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Raunas upe Vidzemē.

PBLA Kultūras fondu pārstrukturēs
Paplašinās darbību un nosaukumu
Tiekoties attālināti,
lai pārrunātu darbības
plānus
2021. gadam,
Pasaules brīvo latviešu
apvienības (PBLA) valde atzinīgi novērtēja un
ar vienbalsīgu lēmumu konceptuāli
atbalstīja PBLA Kultūras fonda iniciatīvu pārstrukturēt fonda darbu un
paplašināt tā nosaukumu uz PBLA

Kultūras fonds un padome (KF&P).
Valde piekrita arī Kultūras fonda ieteiktajām maiņām KF&P misijas definīcijā, kura tiks iekļauta fonda un padomes darbības noteikumos, atvietojot
novecojušo.
PBLA valde balsoja, ka Kultūras fonds un tā padome ir PBLA vispārējās struktūras sastāvdaļa, kas
darbojas PBLA kultūras darba ko-

Ceļot jauno, saglabāt veco!
LAAJ jaunais prezidijs
Jaunais, 2021. gads ir
sevi jau pieteicis ar daudz
jauniem izaicinājumiem.
Nav nekāds noslēpums,
ka patreizējie pandēmijas nolikumi ierobežo ne
tikai mūsu ikdienu, bet
arī visu sabiedrisko organizāciju darbu.
Ik pēc trim gadiem Latviešu Apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ)
maina savu mājas vietu, nu ir pienākusi
Adelaides reize pārņemt vadību.
Jaunā LAAJ valde jau ir uzsākusi
savu darbu un ir novadītas pirmās divas sēdes, kurās tika apspriesti jaunie
darba virzieni un galvenās darba vadlīnijas. Pieņemot LAAJ vadību, nospraudām dažas izmaiņas ierastajā darba
kārtībā, viena no tām ir pieaicināt sēdēs
pavalstu vicepriekšsēžus (ZOOM platforma). Iemesls ļoti vienkāršs, jo viņu
viedoklis arī ir ļoti svarīgs.

Gadiem vērojot LAAJ
darbību un arī pašai esot
LAAJ darbā, ievēroju, ka
vairākumā gadījumu tiek
akcentēta uzmanība uz
trim vadošām pavalstīm –
Dienvidaustrālija, Jaundienvidvelsa un Viktorija. Daļēji to var
saprast un izskaidrot, tās ir lielākās un
tajās ir visdarbīgākās latviešu organizācijas, un šīs pavalstis rīko Austrālijas
Kultūras dienas. Jā, tas tā ir, bet mums
kā vadošai organizācijai nav tiesības
aizmirst arī tās pavalstis, kurās latviešu
sabiedrības darbs ir mazliet pieklusis,
vai samazinājis savu jaudu. Ir ļoti viegli aizrunāties ar frāzēm: mēs jau esam
maz palikuši, vairs neviens nerunā latviski utt.; čīkstēšana daudziem, diemžēl, ir palikusi par neatņemamu dzīves
Turpinājums 2. lpp.

