tēvs Pēteris un māte Irēna (dzimusi 
Kocha), kurzemniece, kuras vecāki 
bija vācietis un poliete. Pēc pirmā vīra 
nāves vecmāmiņa no Kurzemes pār-
cēlās uz Latgali, lai kā atraitne varētu 
strādāt par skolotāju un audzināt savus 
pirmos trīs bērnus. Mēs ar vecmāmiņu 
1972. gadā pirmo reizi bijām Latvijā, 
lai satiktu toreiz vēl dzīvu esošo onkuli.

Es esmu dzimusi Toronto. Mana 
mamma ilustrēja mana tēva rediģēto 
skautu, gaidu organizācijas mēneš-
raksta Klabatas nodaļu Vēstules Bai-
bai, un tādēļ mani sauc Baiba. Mana 
dzīve ir bijusi mutuļojoša starp diviem 
kontinentiem. Pamatskolā esmu gāju-
si gan Toronto, gan Vācijā, vidusskolā 
tāpat. Studēju Toronto, bet biju švaka 
studente, jo biju nemierīga, nikna, ka 
mums Vāciju vajadzēja atstāt. Vācijā 
mans tēvs bija konsultants uzņēmumā, 
kas saucās Harbridge Hause. Tā bija 
liela kompānija no Bostonas, kas at-
vēra pirmo Eiropas filiāli, un mūsu ģi-
mene nonāca Frankfurtē (pie Mainas).

Tā mēs ar māsu Baņutu un brāli 
Balvi iemācījāmies vairākas valodas. 
Man ceturtā valoda ir franču valoda, 
kas gan ir tikai normālā sarunu līme-
nī un noteikti nav tik tekoša kā mana 
latviešu, vācu un angļu valoda. Franču 
es labāk saprotu nekā runāju, jo ar to 
man nav bijusi tik liela saskare kā ar 
pārējām trim. Līdz ar to es visu laiku 
esmu bijusi starp abiem kontinentiem.

Vācijā mūs uzskatīja par kanādie-
šiem, Kanādā par kaut kādiem eiro-
piešiem. Kad mēs pirmo gadu atgrie-
zāmies, dzīvojām rajonā, kur pārsvarā 
bija ebreji, tur mūs uzskatīja par vācie-
šiem. Tas nebija īpaši labi. Kamēr tu 
mēģināji izskaidrot, kas tu tāds īsti esi, 
pagāja laiks. Šķiet, tāpēc es esmu īsta 
kosmopolīte, kas tomēr pēc izvēles ir 
latviete, kas arī izvēlējusies dzīvot un 
strādāt Latvijā. To ļoti maz saprot tie, 
kas šeit ir uzauguši, un es domāju, ka 
to labāk sapratīs tad, kad būs stāsts par 
diasporas bērnu atgriešanos Latvijā.

Manam tēvam bija piedāvāts ār-
kārtīgi ienesīgs darbs, lai viņš paliktu 
Eiropā, bet tā kā mani vecāki bija neap-
rakstāmi nacionāli noskaņoti, viņi no-
lēma, ka jābrauc atpakaļ uz Toronto, lai 
bērniem būtu saikne ar latvisko. Toreiz 
tur dzīvoja ap desmit tūkstošiem latvie-
šu, un latviešu sabiedrība turējās kopā. 
Tā mēs arī palikām par latviešiem. Mēs 
tur piedzīvojām latviešu sabiedrības 
šķelšanās starp modernāk domājošiem 
un tā sauktajiem bezkompromisa stājas 
latviešiem, kas vērtēja vai ir, vai nav 
pieņemami kontakti ar Padomju Lat-
vijas cilvēkiem. Mans tēvs no viņiem 
dabūja dzirdēt daudz pārmetumu, kas 
viņu maz iespaidoja, jo viņš vienmēr 
darīja to, ko atzina par pareizu.

Esmu izaugusi daudz un dažā-
dās darba vietās; esmu bijusi dažādos 
amatos vairākās valstīs, ieskaitot da-
žas valstis arī austrumos no Latvijas.“

(Te Baiba man saka, lai izskatu vi-
ņas profilu portālā LinkedIn, ko es arī 
izdaru. Tomēr saprotu, ka tos visus mi-
nēt vienā rakstā man būs par daudz, jo 
tie ir angļu valodā un ieņemto amatu ti-
tuli man pat nav saprotami, bet saprotu, 
ka Baiba ir bijusi direktore firmā Statoil, 
ir bijusi padomē vairākos uzņēmumos, 
vairākus ir dibinājusi un pēdējos gados 
ir vadījusi Baltijas lielāko projektu Rail 
Baltica. Man tā ir galvu reibinoša kar-
jera, bet tālāk atkal stāsta Baiba pati.)

„Man ir divas pavalstniecības – 
Kanādas un Latvijas. Kad es pirms kā-
diem 25 gadiem te atbraucu, es pārcēlos 
viena pati. Pirms tam es biju strādājusi 
pie firmas Škoda Čehoslovākijā, kas 
bija burtiski pēc samta revolūcijas. Tās 
pēcpadomju valsts pieredze mani emo-
cionāli norūdīja nākošam dzīves pos-
mam Latvijā. Es pārcēlos, lai pieliktu 
roku veidot jaunu demokrātisku valsti.

Pirmā doma man bija šeit uztaisīt 
aģentūru, kam būtu sakars ar sabied-
riskām attiecībām un marketingu, jo tā 
bija mana profesija. Iedomājos, ka part-
nerība varētu būt pa vienam cilvēkam 
ar lielu pieredzi rietumos un vienam, 
kam pieredze Latvijā un ar Krieviju. 
Patiesībā cerēju uz vienu ļoti pazīsta-
mu Latvijas cilvēku, kas mani bija il-
gāk mudinājis pārvākties, jo es sapra-
tu, ka viena pati neko nevarēšu izdarīt. 

Šis cilvēks gribēja iesaistīt kādu citu, 
kas man nebija pieņemams, un tā man 
no tā nekas nesanāca. Bet tagad, ska-
toties atpakaļ, es saprotu, ka tajā laikā 
par sabiedriskām attiecībām rietumu 
izpratnē runāt bija daudz par agru.

Man tomēr vēl bija pietiekami 
daudz uzkrājumu, un Latvijā dzīve bija 
ļoti lēta, es sev noteicu dzīvi izmēģināt 
uz diviem gadiem; ja nepatiks, brauk-
šu prom. Es biju pieredzējusi citās vie-
tās un zināju, ka divi gadi ir vajadzīgi, 
lai saprastu, vai tur ir iespējams dzīvot.

Sākumā man bija izdevība strādāt 
ar vairākiem klientiem; pirmais bija 
Lattelekom privatizācija, tad Air Baltic 
zīmolvedība, sarunas ar SAS – nu ve-
sela virkne tādu projektiņu jau pirmajā 
gadā. Dažas lietas izdevās veiksmīgi, ar 
citām kārtīgi sadedzinājos. Es ar laiku 
sapratu, ka austrumu Eiropā viena no 
mācībām ir, ja tu izej āra no kādas saru-
nas, tu nezini, vai viss patiesībā pateikts. 
Kad viens darījums aizgāja pilnīgi pa 
pieskari, es kolēģim prasīju, kādēļ man 
zināmu informāciju nepateica iepriekš; 
atbilde bija pavisam vienkārša, ka es 
taču neesot viņam to prasījusi. Vai arī 
mācība, ka biznesa vidē viss ir atļauts, 
kas nav aizliegts, kas ir sakne daudzām 
mūsdienu problēmām. Tās bija kultūras 
atšķirības, ko var iemācīties tikai ar lai-
ku. Pa šiem gadiem tas mainījies.

Tā, pēc kāda pusotra gada es biju 
pārliecināta, ka man Latvijā nav ko 
meklēt, jo biju no vienas puses no-
gurusi no nemitīgā nezināmā vai arī 
sāncensības ar vietējiem cilvēkiem, 
pat draugiem, kas sevi ieraudzīja par 
konkurentiem. Pēc tik ilgiem gadiem 
paliek iespaids, ka trimdiniekus, kas 
dzimuši ārpus Latvijas, pieņēma kūt-
rāk nekā Lietuvā vai Igaunijā. Ja tu esi 
ārzemnieks, tu arī paliec ārzemnieks.

Kad es tagad kandidēju uz Eiropas 
Parlamentu, analizēju, kā mani Latvi-
jas sabiedrība uztver, un viena atbilde 

Trimdas bērni un mazbērni Latvijā (44)
Trimdas bērns – Baiba Rubesa

Baiba Rubesa.
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Sestdien, 2019. gada 23. martā Laikraksts „Latvietis“ 11. lpp.

Laikā, kad daudzi 
ziņkārīgie izbauda ie-
spēju ielūkoties tā sau-
camajos čekas maisos, 
lai vismaz uz kādu laiku 
varētu patrīt mēli par 
lietām un cilvēkiem, 

man gribas atskatīties pagātnē. Esmu 
bijis pazīstams gan ar čekas ziņotā-
jiem, gan pašiem čekistiem, par dau-
dziem jautājumiem esmu izteicies 
jau agrāko gadu publikācijās. Tomēr 
šoreiz – raksta apjoma dēļ – centīšos 
atcerēties tikai tās atmiņas, kas saistās 
ar pirmajiem pēckara gadiem, proti, 
manu bērnību un skolas gadiem.

Vidzemē padomju vara atjaunojās 
jau 1944. gada septembra laikā, un 
kara apstākļos šai varai nekādu lielo 
iespēju sameklēt uzticamus darbinie-

kus nebija. Bija, protams, pēc savai-
nojumiem demobilizētie sarkanar-
mieši, daži no viņiem kļuva gan par 
čekistiem, gan pagastu partorgiem. 
Šādi partorgi un komsorgi arī varēja 
būt sava veida ziņotāji. Mūsu pagas-
ta partorgs bija Latvijas igaunis, kurš 
starpkaru gadus pavadījis PSRS; viņa 
saprašanas līmenis bija ļoti zems.

Man pāris reižu izgadījās iepazīt tā 
sauktos apriņķa pilnvarniekus. Lieta tā, 
ka mans tēvs, lai viņu neiesauktu ar-
mijas palīgdienestā, paguva iekārtoties 
par pasta vedēju, jo laikam vienīgajam 
pagastā laimējās saglabāt divus zirgus. 
Sākumā divas reizes nedēļā bija jābrauc 
uz Ērgļiem pēc avīžu un vēstuļu mai-
sa, ko jau gaidīja pastnieces tagadējā 
Mazozolu pagasta namā. Kad tēvs bija 
aizņemts citur, tad pa vasarām itin bieži 

braukt nācās man. Un gadījās, ka līdz 
Ērgļiem man vajadzēja ratos vizināt 
kādu apriņķa pilnvarnieku. Parasti tie 
bija pusmūža vīri, bruņoti ar automā-
tu. Daži bija mazrunīgi, toties gadījās 
arī tādi, kas ar trīspadsmitgadīgu pui-
ku tarkšķēja nepārtraukti. Prātā palicis 
viens savdabis, kurš nezin kāpēc ilgojās 
apšaut visas zaļās vārnas, kādas tolaik 
tupēja uz telefona vadiem visgarām 
šosejai. Kad bijām pabraukuši garām 
vecās Ērgļu pagastmājas drupām, ielejā 
ceļš meta līkumu, un gadījās, ka leknos 
zaļumos rosījās pāris strādnieku, cenšo-
ties atpenterēt tur frontes laikā šķembu 
saraustītās telefona stieples. Mans pasa-
žieris čukstus lika braukt lēnītēm, pats 
izlēca no ratiem un gabaliņu gāja, slēp-

joprojām, ka te esmu ārzemniece. Lai 
gan es nekur tik ilgi savā dzīvē nees-
mu dzīvojusi, kā šeit Latvijā, un esmu 
Latvijas pilsone, un šeit esmu diezgan 
darījusi Latvijas labā, es vēl arvien 
esmu ārzemniece. Tas mani ne īpaši 
traucē, bet, ka vairākums trimdinieku 
skaitās ārzemnieki, ir mūsu sabiedrī-
bas uztveres atspulgs.

