
Stratēģiskā jeb ko-
dolbruņojuma kontrole 
ir svarīgs starptautisko 
drošības vidi veidojošs 
elements. Valstīm, kuru 
rīcībā ir kodolieroči, ir 
īpaša atbildība šajā kon-
tekstā.

Kopš Aukstā kara beigām kodol-
ieroču skaits pasaulē ir dramatiski sa-
mazināts. Šajā procesā aktīvi iesaistī-
jušās un līderību uzņēmušās ASV un 
Krievija, tam sekojušas arī Francija un 
Lielbritānija.

Tomēr pēdējos gados ir novēro-
jama pretēja tendence, ko raksturo 
atsevišķu valstu centieni paplašināt 
un attīstīt savas kodolieroču prog-
rammas. Krievija izstrādā jaunas ko-
dolieroču sistēmas un stiprina savu 
kodoldoktrīnu, pazeminot slieksni 
iespējamai kodolieroču izmantoša-

nai. Arī Ķīna modernizē un paplaši-
na savu kodolieroču arsenālu, tomēr 
par tā reālajiem apmēriem ir galve-
nokārt pieņēmumi un trūkst caurska-
tāmības.

Latvija uzskata, ka starptautis-
kās drošības un stratēģiskās stabili-
tātes interesēs ir Krievijas un Ķīnas 
iesaiste ASV iniciētajās sarunās par 
mūsdienu situācijai atbilstošas ko-
dolbruņojumu regulējošas vienoša-
nās izstrādi. Šādas sarunas mazinātu 
ar kodolieročiem saistītos riskus un 
novērstu destabilizējošu bruņoša-
nās sacensību, kā arī demonstrētu 
iesaistīto valstu apņēmību īstenot 
to Kodolieroču neizplatīšanas līgu-
ma VI panta saistības. Tas veicinātu 
uzticēšanos valstu starpā un sekmē-
tu mieru, drošību un stabilitāti visā 
pasaulē.
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Pavadāmi Jāņu dienu
Latvieši līgo visā pasaulē

Ej ar Dievu, Jāņa diena,
Mēs tev’ skaisti palaižam;
Nāc atkal citu gadu, 
Mēs tev skaisti saņemsim.

Es Jāniti pavadiju
Līdz viņam kalniņam, 
Tà saciju vadidama:
Nāc, Jāniti, citu gadu!

Ej projam, Jāņa diena, 
Ar mīkstiem sieriņiem, 
Man atnāks Pēter’ diena
Ar mīkstiem plāceņiem.
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Sidnejas Daugavas 
Vanagu telpās Benkstau-
nā, blakus telpām pašu 
vajadzībām, atrodas bi-
rojs veco ļaužu atbalstu 
pasākumam YACAH 
(Home Care Package 

Provider – Your Aged Care at Home). 
Tā ir bijusī organizācija LAIMA, kura 
darbojās Sidnejas Latviešu biedrības 
(SLB) pajumtē.

Kristaps Zariņš intervē YACAH 
direktori Heteru Pūlū (Heather Poo-
loo).

Hetera Pūlū (Heather Pooloo): 
YACAH dibināta 2014. gadā, kad Bai-
ba Liepiņa, tā laika Laimas direktore, 
uzsāka pensijas gaitas, un Sidnejas 
Latviešu biedrība (SLB) nevēlējās tur-
pināt atbildību par šīs organizācijas 
nodarbībām.

Laimas darbinieki nolēma turpi-
nāt atbalstu toreizējiem klientiem un 
ar SLB apstiprinājumu izpildīja va-
jadzīgos inkorporācijas dokumentus, 
apguva pavalstu prasības veco ļaužu 
aprūpes iestādes darbībā, kā arī va-
dībā, un piedāvāja bijušajiem Laimas 
darbiniekiem darba turpinājumu kā 
YACAH darbinieki.

2015. g. janvārī attiecīgais pavalsts 
departaments apstiprināja YACAH 
tiesības darboties veco ļaužu aprūpes 
laukā, un SLB mūsu ziņā nodeva visus 
attiecīgos klientu dokumentus. Mēs 
konsekventi varējām turpināt klientiem 
nepieciešamo aprūpi bez manāma pār-
traukuma, un arī bez aprūpes maiņas.

Kopš tā laika esam piedzīvojuši lie-
las pārmaiņas ne tikai klientu skaitliskā 
daudzuma, bet arī viņu aprūpes prasī-
bās. Tagad, līdz ar veco ļaužu klien-
tiem, piedāvājam aprūpi arī vairāku ie-
meslu dēļ ierobežotiem kā fiziski, tā arī 
intelektuāli, un dzīvesvietās visas Sid-
nejas mērogā. Ar klientu pieaugumu 
nāk arī mūsu darbinieku pieaugums, un 
vēl tehnoloģijas attīstība un lietošana.

Kristaps Zariņš: Cik klientu sa-
ņēma aprūpes piedāvājumus, kad YA-

CAH iesāka darbību, un cik – tagad?
Hetera Pūlū (Heather Pooloo): 

Sākumā piedāvājam aprūpi 25 klien-
tiem, bet pašlaik – 2020. gada 4. jū-
nijā – aprūpi saņem 94. Skaitlis var 
mainīties vairāku apstākļu dēļ, bet, it 
sevišķi beidzamajā gadā, esam piedzī-
vojuši stipri manāmu pieaugumu. Esam 
arī gatavi un spējīgi piedāvāt mūsu ser-
visu, cik vien plaši iespējams. Neesam 
sevišķi ierobežoti sakarā ar klientu 
dzīves vietu. Esam ļoti mobili pāri par 
visam Sidnejas pilsētas rajonam.

Jauns parādījums ir bijusi mūsu 
programma saistīta ar klientiem, kuri 
saņem atbalstu no Valsts Ierobežoto 
Apdrošināšanas Fondu (NDIS). Paš-
laik piedāvājam atbalstu 20 klientiem 
no šīs programmas.

KZ: Un vai ar šādu ievērojamu 
pieaugumu ir ari plašāka klientu izcel-
smes un dzīvs vietas parādība?

HP: Noteikti. Šodien mūsu 94 
klientu izcelsme ir no 21 tautības, un 
viņi dzīvo pāri visam Sidnejas rajo-
nam, bet blīvāk rietumu un dienvidu 
rietumos. Kur agrāk, kad apkalpojam 
tikai 25 klientus, latvieši bija lielākā 
grupa, kas saņēma aprūpes palīdzību, 
tad šodien ir 10 latvieši, 11% no mūsu 
klientiem, bet tomēr ir otra lielākā 
grupa. 27 austrālieši – 29% no mūsu 
klientiem ir lielākā grupa, bet vēl 9 itā-
ļi (10%), 8 libānieši (9%) un 7 ēģiptieši 
(8%) ir skaitliski lielākās tautības, un 
kopsummā šīs piecas tautības sastāda 
3/4 no mūsu klientiem.

KZ: Ar šādu klientu pieaugumu, 
gan jau Jūsu darbaspēks arī palielinā-
jās. Cik darbinieku tagad strādā YA-
CAH paspārnē?

HP: Ieskaitot neatalgotos valdes 
locekļus, mēs esam tagad 41, bet vēl 
pa laikam saimnieciski, bet ne klientu 
aprūpes darbos, izpalīdz daži brīvprā-
tīgie. Kad LAIMA kļuva par YACAH, 
mums bija 10 strādnieki. Diezgan, lai 
sagādāt nepieciešamo aprūpi 25 klien-
tiem. Grūti salīdzināt toreizējo klien-
tu un darbinieku sastāvu ar šodienas 

klientu vajadzībām, viņu aprūpes sa-
gādāšanu, un neizbēgamo valsts un 
pavalstu orgānu pārskatus prasības par 
mūsu budžeta un finanšu nodarbībām.

Mūsu valdē darbojās četri latvieši: 
Ināra Sīkais, Gundega Zariņa un 
Kristaps Zariņš – visi bez atalgoju-
ma; Andris Drēziņš un Hetera Pūlū 
kā atalgoti YACAH direktori un darbī-
bas pārziņi. Administrācijas un tehno-
loģijas attīstībā un papildināšanā pie-
dalās 6 darbinieki, bet visi pārējie – 31 
darbinieks nodarbojās tieši ar klientu 
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„Palīdzība pašu mājās“ programma
YACAH (Your Aged Care at Home)

YACAH direktore Hetera Pūlū (Heat-
her Pooloo).
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YACAH valdes sēde YACAH birojā DV namā Sidnejā. No kreisās: valdes locek-
lis, Biznesa menedžeris un NDIS menedžeris Andris Drēziņš, Operāciju un IT 
menedžeris Izmirs Pūlū, valdes locekle Gundega Zariņa. Ar Skype starpniecību 
neklātienē piedalās valdes locekļi Kristaps Zariņš un Inārā Sīkā.
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Par akustiskās kon-
certzāles celšanu biroja 
ēkas Elizabetes ielā 2 vie-
tā pirms pusgada pirmais 
ieminējās bijušais politi-
ķis Aigars Štokenbergs, 

taču projekta saskaņošanai Kultūras 
ministrija nopietni pievērsās tikai pirms 
dažām nedēļām, un darīja to lielā steigā, 
noskaidroja LTV raidījums de facto.

Ēka Elizabetes ielā 2, Kronvalda 
parkā uzcelta 1974. gadā. Tā būvēta 
Latvijas Komunistiskās partijas Cen-
trālajai komitejai. Partija ēkā mājoja 
līdz 1991. gada augustam, kad Latvija 
faktiski atguva neatkarību un darba 
vietā tika arestēts centrālkomitejas 
pirmais sekretārs Alfrēds Rubiks.

Pēc tam Elizabetes ielas 2.namu sāka 
saukt par Pasaules tirdzniecības centru 
un tajā iekārtojās biroji, kas sešstāvu ēkā 
atrodas joprojām. Pēdējos gados tika ru-
nāts, ka šeit varētu ietilpināt pa pilsētu 
izkaisītās Ekonomikas ministrijas struk-
tūras, taču līdz darbu sākšanai netika.

Vēl pagājušā gadā tika apspriestas 
turpat deviņas vietas Rīgā, kur celt akus-
tisko koncertzāli. Starp tām arī bija par 
pārāk dārgu atzītais projekts uz AB dam-
bja un zeme netālu no pasažieru ostas, 
ko bez maksas piedāvāja ar ekspremjera 
Andra Šķēles ģimeni saistīts uzņēmums, 
pretī prasot ieguldījumus kvartāla infra-
struktūrā. Pēdējais variants saskārās ar 
pretestību iedzīvotāju un politiķu vidū.

Nevienu brīdi starp apspriestajām 
alternatīvām nebija bijušās Komunis-
tiskās partijas ēkas nojaukšana. Cik zi-
nāms, pirmais par šo kā piemērotu vietu 
koncertzālei ieminējies bijušais politiķis, 
tagad Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras darbinieks Aigars Štoken-
bergs. Pērn novembrī intervijā Neatka-
rīgajai Rīta Avīzei viņš minēja, ka tur ir 
valstij piederoša zeme un ēkas, kas ne-
prasa darba grupas un citu muļļāšanos.