ordinācijai, kā arī līdzekļu sagādei
un piešķiršanai.
PBLA Kultūras fonda un padomes
priekšsēdis Juris Ķeniņš no Kanādas uzsvēra, ka kultūras darbs līdz
ar izglītības darbu ir neatņemama un
svarīga PBLA darbības sastāvdaļa un
piedāvāja aktivizēt radošos cilvēkus
Turpinājums 4. lpp.
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Ceļot jauno, saglabāt veco!
sastāvdaļu. Taču realitāte mums pierāda pretējo, vēlos minēt divus piemērus.
Pavisam nesen divi aktīvi Adelaides sabiedrības darbinieki sava maizes darba dēļ bija spiesti pārcelties uz
citu pavalsti. Samērā īsā laika posmā
Ivetai Leitasei (LAAJ valdes pārstāve izglītības un skolu nozarē) izdevās
organizēt latviešu skolu Kanberā. Pagaidām tikai ar nelielu skolēnu skaitu,
bet skola ir un darbojas. Kanberas latviešu sabiedrība ir gan pārsteigta, gan
pateicīga par tādu pagriezienu. Citēju
Jura Jakovica (LAAJ vicepr. Kanberā) teikto: „Esam laimīgi, ka mums ir
tāds aktīvs cilvēks ienācis sabiedrībā,
jūtamies pacilāti, un tagad daudz lietas ir atkal sākušas kustēties...“
Reinis Dancis (LAAJ priekšsēdes vietnieks) vēl īsākā laika posmā
apzināja tautiešus tālajā Darvinā. Jau
2020. gada 18. novembra svinības noturot apmēram 25-30 tautiešu sabiedrībā
un pat pievēršot vietējo politiķu uzmanību, kas nebūt nav mazsvarīgs faktors.
Skeptiķi varētu teikt: tas tāds vienas
reizes pasākums... Cik man zināms, jau
tiek domāts, kur sanākt kopā Darvinas
latviešu kopai Baltā galdauta svētkos.
Vai šie piemēri neliek Jums justies
lepniem un vai šie piemēri neizdzēš
neticību, ka varam turpināt pastāvēt,
kā latvieši un lolot savu piederību?
Manuprāt, kad darbi runā paši par
sevi, tad nekādām šaubām par latviešu
izzušanu plašajā Austrālijā nav vietas.
Vajag vienkārši sirdī būt latvietim.
Tagad mazliet sīkāk par LAAJ
darbu
Vispirms par valdes sastāvu – Reini Danci un Ivetu Leitasi esmu jau
augstāk minējusi.
Kultūras nozari vada Ilze Lībeka,
kura jau aktīvi darbojas dažādās KF
darba grupās. Patreiz viņa vada ALB
grāmatnīcu Sakta un sastāv arī skolas
padomes valdē.
Par informācijas un administratīvām lietām atbild Mārīte Rumpe,
patreiz strādā pie LAAJ mājas lapas
sakārtošanas. Adelaides sabiedrībā
viņa ir vienkārši neatvietojama, gan
senioru grupas Laima darbā, gan pildot Adelaides Latviešu skolas priekšsēdes pienākumus.
Mairitai Antonai ir uzticētas
LAAJ finanses, viņa pilda kasieres
pienākumus. Jāatzīmē, ka pirmie uzdevumi, kuri bija saistīti ar finanšu
pārņemšanas procedūrām tika veikti
augstā profesionālā līmenī. Pieminēšu, ka Mairita ar savu ģimeni Adelaidē ir nonākusi pavisam nesen. Meitas
apmeklē Adelaides Latviešu skolu un
bērnudārza grupiņu. Pēc profesijas
Mairita ir finansiste.
Ilga Vēvere pilda sekretāres pienākumus un atbild par protokolu izsūtīšanu LAAJ biedriem. Ilga pārstāv
arhīvu apzināšanas jautājumus Austrālijā. Tieši arhīvu jautājums ir š.g.
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LAAJ prezidijs. Priekšā no kreisās: Ilga Vēvere, Skaidrīte Aguļēviča, Iveta Leitase.
Aizmugurē: Mārīte Rumpe, Reinis Dancis, Ilze Lībeka. Trūkst Mairita Antona.
darāmo darbu sarakstā vienā no pirmajām vietām, bet par to sīkāk sekos
publikācijas laikrakstā Latvietis tuvākā laikā. Ilga Vēvere ir Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas priekšniece.
LAAJ vadīt ir uzticēts man –
Skaidrītei Aguļēvičai (Agoulevitchs).
Šo pienākumu esmu uzņēmusies pildīt
ar lielu atbildības sajūtu, jo saprotu
tās nozīmi, kā augstākai organizācijai
Austrālijā un Jaunzēlandē visas pasaules latviešu diasporas priekšā. Vairākus
gadus sastāvēju DLOA valdē, kā arī
darbojusies LAAJ valdē iepriekš. Dienvidaustrālijas Organizāciju Apvienības
(DLOA) priekšsēde no 2017. gada un
kā vicepr. LAAJ pārstāvēju Dienvidaustrāliju. Vadu Adelaides latviešu radio programmu Latvju Balss (27.g).
Viens no pamatprincipiem, veidojot šo valdi, man bija pulcēt ap sevi
gados jaunus cilvēkus, kuri var nākt
priekšā ar pilnīgi jaunām idejām un
savu redzējumu. Domāju, ka man tas
ir izdevies. Pārmetums, ko bieži dzirdam, ka neiesaistām jauniešus sabiedrības darbā, šoreiz var izpalikt.
Visa pasaule patreiz ir daļēji paralizēta COVID-19 dēļ. Daudzu organizāciju ierastais darbs tiek ietekmēts. Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība (PBLA)
meklē citus risinājumus, PBLA Kultūras Fonda (KF) darbā arī ir izmaiņas
un pārkārtošanās, Amerikas, Kanādas,
Eiropas... visiem ierastais darbs ir jāpārkārto uz jaunu darbības vilni. LAAJ
nav izņēmums, arī mums ir jāmeklē citi
ceļi, kā rīkot Austrālijas KD, kā vadīt
darbu Annas Ziedares Vasaras vidusskolā, kā vadīt korus, deju kopas utt..
LAAJ uzdevumu sarakstā ir arī paplašināt sadarbību ar organizācijām pasaulē
un pārstāvēt Austrālijas un Jaunzēlandes intereses Latvijas valdības priekšā.
Tas nebūs viegli, bet vai tam jābūt
viegli???
Meklējot jaunus risinājumus, ieviešot jaunas tradīcijas, mēs ļoti viegli
varam aizmirst, kāpēc mēs pastāvam
un kam mēs kalpojam? Kas ir tas, ko
organizāciju, apvienību, nodaļu pa-