Pēc 1,5 gada biju izdomājusi, ka 
jāatgriežas Kanādā, kad dabūju plaušu 
karsoni. Manam brālim bija paredzē-
tas kāzas septembrī, un es biju nolē-
musi Latvijā vairs neatgriezties. Tanī 
laikā man piezvanīja paziņa, piedāvā-
jot īslaicīgu darbu Statoil, aizvietojot 
kādu cilvēku. Es aicinājumu pieņēmu, 
jo darbs izklausījās vienkāršs. Bet tad 
viens no zviedru vadītājiem man teica, 
ka es varot daudz vairāk un piedāvā-
ja interesantu amatu. Līdz ar to mani 
gadi ar Statoil aizgāja tā, kā tas aizgāja.

Tagad Latvijā Statoil vairs nepa-
stāv, tā vietā ir Circle K, ko nopirka 
kanādieši. Sākumā es tur biju atbildīga 
par visu Baltiju un labi iepazinos ar vi-
sām trim valstīm. Drīz vien kļuvu uz-
ņēmumā par Latvijas izpilddirektori. 
Tas laika posms bija mana pirmā pie-
redze ar pretestību no austrumiem, kas 
vispār negribēja redzēt to, ka pie mums 
ienāk rietumu investīcijas. Es arī sapra-
tu, ka vietējās intereses pret rietumnie-
ciski pārvaldītu kapitālu no rietumiem 
degvielas tirgū, bija arī pašā Latvijā.

Man ir milzīgs lepnums, piemē-
ram, par to, kā mēs kopā visas Baltijas 
valstis ne tikai izveidojām lielāko un 
labāko kafejnīcu visā Baltijā tieši Sta-
toil degvielas stacijās. Jau no paša sā-
kuma mēs Statoilā maksājām kārtīgas 
algas, mums nekādu aplokšņu nebija, 
kārtīgi maksājām visu nodokļus. Tas 
bija laiks, kad es dabūju sēdēt pie vie-

na galda ar īstiem bandītiem. Arī pie 
tā pierod. Ar laiku mēs Latvijas deg-
vielas tirgū samazinājām pelēko tirgu, 
par ko es esmu ļoti gandarīta.

Pēc daudziem gadiem vienā po-
zīcijā mans darbs sāka pārāk atkārto-
ties, un, kad man piedāvāja braukt uz 
Azerbaidžānu, to es arī pieņēmu un trīs 
gadus nostrādāju Baku. Es strādāju teju 
kā diplomāte, nodrošinot uzņēmuma 
attiecības ar Azerbaidžānas valdību, 
sadarbību ar Turkmenistānu, Gruziju 
un Turciju un mūsu licenšu partneriem. 
Tas bija ļoti interesants dzīves posms. 
Es, piemēram, iemācījos par gāzes tir-
gus darbību no ieguves līdz tās pārdoša-
nai. Naftas un gāzes biznesā ir vienmēr 
kaut kādi sadarbības modeļi; vienmēr 
kopā spriež vairāki lieli naftas spēlētāji, 
jo neviens naftas lauks pasaulē netiek 
attīstīts no viena uzņēmuma vien.

No Baku, kur man tiešām bija in-
teresanti, mani aicināja pārcelties uz 
Norvēģiju būt viceprezidentei, atbil-
dot par korporatīvo sociālo atbildību 
(KSA). Tā ir joma, ko parasti uztver 
kā sponsorēšanu. Patiesībā KSA ir dis-
ciplīna par to, kā ieviest cilvēktiesību 
un mūsdienās arī ilgtspējas prasības 
uzņēmumu darbībā.

Tanī laikā, kamēr es Statoil uzde-
vumā braukāju pa pasauli, šķita, ka 
mēs ar savu mīļoto vīrieti māju laukos 
uzbūvējām pa telefonu. Tas bija Rendā, 
bet nu jau tā ir pārdota. Par tās būvi mēs 
no Kuldīgas pat saņēmām apbalvojumu 
par sakoptāko novada sētu! Kad manas 
māsas vīrs pāragri nomira, es pārdo-
māju dzīves jēgu. Vai tiešām dzīvot un 
strādāt tālu no ģimenes un draugiem, 
lai maksātu hipotēkas? Beigās viens no 
maniem slēdzieniem bija, ka jādzīvo 
citādi, dzīve jābauda, dzīve ir īsa.

Statoilā manā intereses lokā bija 
tikai viena cita darba vieta, kas mani 
interesēja, bet sapratu, ka tur es ne-
tikšu jo neesmu norvēģiete. Tad arī 

atradu ceļu, kā labi atstāt Statoil, un es 
atbraucu mājās. Tas bija pirms kādiem 
pieciem gadiem. Latvijā izveidoju savu 
konsultāciju firmu, ieskatījos startapu 
pasaulē, kad man uz galda nonāca Rail 
Baltica projekts. Brīnumi notika, un 
mani iecēla par šī projekta vadītāju, 
kopuzņēmuma izpilddirektori.

Pēc trim gadiem man ar lielu gan-
darījumu jāsaka, ka projekts tagad 
praktiski ir neatgriezenisks. Mēs to 
varējām izveidot tā, ka visas trīs valstis 
vairs nevar no tā izvilkties laukā. Ir 
izveidotas nopietnas pamatnostādnes 
par iepirkumiem visam projektam, at-
lasīta stipra organizācija. Rail Baltica 
īstenošana ar savām iespējām padarīs 
visu Baltiju stiprāku ekonomikā un 
drošībā. Diemžēl, man jāsaka, ka visas 
trīs valstis joprojām ir ļoti tuvredzīgas 
par to, ko projekta ietvaros varētu īste-
not un kas projektam ir nepieciešams. 
Projekts turpinās, un tagad to vada cil-
vēks no Somijas.

Paralēli visam tam esmu kalpojusi 
divu banku padomēs, esmu strādājusi 
Ārvalstu investoru padomē; lai varētu 
dziedāt dziesmu svētkos, Statoilā no-
dibināju kori Cantus Fortis, kas pastāv 
joprojām. Uz laiku biju arī Providus 
padomē un joprojām Kokneses fondā, 
kas ir Likteņdārza veidotājs. Nesen 
mani iecēla Stokholmas Ekonomikas 
augstskolas Rīgā Fonda padomē.

Ko es esmu darījusi Latvijas labā? 
Domāju, ka galvenais – daudz labu cil-
vēku ir attīstīti domāt un strādāt pēc 
labiem vērtību principiem un cīnīties 
par gaismu, par taisnību, par kvalitāti.“

Ar to mana saruna ar Baibu ir galā, 
un tagad es esmu pārliecināta, ka viņa 
tiešām ir viens trimdas bērns, kas Lat-
vijai ir darījis ļoti, ļoti daudz laba, un 
es varu tikai vēlēties, kaut mums tādu 
būtu daudz vairāk.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas bērni un mazbērni...
Turpinājums no 10. lpp.

Tepat vien līdzās dzīvojām
Arturs Goba atceras saskaršanos ar čekas aģentiem

 
Turpinājums 14. lpp.



12. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2019. gada 23. martā

Kad beidzot bijām 
Brendonam pierādījuši, 
ka neesam nekādi vār-
guļi, bet nopietni ceļotā-
ji, viņš piekrita mūs aiz-
vest garākā izbraukumā 
ar nakšņošanu teltīs un 

guļammaisos. To uzzinot, man sirds 
sitās priecīgā ritmā no sajūsmas, un es 
atļāvos pakavēties tālās bērnības atmi-
ņās, kad kopā ar draudzenēm ceļojām 
pa Latviju, naktis bieži pavadot zem 
klajas debess. Tajos laikos mūsu lī-
dzekļi bija tik ierobežoti, ka ilgu laiku 
telti nevarējām atļauties nopirkt, tāpēc 
bieži nakšņojām tikai guļammaisā, bet 
lietus laikā nācās improvizēt. Citreiz 
paslēpāmies siena zārdos, citreiz kādā 
šķūnī vai zem kādas pajumes, bet cit-
reiz salijām līdz pēdējai vīlītei.

Šoreiz bijām aprīkoti daudz labāk, 
kaut gan lietus sausajā sezonā ir ļoti 
reta parādība; vairāk uztraucāmies par 
mošķiem, asinssūcējiem un rāpuļiem, 
kas Ziemeļu Teritorijā nav nekāds re-
tums. Atzīšos, ka visvairāk baidījos 
par čūskām. Tās manī iedzen bailes un 
citreiz pat rādās murgos, tāpēc izliktās 
zīmes, ka apkārtnē lokanās ir manītas, 
radīja visai nepatīkamas izjūtas. Šādas 
brīdinājuma zīmes redzējām visur – 
gan pie kempingiem, gan pie degvielas 
uzpildes stacijām, taču, laimīgā kārtā, 
brīvā dabā nevienu neredzējām.

Ceļā devāmies ap kādiem pusde-
viņiem no rīta, un es vēroju, kā gar 
logiem paslīdēja mango koku plantāci-
jas, izdeguši meži (Ziemeļu Teritorijā 
bieži notiek mežu ugunsgrēki. Daļa 
no tiem ir ar nolūku sākti, jo tie palīdz 
atjaunoties florai.) un nebeidzami krū-
māju lauki, kas vietām atsedza Aus-
trālijai tik raksturīgo sarkano augsni. 
Garām paslīdēja arī simtiem termītu 
ligzdas, kas debesīs slējās kā Gaudi 
katedrāles, cita par citu grandiozākas, 
bet dažas – izcilākās varēja augstumā 
sacensties ar paprāvu koku.

Pirmo pieturvietu, Putnu atteku, sa-
sniedzām, kad saule sutināja visvairāk. 
Jau izkāpjot no mašīnas, kur mūs patī-
kami dzesēja gaisa kondicionieris, saju-
tāmies kā siltumnīcā. Taču neskatoties 
uz +35°C karstumu, varonīgi gājām gar 
brūngano ūdeni, kas gan vairāk atgādi-
nāja ezeru, un vērojām dabu. Nezinu, vai 
biju apdullusi no pusdienas saules sta-
riem, vai kādi aborigēnu gari mani bija 
nobūruši, bet es iegrimu savās pārdomās 
un ļāvos tām. Skatoties uz neparasto ai-
navu, kur virs mūsu galvām lidinājās 
melnie kakadu papagaiļi, kaut ko skaļi 
viens otram kliedzot, un ūdenī starp zili 
violetām ūdensrozēm peldēja melnbal-
tas pīles, mani tvarstīja atmiņas un paša-
nalīze. Gandrīz kā transā domas ceļoja 
no patīkamiem notikumiem pie tādiem, 

kurus labprāt gri-
bētos aizmirst, līdz 
beidzot izdevās at-
rast sirdsmieru. Tas 
notika, kad no skat-
punkta nojumes 
margām vēroju dzī-
vības pārpilno eze-
ru. Visur, kur vien 
acu skats sniedzās, 
notika rosība: sīki 
krāsaini putniņi li-
dinājās virs ūdens-
rozēm, ķerdami ku-
kaiņus, un pamalē 
vairāki simti pīļu 
kaut ko bubināja. 
Uz vienas no sali-
ņām laiski sauļojās 
trīs krokodili – 
katrs savā krāsā, un 
Atis, iedvesmojies 
no Lecošo kroko-
dilu kruīza darbi-
niekiem, steidza 
viņiem izdomāt 
vārdus. Beigās, prāvāko no visiem no-
sauca vienkārši par Lielo, bet pārējie 
divi, savas krāsas dēļ, tika pie vārdiem: 
Vaniļa un Tumšā šokolāde. Šis mums vi-
siem pamatīgi uzlaboja omu, un atpakaļ 
mašīnā atgriezāmies pavisam smaidīgi.

Apmēram pēc pusotras stundas 
brauciena nonācām pirmajā kempingā, 
kur visiem bija aktīvi jāpiedalās telšu 
celšanā un kopīgās apmetnes iekārtoša-
nā. Kad viss bija izdarīts, un Atis kārtīgi 
izpeldējies kempinga baseinā, mēs atkal 
sakāpām mašīnās un devāmies uz Ubirr 
klinti Kakadu Nacionālā parka nomalē. 
Šī apkaime pazīstama ar senajiem abori-
gēnu zīmējumiem, kuri esot pat 30 000 
gadus p.m.ē. veci. Viena no pasaulē ve-
cākajām izstāžu zālēm mūs nepievīla un 
izvadāja pa rudajām klintīm šurp turp, 
pastāstot par aborigēnu gariem, kas lielu 
čūsku veidā kādreiz laidās pa pasauli. 
Bet tikai tad, kad uzkāpām Ubirr klints 
virsotnē, kur noslēdzām vakaru, vērojot, 
kā saule pazuda aiz horizonta, sirdī iede-
gās kaisle pret šo nepieradināto pasauli. 
Visas četras debespuses, it kā sacenzda-
mās viena ar otru, mēģināja mūsu ska-
tienus nopirkt ar ainavām vienu skais-
tāku par otru. Šī bija arī viena no tām 
maģiskajām vietām, kur līdz kaulam 
sajutu dabas varenību, sadedzinot jeb-
kādas egoisma ilūzijas par cilvēku pārā-
kumu. Saulei rietot, es ievilku dziļu elpu 
un ļāvos emocijām, es zināju, ka tonakt 
gulēšu miljonu zvaigžņu viesnīcā, kur 
tās visas spīdēs virs mūsu galvām.