LTV raidījumam de facto tagad 
Štokenbergs skaidro, ka „skatoties uz 
tiem kritērijiem, ko savā laikā Kultū-
ras ministrija bija izvirzījusi – atra-
šanās pilsētas centrā, transporta tu-
vumā, vēlams pie ūdens, man šķita kā 
rīdziniekam, cilvēkam, kas kaut kādā 
līmenī ir darbojies ar būvniecību, ka 
to vietu būtu vērts apspriest.“

Štokenbergs atzīst, ka viņa „mēr-
ķis bija novērst vismaz to aplamību, 
ka Ekonomikas ministrija varētu iztē-
rēt 30 miljonus eiro un pārvākties uz 
vienu biroja ēku, kurai neapšaubāmi 
būtu vajadzīgs remonts.“

Štokenbergs apgalvo, ka ideja tie-
šām ir viņa, bet nevienā ministrijā par to 
nav runājis. Neskaitot presi, ieminējies 
par to vien dažiem paziņām arhitektiem.

Kultūras ministrijā de facto apstipri-
na, ka Štokenberga intervija tikusi pama-
nīta, tomēr jāsecina, ka tikai pusgadu vē-
lāk acis ministrijā iemirdzējās pa īstam.

Steidzamības kārtā jūnija sākumā 
viedokli par kompartijas ēku prasīja 
Nacionālajai kultūras mantojuma pār-
valdei. Četri tās pieaicināti arhitekti 
10 ballu skalā biroju mājai vidēji ielika 
piecinieku – tātad ēka ir ar nelielu kul-
tūrvēsturisko nozīmi.

„Komunistiskās partijas centrālās 
komitejas ēkai piemīt sava laika, kā mo-
dernisma perioda arhitektūras vērtība, 
bet tās tapšanas un izvietojuma dēļ, tā 
nav tik nozīmīga, lai piešķirtu saglabā-
jamas kultūrvēsturiskas vērtības statu-
su,“ norāda mantojuma pārvalde.

Kultūras ministrija arī nolīga arhi-
tektus no biroja A+Sh, lai noskaidrotu, 
vai šajā parka daļā koncertzāli maz var 
izvietot, un atbilde bija, ka teorētiski var.

„Tas bija Kultūras ministrijas pa-
sūtījums, kas bija jāveic diezgan īsā 
laikā. Tur bija norunātās 10 dienas, 
un kamēr mēs nonācām līdz līguma 
slēgšanai, tur sanāca varbūt pat vēl 
mazāk,“ skaidro A+S valdes loceklis 
un līdzīpašnieks Vilnis Šlars.

Viņš stāsta, ka procesā parādījās trīs 
zemes gabali – bez Elizabetes 2 arī ēka 
Kronvalda ielā 6 un parka stūris, kas 
apbūves noteikumos jau iezīmēts kā nā-
kotnes pazemes autostāvvieta un parks.

Kultūras ministrija ideju par kon-
certzāli bijušās kompartijas ēkas vietā 
apsprieda koncertzāles darba grupā, 
maija beigās ar ieceri iepazīstināja arhi-
tektu padomi, kurā, cik zināms, nelēma 
par vai pret, un tālāk jautājums ceļoja 
pie koalīcijas partijām un uz valdību. 
Otrdien ministri projektam deva zaļo 
gaismu. Atturējās vienīgi veselības mi-
nistre Ilze Viņķele (AP), uzskatot, ka 
jautājums nav pietiekami izvērtēts.

Ēku Elizabetes ielā 2 nojauks. 
Demontāžai vajadzēs aptuveni 3 mil-
jonus eiro, ko varēs saņemt no finan-
sējuma Covid-19 krīzes pārvarēšanai. 
Koncertzālei sludinās metu konkursu.

Kultūras ministrs Nauris Pun-
tulis (NA) nacionālās koncertzāles 
projektu uzskata par parāda atdošanu 
kultūras nozarei un skaidro, ka bijušās 
kompartijas mājā būtu jāveic pārāk lie-
li ieguldījumi.

„Mēs nonākam dilemmas priek-
šā – vai valsts iegulda 30 miljonus ēkā, 
kas ir nepiestāvīga pēc būtības parka 
teritorijai, jo nekur civilizētā pasaulē 
biroja ēkas nebūvē parka teritorijā vai 
arī mēs izvēlamies iet šo ceļo – šo ēku 
nojaukt, uzbūvēt izcilu koncertzāli, 
dod iespēju Latvijas būvniekiem, bū-
vmateriālu ražotājiem?“ pēc valdības 
sēdes sacīja ministrs un atzīmēja, ka šī 
viņam ir ļoti nozīmīga diena.

Ministrs gan noklusē, ka abu ēku – 
Elizabetes 2 un Kronvalda 6 – vērtība 
pašlaik ir astoņi miljoni eiro un arī 
šī nauda, neskaitot nojaukšanu, būs 

Redakcijā
Aktiera pamatuz-

devums ir izlikties par 
kaut ko citu, nekā viņš 
vai viņa patiesībā ir. 
Jau teātra sākumos bija 
tradīcija, ka vīrieši tē-
loja visas lomas, arī sie-

viešu lomas. Vēlāk tas pats arī notika 
apgrieztā veidā, proti, sievietes tēloja 
vīriešu lomas. Londonas teātros šādas 
„bikšu lomas“ bija populāras jau no 
17. gadsimta, un operā tas notiek sim-
tiem gadu. „Bikšu lomas“ ir jau no sā-
kuma paredzētas sievietēm, kuras tēlo 
vīriešus. Angliski: „breeches role“, 
vāciski „Hosenrolle“. Mūsu pašu Elīna 
Garanča ir dziedājusi vairākas šādas 
lomas, piemēram Oktaviāna lomu Ri-
harda Štrausa operā „Rožu kavalieris“.

Pašsaprotami, nav jābūt slepka-
vam, lai tēlotu slepkavu; nav jābūt ārs-
tam, lai tēlotu ārstu; nav jābūt muļķim, 
lai tēlotu muļķi; nav jābūt ģēnijam, lai 
tēlotu ģēniju.

Kādu laiku jau ir pārmetumi bal-
tiem aktieriem, kuri tēlo citu rasu 
lomas. Tās bieži, bet ne vienmēr, iz-
vēršas par karikatūrām. Aktierim būtu 
jāizskatās piemēroti lomai – ar gri-
mu var daudz ko panākt, bet ne visu. 
Bet pārmetumi jau ir pārauguši no 
vizuālās piemērotības uz kaut ko dzi-
ļāku. Uz jaunu morālu principu – ko 
katrs drīkst vai nedrīkst tēlot.

Populārā amerikāņu animācijas 
seriāla „Simpsoni“ producenti 26. jū-
nijā paziņoja, ka „turpmāk baltie ak-
tieri vairs neierunās balsis nebalta-
jiem tēliem“. Ilgstošas sūdzības bija 
par indiešu veikalnieka Apu tēlu, ku-
ram balsi deva Hanks Azaria, pataisot 
viņu par indiešu karikatūru.

Te uzreiz rodas vairāki jautājumi. 
Kāpēc nebija norādes, lai tēla balss ru-
nātu citā veidā? Ja „nebaltais“ aktieris 
ierunātu balsi tieši tādā pašā veidā, vai 
tas to pataisītu pieņemamu?

Vai tagad jebkurš „nebaltais“ būs 
pieņemams „nebaltajiem“ tēliem? Ķī-
nietis drīkstēs ierakstīt indiešu balsis? 
Indietis drīkstēs ierakstīt melnādaino 
balsis?

Kurš drīkstēs ierakstīt „baltos“ 
tēlus? Vai francūzis drīkstēs ierakstīt 
vācieša balsi?

Beigās būs jāpēta katra aktiera 
senčus (cik daudzās paaudzēs?), lai 
noskaidrotu, vai viņš ir politiski pieņe-
mams. Jo, ja gala rezultāts nav vienī-
gais kritērijs, bet gan darbinieka ādas 
krāsa, tad to var tikai saukt par politi-
ku vai rasismu. Un šādu senču pārbau-
di jau esam 20. gadsimtā piedzīvojuši.

Loģiskais secinājums šai attīstībai 
ir tas, ka turpmāk aktieri drīkstēs tēlot 
tikai paši sevi.

Pēcvārds – „aizliegtais“ Hanks 
Azaria ir ebrejs, un tiek aizliegts ne 
darba rezultāta, bet gan asinis dēļ.

GN

Steigā saskaņots
Koncertzāles projekts bijušās kompartijas mājas vietā 
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Pēkšņas pārmaiņas 
dzīves apstākļos vien-
mēr izraisa jaunus izai-
cinājumus. Tā arī šogad. 
Korona vīrusa pēkšņā 
parādīšanās ar sekojo-
šiem aizliegumiem, gal-
venokārt, pret sabied-

risku pulcēšanos, neapšaubāmi radīja 
galvas lauzīšanu mūsu sabiedriskās 
dzīves veidotājiem un vadītājiem. Ko 
darīt ar mūsu gadskārtējiem svētkiem 
un piemiņas dienām? Latviešu nami 
un baznīcas stāv tukši un tumši jau 
mēnešiem ilgi. Ar joni tuvojās 14. jū-
nijs – mūsu Aizvesto piemiņas diena, 
ko esam atzīmējuši ik gadus, kopš ie-
braucām Austrālijā. Ko darīt šogad? 
Kā pieminēt, ja kopā sanākšana liegta?

Brīnišķīgu risinājumu nekad ne-
piedzīvotajam izaicinājumam rod Mel-
burnas Latviešu organizāciju apvienī-
ba (MLOA). Atrisinājums vienkāršs. 
Ja tauta nevar nākt uz gadskārtējo pie-
miņas aktu, tad akts ir jāpienes tautai. 
Un tā arī notiek. Atbildību par projekta 
īstenošanu uzņemas MLOA priekšsē-
dētāja Anita Andersone. Ideju pie 
idejas stiķējot, rodas uz zemes vei-
dots, ēterā pārnests Aizvesto piemiņas 
dienas svinīgais akts un sarīkojums. 
Pašiem rīkotājiem par pārsteigumu, 
viņu veikums īsā laikā aplido pasauli. 
Ja bija šaubas sarīkojumu veidojot, tās 
ātri zuda. Trīs dienas pēc saites izziņo-
šanas, akta vietni apciemojuši pāri par 
3 000 apmeklētāju.

Jaunveida pasākums neatkāpjas 
no sen piekoptās Austrālijas baltiešu 
tradīcijas visām trim baltiešu kopie-
nām dienu atzīmēt ar kopīgu aktu, kur 
katra kopiena, rotācijas kārtībā, uz-
ņemas atbildību par gadskārtējā akta 
rīkošanu. Šogad laimīgā loze krita 
latviešiem; atbildība un vadība Anitai 
Andersonei.