matlicēji likuši pamatā kā pamatvērtību, dibinot šīs organizācijas?
Ceļot jauno, saglabāt un cienīt
veco, tas ir mūsu galvenais uzdevums!
Skaidrīte Aguļēviča,
LAAJ priekšsēde, Adelaidē
e-pasts: sagulevica@gmail.com
Laikrakstam „Latvietis“
P/S Sirsnīgs paldies Kristīnei Saulītei
un visai PBLA saimei, par saņemto atbalstu, uzsākot LAAJ darbu!
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Sveicināti, lasītāji!
Pagājušā nedēļā pasauli pāršalca ziņas –
Facebook ir „pārtraucis
draudzību“ ar Austrāliju.
Atbildot uz Austrālijas valdības plāniem likt Facebook maksāt par mediju uzņēmumu ziņu
publicēšanu, Facebook apturēja visu ziņu
mediju līdzdalību Austrālijā – Austrālijas
mediju materiāli visi pazuda no Facebook,
un Austrālijā vairs nebija iespējams redzēt
citu ziņu materiālus. Tas viss notika uzreiz
nākamajā dienā pēc tam, kad Austrālijas
parlamenta apakšpalāta (House of Representatives) pieņēma trešajā lasījumā Ziņu
mediju un digitālo platformu obligāto kaulēšanās kodeksu (News Media and Digital
Platforms Mandatory Bargaining Code).
Pasaulē to saprata kā bezkaunīgās lielfirmas Facebook kaujas gājienu pret mazo
Austrāliju, kura tikai centās prasīt taisnīgo daļu no Facebook milzīgās peļņas.
Piemēram, 2019. gadā Facebook ieņēma
$674 miljonus no Austrālijas reklāmām,
bet maksāja Austrālijā zem $17 miljonus
nodokļos. Pasaulē šo likumu uzskata par
precedentu, un tāpēc arī ir lielā interese.
Manuprāt, likums nav labs, gan no
praktiskas, gan loģikas puses. Skaidrs,
ka ir jādara kaut kas, lai Facebook godīgāk maksātu nodokļus. Pirmais solis
jau sperts – 2020. gadā ASV Ieņēmumu
dienests iesūdzēja Facebook par to, ka
tā izmanto savas holdinga sabiedrības
Īrijā, lai minimizētu nodokļu maksāšanu. Pagājušā gada decembrī Facebook
sācis izbeigt savu Īrijas firmu darbību.
Austrālijas likums neuzrunā nodokļu jautājumu, un neparedz nekādus
maksājumus Austrālijas valstij. Tas
uzliek par pienākumu digitālām platformām vienoties ar lielām ziņu organizācijām (ienākumi virs $150 000) par
cenu, ko tās maksās ne tikai par ziņu ievietošanu, bet pat par vienkāršu saiti uz
kādu rakstu (Likuma pants 52B (1) (b)).
Ja abas puses nevar vienoties par cenu,
tad tas tiek nodots obligātai arbitrāžai.
Kāpēc šāds likums radies? Salīdzinājumā ar citām demokrātijām, Austrālijas
mediju uzņēmumiem ir ļoti liela ietekme
uz valsts darbību. Ja pirms daudziem gadiem bija likumi, kuri nodrošināja mediju
dažādību, neatļaujot vienam uzņēmumam
savākt vairākus laikrakstus, radio un televīziju kanālus, tad tas sen ir atmests, un
gandrīz visa komerciālā ziņu medija visā
kontinentā ir divu uzņēmumu rokās: News
Corp Australia un Nine Entertainment Co.
Šīs organizācijas brīvprātīgi ievieto
savas lapas Facebook, un aicina saviem
lasītājiem dalīties Facebook ar saitēm
uz pašu rakstiem. Facebook „draudzības pārtraukšanas“ solis nekādi neietekmē ziņu organizāciju pašu mājas lapas, tas tikai atņem tām brīvo reklāmu.
Un tagad grib vēl iekasēt no Facebook.
Skaidrs, ka „karš“ ir tikai sācies.
GN
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PBLA aicina
Projektu konkurss diasporai
PBLA aicina latviešu organizācijas pasaulē iesniegt projektus Dziesmu
svētku tradīcijas ilgtspējai un profesionālās mākslas pieejamībai diasporā.
PBLA pārstāvniecība Latvijā aicina latviešu diasporas organizācijas
un biedrības visā pasaulē pieteikties
2021. gada dziesmu svētku tradīcijas
ilgtspējas un profesionālās mākslas
pieejamības projektu konkursam, ko
PBLA īsteno kā valsts pārvaldes uzdevumu sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju. PBLA vienlaikus aicina visas dalīborganizācijas ļoti
rūpīgi apsvērt, kādus jēgpilnus un saturīgus pasākumus un norises pandēmijas apstākļos šī kopprojekta ietvaros
viņiem patiešām būs iespējams īstenot.
Projektu pieteikuma un tāmju pa-