Nākošajā rītā pamodāmies agri un 
vērojām kā dingo – Austrālijas savva-
ļas suns piesardzīgi izstaigāja kempin-
gu, meklēdams, vai kāds neuzmanīgs 
ceļotājs nav atstājis pārtiku viņam pie-

ejamā vietā.
Ceļā devāmies tūlīt pēc brokastīm 

un piestājām vēl vienā aborigēnu gale-
rijā, kura tikai ieskicēja seno cilvēku 
zināšanas par šo zemi un tās nozīmīgu-
mu. Gandrīz katram augam bija vairāki 
pielietojumi cilšu ikdienā – no vieniem 
gatavoja grozus, no citiem ievāca pār-
tiku un izmantoja medicīnā. Kā jau 
vairums pamatiedzīvotāju, aborigēni 
dzīvoja saskaņā ar dabu; visi viņu atkri-
tumi bija pārstrādājumi, un nebeidza-
mais krūmājs bija viņu mājās, super-
mārkets, skola un atrakciju parks. Šī 
ceļojuma laikā uzzināju daudzus faktus 
par Austrālijas pamatiedzīvotājiem, ku-
rus iepriekš nezināju. Piemēram, to, ka 
aborigēnu ciltis runā dažādās valodās. 
(Jaunzēlandes maori tomēr visi runā 
vienā valodā, ir dialekti, bet valoda ir 
viena.) Šīs valodas ir tik atšķirīgas, ka 
viņi nav spējīgi saprast viens otru. Pa-
rasti kaimiņu ciltis apguva vairākas va-
lodas, lai savā starpā varētu sazināties. 
Mūsdienās daudzas no šīm valodām ir 
uz izmiršanas robežas, kas atsevišķiem 
valodu pētniekiem ir kā zelta ādere un 
neskaitāmu publikāciju saturs.

Bez zināšanām par aborigēniem, 
mēs šajā dienā atklājām vēl vienu Zie-
meļu Teritorijas pērli un labi glabātu 
noslēpumu, par kuru eksistenci pat 
paši austrālieši zina salīdzinoši maz – 
termālos avotus. To dēļ vien ir vērts 
uz šo nostūri atbraukt, bet par to jau 
nākamajā daļā.

* * *
Kad saviem kolēģiem stāstīju par 

Ilze ceļo pa Austrāliju (3)
Mežonīgie ziemeļi
Noslēgums. Sākums LL521, LL522.
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Ziemeļu Teritorijas termālajiem avotiem, 
daudzi pārsteigumā iepleta acis. Lai arī 
viņi kaimiņvalstī Austrālijā ciemojušies 
neskaitāmas reizes, pats Ziemeļu gals 
tomēr bija palicis neizpētīts. Pat mūsu 
austrāliešu radi neslēpa izbrīnu, kad 
stāstīju par fantastisko iespēju iemērcē-
ties vannas siltuma upē, kas prasmīgi 
noslēpusies starp tropu augiem. Atzīšos, 
ka arī manas zināšanas par termālo avo-
tu ģeogrāfiju aprobežojās tikai ar tūristu 
katalogos izlielīto Islandi, Kanādu un 
mūsu tagadējās mītnes zemi – Jaunzē-
landi, bet par Elsijas Nacionālā Parka 
(Elsey National Park) esamību nebija ne 
mazākās jausmas, un, iespējams, tieši 
tāpēc es tajā vietā tik ļoti samīlējos, ka 
labprāt tur atgrieztos vēlreiz.

Pie pirmā avota – Bitter Springs 
mēs nonācām pievakarē un pēc tam, 
kad jau otro dienu bijām šurp turp 
izstaigājuši vairākas pasaulē vecākās 
izstāžu zāles – vietas, kur aborigēnu 
senči un pat dievi gleznas izlikuši dabā 
uz klintīm, kuras brīžiem paslēpj koki, 
bet reizēm atklāj bezgalīgi tālumi.

Pār palmām jau krita matēta gais-
ma, brīdinādama ceļiniekus, ka saulīte 
lēnām sukāja savus garos zelta matus 
un taisījās pie miera, bet mēs, kā tādi 
mazi bērni, bridām dziļāk pa taciņu 
iekšā džungļos, līdz nonācām līdz ter-
mālajam avotam, kas gan vairāk atgā-
dināja meža upīti.

Pavisam viegli es ieslīdēju dzidrajā 
ūdenī, kas patīkami sildīja manu ķer-
meni. Biju nonākusi kārtējā pasakā, 
kur domas izgaisa un ķermenis zaudē-
ja smagumu. Apkārt lidinājās spāres, 
un sienāži klusi žūžināja, bet es ļāvos 
plūsmai mani nest gar tropu augiem un 
piekrastē ziedošajām ūdensrozēm. Lie-
lākā daļa šeit atbraukušie tūristi relak-
sējās, peldot pa straumi, beidzot savu 
slapjo levitāciju pie tiltiņa un tad mē-
rojot atpakaļ ceļu pa taciņu. Es gan da-
rīju savādāk: apgriezos un kādu puski-
lometru nopeldēju pret straumi, reizēm 
piestājot un atpūšoties pie kāda ūdenī 

iegrimuša koka. 
Skatoties apkārt, 
likās, ka visas pa-
saules zaļās krāsas 
vēlējās šodien uz-
ziedēt, pasmaidīt 
un iedvesmot. Ie-
domājos, ka varbūt 
Smaragda pilsētas 
burvis dzīvoja tieši 
šeit, nevis aukstā 
no dārgakmeņiem 
būvētā pilī. Iespē-
jams, paslēpies 
tepat, sūnās vai 
noslēpumaini mir-
dzošajā upes gult-
nē. Varbūt viņa 
pils noglabāta tur? 
Varbūt,– es notei-
cu, ievelkot dziļu 
elpu un veroties 
visapkārt. Kā ne-
gribējās to dieviš-
ķo sajūtu palaist, 
bet bija pienācis 
laiks doties.

Kempingā nonācām, kad bija jau 
tumšs. Kaimiņu nebija daudz, tāpēc 
visapkārt valdīja nosacīts klusums un 
mēs, ielīduši teltīs, atkal gulējām mil-
jons zvaigžņu viesnīcā.

Nākamajā dienā rītu iesākām ar pel-
di Mataranka termālajos avotos, arī tur-
pat Elsijas Nacionālā parkā. Ļoti skaistā 
vietā, kaut gan te jau peldēties atļautajā 
posmā avota gultne bija nosegta ar beto-
nu, un vairāk atjādināja prasmīgā vietā 
iekārtotu baseinu. Lai nu kā, te Atis pa 
īstam iemācījās peldēt! Tādēļ vien Ma-
taranka siltie ūdeņi atmiņā palikuši ar 
prieka pilnām acīm un aizrautīgiem iz-
saucieniem par jauniegūto prasmi!

Nemanot laiks bija aizcilpojis kā 
ķengurs, un pienāca mūsu izbrauciena 
pēdējā diena, kuru pavadījām Katerīnas 
pilsētas tuvumā. Tur savu ceļu starp sar-
kanām klintīm izgrauzusi upe, veidojot 
iespaidīgu kanjonu. Brendons mums ie-
teica doties upes kruīzā, kas sākumā li-
kās diezgan padārgs prieks, tomēr izrā-
dījās katra centa vērts. Jau ejot pa taciņu, 

kas veda uz kuģīšu piestātni, ieraudzī-
jām pirmo brīnumu – apkārtējos kokos 
kā augļi karājās sikspārņi. Nevis viens, 
divi vai desmit, bet tūkstošiem... vesela 
kolonija lidojušo lapsu mēģināja gulēt, 
ik pa laikam paplivinot savus spārnus, 
lai atvēsinātos no pusdienas saules. Da-
žiem par pārsteigumu izrādījās, ka šie 
mazie Drakulas ir īsti veģetārieši, kurus 
pavada sapuvušu augļu aromāts.

Tomēr tikai tad, kad ar kuģīti brau-
cām pa Katerīnas upes tīro ūdeni, kas 
atspoguļoja zilās debesis, mūsu acu 
priekšā iznira viss šīs apkaimes krāš-
ņums, sākot ar dzeltenām smilšu sērī-
tēm, beidzot ar sārtām klintīm, kas tie-
cās uz mākoņiem. Sākumā steidzu ķert 
vienu kadru pēc otra, bet vēlāk vien-
kārši apsēdos un vēroju, kā garām pa-
slīdēja dabas gleznas, cita par citu ie-
spaidīgāka. Bija grūti atrast vārdus, lai 
šo upes uzvaras gājienu cauri mežiem 
un nepielūdzamām klintīm, aprakstī-
tu. Kā zila artērija tā apgādā izslāpu-
šo zemi un augus ar ūdeni, tādā viedā 
pabarojot simtiem dzīvnieku. Šī ir arī 
viena no retajām lielajām upēm, kuru 
neapdzīvo lielie sālsūdens krokodili, 
un kur drīkst peldēties. Mazie sald-
ūdens krokodili cilvēkiem nav bīstami, 
jo ļoti lēni aug, un nekad nesasniedz 
tādus izmērus, lai mūs apdraudētu.

Kad kuģītis atkal piestāja krastā, 
bija pienācis laiks atgriezties Darvi-
nā, un pēc 4 stundu brauciena tur arī 
nokļuvām. Pazīstamā mājiņa ar palmu 
ieskautu dārziņu jau mūs gaidīja ar 
mīkstu gultu un dūnu spilveniem.

Pēdējo dienu pavadījām turpat pa 
māju, kravājot mantas un atskatoties 
uz redzēto un piedzīvoto. Vienos naktī 
mēs pacēlāmies no Darvinas lidostas, 
uzņemot kursu uz Kvīnslandi.

Ziemeļu Teritorija vienmēr pa-
liks manā atmiņā ar savu vienreizējo 

Ilze ceļo pa Austrāliju (3)
Turpinājums no 12. lpp.
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Mežonīgie ziemeļi.
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Feliks Nowowiejski Academy of Music 
mūzikas akadēmijas kamerkori, tāpēc 
zinājām, ka nu tagad ir tās 15 minūtes, 
kurās jāparāda ieguldītā darba labā-
kais sniegums – gan William Byrd 
Sing Joyfully, gan Ē. Ešenvalda Rasā, 
gan J. Karlsona Rotaļā. Domāju, ka 
visiem pēc pirmās kārtas bija labi pa-
darīta darba sajūta; emocijas virmoja 
gaisā. Tā kā zinājām, ka konkursa fi-
nālisti tiks paziņoti 19. oktobra vēlu 
vakarā pirms Grand Prix izcīņas, tad 
zinājām, ka šis emocijas pagaidām jā-
noliek plauktiņā un jāgatavojas nāka-
mās dienas tautas mūzikas kārtai, jo 
zīle pagaidām bija vēl kokā.

19. oktobra agrais rīts bija nemai-
nīgs – pasaulieši atkal bija tuvāk sau-
lei, ritmiski vingrojot un elpojot, darbi-
not visus sejas muskuļus. Jau Dziesmu 
svētkos, uzvelkot tautastērpu, šķiet, ka 
meitām muguras un bizes ir taisnākas, 
un vīriem stājas cēlākas. Arī konkur-
sā šķiet, ka tautastērps iedeva to īpašo 
noskaņu, latviešu kopības un saknes 
sajūtu – lepni paceltām galvām tautas 
mūzikas kārtā startējām kā septītie – 
māņticība vai arī ne, bet šis skaitlis 
jau no Dziesmu svētku kariem mums 
ir laimīgs. Jāņa Ozola aranžētā Deviņi 
dēli, Bruno Skultes Tumša nakte, zaļa 
zāle un Andra Sējāna aranžētā Es ne-
nācu šai vietā bija tā programma, kas 
lika žūrijai novērsties no notīm, smai-
dot skatīties mūsu priekšnesumu un 
žūrijas komisijas priekšsēdētājam An-
tonam Arm strongam garšīgi smie-

ties balsī.
Tautas dzies-

ma ir latviešu 
spēks, un tā mums 
par ļoti lielu prie-
ku deva iespēju 
būt vienam no 
4 koriem (kopumā 
no 50), kas lielajā 
finālā cīnījās par 
Grand Prix balvu. 
Pēc kora Pa Sau-
lei fināla priekš-
nesuma, kur katrs 
korists dziedāja 
ar milzīgu dzīve-
sprieku, atdodot no sevis visu, zālē 
bija skaļas stāvovācijas.