Sarīkojums un tā pieslēguma saite 
jau iepriekš tiek plaši izziņota latvie-
šu presē, biedrību mājas lapās un caur 
Baltiešu komitejas pārstāvjiem. Tā 
14. jūnija svētdienas rītā ar pirkstu uz 
attiecīgās pogas gaidām, kad varēsim 
pieslēgties. Uz aktu gatavojoties, esam 
aicināti katrs savās mājās iedegt svecī-

ti aizvesto piemi-
ņai. To arī darām.

Iespaidīgs ir 
akta sākums ar 
simboliku, kas 
kulminējas akta 
noslēgumā. Tum-
šajā datora lodziņā 
neredzama roka 
aizdedzina trīs 
baltas sveces, kas 
apvītas ar lentī-
tēm valsts karogu 
krāsās. Liesmiņas 
uzliesmo, brīdi plī-
vo, tad aina nozūd. 
Tās vietā stājas 
gara virkne fotoat-
tēlu ar izsūtītajiem. 
Fotoklāsts slīd no 
Latvijas pārpildī-
tajiem dzelsceļsta-
cīju peroniem līdz 
Sibīrijas posta un 
sala plašumiem. 
Klāstā iekļauti ir 
fotouzņēmumi arī 
no igauņu un lietu-
viešu izsūtītajiem. 
Mēmais, pelēkais 
virknējums kā 
bezvārdu liecība 
slīd garām mūsu skatam. Mūzikālo 
fonu drūmajai skatei veido Valtera 
Kaminska dziesma Priedes (Kārlis 
Skalbe) klusinātā, skumjā, Melburnas 
vīru kora Veseris izpildījumā. Diriģē 
Sandra Birze.

Sibīrijas skatiem aizslīdot, prog-
rammas pieteicēja Anita Andersone 
skaidrā, skanīgā valodā sveic neredza-
mos klātesošos visās trīs baltu valodās 
kā arī Melburnas pirmtautas Wurun-
djeri (Vurundžeri) valodā. Sniedz arī 
nu jau plaši piekopto zemes piederības 
atzīšanu Austrālijas un Torres šau-
ruma salu pirmtautām, izsakot cieņu 
viņu saitēm ar zemi, jūru un cilts ko-
pienu. Tāpat – viņu kultūrai, dzīves 
ziņai un tradīcijām, novēlot veiksmi 
tās turpinot.

Savā uzrunā Andersone apstiprina 
baltiešu stiprās saites kā šeit Austrāli-
jā, tā Baltijā. Kā piemēru viņa min vie-

notības garu, kas 1989. gadā veidoja 
Baltijas Ceļu cauri visām trim Baltijas 
valstīm un 30 gadu vēlāk, Ceļa jubi-
lejā, baltiešu dzīvo ķēdi pāri pār Mel-
burnas Sandridžas (Sandridge) tiltu.

Uzrunu nobeidzot, Andersone at-
gādina šīs dienas sarīkojuma mērķi – 
piemiņā godināt Baltijas aizvestos – ar 
baltiešiem kopējās valodas vārdiem 
Let us never forget!

Tālāk Andersone iepazīstina ru-
nātājus. Goda runas teiks Latvijas 
Valsts prezidents Egils Levits un LV 
bijusī prezidente Vaira Vīķe-Freiber-
ga (1999-2007). Pieteic arī Viktorijas 
pavalsts Baltijas valstu konsulus: Lie-
tuvas Republikas goda ģenerālkonsuli 
Danuti Levicku, Igaunijas Republi-
kas goda konsulu Lembitu Marderi 
un Latvijas Republikas goda konsulu 

Viņu piemiņa nezudīs
MLOA virtuālais Aizvesto piemiņas akts aplido pasauli

Kadrs no video.

MLOA priekšsēdētāja Anita Andersone.
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Latvijas Valsts prezidents Egils Levits.
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Bijusī Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.
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Jāni Dēliņu. Visas runas teic baltiešu 
kopējā valodā – angliski.

Runu ir daudz. Tās ir spēcīgas un 
saturīgas savā vēstījumā. Taču pa-
matdoma visām ir viena: neaizmirst 
aizvestos un viņu baiso likteni. Neaiz-
mirst postu, vajāšanas un vardarbības, 
ko Baltijas valstīm nesusi Padomju 
okupācija. Visbeidzot, nepagurt atgā-
dināt šodienas pasaulei Padomju Sa-
vienības noziegumus un izvestās ne-
taisnības, lai, kā gudrāki, mēs atpazītu 
posta draudus nākotnē.

Pirmajai goda runai seko visu trīs 
valstu himnas. Mākslinieciskais ie-
tērps ir atzinības cienīgs. Himnām 
atskanot varenā kora dziedājumā, acu 
priekšā slīd dzimto zemju ainavas. 
Gribas izsaukties, lūk, tas ir, ko mī-
lam, ko gribam nosargāt brīvu, skaistu 
un ziedošu!

Katrai goda konsula runai seko tās 
tautas muzikāls priekšnesums. Tādēļ, 
ka šodien kopā dziedāt, muzicēt ir 
liegts, priekšnesumi ir ņemti no bal-
tiešu saimes video krātuvēm. Kā at-
lasei tiem ir iespēja pārstāvēt labāko, 
ko katra kopiena var sniegt. Lietuvieši 
uzstājas ar tautas dziesmu, ko ansamb-
lis Pamesta Klumpė (Pamestā tupele) 
ir dziedājis 2019. gada Viļņas Folklo-
ras festivālā. Igauņi savukārt ar Perta 
Ūsberga (Pärt Uusberg) oriģināldzies-
mu Muusika, Igaunijas nacionālā radio 
jauktā kora izpildījumā, kora jubilejas 
koncertā 2013. gadā, Tallinā. Latvie-
šus pārstāv Sandras Birzes aranžētā 
Zigmara Liepiņa Es atnācu uguntiņu, 
Saskias Tilleres (čells) un Sandras 
Birzes (klavieres) izpildījumā; priekš-
nesums, ko mākslinieces atskaņoja 
2012. gada Valstssvētku svinībās Sid-

nejā.
S a r ī k o j u m a 

gala vārdus teic 
LV bijusī preziden-
te Vaira Vīķe-Frei-
berga, liekot pie 
sirds kā mūsu mo-
rālu pienākumu 
stāstīt citiem par 
aizvesto likteni, 
bet pašiem – ar 
sirdsdegsmi turpi-
nāt interesēties par 
visu, kas saistās ar 
tēvzemi.

Kā gaismas 
uzvara pār tumsu programma izskan 
ar Andreja Jurjāna Kantāte Tēvijai. 
Diriģentes Dainas Jaunbērziņas meis-
tarīgajā vadībā vareno dziedājumu 
veic Sidnejas Latviešu jauktais koris, 
Sidnejas Latviešu vīru koris, soliste, 
operdziedone Maija Kovaļevska un 
austrāliešu mūziķis Rolands Pīlmans 
(Roland Peelman) klavieres. Ieraksts 
ir ņemts no Latvijas simtgades svinī-
bām 2018. gada 18. novembrī, Sidnejā.

Kantātei izskanot, piedienīgu no-
beigumu piešķir absolūtais klusums. 
Šis ir brīdis, kad vārdi būtu lieki. To 
vietā tumšajā lodziņā uz brīdi parādās 
sākumā iedegtās trīs sveces.

Seko gara virkne pateicību baltie-
šu organizācijām un atsevišķām per-
sonām, kas veicinājušas, atbalstījušas, 
sekmējušas sarīkojuma tapšanu. Ar 
Anitas Andersones pašas vārdiem: 
„katra palīdzība kā ik graudiņš, kas 
veido maizes klaipu, tika novērtēta pie 
sarīkojuma pilnveidošanas.” Pateicī-
bu plūsmu pavada Raimonda Tiguļa 
(Rasa Bugavičute-Pēce) tautā iemīļotā 
dziesma Lec, saulīte Melburnas jauktā 
kora Daina izpildījumā Edgara Veg-
nera vadībā.

Prāts redz dziesmas vārdus, bet 
sirds – dziesmā ievīto simboliku:

Lec, saulīte, spīdi spoži, 
Vieno visas baltu tautas 
kopējam darbam, ticībai un mēr-

ķim.
Apklust dziesma, nozūd vārdi.
Paliek tikai trīs iedegtas sveces. 

Tās – mūsu uzticība aizvesto piemi-
ņai.

Domāju, ka varu runāt visas bal-
tiešu saimes vārdā, izsakot visdziļāko 
pateicību MLOA priekšsēdētājai Ani-
tai Andersonei kā filmas iniciatorei, 
vadītājai un veidotājai par lielo darbu, 
Lijai Andersonei par filmas nofor-
mējumu, māksliniecisko ietērpu un 
galējo salikšanu un Jānim Lešinskim 
par ievada uzrunas uzņemšanu. Tāpat 
paldies daudzajiem palīgiem, atbalstī-
tājiem un kosultantiem, kas šo neaiz-
mirstamo Aizvesto piemiņas dienu 
īstenoja mums mūsu mājās. Paldies.

Ja neesat paspējuši vai gribat no-
skatīties vēlreiz, sarīkojuma saite:

https://vimeo.com/428761270 būs 
skatāma līdz 30. septembrim.

Lauma Reinfelde
Laikrakstam „Latvietis“

Viņu piemiņa nezudīs
Turpinājums no 4. lpp.

Latvijas Republikas goda konsulu Jānis Roberts Dēliņš.
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Lietuvas Republikas goda ģenerālkonsule Danute Levicke.
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Igaunijas Republikas goda konsuls Lembits Marders.
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Aizvesto piemiņas „virtuālais“ sarīkojums
Commemoration of Mass Deportation

https://vimeo.com/428761270 (angļu valodā)

Skatīšanās laiks pagarināts līdz 30. septembrim!



6. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2020. gada 1. jūlijā

Mēs šogad pie Haringtoniem nolīdām 
lejā pa stāvo taku un mežmalā nosvinējām 
jaukus saulgriežus tieši 21. jūnijā.

Jaukā kompānijā un ar pazīstamām, bet ilgi 
neredzētām sejām atzīmējām gada visīsāko 
dienu un visgarāko nakti. Sanāca Peiri, Kaini, 
Teilori (Taylor), viena Bogdanoviča, Harring-

toniem, Neimligeri un Moori. Tie, kuriem trūka puķes mājās, 
kā man – varēja izveidot vaiņagu ar Lienas Sveiles zaļumiem 
un gaumīgām puķēm, kuras izskatījās tik skaistas, it kā būtu 
pirktas, bet bija no viņas pašas dārza. Valda uztaisīja īpaši gar-
du Jāņa sieru pēc Mazputniņa receptēs, un Dace Bogdanovica 
uzcepa perfektas pīrādziņus! Mazā fifīgā Olitiņa Kaina brau-
kāja pa lielo istabu uz maza braucamā dzīvnieciņa (pelītes).