rauga veidlapas iespējams saņemt,
griežoties pie attiecīgās PBLA dalīborganizācijas (Eiropā – pie Eiropas Latviešu apvienības, ASV – pie Amerikas
Latviešu apvienības, Austrālijā – pie
Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ), Kanādā – pie Latviešu Nacionālās apvienības Kanādā utt.).
Projekti, tos iepriekš saskaņojot
ar attiecīgo PBLA dalīborganizāciju, jāiesniedz PBLA pārstāvniecībā Rīgā līdz šī gada 15. martam
(e-pasts: pbla-latvija@pbla.lv).
Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti viena mēneša laikā kopš pieteikumu
saņemšanas. Jautājumu gadījumā laipni
lūdzam sazināties ar PBLA pārstāvniecību, e-pasts: pbla-latvija@pbla.lv.
PBLA pārstāvniecība
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DV Kanberas nodaļas saime.

DV Kanberas nodaļa atbalsta
Kanberas latviešu jauniešu organizācijas

Šī gada 10. februārī,
privātmājās, Čiflijā (Chifley), notika DV Kanberas nodaļas vanagu/
vanadžu
pilnsapulce.
Pilnsapulci vadīja DV
Kanberas nodaļas vanagu/vanadžu priekšsēde Inta Skrīvere.
Pārrunājot finansiālos piešķīru-

mus, līdztekus ziedojumiem Latvijai,
pilnsapulce piešķīra dāsnu finansiālo atbalstu divām Kanberas latviešu
jauniešu organizācijām – Kanberas
Latviešu skolai un tautas deju kopai
Sprigulītis.
Paldies devējiem!
Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;
**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;   
A. Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net
A. Padegs 845-462-3317(NY)
apadegs@optonline.net
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Sidnejā Parnell ielas svētki

PBLA KF pārstrukturēs
Turpinājums no 1. lpp.

latviešu sabiedrībā pasaulē šī darba
veikšanai un koordinēšanai.
Sadarbībā ar PBLA dalīborganizācijām tika formulēti šādi galvenie
PBLA KF&P uzdevumi: koordinēt
PBLA kultūras darbu pasaulē; pārstāvēt ārvalstu latviešu (diasporas) kultūras darba intereses Latvijā; atbalstīt latviešu kultūras saglabāšanu un jaunradi
ārpus Latvijas un veicināt tās atpazīstamību; godalgot izcilus latviešu kultūras
sasniegumus un darbiniekus pasaulē.
Diskusijā par KF&P nākotni, kas
notika 5. februārī, PBLA valde aicināja Kultūras fonda valdi un padomi sadarboties un strukturēties tādā sastāvā,

Maija Kovaļevska un Rolands Pīlmens (Roland Peelman).