Apbalvošanas ceremonijā bijām 
gandarīti – par sniegumu klasiskās 
mūzikas programmā ieguvām 2. vietu 
un Sudraba balvu, vien piekāpjoties 
Polijas mūzikas akadēmijas kamer-
korim. Par sniegumu tautas mūzikas 
kategorijā, kurā šoreiz bija vislielākā 
konkurence, – 1. vieta un Zelta balva.

Vēl ilgi tās dienas vakarā neva-
rēja rimties dziedātprieks; konkursu 
noslēdzām, Busanas jūras promenādē 
dziedot Gaismas pili un šaujot gaisā 
mazo svētku salūtu. Tas arī bija kora 
Pa Saulei pēdējais vakars kopā Dien-
vidkorejā  – daļa koristu devās tālāk 
apskatīt dabasskatiem elpu aizraujošo 
Jeju salu, daļa kora devās uz Seulu, lai 
atgrieztos mājās.

Tai kora daļai, kas ātrāk atgriezās 
mājās, bija uzaicinājums un gods pa-
viesoties uz Latvijas zemes pašā Se-
ulā – Latvijas vēstniecībā Korejā, kur 

mūs laipni uzņēma vēstnieks Pēteris 
Vaivars un vēstnieka vietnieks Oļegs 
Iļģis. Vēstnieks iepazīstināja mūs ar 
Korejas-Latvijas attiecībām gan poli-
tikas, gan ekonomikas, gan tirdznie-
cības un tūrisma jautājumos, no kā 
varēja secināt, ka Korejai par Latviju 
un otrādi – interese ir liela. Un kas 
zina – varbūt jau drīz starp abām val-
stīm lidos čārterreisi. Atvadoties vēst-
niecības darbiniekiem veiksmīgam 
turpmākajam darbam veltījām spēka 
dziesmu Krauklīt’s sēž ozolā.

Nu jau ir pagājis mēnesis no lielā 
piedzīvojuma, viss koris laimīgi at-
griezies mājās, un atkal gatavojamies 
jauniem izaicinājumiem – lielkoncer-
tam ar Liepājas simfonisko orķestri un 
Mesa gada nogalē un nākamajās Liel-
dienās turpināsim sadarbību ar pūtēju 
orķestri Rīga. Dziesmai vienmēr ir 
roku rokā ar mums.

Evija Martukāne-Laganovska
Laikrakstam „Latvietis“

Garkalnes jauktais koris
Turpinājums no 7. lpp.

Diriģents Jānis Ozols ar Garkalnes jaukto kori „Pa Saulei“. 
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damies aiz zirga un gatavodamies laist 
darbā savu šaujamrīku. Biju galīgi apju-
cis. Līdz šaušanai tomēr nenonāca. Tas 
tikai liecina, kāds intelekta līmenis bija 
tā laika amatpersonām, un nav izslēgts, 
ka starp maniem nejaušajiem pasažie-
riem atradās arī viens otrs čekists vai 
čekas piekomandēts mežu ķemmētājs.

Skolā par tādām lietām nedomā-
jām. Bet ar tagadējo sapratni varu 
pieļaut, ka starp jaunpieņemtajiem 
skolotājiem, kuri nebija pat pilnu vi-
dusskolas kursu beiguši, varēja būt arī 
kāds čekas ziņotājs.

Cita lieta Cesvaines vidusskola. To 
tikai vēlāk uzzinājām, ka par ziņotāju 
piekalpoja gan mans klases audzinātājs 
internātā, gan arī viņa jaunākais brālis. 
Zīmīga detaļa: katru reizi, kad sarunas 
skāra kādu politisku jautājumu, mūsu 
audzinātāja seju rotāja kaut kāds netī-
kams smīns. Kad vēlāk viņš strādāja 
Rīgā un bija kļuvis visai populārs repub-
likas mērogā, uz 60 gadu jubileju viņa 
ģimene aicināja arī mani. Neaizbraucu.

Skolā itin bieži ieradās čekisti no 
Gulbenes apriņķa, daži mūs par kaut 
ko skoloja, stāstīja, cik laba ir padomju 
vara. Daži bija mazliet pajocīgi. Bet bija 

arī cita veida ciemiņi. Kādu nedēļu savā 
aizmugures solā biju palicis viens, tā-
pēc man blakus piemetās kāds nepazīs-
tams jauneklis. Teica, ka gribot turpināt 
izglītību, jo dienests armijā agrākos plā-
nus izjaucis. Sēdēja pāris dienu, kaut ko 
pierakstīja kladē. Neko daudz netikām 
runājuši, bet otrajā dienā man kā īpašu 
uzticības apliecinājumu iedeva palasī-
ties burtnīciņu ar pornogrāfiska rakstu-
ra dzejas vārsmojumu. Cik pēkšņi šāds 
dīvainis parādījās, tik pēkšņi pazuda.

Cesvaines vidusskola savulaik 
(1950. g.) kļuva gandrīz slavena ar Lat-
vijas karoga uzvilkšanu tornī, bet tad 
jau mācījos Madonā. Es pieredzēju gan 
kādu citu skandāliņu, liekas, tas norisa 
sestajā vai septītajā klasē, kādam pui-
kam kabatā slepus bija iebāzta zīmīte 
ar pretpadomju tekstu. Zēns pārbijies 
un zīmīti nodevis skolas direktorei. 
Sākās briesmīga izmeklēšana, tika sa-
vāktas visu skolēnu burtnīcas rokrak-
sta pārbaudei. Vainīgais raudādams 
visas skolas priekšā nožēloja izdarīto. 
Atbraukušie čekisti gan mazliet mīk-
laini izteica pateicību kādam vārdā 
nenosauktam audzēknim, kurš ar savu 
modrību palīdzēja atrast vainīgo. Ti-
kai pēc daudziem gadiem sapratu, ka 
jau tolaik starp sestklasniekiem bijis 
savs čekas ziņotājs. Varu atklāt, ka vē-

lāk viņš patiešām kļuva par VDK virs-
nieku, dažus gadus šo organizāciju va-
dīja arī Valkā. Personīgi nesatikāmies, 
bet dažkārt patiesību izpauž slepeno 
cilvēku runātīgās dzīvesbiedres. Bija 
tāds maza auguma vīrelis.

Madonas vidusskolā šādi noslēpu-
mainu vīru apciemojumi netika manīti. 
Mūsu skolas direktors bija divu karu 
dalībnieks un komunists ar pirmskara 
gadu stāžu Vladislavs Balodis. Tā kā 
Balodis bija arī partijas rajona komitejas 
biroja loceklis, bet viņa sieva Čarpa to-
laik bija Cesvaines rajona komitejas pir-
mā sekretāre, tad skaidrs, ka čekistiem 
nebija tiesību tur jaukties. Tas gan neno-
zīmē, ka skolā nevarēja būt savi stukači 
gan pedagogu, gan komjauniešu pulkā. 
Par direktoru Balodi man visai pozi-
tīvas atmiņas, bet viņa sievas Čarpas 
dzimtu savās atmiņās ar biezāku vārdu 
pieminējis rakstnieks Valentīns Pelēcis.

Ar viltus audzēkņiem, kuri it kā 
gribēja sākt studijas mācību gada 
vidū, saskāros arī augstskolas pirmajā 
kursā. Jaunībā gan mēs tāda rakstura 
dīvainībām uzmanību neveltījām, dzī-
vojām savu studentu dzīvi. Bet tas jau 
būtu cits stāsts.

Arturs Goba
Pirmpublicējums laikrakstā 

„Latvija Amerikā“

Tepat vien līdzās dzīvojām
Turpinājums no 11. lpp.
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jaunatnes patriotisko audzināšanu.
Patreizējais Latvijas Bruņoto Spē-

ku virspavēlnieks ir ģen. leitn. Leo-
nīds Kalniņš.

Pēc starpbrīža sekoja koncerta daļa, 
kurā piedalījās Vilnis Jankovskis, 
dziedot divas patriotiska rakstura 
solo dziesmas ģitāras pavadījumā; 
Astra Kronīte ar veltījumu dzejā 
pulkv. Oskaram Kalpakam; Vanadžu 
ansambļis un DV vīru koris Daugava 
diriģentes Ineses Laines vadībā.

Sevišķi iepriecināja Jankovska 
pirmais sniegums Pietura. Teksts paša 
sadzejots, pilns ar metaforām, kurās 
sajūtama tēvzemes mīlestība.

Astra Kronīte bija sakopojusi 
dzejnieku tekstus, kuri atrodas iekal-
ti akmeņos Kalpaka dzimtas mājās 
Meirānu pagasta Liepsalās, vienā garā 
deklamācijā, tajā pašā laikā rādot pašas 
uzņemtas fotogrāfijas no Liepsalām.

Vanadžu ansamblis, kaut šoreiz mazā 
sastāvā, iepriecēja klausītājus, īpaši ar R. 

Priekuna dziesmu 
Venta,Venta. Vīru 
koris, kurš šogad 
oktobrī svinēs savu 
50 pastāvēšanas 
gadu, izskatījās 
brašs un skanēja 
apvaldīts diriģen-
tes rokās. Dziesmu 
izvēle izpauda gan 
kareivisko garu (Es 
karā aiziedams – 
Im. Saksa apdarē 
un Kas kait nedzīvot 
man – Jānis Strau-
me), gan kareivja 
ilgošanos pēc tēvzemes un iemīļoto mei-
teni. (Paliec sveika, baltā bērzu birze un 
Dzeltenie bērzi – Im. Saksa apdarē).

Pēc Daugavas Vanagu himnas no-
dziedāšanas un karoga iznešanas, se-
koja Vanadžu sarūpētais kafijas galds. 
Jāpiemin Dainas Ezeriņas ļoti gaumī-
gi iekārtotu, sarkanbaltsarkano galda 
dekorējumu. Katra galda vidū, zem 
baltas svecītes bija mazs paklājiņš, sar-
kanbaltsarkanās krāsās, rūpīgi izveidots 

no trīs lielām kaltētām kļavu lapām. 
Apmeklētāji varēja arī pakavēties tikko 
pārveidotā Vanagu nama pagalmā. Gan 
tālu no Latvijas, jūtams bija saviešu gars.

Patriots un palīgs Latvijai būs ik-
katrs, kas pie darba ies ar lielu ticību, 
patiesu prieku un darbu padarīs vis-
labākā pašapziņā sev, tautai un val-
stij. (Dr K.Ulmanis.)

Astra Kronīte
Laikrakstam „Latvietis“

dabu, kas kā pasaku valstības izmētā 
sajūtas pa dimensijām, un Austrālijas 
pamatiedzīvotāju stāstu, kas liek aiz-
domāties par problēmu cēloņiem un 
sekām, par dažādām ticībām un to, ka 
problēmas visbiežāk ir salīdzināmas 
ar daudzšķautņu figūru, kuras vidējo 
laukumu varēsi izvilkt tikai tad, kad 
būsi apzinājies visas figūras šķautnes.

Es gribu patiekties Brendonam un 
viņa ģimenei par viesmīlību un to, ka 
izvadāja mūs pa visiem apskates ob-
jektiem.

Nākamajā – noslēguma daļā par 
Brisbani un Goldkostu. Par bildēm ar 
koala lācīšiem un ķenguriem, un satik-
šanos ar radiem.

* * *

Kvīnslandes miers
Ja citus dusmīgus un neiecietīgus 

dara nikotīna vai kofeīna trūkums orga-
nismā, mani pie sienas piespiež miega 
bads, un, gadiem ejot, esmu ievērojusi, 
ka negulētas naktis panesu arvien slik-
tāk un sliktāk. Tāpēc mana seja pēc čet-
ru stundu lidojuma nakts vidū no Dar-
vinas uz Brisbani izskatījās tik skāba 
un samocīta, ka pašai sevis kļuva žēl.