Tie, kuriem bija jaunākas kājas un spēks, pastaigājās 
par sapņaino Bonnet Bay Austrālijas mežu. Meitenes arī 
spēlēja paslēpes un dabūju uzfotografēt paštaisīto vaiņagu 
uz sapņaina meža fona, kamēr uznāca krēsla. Un tad caur 
mežu dzirdējām Jāņu dziesmas:

Neguļu,neguļu Jānīša nakti, līgo, līgo,
Lai mani liniņi veldrē nekrīt, līgo, līgo.
Neguļu, neguļu Jānīša nakti, līgo,
Lai mani rudzīši veldrē nekrīt.
Neguļu, neguļu Jānīša nakti, līgo,
Lai mani miezīši veldrē nekrīt.
Neguļu, neguļu Jānīša nakti, līgo,
Lai mana valoda veldrē nekrīt.
Neguļu, neguļu Jānīša nakti, līgo,
Lai mani bērniņi veldrē nekrīt.
Neguļu, neguļu Jānīša nakti, līgo,
Lai mana tautiņa veldrē nekrīt.
(t.dz.)
Jauki skanēja Dainas Kainas vadībā! Kad nodziedājām vi-

sas piecas Jāņu dziesmas, ko Daina bija cītīgi mums nokopējusi 
un atnesusi, mēs pat vēlreiz nodziedājām dziesmas atkārtojumu.

Tad pie vakariņu galda, kas dažiem bija ugunskurs 
metāla bļodā, jo tie sēdēja ārā, pārrunājām Kas tad īsti ir 
veldre? Jo šādu vārdu bieži nelietojam, vai pat nemaz. Kad 
skatījāmies Google latviešu – angļu vārdnīcā, tas mūs ne-
veda tuvāk pie atbildes.

Aizsūtīju īsziņu mammai, kura diezgan ātri atbildēja, 

un konstatēju, ka nav jāmeklē Google atbildes, bet jāprasa 
mammai, kura ir mobilā vārdnīca. Atbilde, kas nāca, bija 
šāda: Kad labības laukā labības stiebri nokrīt pie zemes 
vai nu no tā, ka novīst, vai arī no slapjuma vai vēja, tad 
Sakrīt veldrē. Tad mēs konstatējām, ka saprotam to domu 
gājienu. Kā angliski teiktu: To rot. Un arī piekritām, ka ne-
gribam, lai, kā Jāņu dziesmā mūsu tautiņa veldrē nekrīt.

Pēc gardām vakariņām – zivju zupas un īru štovējuma, ko 

Līgotāji Austrālijas mežā Bonetbejā (Bonnet Bay).
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Jāņi Bonetbejā, Jaundienvidvelsā, Austrālijā
Ugunskurs metāla bļodā

Austrālijas mežā Bonetbeijā (Bonnet Bay).
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Šogad sākam mazāk pļaut pagal-
mā. Staigājam pa celiņiem – pļavas 
vienos ziedos.

Biruta Bandere
Laikrakstam „Latvietis“

Sveiciens visiem tautiešiem no Austrāli-
jas ziemeļteritorijas galvaspilsētas Dārvinas!

Ziemeļteritorijai ir laimējies, ka 2020. gada 
COVID-19 krīzē ir tikai 28 cilvēki, kas ir sasli-
muši (visi iebraukuši no ārvalstīm – nebija sa-
biedrības izplatīšana (community transmission). 
Kopš 2020. gada 21. maija Austrālijas Ziemeļ-
teritorija ir brīva no COVID-19. Tas nozīmē, ka 

Ziemeļteritorija ir drošākā vieta Austrālijā, ja pat ne visā pasaulē.
Un tas nozīmēja, ka Dārvinas latviešiem bija iespēja 

kopā svinēt Jāņus, ko darījām 2020. gada 20. jūnijā Dār-
vinas žēģelēšanas/jahtklubā un skatījāmies Dārvinas pa-
saulslaveno saulrietu.

Nebija daudz Jāņubērnu, bet kārtīgi nosvinējām Jāņus 
ar pīrāgiem un ķiršu balzāmu. Ceram, ka vairāk tautiešu 
varēs piedalīties līgošanā 2021. gadā.

Līdz nākošam gadam!
Patiesā cieņā,

Reinis Dancis
Laikrakstam „Latvietis“

No kreisās: Elisa Dance, Sūzī Krūze, Reinis Dancis, Zāra Dance, Elise Zingberga, Guna Raisa (Rice), Aila Dance un 
Dāvids Raiss (Rice).
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Latvieši līgo Darvinā
Skatījās Dārvinas pasaulslaveno saulrietu
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Līgo Cesvainē
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„Jelgavas mūzikas 
dzīve Latvijas mūzikas 
vēstures kontekstā ir ne-
pelnīti piemirsta un pat 
apieta“, raksta mūzikas 
vēsturnieks un obojists 
Elmārs Zemovičs un 
turpina: „20.gadsimta 

20.-40. gados Jelgavā darbojās sko-
lotāju institūts (atvērts 1920. gadā) 
un Jelgavas tautas konservatorija (at-
vērta 1921. gadā), kuras devušas lielu 
ieguldījumu Latvijas tautskolotāju un 
mūziķu izglītošanā.“ Tālāk autors uz-
skaita vairākus ievērojamus ar Jelgavu 
saistītus mūziķus, kuri būtu pelnījuši 
pētījumus un grāmatas – ērģelnieku, 
diriģentu, pedagogu un komponistu 
Ati Kauliņu, pedagogu un komponistu 
Jēkabu Mediņu, klarnetistu un peda-
gogu Jūliju Grūtupu, tikpat kā pilnībā 
aizmirstu diriģentu un komponistu Oļ-
ģertu Kreišmani, kurš daudz strādāja 
Jelgavas profesionālajā teātrī. Maz, 
kurš zina, ka diriģenta gaitas Leonīds 
Vīgners sāka tieši Jelgavā.

Tagad ar apgāda Laika grāmata 
atbalstu mums ir iespēja pavērt dažas 
ļoti krāšņas Mītavas mūzikas vēstures 
lappuses. Bet jāuzsver, ka tikai dažas 
lappuses. Autors savu uzmanību vel-
tījis galvenokārt simfoniskās mūzikas 
dzīves izvērtējumam, kādēļ apcerēju-
mā viņš tikai pieskāries dziedātājiem 
(izceļot lielisko novadnieci meco-
soprānu Elzu Žebransku), instrumen-
tālistiem un citiem izpildītājiem. Tāpat 
ir pieminēts, ka 20. gs. 20.-30. gados 
pilsētas mūzikas dzīvi kuplināja divi 
pūtēju orķestri – 3. Jelgavas kājnieku 
pulka (diriģents Ernests Kuškevics) 
un 16. Jelgavas aizsargu pulka pūtēju 
orķestris (diriģents Teodors Reinhol-
ds), koncertos dažkārt piedalījās koris 
Lira, Jelgavas Latviešu biedrības ko-
ris, 16. Jelgavas aizsargu pulka koris, 
arī par tiem netiek runāts.

Lasot izbrīnu rada tas, ka 
1926. gadā pilsētā pastāvēja lielākā vai 
mazākā, labākā vai sliktākā sastāvā 
Jelgavas Valsts darbinieku biedrības 
simfoniskais orķestris, tā paša gada 
17. oktobrī uzstājās Jelgavas mūziķu 
biedrības jaundibinātais simfoniskais 
orķestris Teodora Reinholda vadībā. 
Policija vienmēr asociējusies ar fizisko 
spēku, kam gara kultūra ir sveša, bet 
te uzzibsnī vēsts, ka Jelgavas policijas 
darbinieku biedrība divas dienas šeit 
rīkojusi Rīgas simfoniskā orķestra uz-
stāšanos. Te nav lieki atgādināt, ka se-
nāk vai katrā otrajā ģimenē kāds prata 
spēlēt vienu vai otru mūzikas instru-
mentu, teiksim, vijoli vai akordeonu.

Grāmatā parādās daudz jaunu vār-
du saistībā ar pilsētas mūzikas vēsturi. 

Piemēram, Jelgavas filhar-
moniju vadīja Dr. Arvīds Ro-
gulis – vēl viens ārsts, kurš ir 
nozīmīgs Jelgavas pilsētas 
kultūras dzīvē (atgādināsim, 
ka Jelgavas profesionālo teāt-
ri vadīja ķirurgs Dr. Augusts 
Dargevics), un droši vien viņi 
nav vienīgie. Kā diriģenti un 
izpildītāji parādās vārdi, kuri 
vēlāk pazūd no vēstures ska-
tuves – droši vien kara dēļ. 

Šajā nolūkā ir jāizlasa 
faktoloģiski bagātais pie-
likums Mūziķi un mūzikas 
instrumentu būvētāji, saistīti 
ar Jelgavu un tās apkārtni, 
kur atklājas pārsteidzošas 
lietas. Piemēram, Jelgavā 
bez ērģelniekiem dzīvoju-
ši arī ērģeļbūvētāji, kāds ir 
pēckara gados tagadējās 
Valsts ģimnāzijas direktors 
Augusts Vilks, kurš vēl pēc 
kara būvēja ērģeles Varakļā-
nos, arī J. G. Šmits un daudzi 
citi. Annas Žīgures romānā 
Marselīna biju lasījis, ka Elza Stērste 
20.gs. sākumā mācījusies Cinniusa 
jaunkundzes mūzikas skolā Jelgavā. 
Elmārs Zemovičs grāmatas pielikumā 
atklāj, ka tā ir bijusi piāniste un peda-
goģe Olga Elizabete Matilde Cinniu-
sa (1847-1913), kura dzimusi Jelgavas 
apkārtnē un kura 1887. gadā nodibinā-
jusi savu mūzikas skolu pilsētā un šeit 
arīdzan mirusi. Kur par viņiem varētu 
vairāk uzzināt?

Izlasot šo grāmatu, liekas, ka tā 
runā par kādu citu pilsētu, bet ne par 
Jelgavu, kurā tik maz saglabājies no 
vecās Mītavas. Laika ritums līdz ne-
pazīšanai ir izmainījis tās seju. Kari 
to ir nīdējuši, dzenājuši ļaudis no vie-
nas vietas uz citu. Kara pēdējā gadā 
sabombardētā un dedzinātā Jelgava 
ar padomju okupācijas gadu bezper-
sonisko, bezdvēselisko, trulo plānoju-
mu neraisa asociācijas ar seno Mītavu 
(izņemot pili), kas senlaikus bija Zem-
gales un Kurzemes hercogistes galvas-
pilsēta, kura jau 17. gadsimtā pie gal-
ma pastāvēja galma orķestris un galma 
taurētāji. Hercoga Frīdriha Kazimira 
galmā bijusi pat virtuoza franču kapel-
la un itāļu opera, bet hercoga Pētera 
Bīrona laikā 18. gs. otrajā pusē izrādīti 
operu un dramatiskie uzvedumi Jelga-
vas Komiskajā operas teātrī. Tas viss 
liecina, ka pirmie nopietnās mūzikas 
koncerti un operu izrādes Latvijas te-
ritorijā notika tieši senajā Mītavā, ko 
rīdzinieki negrib atcerēties.