Maija Kovaļevska un Rolands Pīlmens (Roland Peelman).
bija gods izbaudīt šo ļoti intīmo un
sentimentālo koncertu Maijas Kovaļeskas atzinīgi novērtētās un skaistās
balss izpildījumā.
Valda Stīvensone-Robertsa
(Stephenson-Roberts)
Laikrakstam „Latvietis“
kas veicinātu KF&P misijas pildīšanu.
Tuvākajā nākotnē tiek plānota darba grupas izveide priekšsēža Jura Ķeniņa vadībā. Šī darba grupa sazināsies
ar kultūras darba veicējiem un sabiedrības organizētājiem pasaulē, kā arī
esošajiem fonda nozaru vadītājiem un
apzinātu viņu interesi un iespējas darboties tālāk. Kad KF&P būs veikusi
apzināšanas darbu, tiks izveidoti fonda prezidijs un padome, kā arī sadalītas kultūras nozaru vadītāju atbildības
fonda pārstrukturēšanai un nākotnes
darbībai.
PBLA Kultūras fonds dibināts
1972. gadā. Tā uzdevums vairāk nekā
40 gadus bija atbalstīt latviešu kultūras saglabāšanu un jaunradi, kā arī latviskās izglītības pasākumus ārzemēs,
kas veicināja latviešu sabiedrības na-

FOTO Ojārs Greste

2021. gada 6. februārī koncerta apmeklētājiem Sidnejas Latviešu
namā bija privilēģija
izbaudīt starptautiski atzītā operas soprāna Maijas Kovaļevskas skaisto
balsi. Sākotnēji rīdziniece Kovaļevska
ieguva starptautisku ievērību pēc uzvaras Operalia dziedāšanas konkursā
2006. gadā, pirmo reizi Metropolitan
Operā debitējot Mimì lomā, Pučini
Bohēma (Puccini La Boheme). Kopš
tā laika Kovaļevska Sidnejas publiku ir aizrāvusi ar Mimi lomu, nesen,
2019. gadā, dziedot Austrālijas Operā.*
Mūsu koncertam bija ļoti atšķirīgs raksturs, kurā tika svinētas mīlas
dziesmas, šūpuļdziesmas un latviešu
tautas dziesmas. Tā ietvaros brīnišķīgi
izteiksmīgā un trakulīgā Tautiešami
roku devu, garo Latvijas vakaru burvība Jāņa Mediņa Ir viens vakars un
Jāzepa Vītola, kuru daudzi uzskata par
latviešu klasiskās mūzikas tēvu, skaisto mīlas dziesmu kolekcija.
Kovaļevskas skatuves sniegums
bija patiesi saistošs, viņai prasmīgi
izmantojot tikai šalli, kas atspoguļo
viņas milzīgo pieredzi un zināšanas –
patiešām dramatiskās operas dīvas nosaukuma cienīga!
Klausītājus piesaistīja viņas liriskā un viļņojošā balss, Lūcijas Garūtas
dziesmas Mēness laiva izpildījumā. Šo
skaisto skaņdarbu prasmīgi pavadīja Rolands Pīlmens (Roland Peelman), kura
lidojošās arpēdžijas atdarināja upes viļņus mēnesnīcā. Pīlmens saviļņoja klausītājus arī ar Sibeliusa savdabīgo, tomēr
drūmo Valse Triste, kam sekoja Elenas
Kats-Černinas (Elena Kats-Chernin)
Sunday Rag apburošs izpildījums.
Koncerts noslēdzās ar Jāņa Mediņa dzīvespriecīgo Vasaras Idille un
Lūcijas Garūtas apburošo šūpuļdziesmu Aijā dziesmiņa. Sidnejai noteikti

FOTO Ojārs Greste

Aizraujošs Maijas Kovaļevskas koncerts

* Red.: Mimì, Pučini operā „Bohēma“ (Puccini, „La bohème“) Maija
Kovaļevska dziedāja Melburnā 2018.
gadā un Sidnejā 2015., 2016., 2018. un
2019. gadā.