Diemžēl ceļš no lidostas līdz vīra 
radinieku mājām bija diezgan patāls, 
un es mocījos sapņos par gultu un spil-
venu. Braucot vilcienā uz Brisbanes 
centru, piedzīvoju visu emociju gam-
mu: gan cepos zilās dusmu liesmās, 
gan rūgti lūdzos, lai tikai laiks paskrie-
tu ātrāk. Kad beidzot nokļuvām gala-
punktā – baltā divstāvu koka mājā, kas 
atgādināja vecāku vasarnīcu Jūrmalā, 
es knapi izturēju pieklājības frāžu ap-
maiņu ar Stīva brāļa sievu, un, kad ofi-

ciāli varēju tikt gultā, aizmigu kā lācis.
Pirmo dienu tā arī pavadījām, neko 

īpaši nedarot, ja neskaita tuvāku iepa-
zīšanos ar radiniekiem kaut kad vaka-
rā. Šo Austrālijas klanu satiku pirmo 
reizi, tāpēc neizpalika ne mulsums, 
ne daudzie jautājumi par Latviju. Kur 
Latvija īsti atrodas? Kādā valodā runā-
jam? Un tā tālāk. Tomēr, mācējām to 
visu sabalansēt ar sarunām par Jaun-
zēlandi un mūsu pašreizējo dzīvi.

Nākamajā rītā ceļotāja gars atkal 
mūs uzrunāja, un mēs devāmies brīvā 
pastaigā pa Brisbanes centru. Ejot gar 
upi un skatoties uz debesskrāpju parā-
di, uz mirkli atcerējos Ņujorku. Arī šeit 
modernās arhitektūras džungļi snie-
dzās kilometriem tālu, vismaz tā likās. 
Tomēr, pašā pilsētas sirdī rūpīgi paslēp-
tas ar daudzstāvu namiem sadzīvoja 
vecākas celtnes, kas vairāk atgādināja 
Spānijas arhitektūru. Tomēr visvai-
rāk mani uzrunāja pilsētas botāniskais 
dārzs – parks, kas kā tāda zaļa elpa 
izrauj tevi no betona pasaules un ap-
laimo ar koku ēnu un izplaukušu ziedu 
skaistumu. No sakoptām dobēm mums 
smaidīja rozā gerberas un krūmi lepo-
jās ar oranžiem pumpuriem, kas teju, 
teju taisījās plīst un uzplaukt. Arī vie-
tējie putni neklusēja par to, cik labi viņi 
jūtas šajā dzīvības pielijušajā oāzē. Es 
apsēdos uz kāda no soliņiem un ļāvos 
tam, kā siltajā gaisā mītošais miers pār-
ņēma mani. Pievakarē mājās atgriezos 
pavisam relaksēta un biju gatava jau-
niem piedzīvojumiem un iespaidiem.

Ja esi ciemojies Austrālijā, radi 
Latvijā un Jaunzēlandē cer Tevi sagai-
dīt, atgriežamies ar kaudzi fotogrāfi-
jām – ar ķenguriem, ar koala lācīšiem 
un vēl visu to, ko tūrisma katalogi rek-
lamē, tāpēc miglaina bilde ar tālumā, 
brīvā dabā lecošu valabiju nevienam 
neinteresē. Šādas tipiskās Austrālijas 

fotogrāfijas nemaz nav tik viegli da-
būt, tomēr Kvīnslandē tāda vieta pa-
stāv, kur, ja nav žēl iztērēt $36, ķengu-
rus var bildēt kaut vai zils palikdams.

Vientuļās priedes koalu rezervāts 
(Lone Pine Koala Sanctuary) sniedz 
iespēju tūristiem ar Austrālijas dzīv-
niekiem iepazīties personīgi. Arī mēs 
tur devāmies, lai mājās palikušajiem 
neliktu vilties, un mēs varētu padižo-
ties, ka esam barojuši ķenguru vai ap-
čamdījuši biezo koala lācīšu kažociņu. 
Jau ieejot pa vārtiem kopā ar vēl simt 
citiem tūristiem, sapratu, ka esmu no-
nākusi sava veida zooloģiskajā dārzā, 
kur daudzus no putniem un pat dzīv-
niekiem bijām redzējuši ziemeļu teri-
torijā brīvā dabā, bet te – iesprostotus 
būros un nožogojumos. Tomēr neno-
liegšu, ka apsēsties blakus vienā mierā 
gulošajam Austrālijas simbolam ļāva 
sajusties par kapeiku svarīgākai.

Pēdējo dienu pavadījām Zelta Pie-
krastē jeb Goldkoustā, jo uz Velingtonu 
izlidojām tieši no Goldkoustas lidostas. 
Bijām noīrējuši moteli pludmales kras-
tā un vakaru mierīgi pavadījām, sēžot 
baltajās pludmales smiltīs un skatoties, 
kā saulīte noslīdēja arvien zemāk un ze-
māk, līdz pazuda pavisam aiz horizon-
ta. Uz mirkli iedomājos, ka sezonas lai-
kā šajā pludmalē droši vien nav vietas, 
kur dvielīti noklāt, bet tagad tikai retais 
romantiķis pastaigājās gar jūras krastu.

Mani pārņēma miers; zināju, ka 
esmu uzkrājusi enerģiju, lai atgrieztos 
darbā un ikdienas dzīvē, bet Austrā-
lija man atmiņā paliks kā kontrastu 
zeme, kur tuksnesī ceļu izgrauzusi 
upe, un kur cilvēks sadzīvo ar reizēm 
tik nepielūdzamo dabu. Zinu, ka darba 
dēļ Austrālijā atgriezīšos jau pavisam 
drīz, bet tas jau būs pavisam cits stāsts.

Ilze Baiža
Laikrakstam „Latvietis“

Ilze ceļo pa Austrāliju (3)
Turpinājums no 13. lpp.

Armija, Kalpaks, leģions...
Turpinājums no 2. lpp.

Oskara Kalpaka dzimtās mājas „Liepsalas“.
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16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2019. gada 23. martā

ikdienas (cerams!) sakām Mūsu Tēvs 
lūgšanā! Ar šo Jēzus – patiess cilvēks, 
uzvar savu cilvēcību, nodod sevi pilnī-
gi Dieva ziņā, apliecina savu piederī-
bu Viņam un nostājas pilnīgi Dieva un 
Viņa uzvaras pusē. Tātad, katru reizi, 
kad lūdzam šo lūgšanu, lai atceramies, 
ka Tavs prāts nozīmē – Tava uzvara. 
Tava uzvara lai notiek! Pat, ja nezi-
nām, kad un kā tā tiks dāvāta.

Mācekļiem nebija dots ielūkoties 
Dieva slēptajās darbībās. Viņi redzē-
ja tikai Jēzus nāvi, savu gļēvumu un 
aiz slēgtām durvīm pārdzīvoja savas 
sāpes, kaunu, bezcerību un bailes. Vi-
ņiem šķita, ka pats Dieva Dēls ir cietis 
sakāvi cīņā pret pasaules ļaunumu.

Kristīgā ticība ir reālistiska. Tā 
saka, ka kopš grēkākrišanas ļaunums 
ir cilvēku un pasaules pavadonis, jo ir 
dziļi ieperinājies mūsos pašos. Grēks 
un ļaunums, kas caur to ielaužas mū-
sos, aizvien sagādā daudz posta. Ja 
spriežam – gan jau viss kaut kā pats 
no sevis noregulēsies, u.tml. – tas no-
zīmē, ka dzīvojam lētticīgās ilūzijās.

Grēks aizvien cenšas mūs ievest 
neceļos. Ja kāds ir ļāvis sevi apsēst 
varaskārei, tad ļaunums, būdams ag-
resīvs pēc dabas, izplešas tālāk. Ja to 
neaptur, tas var pārmesties uz citiem 
cilvēkiem, sociālajām grupām, pat val-
stīm. Tad ļaunuma apturēšanai sabied-
rībai vajag mobilizēt lielus resursus, 
un, kā rāda pēdējā gadsimta vēsture, 
šai ļaunumu apspiešanas cīņā ir milzu 
cilvēku upuri.

Kāds visam sacītajam ir sakars ar 
Latviešu leģionu? Vistiešākais! Pirm-
kārt, leģions cīnījās pret 20. gadsimta 
lielļaunumu – sarkano mēri, – PSRS 
(abreviatūra faktiski nozīmē – Pastā-
vīgi Spīdzināt, Represēt, Slepkavot); 
otrkārt, lai pareizi izprastu leģiona no-
zīmi, tas jāskata Dieva vadītās latvie-
šu tautas brīvības cīņu lielajā garīgajā 
kontekstā, nevis kā atsevišķs izolēts 
notikums.

20. gadsimtā vien esam sīvi cīnī-
jušies par savas tautas pašnoteikšanos. 
Mēs iestājāmies par savas tautas tie-
sībām 1905. gada revolūcijā pret cara 
Nikolaja II režīmu, kurš savu varmā-
cīgo raksturu iezīmēja kā ar Asiņaino 
svētdienu Pēterburgā, tā ar Asiņaino 
ceturtdienu Rīgā un ģenerāļa Orlova 
soda ekspedīcijām Latvijā.

Mēs aizsargājām savu zemi lat-
viešu strēlnieku cīņās 1. Pasaules 
karā pret vāciešiem un izcīnījām savu 
jauniegūto valsti Neatkarības karā, 
lai beidzot paši būtu noteicēji savā 
zemē.

1940. gadā mēs kaunpilni zaudē-
jām savu valsti un pieredzējām ne-
aizmirstamās Baigā gada šausmas. 
1941. gadā, sākoties Vācijas-PSRS 
karam, partizānu cīņās centāmies 
nodarīt zaudējumus bēgošajām sar-
kanarmijas daļām. Kad 1943. gadā tā 
atkal tuvojās Latvijai, nebija šaubu, 

ka Baigais gads 
atkārtosies. Tam 
bija jāstājas pretī, 
un vienīgais toreiz 
reālais veids bija 
Latviešu leģions. 
Tā bija latviešu 
tautas cīņa par 
savu pastāvēšanu, 
tā, kā tas toreiz 
bija iespējams. 
Kāda latvju politi-
ķe reiz kādam le-
ģionāram pārmeta 
līdzdaļu šajā cīņā, 
uz ko sirmais vīrs 
atbildēja: ko tad 
citu mums bija da-
rīt? Noskatīties, 
kā krievi izposta 
mūsu zemi un izvaro mūsu sievas un 
bērnus, vai? Uz to viszinīgai politiķei 
nebija atbildes. Kā katram cilvēkam, 
tā arī katrai tautai ir dabiskas tiesī-
bas uz pašaizsardzību un pienākums 
par to iestāties visiem iespējamiem 
līdzekļiem.

1943. gadā Latviešu leģionā (un 
pirms tam arī citās vienībās) – latvieši 
beidzot gāja cīnīties pret savu ienaid-
nieku.

Latviešu karš pret baiso ļaunuma 
impēriju, kas postīja mūsu zemi, ne-
beidzās ar vācu kapitulāciju. Pēc tās 
vairāk nekā 4000 leģionāru Kurzemes 
mežos turpināja savu karu pret sarka-
najiem okupantiem. Viņi pelnīti uzreiz 
tapa par vienību kodoliem, labākajiem 
kaujiniekiem un to komandieriem.

Uzklausīsim, ko par šo latviešu 
tautas cīņas posmu saka dažādu noza-
ru pārstāvji: vēsturnieks, žurnāliste, 
valsts amatpersona. 

Vēsturnieks Uldis Ģērmanis: 
Galvenais un izšķirīgais nacionālo 
partizānu lietā ir tas, ka runa ir par 
pretestību augstākā mērā kriminālam 
okupantu režīmam, kura mērķis bija 
centralizēti izplānots sistemātisks un 
konsekvents genocīds pret latviešu 
nāciju. Tāpēc jebkura pretestība šiem 
noziedzniekiem pret cilvēcību un viņu 
atbalstītājiem ir cildena lieta, kas ne-
prasa nekādus citus attaisnojumus.1

Žurnāliste Elita Veidemane: Ienā-
ca plukatu un bezgožu armija un sāka 
dzīvot pēc saviem – zemiskās vienkār 
šības – likumiem. Ja gribēja nogali-
nāt, – nogalināja. Ja gribēja izvarot, – 
izvaroja. Ja gribēja ēst, – at ņēma, 
laupīja un paldies nepateica. Toreiz, 
pēc četrdes mitā gada, par padomju 
savienību ...neviens nerunāja, teica 
vienkārši – krievi ienāca. Krievi lau
pīja, izvaroja un galināja.2

Latvijas Republikas prezidents 
R. Vējonis: Nacionālie partizāni ticē-
ja brīvas un neatkarīgas Latvijas ide-
jai. Latvijai atgūstot neatkarību, par-
tizānu pārliecība kļuva par realitāti.