Ilgus gadsimtus šajā pilsētā dzīvo-
ja daudzi augstdzimuši vācieši (baroni 
un bez titula) jeb baltvācieši, kuriem 

kopš bērnības mācīja spēlēt kādu mū-
zikas instrumentu, tādēļ pilsētā bija 
ļoti plašs birģeru slānis, kuri saprata 
un mīlēja mūziku. Kad 1844. gadā 
Jelgavā sniedza vairākus koncertus 
Roberts un Klāra Šūmaņi, viņi dienas-
grāmatā ierakstīja, ka Mītavā ir krietni 
izglītotāka sabiedrība nekā Rīgā.

Latvieši vienmēr ir sekojuši vācu 
priekšzīmei, mācījās no viņiem, arī 
Dziesmu svētki patapināti no Vācu 
dziedāšanas biedrības svētkiem. Mēs 
savā nacionālismā esam tik augstprā-
tīgi, ka negribam atzīt vācu kultūras 
spēcīgo ietekmi uz latviešu gara dzīvi, 
tādēļ neesam izpētījuši, cik daudz mēs 
zaudējām, kad 1939. gadā Hitlers aiz-
sauca uz fāterlandi savus tautiešus. No 
Latvijas uz Vāciju aizbrauca ne tikai 
daži simti vai tūkstoši, bet, kā Vikipē-
dija uzrāda, f īrera aicinājumam sekoja 
no mūsu kopējās dzimtenes apmēram 
50 000 vāciešu. Viņu vieta palika 
tukša. Tātad Latvija, tostarp Jelgava, 
zaudēja iespaidīgu intelektuālo spēku. 
Viņu vietā ieradās mazattīstīta tauta, 
ko savulaik dēvēja par augšā puļķī-
tis, apakšā muļķītis, neizglītota, bieži 
analfabētu masa, kas neko no kultūras 
nebija redzējuši, vienīgi apkaunojošus 
Ļeņina saukļus, kam akli sekoja kā 
aitu bars.

Patiesībā mūsu kultūrā ir ļoti lie-
li baltie plankumi, kuru iekrāso tādi 
kā Elmārs Zemovičs ar saviem pētī-
jumiem, kurš paver apietas vai aiz-
mirstas vēstures lappuses.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Nepelnīti piemirstā Jelgavas mūzikas dzīve. Dažas pārdomas pēc grāmatas izlasīšanas
Elmārs Zemovičs. Koncertdzīve Jelgavā: 1920-1940. Māksliniece Zane Neimane. Rīga: apgāds Laika grāmata, SIA Ves-
ta-LK, 2020. 79 lpp.

Grāmatas „Koncertdzīve Jelgavā: 1920-1940“ 
vāks.
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Neliela grupa Kērnsas latviešu 20.  jūnijā sanāca kopā Jāņu svinēšanai Anželas un Dāvida mājā. Ieradušies bija 11 latvie-
ši un 1 austrālietis. Bija sarīkots galds Jāņu svinēšanai – ar pīrādziņiem, sieru, alu, kā arī ar desiņām, kāpostiem un rupjmaizi.

Skanēja tradicionālās līgo dziesmas, kā arī notika vainagu pīšana. Neizpalika arī dejošana ap nelielo ugunskuru.
Zita Sudņika

Laikrakstam „Latvietis“

Piektdien, 26. jūnijā divpadsmit līgotāji sanāca pie Jāņu 
tēva – Ģirta Kalniņa un Jāņu mātes – Aldas Rudzes viņu lauku 
mājās pie mazpilsētiņas Morūjas (Moruya) Jaundienvidveilsas 
dienvidos.

Kaut visi klātesošie dzimuši Austrālijā, un vairāki pāri ir no 
jauktām laulībām (latviešu izcelsmes un austrāliešu izcelsmes), 
latviskais gars bija stipri izjūtams. Visi bija piepūlējušies parādīt 
savu latvietību vai nu ar rotām, vainagiem, vai apģērbu.

Ēdienu galds bija bagāts ar latviskiem ēdieniem, un pat tika dziedātas Līgo 
dziesmas!

Dienas kalngals tomēr bija ugunskurs un varenā lēkšana caur dūmiem un 
liesmām, kas tika sevišķi izbaudīts, jo lecēji ir vīri goda gados!

Ilze Švarca
Laikrakstam „Latvietis“

Līgojam Austrālijas laukos!

Viktors Švarcs kopj Jāņuguni.

No kreisās: Anda Kleitona (Clayton), Jāņu māte 
Alda Rudze.
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Latviešu izcelsmes Jāņu meitas Anda, Ilze, Alda, Dace, Inta.
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Līgošana Kērnsā

Līgošana ap ugunskuru.
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Dziedāšana un vaiņagu pīšana.

FO
TO

 A
nd

re
js

 K
rū

m
iņ

š

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 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“

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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Jāņi mūsmājās, Dzērbenes ciema Lejniekos, ir vis-
gaidītākais gada notikums.

Šeit, Cimdu Jettiņas mājās, ir pavadītas visas ma-
nas skaistās vasaras, te izauguši mani bērni. Te kopā ar 
vīru Raivi esam veidojuši un izsapņojuši savus krāšņos 
Jāņus.

Sienam sieru, liekam Jāņu vārtus, meijojam māju 
un pagalmu, kurinām Jāņu ugunskuru pašā kalna galiņā un pulcinām 
Jāņa bērnus no maliņu maliņām, un līgojam, līgojam!

Stāvam pasaules centrā pie dižā ozoliņa un sasienam šo laiku ar 
viņu laiku!

Līgo! Lai top!
Elīna Apsīte

Laikrakstam „Latvietis“

Līgošana Dzērbenes ciema „Lejniekos“.
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Līgošana Dzērbenes ciema „Lejniekos“.
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Līgojam, līgojam „Lejniekos“
Stāvam pasaules centrā

Līgošana Dzērbenes ciema „Lejniekos“.
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Elīna un Raivis Apsīši.

jākompensē Valsts nekustamajiem 
īpašumiem. Ministrs arī neatklāj, cik 
aptuveni koncertzāle varētu izmaksāt. 
Iepriekš koncertzālei citā vietā – uz 
AB dambja – Finanšu ministrija bija 
lēsusi 75-95 miljonus eiro.

Lai panāktu publisku diskusiju, 
arhitekts Pēteris Bajārs pēc valdības 
lēmuma sāka parakstu vākšanu. Pēc ar-
hitekta domām valstij piederošas, funk-
cionējošas ēkas nojaukšana, pirmkārt, 
būtu izšķērdība un nolaidība. Viņaprāt, 
ēkas atjaunošana neizmaksātu tik dārgi, 

kā tiek piesaukts. Otrkārt, viņš ir pret 
steigu, kādā projektu virza uz priekšu.

„Vismaz es piederu tai grupai, kas 
uzskata šo ēku par diezgan nozīmīgu 
sava laika modernisma pieminekli, un 
baidīt mūs ar bubuli par komunisma 
rēgu un tamlīdzīgi, tā nav tāda pieau-
guša cilvēka attieksme,“ saka Bajārs. 
Viņš pauž, ka visur pasaulē tagad mē-
ģina piešķirt otro elpu jau uzceltajām 
ēkām, pēc iespējas samazināt būvgru-
žu apjomu: „Mēs uz veikaliem ejam un 
mēģinām līdzi ņemt audekla maisiņu, 
bet tas, ko Kultūras ministrija piedā-
vā, ir miljons plastmasas maisiņu.“

Steiga nav saprotama arī arhi-

tektam Šlaram, kura birojs gatavoja 
ministrijai analīzi: „Es atturētos no 
secinājumiem, vai vajag tieši to – vai 
vajag nojaukt. Drīzāk varētu runāt par 
to kārtību un steidzamību, kas nelie-
kas atbilstoša šāda mēroga objekta ie-
cerei, tajā skaitā ar rezonansi sabied-
rībā un likumību, kā tas notiek.“

Arhitektu savienība tuvākajā laikā 
plāno diskusiju, kurā apkopos viedok-
ļus un ieteikumus valdībai. Tomēr Kul-
tūras un Finanšu ministrijai jau dots 
diezgan konkrēts rīkojums nodrošināt 
bijušās kompartijas mājas demontāžu.

Latvijas TV raidījums „De facto“
Latvijas Televīzija

Steigā saskaņots
Turpinājums no 3. lpp.
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Kūguru mājās pie Saldus 
atkal nosvinēti brīnumskaisti 
Jāņi. Jāņabērni bija sabrauku-
ši no malu maliņām; palīdzēja 
sagatavot gan saules vārtus, 
pūdeli un ugunskuru, gan arī 
klāt galdu un citus darbus.

Pļavas ziedēja pilnbriedu-
mā. Mūsu dziesmas pavadīja bišu sanēšana 
un dzērvju kliedzieni.

Sauli varējām redzēt, gan pavadot, gan 
atkal no rīta sveicot, kas ir retums, jo parasti 
vienā vai otrā mirklī sauli aizsedz mākoņi!

Šodien esam atpakaļ darbos lielpilsētā – 
dziesmoti, noguruši, laimīgi. Līgo!

Marianna Auliciema
Laikrakstam „Latvietis“

Šovasar Burtnieku 
novadā Līgo skan klu-
sinātāk, mazākos pul-
ciņos, taču kā allaž, no 
visas sirds. Domās un 
izjūtās esam vienoti ar 

tuviem un tāliem gada garākās dienas 
daudzinātājiem.

Labi zināt, ka laikraksts turi rūpi 
par mums visiem, ka tuvini tālos kras-
tus un mūsu ļaudis! Lai jums pašiem 
arī īpašā gaisma no Latvijas vasaras!

Tie divi laimīgie saullēktā ir mani 
lieliskie kaimiņi. Mans kaimiņš,– Jā-
nis Ulme, ir kampaņas Mana jūra va-
dītājs. Šovasar izpētes gājiena sākums 
būs 15. jūlijā, kā allažiņ no Nidas līdz 
Ainažiem. Šo to par jūras gājienu rak-
stīju pirms gadiem pieciem.

Mežos smaržo naktsvijoles, pļavas 
zied pilnziedā. Līgo!

Ar sirsnīgu Jāņu dienas sveicie-
nu,–

Anita Jansone Zirnīte
Laikrakstam „Latvietis“

Burtniekos „Līgo“

Svinam īsāko nakti Burtniekos – mellas nakts vidū.
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Līgo vakarā. FO
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Līgo vakars.
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Tie divi laimīgie saullēktā ir mani lieliskie kaimiņi – tēvs ar meitu.
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Pēcjāņu sveicieni!
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Varbūt jau tāpēc, ka 
mēs esam visnomaļākā 
pilsēta pasaulē, tad arī 
citi Austrālijas latvieši, 
tāpat kā Latvijas Ārlietu 
ministrija domā, ka Per-
tā latviešu vispār nav. 
Nu, bet tomēr Pertā vēl 

ir saujiņa čaklu latviešu, kuri tāpat kā 
gan lielas, gan mazas latviešu kopie-
nas izkaisītas pa visu plašo pasauli šinī 
gadalaikā svin vienu no vissenākajiem 
latviešu svētkiem – Jāņus.