cionālo pastāvēšanu trimdā.
No PBLA KF līdzekļiem ik gadus
vismaz ASV $20 000 apmērā tiek atbalstīts kultūras darbs un projekti gan
mītņu zemēs, gan Latvijā. KF piešķir
arī nelielas balvas kultūras darbiniekiem ārzemēs par viņu īpašajiem sasniegumiem latviešu kultūras laukā.
PBLA pārstāvniecība
2021. gada 19. februārī
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Pa skatuves dēļiem atkal!
Sidnejas
Latviešu
teātra aktieri ir atsākuši 2021. gada darbību,
gatavojoties
pirmajai
izrādei šim gadam. Covida iespaidota, SLT
darbība bija samazināta
2020. gadā: izrādījām video ierakstus
no agrāk nospēlētām lugām un piedalījāmies ar latviešu dzeju iestudējumu
Latvijas Valsts svētkos.
Tas jau arī forši, bet cik jauki atkal
visiem kopīgi piedalīties izrādes gatavošanā. Ir tāda jauka enerģija, kas rodas, kad pirmo reizi izlasa jaunu lugu.
Tā enerģija uzplaukst vēl vairāk, kad
sāk mēģināt. Ir pārrunas par lomām,
situācijām ar režisoru Jāni Graudu;
vārdu sakot, – ir sadarbība klātienē.
Tas ir, kad sākās iedziļināšanās process, kad sāk iepazīties ar savas lomas
raksturu, kad saliek kopā to, kā pats
aktieris to lomu uztver, un kā režisors
to redz. Un ir ļoti svarīgs režisora vērojums! Tam/tai ir arteur uzdevums –
tas ir saliedēta radošā vīzija. Nekas
nav sliktāks kā izrāde, kur katrs spēlē
kā grib un kur nav saliedējums, nav
viena vienota vīzija.
Man, kad sēdu skatītājos, ātri apnīk tādas izrādes un sāku ilgoties pēc
mājām un labas grāmatas (vai pat vannu tīrīt!). Kad tēloju, tad arī ir ļoti svarīgi, jo tas ir, kas liek aktierim piepūlēties, liek sadarboties, kas rada spēles
prieku un enerģiju, kad beidzot uziet
uz skatuves, kostīmā un sāk dzīvot
jaunā, vienotā lugas pasaulē.
Liekas gan, ka pēc tēlošanas

FOTO Ojārs Greste

Sidnejas Latviešu teātrim top jauna izrāde

No kreisās: sēž Andris Kariks, Bonija Viļuma; stāv Ilona Brūvere, Jānis Čečiņš,
Jānis Grauds, Ojārs Greste.
hiāta*, ka tagad aktieru (Ilona Brūvere, Jānis Čečiņš, Andris Kariks,
Ojārs Greste, Bonija Viļuma) pārrunas un mēģinājumi, lugas iestudēšanas
process ir vēl pievilcīgāks. Ir vēlme sadarboties, radīt ko jaunu, būt kopā. Izrādes sagatavošana prasa daudz darba,
bet aktieri un režisors iegūst arī daudz.
Un galu, gala – iegūst arī skatītāji; tātad, mēs gaidām, kad jūs būsiet kopā
ar mums!
Jums būs ideāla iespēja redzēt, kas

ir šīs sadarbības galapunkts – jaunā izrāde. Tā būs Sidnejā, 15. un 16. maijā.
Es, kad eju uz teātra izrādi, gan
gribu zināt, par ko tā ir. Par to nākamā
rakstā. Pašreiz ir jādalās ar spēles prieku, ka mēģinājumi ir atsākti klātienē
un ka izrāde top!
Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“
* Red.: Hiāts – šķēlums, plaisa;
sprauga.

Bez vainas vainīgie
Jeb kā nolauzt kaklu likumdošanas procesa līkločos

Ceturtdien, 18. februārī, Kultūras ministrija sasaukusi sapulci,
lai ar sabiedriskajiem
medijiem, to pārraugu
un atsevišķiem kultūras
nozares segmentiem diskutētu – kā Latvijas Radio un Latvijas
Televīzijas iziešana no reklāmas tirgus
ietekmē iedzīvotāju informēšanu par
valstī notiekošajiem koncertiem, teātriem, operas un baleta izrādēm u.tml.
Diskusija iniciēta pēc pāris ierakstiem
sociālajos tīklos, kur kultūras jomā
strādājošie, virspusēji apspriežot Latvijas Radio vadlīnijas sadarbībai ar
partneriem, pārmet sabiedriskajam
medijam vēlmi birokratizēt un kontrolēt procesus, kā arī vēlmi kropļot
privātā sektora konkurenci kultūras
pasākumu rīkošanā. Vēl vairāk – publiski pat kodēts apgalvojums, ka Latvi-