Divu gadu leģiona un 12 gadu 
partizānu cīņas daudz deva tautas 
pretestības apziņā. Lai arī čekas kara-
spēkam izdevās partizānus ar milzīgu 

pārspēku nomākt, taču visam komu-
nistu okupācijas režīmam neizdevās 
iznīdēt latviešu un tautas valstsgribu. 
Tā iegāja tautas dvēseles zemdegās. 
To pārņēma inteliģence, skolu jaunat-
ne, vēlākā nevardarbīgā reliģiskā un 
politiskā pretestība visdažādākajos 
veidos, līdz tā uzliesmoja plašā tautas 
apņēmībā iestāties par savu neatkarī-
bu Janvāra Barikādēs. Tā turpinās arī 
šodienas pilsoniskajā pretestībā vi-
siem ārējiem un iekšējiem pretvalstis-
kajiem, Latvijas valstij nelojālajiem 
spēkiem, piektajai kolonai, uzmun-
drinot inertos, neuzņēmīgos un pasī-
vos savējos. Šodien mums jau hibrīd-
kara apstākļos jāturpina cīnīties par 
Latvijas valsti informatīvajā, kultūras 
un informatīvajā karā, kas vērsts pret 
mūsu nācijas valstsgribu un tās pre-
testības spējām.

Leģionāri, kuri 2. Pasaules kara 
laikā cīnījās frontē un kuri turpināja 
pēc tā savu cīņu partizānos, ap sevi 
pulcējot vēl citus cīnītājus, piedzīvoja 
daudz dramatisma, traģisma un grū-
tību. Ar katru gadu gan cīnītāju, gan 
viņu atbalstītāju un cīņas iespēju kļu-
va aizvien mazāk. Grūti pat iedomā-
ties, cik bezcerīga varēja šķist situāci-
ja pēdējiem atlikušajiem partizāniem 
vientuļajos meža bunkuros – bez at-
balstītājiem (jo tie bija nogalināti vai 
deportēti), tikpat kā bez pārtikas, pat 
bez reālām cīņas iespējām. Gadiem 
ejot, viņu cerības sāka izplēnēt, jo 
gaidītā Sabiedroto palīdzība tā arī ne-
atnāca. Viņu cīņas turpinājās līdz pē-
dējam aktīvajam partizānam Latvijas 
mežos.

Šādos brīžos viņiem nudien varē-
ja šķist kā Jēzus mācekļiem – sakāve, 
katastrofa. Kāda gan te uzvara? – jo 
tik ļoti cerētais 1919. gada scenārijs 
neatkārtojās. Toreiz neviens no cilvē-
kiem nevarēja redzēt lielo Dieva per-
spektīvu un plānu ne tikai mums vien 
atdot brīvību, bet to dāvāt arī daudzām 
PSRS apspiestajām tautām un piede-
vām vēl sagraut pašu ļaunuma impē-
riju.

Leģionāru un partizānu asinīm 

Uzvarētāju ticība
Turpinājums no 1. lpp.

 
Turpinājums 17. lpp.

Māc. Guntis Kalme pie Brīvības pieminekļa Rīgā 
2017. gada 16. martā.
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Sestdien, 2019. gada 23. martā Laikraksts „Latvietis“ 17. lpp.

nopirktie gadi izglāba mūsu tautas 
pretestības garu, kas citādi līdz 1980.
to gadu beigām būtu komunistu propa-
gandas pārmākts un vardarbīgā režī-
ma salauzts, sadrupis, demoralizējies 
vēl pirms pienāca Atmoda. Profesors 
Heinrihs Strods rakstīja: Nacionālie 
partizāni cīņās līdz 1950. gadu beigām 
ierobežoja PSRS kolonizāciju un rusi-
fikāciju demogrāfiski, ekonomiski un 
ideoloģiski. ...neoficiālā nacionālā pa-
grīdes vara, ...ierobežoja arī Latvijas 
kolonizāciju līdz 1950. gadu vidum, jo 
kolonisti „nebrauca tur, kur šaudās.“

Ne velti ASV prezidents Bils Klin-
tons 1994. gadā, apmeklējot Rīgu, sa-
cīja: Visu amerikāņu vārdā es lepni 
ieņemu vietu šajā nepārrautajā brīvī-
bas ķēdē. Tā stiepjas atpakaļ līdz jūsu 
tēviem, vīriem, kuri devās mežos, lai 
pretotos okupantu karapūļiem.

Ja skatāmies uz šo cīņu vēl plašāk, 
tad redzam tādu pat partizānu karu arī 
Lietuvā. Pagājušā gadā 6. oktobrī Viļ-
ņā tika svinīgi pārapbedītas Lietuvas 
nacionālo partizānu ģenerāļa Adolfas 
Ramanauskas-Vanagas mirstīgās 
atliekas. Komunistu okupanti viņu 
bija arestējuši, sadistiski spīdzinājuši, 
nogalinājuši un slepeni aprakuši. Lie-
tuvas Seims pieņēma rezolūciju, kura 
apstiprināja, ka laikā no 1954. gada 
26. novembra3 līdz 1957. gada 29. no-
vembrim, ģenerālis ir bijis Lietuvas 
vienīgās likumīgās varas augstākais 
pārstāvis. Viņa mirstīgās atliekas at-
rada un pārapbedīja ar pilnu militāru 
godu, kāds pēc protokola pienākas 
tikai valsts prezidentam. Izvadīšanā 
premjers Sauļus Skvernelis sacīja: 
Tā ir mūsu tautas, mūsu brīvības cī-
nītāju uzvaras diena, jo šis cilvēks tiks 
pienācīgi apglabāts, apliecinot cieņu 
mūsu partizānu cīņām, kuru mērķis 
galu galā tika sasniegts, bet Seima 
spīkers Viktors Pranckietis teica: 
Tieši no tādu cilvēku ticības varēja at-
dzimt Lietuvas neatkarība.

Kad Krievija ar tai raksturīgajiem 
ciniskajiem meliem un apvainojumiem 
izteica sašutumu par ģenerāļa svinīgo 
pārapbedīšanu, Lietuvas prezidente 
Daļa Gribauskaite uz to lepni atbil-
dēja, ka Krievijas sašutums apliecina 
viņa lielos nopelnus.

Krievijas histēriskā reakcija 
uzskatāmi parāda vēl ko. Mūsu le-
ģionāriem parasti pārmet, ka viņi ir 
cīnījušies vācu formās. Lietuviešu 
nacionālie partizāni cīnījās savos, 
Lietuvas armijas formas tērpos, bet 
Krievijas patoloģiski agresīvajā at-
tieksmē tas neko nemaina, – tātad ne 
jau pret formas tērpiem ir iebildumi, 
bet pret visiem, kas atklāti un dros-
mīgi, no spēka pozīcijām, ir cīnījušies 
(un Ukraina joprojām cīnās!) pret ļau-
numa impēriju.

Mācīsimies no brāļiem lietuvie-
šiem, kā godināt savus karavīrus un 
lepoties ar tiem. Ņemsim to par pa-

raugu īpaši tad, kad daži mūsu poli-
tiķi kārtējo reizi iesaka leģionārus 
godināt nevis pie Brīvības pieminek-
ļa, bet pēc iespējas tālāk, – tikai Les-
tenē vai dzimtas kapos (ar neizteiktu 
domu, ka labāk jau nemaz). Un atgā-
dināsim valdībai tās pienākumus, ko 
tā pati sev norādījusi 1998. gada Dek-
larācijā par latviešu leģionāriem Ot-
rajā pasaules karā: Latvijas valdības 
pienākums ir ...rūpēties par latviešu 
karavīru goda un cieņas aizskārumu 
novēršanu Latvijā un ārzemēs. Tas ir 
valdības PIENĀKUMS, neatkarīgi no 
viņu individuālajiem viedokļiem, ap-
rēķiniem vai gļēvuma pakāpes. Mūsu 
tautas spontānais patriotisms katru 
gadu martā tiek slāpēts un klusināts 
kā nevēlams, aizbildinoties, ka visi 
Latvijas karavīri tiek godināti 11. no-
vembrī. Vai pagājušajā gadā leģionāri 
tika godināti? Un aizpagājušajā? Kur, 
kad, kuri, kā? Kura no valsts amat-
personām to veica?

19. divīzijas dziesmā ir vārdi: Mēs 
nāksim drīz, Latvija, gaidi,/ Un brīvī-
bu nesīsim tev. To brīvību, ko ieguvām 
Trešajā atmodā, mēs esam saņēmuši no 
saviem cīnītājiem, kā sacīja ASV pre-
zidents – nepārrautajā brīvības ķēdē, 
jo leģionāru cīņas un viņu klātesamī-
bu mūsu tautai palīdzēja uzturēt apzi-
ņu par to, ka neesam gļēvuļi, ka esam 
pretojušies okupācijai un tātad mēs, kā 
nācija, esam gribējuši un gribam aiz-
stāvēt savu valsti.

Arī 1940. gadā gan armija, gan 
tauta bija gatavi pretoties agresoram. 
Sākotnēji robežsargiem bija dota pavē-
le cīnīties līdz pēdējai patronai. Viņu 
toreiz neizšautās patronas izšāva mūsu 
leģionāri vēlāk – frontē. Ģenerālis 
Rūdofs Bangerskis par mūsu leģionā-
riem sacīja: Viņi ir atjaunojuši latviešu 
karavīru labo kaujas slavu. Un tas ir 
ļoti svarīgi.

Mūsu valsts brīvība ir mūsu kara-
vīru – leģionāru uzvara. Jo abi Latvi-
jas okupanti, kā nacistiskais Reihs, tā 
komunistiskā PSRS, kā valstis ir Die-
va aizslaucītas vēstures mēslainē, bet 
mēs esam un būsim. Mūsu valsts neat-
karība ir atjaunota. Dieva dzirnas maļ 
lēni, bet labi.

Visas ļaunuma impērijas neizbē-
gami sabrūk. Sabruks arī tās, kas šo-
brīd pasaulei draud ar kodolieročiem 
un pašiedomāto varenību, aiz tās tikai 
slēpjot savu atpalicību un to diktatoru 
varmācību un bailes. Jo Dieva sprie-
dums pār ļaunumu ir jau pasludināts 
un īstenots. 

Galīgā uzvara pār ļaunumu īsteno-
jās jau pirms diviem tūkstošiem gadu, 
un pirmie par to uzzināja ne Jēzus mā-
cekļi, bet ļaunie gari. Kā jau ļaunie, to 
zina arī diktatori, tāpēc jau viņi bailēs 
trīc un dreb par savu varu. Bet mums 
ir svarīgi šai Dieva uzvarai pievieno-
ties, un mēs tai varam tapt līdzdalīgi 
tikai tā, kā to darīja Kristus – aktīvi un 
konsekventi nostājoties pret ļaunumu, 
aizvien cīnoties pret to.

Kad ienaidnieku pārspēks liekas 

neuzvarams, uzbrukumi nepārtraukti 
un kad šķiet, ka neko nespējam darīt 
un nekā sevi aizstāvēt, lai atceramies 
aizvien atgriezties pie sākotnējas uz-
varas un to parauga, kuri to izcīnījuši. 
Mēs jau to darām – 1991. gadā nevis 
dibinājām jaunu valsti, bet atjaunojām 
jau reiz pasludināto un izcīnīto. Mēs 
atskatījāmies uz mūsu varoņiem un no 
tiem ņēmām paraugu jaunajām cīņām. 
Mēs tikai atgriezāmies pie reiz jau no-
tikušās uzvaras, mēs nostājāmies tais-
nības uzvaras pusē.

Daugavas vanagi, PBLA, Ģenerā-
ļu Klubs un fonds Namejs 2019. gadu 
ir pasludinājuši par Latvijas Varoņu 
gadu. Godināsim mūsu cīnītājus, šo-
dien – mūsu leģionārus, un ņemsim 
viņus par paraugu.

Savus leģionārus mēs pamatoti va-
ram uzskatīt par paraugiem un ne tikai 
militārās cīņas, bet arī ticības parau-
giem, jo viņi saglabāja latviešu tautas 
tās patriotiskās un garīgās vērtības, 
kas sabiedrībā un armijā bija izkoptas 
pirmās neatkarīgās Latvijas republi-
kas laikā.