Pertas latviešu pulciņš ar katru gadu 
paliek mazāks, un šogad jau bija ļoti 
nopietni; katru gadu jau no 1950. gada 
Pertas Jāņus vienmēr ir rīkojusi Lat-
viešu biedrība, bet šogad pietrūka 
darbaroku tos sarīkot. Toties Latviešu 
valodas klase, kura darobjas biedrības 
paspārnē, Jāņus tomēr sarīkoja.

Tā kā vīrusa aizliegumi tika mazliet 
atviegloti, klases skolotājs nolēma atsākt 
savas valodas klases nodarbības tieši ar 
latvisko Jāņu svētku svinēšanu. Un tieši 
Jāņu dienā – 24. jūnijā plkst. 18,30 kla-
ses skolnieki sāka ierasties Pertas Lat-
viešu Centra pagalmā. Šeit cilvēki jau 
rīkojās ap Jāņu ugunskura būvi un ēdie-
nu galdu un jāņubērnu sagaidīšanu, kuri 
visi bija mūsu valodas klases skolnieki, 
un šovakar bija arī vairāki jauniesācēji.

Klases skolnieku starpā ir vairāki 
jaunpiereģistrētie Latvijas pilsoņi, kuri 
ar Latvijas pilsonības iegūšanu vēlās 
arī iegūt savas jaunās valsts valodu, 
lai braucot satikt savus jaunos radus 

un draugus, varbūt tad varētu vismaz 
latviski sasveicināties. Pertas latviešu 
valodas klasē mācāmies ne tikai runāt 
latviski, bet saprotam, ka pilnīgi bez 
latviešu vēstures un tradīcijām nekādu 
valodu arī neiemācīsimies. Taču mums 
ir kaut kas jāsaprot par to, ko mēs ru-
nājam. Kur tad bija labāka izdevība kā 
piedzīvot tieši vienu no senākajām lat-
viešu tautas tradīcijām – nosvinēt Līgo 
svētkus. Diemžēl, tādus īstus latviešu 
Jāņus jau nevarējām svinēt, bet vismaz 
mācījāmies, kādiem Jāņiem būtu jābūt.

Vispirms jau mums bija jāņuguns, 
ap kuru sēdot visi vismaz varējām sa-
sildīties. Skolotājs tad mums stāstīja 
par daudzajām Jāņu tradīcijām, kāpēc 
un ko tās nozīmē un kā viņas radušās, 
par jāņuzālēm un par papardes ziedu, 
par visa laba Jāņu zāle, ko plūc Jāņu 
vakarā, par augu un ūdens un par meža 
pļavas zāles rasas sevišķo spēku latvie-
šu saulgriežu svētkos. Mums stāstīja 
par vaiņagu pīšanu un puķu un ozol-
lapu vaiņagu, par pirtiņu un pirts sloti-
ņām un labumiem, ko tās nes. Kā senos 
laikos darvas un malkas pūdeli augstas 
kārts galā iededzināja ar liesmu no jā-
ņuguns, un kā lec pār Jāņu ugunskuru, 
lai atbrīvotos no ļaunuma. Vēl mācījā-
mies un dziedājām Jāņu dziesmas.

Tad gājām zālē, kur Jāņatēvs sagai-
dīja jāņubērnus, kurus cienāja ar alu, 
bet Jāņamāte cienāja ar Jāņu sieru, un 
ēdām arī īstus pīrāgus. Saullēktu gan 
nesagaidījām, bet mūsu parastās latvie-
šu valodas klases nodarbības gan ievil-

kās samērā garākas. Bijām gan ēduši, 
gan dzēruši un gan jāņudziesmas dzie-
dājušu, tātad – Jāņu dienu svinējuši.

Noslēgumā tomēr, atbraucot mā-
jās, no skolotāja saņēmām video atska-
ņojumu: Līgo svētku svinēšanas lauku 
mājās Latvijā. Nu tad arī redzējām 
kādiem Līgo svētkiem būtu īsti jābūt. 
Paldies manai draudzenei Ilzei, par šo 
skaisto dāvanu. Cerēsim, ka nākamgad 
varēsim nosvinēt vēl labākus Jāņus.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Līgo! Līgo!
Pertas latvieši tomēr svin Jāņus

Jāņatēvs un Jāņamāte saņem jāņubērnus.
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Jāņuguns, kur sildīties.
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Maikls (Michael) bija sagatavojis, un paštaisītas rupjās maizes, 
ko Dāvids Peiris bija pats cepis, pārrunājām, ka ceram, ka Lat-
viešu nams varēs atkal drīz atvērties un ka skola 3. ceturksnī 
varbūt atsāks darbību. Arī bija pārrunas par tiem, kuri šogad 
uz Latviju netika. Arī mēs pēc divām nedēļām tur būtu bijuši...

Meitenes ēda un zvejoja bezgaļīgās desas ārā no uguns, 
kur tās cepa. (Nu, laikam tikai mana meita.) Marshmallows 
bija palikušas mājās.

Mēs saldā ēdienā uzkodām arī ābolu štovējumu ar ro-
zīnēm un datelēm.

Mēs pateicāmies Jāņu mātei Baibai un Jāņu tēvam 
Maiklam, un tad bija jādodas atpakaļ pa lielo tumsu uz 
Vullongongu, lai gatavotos uz nākamās dienas mācībām. 
Esmu priecīga, ka tagad dienas atkal lēnām paliks garākas.

Vēlu jums visiem
jaukus un raibus Jāņus!

Un lai mūsu Sidnejas Latviešu Skola nesakrīt veldrē!
Māra Moore

Laikrakstam „Latvietis“

Jāņi Bonetbejā, ...
Turpinājums no 6. lpp.
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Nesenās dienās, 
kāda mana paziņa, so-
ciālos tīklos, uzdeva 
jautājumu: „Runā, ka ar 
gadiem izplēnējusī Zie-
massvētku sajūta atgrie-
žas ar un caur bērniem. 

Nez’, kas varētu būt Jāņu eksaitmenta 
renesanses katalizators?“

Man personīgi, nebija daudz jā-
domā – „Atliek tikai pāris gadus Līgo 
laikā nebūt Latvijā, lai visu to līgo-
šanas uzparikti vajadzētu par visiem 
100%!“ Un tiešām, šogad kaut kā ļoti, 
ļoti gribējās svinēt tā kā Latvijā.

Zinu, ka Sidnejā vairākas kompā-
nijas ielīgoja jau 21. jūnijā – Latvijas 
vasaras saulgriežos, bet man tomēr prasījās 23. jūnijā Lī-
got un svinēt, ēst paštaisītu sieru, dzert alu, dziedāt un de-
jot ap īstu ugunskuru...

Man par lielu prieku Sidnejas Latviešu teātra aktīvais 
gals ātri vien apstiprināja savu klātbūtni. Mēs ar manu part-
neri Steven sakopām dārzu, ieriktējām ugunskura vietu, es, 
Latvijas Radio 2 fonā skanot, cepu pīrāgus, kārtoju siļķi 
kažokā, sēju 4 dažādus sierus, līgoju līdzi visām līgodzies-
mām jau 22. jūnijā. Sirds pukstēja ļoti patīkamās gaidās.

Dienu pirms pasākuma divi jauni latvieši no Latvijas, 
kas nu jau kādu laiku dzīvo Sidnejā, bet vēl nebija paspē-
juši iedzīvoties latviešu sabiedrībā, ar’ apstiprināja savu 
dalību, tā plašinot mūsu līgotāju pulku un piešķiļot jaunas 
dzirksteles!

Pašā Līgo dienā biju kā uz adatām. Beidzot Līgo pie 
dabas, nevis telpās, beidzot ar ugunskuru un desiņām!!

Paldies Dievam, gada sākuma ugunsgrēku briesmas jau 
piemirsušās, un dūmu smarža, kas piesūcas drēbēs un matos, 
bija ilgi gaidītā Līgo nakts garšviela, pēc kā biju noilgojusies.

Jānis un Linda ieradās pirmie, skaistiem vainagiem un 
austrāļu meijām. Rotāju vidi un priecājos par tik pārdomātu 
gājienu! Visi līgotāji nāca ar pašbrūvētiem gardumiem, un 
mūsu Līgo svētku galds smaržoja pēc Latvijas un Mīlestības.

Jā, mēs viens otru tiešām kaut kā uzlādējām, ka dzies-
mas skanēja brīnum’ labi, danči ar tika uzrauti, ka ap 
ugunskuru zāle nomīdīta, un visi lecām pār ugunskuru, 
saņemot dabas mātes svētības, kā jau tas pienākas!

Un Dievs mūs bija pasvētījis ar brīnumsiltu nakti – nu 
pasakaini! Kafiju un desertu gan baudījām iekšā, skatoties 

Limuzīnu Jāņunakts krāsā. Nu kā ķirsītis uz putukrējuma!
Man prieks, ka arī mans mīļotais grieķis, arī aizvien 

vairāk tiek ierauts latviešu tradīciju virpulī, un, ar sajūsmu 
stāstot par mūsu svētkiem saviem tuviniekiem, pauž Latvi-
jas vārdu pasaulei.

Jā, mēs esam stipra un bagāta tauta! Es ceru, ka mums šī 
vēlēšanās svinēt savas tradīcijas, nepazudīs. Mēs esam svē-
tīta tauta – gan Latvijā, gan pasaulē!

Svinēsim, dzīrosim, dziedāsim, dejosim, jo mums IR 
tas, kas daudzām tautām nav, un mēs VARAM!

Bonija – Ilze Viļuma
Laikrakstam „Latvietis“

Līgo – 2020 Sidnejā
„No rīta skaidri zinām, būs sukas šā kā tā...“

Līgotāji.
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„Lielais“ ugunskurs.
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Līgošana ap „lielo“ ugunskuru. Kadrs no video ieraksta.
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Lēkšana pāri „mazajam“ ugunskuram. Kadrs no video ieraksta.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $7 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $48.
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„Bet pats miera 
Dievs lai jūs svētī caur-
caurim, un jūsu gars, 
dvēsele un miesa visā 
pilnībā lai paliek bez-
vainīgi līdz mūsu Kunga 
Jēzus Kristus atnākša-

nai,“ saka apustulis Pāvils.
Par cilvēka Dvēseli liecina Bībele, 

kā arī viss antīkais mantojums, un ga-
rīgā pieredze visās tautās un zemēs – 
no vienas puses, gan arī mūsdienu 
zinātņu un medicīnas ilggadīgi atklā-
jumi – no otras. Apkopojot šo atziņu 
krājumu, var sacīt tā:

Katram cilvēkam piemīt viņa indivi-
duālā dvēsele, kas ir tas īstenais Tu Pats 
jeb tava Apziņa, kas ir nemirstīga. Dvē-
sele lokalizējas cilvēka organisma krūšu 
rajonā un ir Gara sēdeklis. Cilvēka Gars 
ir dvēseles smalkākā daļa jeb tās galva. 
Gars normāli caurvij visu organismu 
un sniedzas virs pakauša vairākus des-

mitus centimetru. Paaugstināts Gars 
caurvij cilvēka organismu un sniedzas 
virs pakauša vairākus metrus. Tie, kam 
Debesis ir devušas dāvanu REDZĒT – 
pēc Gara augstuma var novērtēt cilvēka 
garastāvokli (1.Kor.12:10). To var arī 
konstatēt ar jūtīgu aparatūru pēc krāsu 
spektra rajonā ap galvu. Gars ir cilvēka 
saikne ar Dievu To Kungu. Kad Dieva 
Gars nolaižas (izlejas) pār cilvēka Garu, 
tad cilvēks saņem Spēku pieplūdumu. 
Salauzts vai panīcis cilvēka Gars uz-
reiz tad atjaunojas, Gars paaugstinājas 
un pieaug izmēros, un pat izvirzās virs 
cilvēka fiziskā ķermeņa robežām. Gars 
tiek paaugstināts caur dievkalpojumu, 
kā arī caur visām gaišām un mīlestības 
pilnām nodarbēm cilvēka dzīves laikā. 
Pie tām pieskaitāma tava profesija, tavi 
hobiji, tava filozofija, tava ģimene un 
sabiedrība.

Kad Dvēsele/Gars ieiet ķermenī, 
rodas dzīvība. Kad Tas atstāj ķermeni, 

paliek pīšļi.
Ideāls cilvēks būtu – ar augstu Garu, 

tīru Dvēseli, un Harmonisku miesasbū-
vi. Pašlaik tādu cilvēku vēl ir ļoti maz.

Dzīvniekiem, atšķirībā no Cilvēka, 
turoties pie šīs terminoloģijas – ir dvēse-
le, bet nav gara. Dzīvniekiem ir izteiktā-
ka arī grupas dvēsele. Dzīvnieka dvēse-
le, pēc fiziskā ķermeņa atstāšanas, tāpat 
turpina eksistēt Viņpasaulē. Visbiežāk 
tā atrod savu Zemes dzīves saimnieku, 
un to mīlestībā gan sagaida, gan pavada 
Viņpasaules gaitās. Gan dzīvnieka, gan 
cilvēka dvēseles Viņpasaulē atrodas sa-
vos smalkajos ķermeņos, un pēc izskata 
praktiski ir aizvadītās dzīves dubultnie-
ki. Šo formu smalkais ķermenis var sa-
glabāt ilgāku laiku. Tomēr cilvēka dvē-
seles veidols vēlāk ieņem aptuveni 30 
gadīga jaunekļa izskatu. Tās Dvēseles, 
kas Viņpasaulē atbilst Skolotāja pozīci-

Reiz nozied viss, kam dzīves krāšņums dots,
Tik paliek mūžs ar darbiem vainagots.
(K. Sausnītis)
Bēres mūsdienās ir laikmetīgs temats. 

Daudzi mirst pasaulē, arī Latvijā. Katra cil-
vēka mūžs noslēdzas ar nāvi. Tātad bēres ir 
notikums, kurš tiek rīkots pēc kāda cilvēka 

aiziešanas mūžībā. Katrā tautā un reliģijā ir savas bēru 
tradīcijas. Latvijā dažādas bēru tradīcijas jau kopš seniem 
laikiem ir kļuvušas par svarīgām bēru parašām.

Šoreiz es nerakstu par situāciju, kas radās sakarā ar 
briesmoņa vīrusa Covid – 19 uzbrukumu. Šoreiz es rakstu 
par situāciju normālos apstākļos. Pasaulē bēru un mirušā 
izvadīšanas tradīcijas ir ļoti dažādas. Latvijā bēru rituāli 
krasi atšķiras pat dažādos novados, un tas ir skaidrojams ar 
ģeogrāfisko stāvokli un reliģisko piederību.

Ir tautas – kā Balkānos, Baltkrievijā, Krievijā un cit-
viet, kur mirušo pieminot, izpilda raudas. Raudas ir dzie-
dājumi, kuros ar raudāšanu, vaimanāšanu, šņukstēsanu un 
tamlīdzīgi, izsaka žēlabas par mirušo.

Latviešiem šādu parašu nav. Un Mārtiņš Luters ir tei-
cis, ka par mirušo nedrīkst raudāt. Tai vietā – mirušo god-
bijīgi cildināt.

Somijā, Dānijā, Igaunijā un Lietuvā aptuveni 80 % mi-

rušo kremē, bet pārējos aprok. Latvijas iedzīvotāji ir konser-
vatīvāki un izvēlas tradicionālo apbedīšanas veidu. Rietumu 
pasaulē kremāciju pirmo reizi sāka izmantot Senajā Grieķijā. 
Vēlāk šo tradīciju pārņēma arī romieši, jo uzskatīja, ka miru-
šā sadedzināšana attīra viņa dvēseli no zemes putekļiem, utt..

Latviešu un krievu bēres ir ļoti līdzīgas. Īpatnējas bēres 
ir čigāniem: arī daudz jautrākas. Austrumtibetā, un reizēm 
arī Indijā, mirušā ķermeni palaida pa upes straumi. Pat 
mūsdienās Gangā varot ieraudzīt mirušo ķermeņus.

Svarīgi ir pienācīgi sagatavot mirušo apbedīšanai. To 
vajadzētu darīt vai nu pēc aizgājēja iepriekš izteiktas vē-
lēšanās vai piederīgo ieteikuma. Nebūtu pieklājīgi zārkā 
ielikt šortos.

Bēres latviešu tautas tradīcijās ir bijis viens no lielāka-
jiem notikumiem, kas jāgodā. Aizvadot mirušo viņā saulē, 
rīkoja bēru mielastu, uz kuru tika aicināti visi viesi, kas 
bija ieradušies bērēs. Atvadu mielasta sastāvdaļa, neskaitot 
ēdienus, ir salds vīns, ar kuru bēru viesus cienā pirms bēru 
mielasta uzsākšanas. Atvadu mielastu mūsdienās rīko visu 
konfesiju pārstāvji, tā izrādot godu aizgājējam.

Šī saulīte brītiņam,
Viņa saule mūžiņam!

Vilis Mileiko
Laikrakstam „Latvietis“

Mūsu mīļais filistrs

ķīmiķis
PĒTERIS BALODIS

63-I
dzimis 1942. gada 18. maijā, Rīgā, Latvijā

mūžībā aizsaukts 2020. gada 29. maijā, Melburnā, Austrālijā

Sit tibi terra levis
Sēro

Lettgallias convents

Bēres
Dažādas tradīcija

Cik liela ir visas Cilvēces kopējā Dvēsele?
Garīgais komentārs

 
Turpinājums 15. lpp.
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aprūpi. Mūsu algu budžets šogad pār-
sniegs 2 miljonus dolāru.

KZ: Tātad, esat krietni pieauguši 
pēdējā laikā; lūdzu, pastāsti pa YA-
CAH saimniecības vadību!

HP: YACAH ir reģistrēta labklājī-
bas organizācija, pavalsts apstiprināta 
veco ļaužu aprūpes un valsts apstiprinā-
ta ierobežoto ļaužu aprūpes piedāvātāja. 
Mūsu valde sanāk katru mēnesi pārska-
tīt padarīto, apstiprināt izdevumus, ap-
liecināt turpmāko budžetu un pārrunāt 
nākotnes vajadzības. Pašlaik valdē 3 ne-
atkarīgi un 2 atalgoti dalībnieki, bet sē-
dēs piedalās arī divi nodarbību vadītāji.

Ierēdņi un darbinieki arī sanāk 
kopā katru mēnesi. Sanāksmēs viņi 
pārrunā klientu aprūpes vajadzības 
un praksi, valsts un pavalstu aprūpes 
noteikumus un piedalās apmācībās, lai 
paaugstinātu mūsu piedāvājumus.

Katrus trīs gadus mūsu klientu dar-
bību, dokumentāciju un pašvaldības 
stāvokli pārbauda neatkarīgas organizā-
cijas, lai novērtētu mūsu akreditēšanas 
piemērotību. Pārbaudē ietilpst ne tikai 
dokumentu pārskats, bet arī tikšanās 
ar mūsu valdi, ierēdņiem un klientiem. 
Pārbaudes nolūks ir nodrošināt, lai mēs 
darbotos ar departamentu noteiktajiem 
standartiem. Mūsu beidzamā pārbaude 
notika 2019. g. maijā, un mūsu pārbau-
de ieguva visaugstāko atzinību.

KZ: Kādu palīdzību Jūs piedāvā-
jat klientiem?

HP: Mēs piedāvājam mūsu klien-
tiem vairākas programmas un palīdzī-
bu pēc viņu vajadzībām un prasībām. 
Mūsu reģistrētā medmāsa piedāvā ve-
selības pārskatu un medikamentu ap-
kopību, bet pārējie darbinieki izpalīdz 
klientiem ar mājas, dārzu un dzīvnie-
ku apkopi, iepirkšanos, transportu, ve-
ļas mazgāšanu un ar vēl daudz ko citu. 
Bieži mūsu klātbūtne vien ir svarīga 
klientu labsajūtai, bet arī pavadām 
klientus izbraukumos un palīdzam ar 
vingrošanu un pastaigu programmām. 
Mēs arī palīdzam klientiem, kad ar ve-

cumu vai kustību traucējumiem rodas 
prasības pēc dzīvokļa remontēšanas, 
lai klients varētu turpināt dzīvot savā 
mājā, bet ir vajadzīgas modifikācijas 
mājā. Piedāvājam arī unikālu terapiju 
programmu, mūsu sunīšu programmu, 
kad Raimonds Štubis ar viņu burvī-
giem sunīšiem, Popī un Koko, apcie-
mo mūsu klientus viņu mājās, un arī 
vairākās veco ļaužu mītnēs.

KZ: Vai klientiem jāmaksā par 
jūsu aprūpes programmām?

HP: Tas ir atkarīgs no klientu va-
jadzībām un vēlmēm. Ja klients iztiek 
tikai ar valsts veco ļaužu pensiju, tad ir 
iespējams, ka viņiem nebūs jāpiemak-
sā no paša līdzekļiem. Kad piesakās 
jauns klients, mēs pārrunājam viņa 
vajadzības un vēlmes, un tad kopā sa-
stādām atbilstošu programmu un bu-
džetu – programmas izpildīšanai.

Mūsu pakalpojumu cenas ir ļoti 
pieņemamas, salīdzinot ar citām orga-
nizācijām, jo mēs iztiekam bez lieliem 
pieskatāmiem izdevumiem, lielā mēra 
ar Daugavas Vanagu atbalstu. Visas 
cenas parādās mūsu mājas lapā: www.
youragedcare.org

KZ: Kā publika var pieteikties 
jūsu programmai?

HP: Pirmkārt, jāpieprasa piemē-
rotības novērtējumu. Tas notiek pašu 
mājās, un to izpilda Veco ļaužu ap-
rūpes novērtēšanas grupa (My Aged 
Care – myagedcare.gov.au). Mēs esam 
gatavi palīdzēt ikkatru, kurš vēlas tu-
vāk iepazīties ar savu piemērotību, lai 
piedalītos šajā Palīdzība pašu mājās 
(Home Care Package) programmā. 
Piezvaniet un tad pārrunāsim iespējas.