Tikai viens piemērs. Latvijas Ar-
mijas leitnants Eduards Stauvers 
tika iesaukts leģiona 15. divīzijā. 
1945. gada aprīļa beigās pēc ielu cī-
ņām Berlīnē leitnants Stauvers pēc 
Latvijas Armijas tradīcijas vadīja pē-
dējo Vakarjundu. Kad mūsu karavīri 
dziedājuši Latvijas himnu un korāli 
Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils, klāt-
esošie spāņu brīvprātīgie virsnieki ar 
lielu izbrīnu un cieņu novērtēja mūsu 
karavīrus, kas tik smagā brīdī lūdz 
Dievu par savu Tēvzemi.

Mēs, latvieši, esam uzvarētāji, 
varoņu tauta, jo esam izcīnījuši un at-
guvuši savu valsti. Tad arī rīkosimies 
un ieturēsim tam atbilstošu lepnu un 
pašapzinīgu stāju. Un atcerēsimies 
un pildīsim arī mēs ģenerāļa R. Ban-
gerska pēdējo pavēli: Kā vienmēr, tā 
arī šinī brīdī, nelūdzam par sevi, bet 
lūgsim visi kopīgi: Dievs, glāb un svētī 
Latviju!

Mācītājs Guntis Kalme
Svētruna teikta 2019. g. 16. martā 

Jāņa baznīcā, Rīgā
Laikrakstam „Latvietis“

1 Uldis Ģērmanis, Pretestība okupan-
tiem ir cildena lieta / Aleksandrs 
Kalvāns, sast., red., Uz ežiņas gal-
vu liku … 2. grāmata, R: Nacionālo 
Daugavas vanagu Latvijas apvienī-
ba, 1995, 14.

2 Elita Veidemane, Gaismas un goda 
vienkāršībā / Pāvils Raudonis, Elles 
ķēķa aizdurvē, R: Jumava, 2018, 5.

3 T.i., kopš Butirku cietumā Maska-
vā tika nogalināts A. Romanaus-
kas-Vanagas priekšgājējs Lietu-
vas Brīvības cīnītāju apvienības 
priekšsēdis Jonas Žemaitis (seg-
vārdā Vytautas, 1909-1954), kuram 
2009. gadā tika piešķirta brigādes 
ģenerāļa pakāpe un viņš oficiāli at-
zīts par Lietuvas ceturto prezidentu.

Uzvarētāju ticība
Turpinājums no 16. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
24. marts
Kazimirs, Izidors
Pasaules meteoroloģijas diena
1524. Rīgas rāte nodibina Trūkumcie-
tēju palīdzības kasi – kopkasi.
1899. garīdznieks, publicists, drama-
turgs Broņislavs Valpitrs.
1919. aktieris, režisors, skatuves 
mākslas pedagogs Alfrēds Jaunušans.
1924. Latvijā dibināts Triju Zvaigžņu 
ordenis.
1959. latviešu uzņēmējs Kārlis Miķel-
sons.
2004. darbu sāk viens no Latvijas 
populārākajiem interneta portāliem 
Draugiem.lv.

25. marts
Māra, Mārīte, Marita
Komunistiskā genocīda upuru piemi-
ņas diena
1899. rakstnieks Joņs Opincāns.
1919. mežierīcības speciālists Mārtiņš 
Balodis.
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.
1954. PSRS atzina Austrumvācijas su-
verenitāti, atstājot padomju bruņotos 
spēkus valstī.
1974. teātra zinātniece Ieva Zole.
1986. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Lisa Perejma.

26. marts
Eiženija, Ženija
1819. Ķeizars Aleksandrs I apstiprina 
likumu par Vidzemes zemnieku brīv-
laišanu.
1906. ALT aktieris Jānis Birkmanis.
1924. datorzinātnieks, īstenais LZA 
loceklis Eduards Jakubaitis.
1939. mākslas zinātniece Ruta Čaupo-
va.

27. marts
Gustavs, Gusts, Tālrīts
Starptautiska teātra diena
1854. Krimas karš: Apvienotā Karalis-
te pieteica karu Krievijai.
1929. datorzinātnieks Andris Padegs.
1930. dzejnieks, literatūras kritiķis 
Inārs Brēdrihs.
1946. tēlnieks, Rietumaustrālijas Tēl-
nieku apvienības (WASA) līdzdibinā-
tājs Māris Raudziņš.

28. marts
Gunta, Ginta, Gunda
1199. Brēmenē iesvētītais bīskaps 
Alberts no vācu karaļa Fīlipa savam 
Gotlandē un Vācijā savervētajam ka-
raspēkam agresijai Baltijā saņem svēt-
ceļojuma statusu.
1859. grāmatizdevējs Jānis Ozols.

1909. rakstnieks, pianists, komponists 
Knuts Lesiņš.
1934. Vācija noraida PSRS aicinājumu 
kopīgi garantēt mieru Baltijas valstīs 
un Somijā.
1934. sabiedrisks darbinieks, garīdz-
nieks, mediķis, LZA īstenais loceklis 
prāv. Jānis Priedkalns.
1984. latviešu bobslejists Daumants 
Dreiškens.
1988. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Jana Andersone.

29. marts
Aldona, Agija
2004. NATO tika uzņemta Bulgārija, 
Igaunija, Latvija, Rumānija, Slovākija 
un Slovēnija.

30. marts
Nanija, Ilgmārs
1942. valodniece, dramaturģe Baiba 
Metuzāle-Kangere.
1944. latviešu vēsturnieks, politiķis, 
Kultūras sakaru komitejas priekšsēdis 
Ivars Jānis Ķezbers.

31. marts
Gvido, Atvars
1954. dziedātāja Laima Vaikule.
1984. latviešu skeletonists, karogne-
sējs un sudraba medalists Vankūveras 
Ziemas Olimpiskajās spēlēs (2010.) 
Martins Dukurs.

1. aprīlis
Dagnis, Dagne
Joku diena
1649. Daugavas palos applūst Rīga, 
uz salām Rīgas tuvumā iet bojā visas 
celtnes.
1899. politisks darbinieks, apvienības 
Pērkonkrusts dibinātājs un priekš-
nieks LKOK Gustavs Celmiņš.
1910. gleznotājs, Zilā ota biedrs Kārlis 
Mednis.
1921. likvidē Latvijas armijas virspa-
vēlnieka posteni.
1929. Daugavpils cietoksnī atvērta pa-
matskola, kurā mācības uzsāka 43 sko-
lēni un strādāja 2 skolotāji.
1930. rakstnieks, inž. Juris Krādziņš.
1939. dzejnieks Viks (Viktors Kalniņš).
1944. aktieris Romualds Ancāns.

2. aprīlis
Irmgarde
Starptautiskā bērnu grāmatu diena
1894. mākslinieks, aktieris Ēvalds 
Valters.
1926. izglītības darbiniece – Melbur-
nas vidusskolas direktore, zinātniece 
(mākslas vēsturniece) Anna Ziedare 
(dzimusi Vēvere).
1929. politiska darbiniece Helēna Cel-
miņa.
1946. jurists, ALT aktieris Egils Sto-
kāns.
2004. Latvija oficiāli uzņemta NATO.

3. aprīlis
Daira, Dairis
1894. literatūras kritiķe Jūlija Jane-
le-Viena.
1909. Rīgā notiek 1. Baltijas žurnālistu 
kongress.
1954. PSRS vēstniecības Kanberā tre-
šais sekretārs Vladimirs Petrovs lūdza 
un saņēma politisko patvērumu Aus-
trālijā.
1959. latviešu mācītājs un politiķis, LR 
Iekšlietu ministrs (2004.g. 25.marts – 
2005.g. 21.okt.) Ēriks Jēkabsons.
1961. medicīnas profesors Pēteris Dār-
ziņš.

4. aprīlis
Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds, Ār-
valdis
1859. pirmais Latvijas armijas virspa-
vēlnieks, LKOK ģenerālis Dāvids Sī-
mansons, kas vadīja Rīgas aizstāvēša-
nu 1919. gada bermontiešu uzbrukuma 
laika.
1899. biologs, entomoloģijas spec. Ed-
gars Ozols. Viņa savāktā 15 000 ek-
semplāru kukaiņu pētniecības kolekci-
ja glabājas LU Zooloģijas muzejā.
1904. rakstnieks Jānis Širmanis.
1919. ALTA rež. Visvaldis Dulpiņš.
1934. PSRS pagarina līdz 1945. g. ne-
uzbrukšanas līgumu ar Baltijas val-
stīm. 
1949. 12 Eiropas un Ziemeļamerikas 
valstis parakstīja Ziemeļatlantijas lī-
gumu, dibinot NATO.
1969. latviešu hokejists Sergejs Nau-
movs.

5. aprīlis
Aivija, Vija, Vidaga
1684. cariene Katrīna I (Marta Krauk-
le).
1879. rakstnieks, tulkotājs Kārlis Jē-
kabsons (Jakobsons).
1929. rakstnieks, dzejnieks Laimonis 
Vāczemnieks.
1948. politologs, sociologs Dr. Uldis 
Ozoliņš.

6. aprīlis
Dzinta, Zinta, Vīlips, Filips
1879. pedagogs, literāts Krišs Mel-
nalksnis.
1925. dzejniece Velta Saulīte.
1947. sabiedrisks darbinieks Jaunzē-
landē Miervaldis Altments.

7. aprīlis
Zina, Zinaīda, Helmuts
Pasaules veselības diena
1819. apstiprināts likums par dzimtbū-
šanas atcelšanu Vidzemē.
1839. pirmās latviešu jūrskolas Aina-
žos dibinātājs, vairāku ziemeļu ekspe-
dīciju vadītājs Kristians Johans Dāls.

 
Turpinājums 19. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Svētdien, 24. martā, plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novusa treniņi. Viens 
no dzīves priekiem – novuss.
Trešdien, 27. martā, plkst. 10.00 iz-
brauksim no ALB nama uz Lochiel 
Golf parku (60 James Street, Camp-
belltown). Senioru pikniks ar GOLFU. 
Baudīsim pikniku brīvā dabā un ins-
truktora pavadībā varēs mācīties vai 
tikai skatīties un klausīties kā jāspēlē 
golfs! Līdzi ņemiet piknika grozus ar 
ēdienu, kafiju varēs iegādāties uz vie-
tas. Lūdzu obligāti pieteikties iepriekš 
LAIMAS birojā līdz 21. martam, jo 
vietu skaits ierobežots.
Ceturtdien, 28. martā, plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) ALB namā un ēdīsim pusdie-
nas. Lūdzu pieteikties LAIMAS biro-
jā. Mēneša maksa $5.00.
Piektdien, 29. martā, plkst. 18.00 Sa-

biedriskā kluba rīkotā šī gada pirmā 
Laimīgā stunda. Piedāvāsim BBQ va-
kariņas.
Sestdien, 30. martā, plkst. 11.00 ALB 
namā Ints Puķītis demonstrēs kā ātri 
un garšīgi uzcept siera standziņas un 
veselīgos keksiņus. Dalības maksa 
$5.00. Visi laipni aicināti.
Sestdien, 30. martā, no plkst. 8.00 
pie ALB nama iekraus tilpni uz Lat-
viju. Talciniekiem vanadzes piedāvās 
brīvpusdienas. Pieteikšanās uz paku 
nodošanu katru sestdienu, sākot no 
23. februāra no plkst. 12.00 – 14.00, 
DV namā.
Svētdien, 31. martā, plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novusa treniņi. Viens 
no dzīves priekiem – novuss.
Svētdien, 7. apr., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novusa treniņi. Viens no 
dzīves priekiem – novuss.
Sestdien, 13. apr., plkst. 11.00 – 13.00. 
Tālavas dārzā Adelaides Latviešu sko-

la svinēs Lieldienas. Visi laipni aicinā-
ti!
Svētdien, 14. apr., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novusa treniņi. Viens no 
dzīves priekiem – novuss.
RADIO RAIDĪJUMI LATVIEŠU 
VALODĀ:
ceturtdienās plkst.19.00 – 20.00
5EBI-FM 103.1MHz vai
tiešraidē internetā: www.5ebi.com.au
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 7. apr., plkst. 11.00 Gavēņa 
laika piektā svētdiena, dievkalpojums 
ar dievgaldu.
Piektdien, 19. apr., plkst. 11.00 Lielā 
Piektdiena, dievkalpojums ar dievgal-
du.
Svētdien, 21. apr., plkst. 11.00 Kristus 
augšāmcelšanās svētku dievkalpojums 

 
Turpinājums 20. lpp.