Palīdzība pašu mājās programmas 
maksājumus piešķir tieši programmas 
dalībniekiem, ne programmas devē-
jiem. YACAH piedāvā brīvu konsultā-
ciju ik katram, kurš vēlās tuvāku in-
formāciju sakarā ar šīm programmām 
un atbalsta iespējām.

KZ: YACAH dod priekšrocību lat-
viešu izcelsmes pilsoņiem, un labprāt 
pārrunātu jūsu vajadzības. Piezvaniet 
Heterai (02) 8764 3669, biroja darba 
laikā. Var arī piezvanīt un parunāties 
ar Andri Drēziņu, kurš arī pieejams, 
zvanot uz (02) 8764 3669, biroja darba 
laikā. Ja esiet kādreiz Daugavas Vana-
gu telpās Benkstaunā, varbūt varēsiet 
turpat pārrunāt ar Heteru vai Andri 
YACAH piedāvājumu iespējas.

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“

„Palīdzība pašu mājās“ ...
Turpinājums no 2. lpp.

Sidnejas Daugavas Vanagu nams, kurā atrodas YACAH birojs.
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jai, var izvēlēties projicēt sirmgalvja un 
cienījama vecuma izskatu.

Cilvēka Dvēselei ar smalko ķerme-
ni arī Viņpasaulē tiek lietotas sava vei-
da drēbes, kas sākotnēji pēc aizieša-
nas var būt zemes dzīves laika drēbju 
kopija, bet vēlāk mainās. Bībele saka: 
„Tiem tika dotas baltas drēbes...“ Un 
atkal: „Mēs negribam tapt izģērb-
ti, bet pārģērbti...“ (2.Kor.5:4). Ir arī 
norādes, ka drēbju veidols Viņpasaulē 
izsaka pozīciju. Debesu kara pulki se-
koja Viņam uz baltiem zirgiem, tērpti 
baltā, tīrā audeklā.“ (Atkl.9:14).

Metafizika ļauj spriest, ka visas Cil-
vēces kopējā Dvēsele aizņem aptuveni 
pusi visa milzīgā Universa. Tā ir totāli 

gigantiska platība, ko Cilvēks arī fizis-
ki kādudien var apdzīvot, tas nozīmē, – 
gadiem ceļot, pētīt un apgūt – grandio-
zās Kosmiskās tāles, to neizmērojamā 
daudzveidībā un krāšņumā. Tas ir tas 
apgabals, līdz kuram tu tīri teorētis-
ki šodien spēj aizdomāties. Tāpēc no 
cilvēka viedokļa Visums ir bezgalīgs. 
Cilvēces kopējā Dvēsele laikmetu gaitā 
pieaug izmēros. Vai izmēros pieaug arī 
Visums, nav zināms, bet ir ticams.

Bet vispirms ir jāsakārto stāvoklis 
uz Zemes. Iepriekšējās civilizācijas uz 
Zemes pirms desmitiem tūkstošu gadu 
jau vairākas reizes pienāca tuvu šādai 
iespējai, tomēr neizturēja un pašiznīci-
nājās. Kad sasniedz zināmu attīstības 
pakāpi, – tad ja zinātne un garīgums iet 
roku rokā un ir līdzsvarā – tu kļūsti par 
Kosmisku civilizāciju, un saņem atļau-

ju sadarbībai ar citām Kosmiskām ci-
vilizācijām. Tas norādīts antīkajā man-
tojumā, pieminēts Bībelē, kā arī citos 
reliģiskos rakstos. „Un tie valdīja kopā 
ar Kristu tūkstoš gadu...“ (Atkl.20:4)

Šodien Cilvēce tuvojas līdzīgi 
augstai attīstības pakāpei. Tāpēc Ga-
rīgais briedums un garastāvoklis gan 
indivīdam gan visai Civilizācijai – 
kļūst extra nozīmīgs globālā mērogā. 
Visas Cilvēces kopīgo garastāvokli, 
savukārt, sastāda visu indivīdu gara-
stāvokļu summa. Tas ir veids kā mēs 
katrs piedalāmies Cilvēces kopīgajā 
virzībā uz priekšu.

Vēlu jums labu Garastāvokli!
Mācītājs Raimonds Sokolovskis
(Bībelē skat. I Kor.2:11, Rom.8:16, 

I Tes.5:23, u.c.,)
Laikrakstam „Latvietis“

Cik liela ir visas Cilvēces ...?
Turpinājums no 14. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 26. jūnijā.
€1 = 1,63130 AUD
€1 = 0,90575 GBP

€1 = 1,74280 NZD
€1 = 1,12130 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
ALB: ALB sarīkojumi tiek uz laiku 
ATCELTI. Darīsim zināmu, kad atkal 
darbība atsāksies. ALB valde
ALB LAIMA: ALB Laima birojs JO-
PROJĀM STRĀDĀ; tālr. 8172 0820
Sestdien, 4. jūlijā, Vanadžu pusdie-
nas DV namā. Obligāta iepriekšējā 
pieteikšanās 0421 282 262.
Svētdien, 5. jūlijā, plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Sestdien, 11. jūlijā, Vanadžu pusdie-
nas DV namā. Obligāta iepriekšējā 
pieteikšanās 0421 282 262.
Svētdien, 12. jūlijā, plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Svētdien, 19. jūlijā, plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 
noteikumi; jāsagatavo dalībnieku sa-
raksts ar adresēm.
Svētdien, 5. jūlijā, plkst. 11.00 5. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem, dievkalpo-
jums ar dievgaldu.
Svētdien, 19. jūlijā, plkst. 11.00 
7. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, diev-
kalpojums.

Brisbanē
Līdz jūlija beigām ATCELTI visi Bris-
banes Latviešu biedrības pasākumi, 
kora Baltika mēģinājumi, Draudzes 
dievkalpojumi un citas sanāksmes. 
Brisbanes Latviešu nams ir SLĒGTS.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Draudzes dievkalpojumi ATCELTI.

Kanberā 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Daugavas Vanadžu pusdienas ir AT-
CELTAS Domājam, ka pusdienas at-
sāksies 2020. gada 7. sept., bet tas notiks 
tikai tad, ja būs atļauts saistībā ar valdī-
bas noteikumiem. Vanadžu sanāksmes 
ir atceltas līdz septembra pilnsapulcei.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Sākot ar 22. martu, visi dievkalpojumi 
tiek ATCELTI līdz turpmākajam.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 5. jūlijā, plkst. 10.30 diev-
kalpojums.
Svētdien, 19. jūlijā, plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sestdien, 4. jūlijā, plkst. 12.00 pusdiena 
DV namā. Apmeklētājiem jāievēro pa-
valsts veselības ministra COVID-19 aiz-
sardzības noteikumi. Obligāti jāpiesakās: 
mob. 0424 717 365 vai 0409 027 994.

Sakarā ar Covid-19 straujo izplatīša-
nos, visi sarīkojumi Sidnejas Latviešu 
namā ir ATCELTI un Latviešu nams ir 
SLĒGTS līdz turpmākam ziņojumam.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Dievkalpojumi Svētā Jāņa baznīcā pa-
treiz ATCELTI.
Svētrunas var tagad noskatīties uz 

YouTube gan latviešu, gan angļu 
valodā:
https://www.youtube.com/channel/
UCK2IwlGgZrp1I_KLisSrdJg

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdienas dievkalpojumi jūlijā notiks 
saskaņā ar sabiedriskajām regulām. 
Dievkalpojumus vadīs mācītājs Rai-
monds Sokolovskis. Lūgums sazināties 
ar mācītāju R. Sokolovski, lai uzzinātu 
par nākamajiem dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē

Latvijā
Piektdien, 10. jūlijā, plkst. 20.00 Me-
žaparka Zaļajā teātrī uz koncertu Arri-
vederci Roma aicina Tenoru trio. Rai-
monds Bramanis, Mihails Čuļpajevs 
un Juris Vizbulis – trīs jauni, spilgti, 
publikas un kritiķu atzinību guvuši 
Latvijas Nacionālās operas solisti ir 
apvienojuši savas balsis un harismu 
muzikālā apvienībā Tenoru trio.  

No 10. jūnija iekštelpās drīkst pul-
cēties līdz 100 cilvēkiem, bet pasā-
kumos ārtelpās – līdz 300. Saglabā-
jas nosacījums, ka iedzīvotājiem ir 
jāievēro divu metru fiziskā distan-
cēšanās.  ■

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
2. jūlijs
Lauma, Ilvars, Halina
1885. scenogrāfs, gleznotājs, grafiķis 
Eduards Brencēns.
1895. skolotāja, literatūras zinātniece 
Austra Kārkliņa.
1905. aktieris Ernests Karelis.
1955. literatūras zinātnieks, muzeju 
speciālists Jānis Garjāns.
1960. dibināts Latgaļu Pētniecības in-
stitūts Indianapolē ASV.

3. jūlijs
Benita, Everita, Verita, Emerita
1954. latviešu garīdzniece, LELBĀL 
arhibīskape Lauma Zušēvica.

4. jūlijs
Uldis, Ulvis, Sandis, Sandijs
Ebreju tautas genocīda upuru piemi-
ņas diena
ASV Neatkarības diena

1710. Rīga kapitulē krieviem.
1941. īsi pēc nacistiskās Vācijas spēku 
ienākšanas Rīgā tiek nodedzināta Rī-
gas Horālā sinagoga un vēl divas Rīgas 
sinagogas. Rīgas horālās sinagogas 
nodedzināšanu vadījis Viktors Arājs 
saskaņā ar vācu instrukcijām.
1970. valodniece, politiķe Vineta Poriņa.
1970. politiķis un jurists, LR iekšlietu mi-
nistrs (1999.g. 16.jūl. – 2002.g. 30.sept., 
2007.g. 20.dec. – 2009.g. 12.marts), LR 
tieslietu ministrs (2009.g. 12.marts – 
2010.g. 17.marts) Mareks Segliņš.
1970. Latvijas un Spānijas šahists, liel-
meistars Aleksejs Širovs.

5. jūlijs
Andžejs, Andžs, Edīte, Esmeralda
1915. dzejniece Marta Skuja.
1942. arhitekts Andrejs (Andrew) An-
dersons.
1945. ASV un Lielbritānija atzīst Poli-

jas komunistu valdību.

6. jūlijs
Anrijs, Arkādijs
1650. Kurzemes hercogs Frīdrihs Ka-
zimirs Ketlers.
1895. aktieris Jānis Osis.
1930. operdziedātājs Kārlis Zariņš.
1935. SLT aktrise, režisore, tulkotāja 
Lija Veikina.

7. jūlijs
Alda, Maruta
1932. ALT aktieris, režisors, sabied-
risks darbinieks Austrālijā Ivars Mi-
rovics.

8. jūlijs
Antra, Adele, Ada
1920. dzejniece, rakstniece Dzidra 
Rinkule-Zemzare.
1927. mākslinieks Haralds Norītis.  ■