1894. tēlnieks Kārlis Zemdega.
1894. šahists, vairākkārtējs Latvijas 
čempions Fricis Apšenieks.
1959. komponists Jānis Lūsēns.
1989. izveidota asociācija Latvija un 
latvieši pasaulē, kas kļuvusi par Lat-
vijas Zinātņu akadēmijas komisiju.
1999. nezināmi ļaundari mēģina sa-
spridzināt ebreju pieminekli netālu no 
Rumbulas; divos sprādzienos to tikai 
nedaudz iebojā.
2004. atjaunots Viestura ordenis un 
Atzinības krusts un oficiālu valsts ap-
balvojuma statusu iegūst 1991. g. bari-
kāžu dalībnieku piemiņas zīme.

8. aprīlis
Edgars, Danute, Dana, Dans
1749. baltvācu mācītājs, latviešu valo-
das un folkloras pētnieks un 1. latviešu 
tautas dziesmu krājuma izdevējs Gus-
tavs Bergmanis. Jaunībā ierīkojis mīt-
ni Āraišu ezera salā, iztēlojoties sevi 
par Robinsonu Krūzo. Viņa 1795. gadā 
izdotajā Sprediķu grāmatā lielu vietu 
aizņem izteiksmīgi spriedumi par kos-
mogrāfiju, ģeogrāfiju u.c. Piemēram: 
To pirmo brīnumu, ko mēs ieraugam, 
ir tā saule. Tie zvaigžņu gudrinieki un 
raudzītāji saka, ka viņa simtreiz lie-
lāka esot nekā mūsu zeme. Kad viena 
liela dzelzs lode iz puškas jeb iz lielga-

bala šauta tiktu pret sauli, tad tai lodei 
25 gadus būtu bijis jāskrien, kamēr to 
sauli sniegtu.
1921. Sidnejas Latviešu teātra dibinā-
tājs un aktieris Indulis Nīcis.
1949. režisore Māra Zaļaiskalns.
1989. toreizējā LPSR AP pieņem dek-
rētu Par 50. un 60. gados no Latvijas 
izsūtīto pilsoņu reabilitāciju.

9. aprīlis
Valērija, Žubīte, Alla
1917. ALT aktieris un režisors Gustavs 
Grauds.
1974. vēsturnieks Zigmārs Turčinskis.

10. aprīlis
Anita, Anitra, Zīle, Annika
1899. zinātnieks, literāts, mākslas un 
sabiedrisks darbinieks Leonīds Slau-
cītājs.
1949. nacionālās kustības darbinieks, 
Liepājas bīskaps emeritus Pāvils Brū-
vers.
1959. Rīgā sākās pirmās Mākslas die-
nas.
1984. latviešu dziedātājs Dons (īst. 
vārdā Arturs Šingirejs).

11. aprīlis
Hermanis, Vilmārs
1749. justīcijas kolēģija piešķir Dānie-
lam Šteinhaueram Mazās ģildes nam-
nieka tiesības.
1894. rakstnieks Konrāds Jokums.

1899. paleopatologs, rakstnieks Vilis 
Zemgars.

12. aprīlis
Jūlijs, Ainis
Pasaules Aviācijas un kosmonautikas 
diena
1939. režisors Mihails Kublinskis.
1959. latviešu šahists, lielmeistars Ed-
vīns Ķeņģis.
1974. latviešu basketbolists Arnis Vec-
vagars.
1984. latviešu hokejists Aleksandrs Je-
rofejevs.
2004. postošā ugunsgrēkā cieš Kuldī-
gas vēsturiskā centra deviņas būves.

13. aprīlis
Egils, Egīls, Nauris
1709. Daugavas palu ūdeņi sasniedz 
Doma baznīcas altāri – līmeni, kas ar 
īpašu attēlu atzīmēts Doma baznīcas 
sienā. Dienvidu priekšpilsētā skalojas 
ūdens līdz māju jumtiem.
1909. rakstnieks Ignats Muižnieks.
1939. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Andrejs Lezdkalns.
1954. latviešu ārsts un politiķis Valdis 
Ģīlis. 
1964. tulkotājs, izdevējs Pēteris Jan-
kavs.
1969. pie Brīvības pieminekļa Rīgā 
protestējot mēģina sadedzināties LU 
Fizikas un matemātikas fakultātes stu-
dents Ilja Rips.  ■

Datumi
Turpinājums no 18. lpp.

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $50 par 10 numuriem, $95 par 20 numuriem vai $240 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 18. martā.
€1 = 1,59810 AUD
€1 = 0,85660 GBP

€1 = 1,65370 NZD
€1 = 1,13490 USD

ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 30. martā, plkst. 12.30 Lat-
viešu namā Tautas Tērpu Glabātavas 
atklāšana un pārrunas par latviešu 
tautas tērpu gatavošanu Māras Siks-
nas vadība. Dalības maksa $5; kafija 
& kūka $5. [Šajā datumā paredzētais 
Ilze Švarcas stāstījums ir atcelts uz šī 
gada otro pusi].
Svētdien, 7. apr., plkst. 13.00 – 16.00. 
Brisbanes Latviešu biedrības un Pie-
nenes kopīgs sarīkojums. Nāciet sagai-
dīt Lieldienas jautrā atmosfērā kopā ar 
mums! Krāsosim olas Latviešu gaumē 
un svētku sajūtu radīsim ar dziesmām, 
dančiem un rotaļām. Mielosimies ar 
garšīgām pusdienām, atveldzēsimies 
ar dzērieniem, un jautri pavadīsim lai-
ku visi kopā. Būs dažādas Lieldienu 
aktivitātes bērniem – olu ripināšana, 
spēles, un daudz kas cits! Sagaidām 
Lieldienas!
Sestdien, 13. apr., plkst. 13.00 Latvie-
šu namā BLB gadskārtējā pilnsapulce. 
Aicinām visus BLB biedrus piedalīties 
ar ieteikumiem un padomiem nākot-
nes darbībai!
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 13. apr., plkst. 12.00 Latvie-
šu namā draudzes pilnsapulce. Pilnsa-
pulce ir tā, kas dod valdei norādījumus 
par draudzes vēlmēm un apstiprina 
ierosinājumus darbības maiņām. Ar 
prieku uzklausīsim jūsu ieteikumus 
un pieņemsim jaunus spēkus un idejas 
valdē.
Piektdien, 19. apr., plkst. 13.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar dievgal-
du. Kalpos diakons Ivars Ozols.
Svētdien, 21. apr., plkst. 9.00 Liel-
dienas rītu svinēsim ar raibām olām 
un brokastīm groziņu veidā. Visi mīļi 
gaidīti Dainas un Raimonda Vanagu 
mājās.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Piektdien, 19. apr., plkst. 18.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums Sv. Pētera 
baznīcā, Reid. Kalpos māc. Kolvins 
Makfersons. Pēc dievkalpojuma mūsu 
parastais draudzības saiets baznīcas 
zālē NENOTIKS.

Melburnā
Sestdien, 23. martā, plkst. 12.00 Mel-
burnas Latviešu biedrības pilnsapulce 
Latviešu nama Braunšteina istabā.
Sestdien, 23. martā, plkst. 13.00 Mel-
bourne Shakespeare Society teātra iz-
rāde Taming of the Shrew St Francis’ 
Church Monastery Hall, Elizabeth un 
Londsdale St. stūrī, Melburnas pil-
sētā. Piedalās Judīte Šmita (režisore), 
Inta Geberta, Gvido Zundurs un Ieva 
Ozoliņa.
Sestdien, 23. martā, gaidas un skautu 

ESGAV nometne.
Piektdien, 29. martā, plkst. 19.00 
Krodziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 30. martā, plkst. 9.00 Lie-
toto mantu tirdziņš un ciemiņu diena 
Latviešu ciemā.
Sestdien, 6. apr., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 6. apr., Daugavas skolas 
Lieldienu izstāde Latviešu namā.
Otrdien, 9. apr., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 24. martā, plkst. 11.00 
dievkalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 7. apr., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 14. apr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Piektdien, 19. apr., plkst. 11.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums Latviešu 
ciemā.
Piektdien, 19. apr., plkst. 14.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums Sv. Mateja 
baznīcā, Futskrejā.
Svētdien, 21. apr., plkst. 6.30 Lieldie-
nu dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 21. apr., plkst. 11.00 Liel-
dienu dievkalpojums Latviešu ciemā.

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

Sidnejā
Trešdien, 3. apr., plkst. 13.00 Zolīte 
Latviešu namā.
Sestdien, 6. apr., plkst. 12.00 pus-
dienas un draudzības sarīkojums DV 
namā.
Piektdien, 12. apr., plkst. 12.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 24. martā, plkst. 10.00 Cie-
šanu laika dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu.
Svētdien, 31. martā, plkst. 10.00 Cie-
šanu laika dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu.
Svētdien, 7. apr., plkst. 10.00 Ciešanu 
laika dievkalpojums ar Svēto Vakarē-
dienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 24. martā, plkst. 9.30 Gavē-
ņa III dievkalpojums.
Svētdien, 31. martā, plkst. 9.30 Gavē-
ņa IV dievkalpojums.
Svētdien, 7. apr., plkst. 9.30 Gavēņa 
V dievkalpojums.
Svētdien, 14. apr., plkst. 9.30 Pū-
polsvētdienas dievkalpojums. Bībeles 
stunda.
Svētdien, 21. apr., plkst. 9.30 Lieldie-
nas, Kristus Augšāmcelšanās dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 4. apr., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Meet-
ing Room A. Visi mīļi aicināti.

ASV
Sestdien, 30. martā, plkst. 10.00 Lat-
viešu sabiedriskajā centrā, Losandže-
losā, 1955 Riverside Dr., Los Angeles, 
CA 90039. Kausi, medaļas, piemiņas 
atribūti! Dalības maksa $30. Uzkodas, 
kafija, siltas pusdienas – $20. Informā-
cija: 949 290 3122. Rīko Mūsu bariņš 
un draugi! Lai dzīvo novuss!

Kanādā
Svētdien, 24. martā, plkst. 13.00 
Latviešu centrā Toronto, Rīgas zālē 
(4 Credit Union Dr.) notiks Toronto 
Dziesmu svētku Ieskanas koncerts; 
piedalās Kanādas un ASV kori, Toron-
to dejotāji. Ieeja $20, bērniem – bez 
maksas.

Latvijā
Sestdien, 23. martā, plkst. 12.00 
Latvijas Nacionālā vēstures muzejā 
Dauderu nodaļā (Rīgā, Zāģeru ielā 7) 
fotoizstādes Latgalietis XXI gadsim-
tā atklāšana. Izstādi piedāvā Latgales 
Fotogrāfu biedrība, tā apskatāma līdz 
2019. gada 11. maijam.
Svētdien, 24. martā, plkst. 13.00 Rī-
gas Evaņģēliskās draudzes dievkal-
pojums (bez kafijas galda) Metodistu 
baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Svētdien, 24. martā, plkst. 14.00 
Dzintaru koncertzāle un diriģents Jā-
nis Ozols aicina klausītājus uz trešo 
koncertu cikla Brīvdienu mūzika kon-
certu. Tiksimies ar šarmanto dziedā-
tāju Jolantu Strikaiti-Lapiņu, kurai 
koncertā pievienosies ērģelniece Ilze 
Reine un trompetists Jānis Porietis. 
J. Strikaite-Lapiņa, kuru sākotnēji ie-
pazinām kā populārās mūzikas izpil-
dītāju, pēdējos gados pievērsusies kla-
siskajai mūzikai un jau vairākus gadus 
ir Latvijas Nacionālās operas soliste.
Piektdien, 19. apr., plkst. 19.00 
Sv. Jāņa baznīcā Lielās Piektdienas 
koncerts – G. Forē Rekviēms. Pieda-
lās: Orķestris Rīga, jauktie kori Maska 
un Pa Saulei; solisti Elīna Šimkus un 
Rihards Mačanovskis; diriģents Jānis 
Ozols.
Līdz 20. aprīlim Latvijas Universi-
tātes Bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4 fo-
toizstāde Latviešu trimdas paaudzes 
Zviedrijā Friča Forstmaņa fotogrāfi-
jās.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 19. lpp.