jas Radio iestājas pret Latvijas kultūru. Vai tiešām?
Šis jautājums beidzot ir pacelts un
nokļuvis dienaskārtībā. Ir pagājuši
divarpus gadi, kopš Saeima ir lēmusi:
sabiedriskajiem medijiem reklāmas
tirgus no šī gada jāpamet, reklāmu
nav vispār – bez izņēmumiem. Ir pagājuši 3 mēneši, kopš likumdevējs
galīgajā lasījumā apstiprināja jauno
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas
līdzekļu un to pārvaldības likumu,
kur atsevišķi izņēmumi tomēr parādās. Un 2 mēneši kopš Nacionālā
elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) izdeva Vadlīnijas sabiedrisko mediju darbībai ārpus reklāmas tirgus, cenšoties viest lielāku
skaidrību par izņēmumu būtību. Tieši
šie lēmumi un dokumenti ir ietvars
tam, ar ko nākas un nāksies saskarties ikvienam partnerim, kas gribēs

sadarboties vai izvietot paziņojumus
sabiedrisko mediju ēterā.

Iziešana no reklāmas tirgus
nav tukša formalitāte

Sabiedriskā radio un televīzijas
ēters bez reklāmām ir prakse daudzās
Eiropas valstīs. Klausītājam un skatītājam tiek dota iespēja fokusēti pievērsties neatkarīgi veidotam saturam, savukārt privātajiem medijiem - iespēja
nopelnīt vairāk no reklāmas raidlaika
pārdošanas. Latvijā šis tika spriests
teju 20 gadu garumā, līdz 2018. gada
jūnijā pieņemti grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. No tā
brīža bija iespēja par sabiedriskajiem
medijiem un kultūras jomu atbildīgajiem rūpīgi pētīt un vētīt – kā ‘ēterā
bez reklāmām’ tomēr dažus izņēmuTurpinājums 7. lpp.

Laikraksts „Latvietis“
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Dievs, kas redz slepenībā
Jēzus mācīja: Mateja
ev. 6:1-8,16-18; „Sargieties darīt labos darbus
cilvēku priekšā, ka tie
jūs ievērotu, jo tad jums
nebūs nekādas algas no
jūsu debesu Tēva.
Kad tu dari žēlsirdības darbus, neliec savā priekšā tauri pūst, kā to dara
liekuļo sinagogās un uz ielām, lai cilvēki tos godinātu. Patiesi es jums saku:
tie jau saņēmuši savu algu. Bet, kad tu
dari žēlsirdības darbus, lai tava kreisā
roka nezina, ko labā dara, ka tavs žēlsirdības darbs paliek apslēpts; bet tavs
Tēvs, kas redz apslēpto, tevi atalgos.
Kad jūs lūdzat, neesiet kā liekuļi,
kuriem patīk sinagogās un uz ielu stūriem stāvēt un ilgi lūgt Dievu, lai cilvēkiem izrādītos. Patiesi es jums saku:
tie savu algu jau saņēmuši. Bet, kad tu
lūdz, tad ieej savā kambarī un, durvis
aizslēdzis, lūdz savu Tēvu apslēptībā,
un tavs Tēvs, kas redz apslēptībā, tevi
atalgos. Kad jūs lūdzat, nepļāpājiet
kā pagāni; tie domā, ka savu daudzo
vārdu dēļ tiek uzklausīti. Neatdariniet
viņus, jo jūsu Tēvs zina, kas jums vajadzīgs, pirms jūs viņu lūdzat.
Kad jūs gavējat, neesiet nīgri kā

liekuļi, kas rāda drūmu seju, lai rādītos cilvēkiem kā gavētāji. Patiesi es
jums saku: tie savu algu jau saņēmuši.
Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu ar
eļļu un mazgā savu seju, ka tu nerādies kā gavētājs cilvēkiem, bet savam
Tēvam apslēptībā, un tavs Tēvs, kas
redz apslēptībā, tevi atalgos.“
Kad esi domājis par to, ka tici
Tēvam, kas redz slepenībā, tad zini –
tas ir Jēzus mācībā atrodamais otrais
skaidrojums, lai raksturotu Dievu.
Tēvs, kas redz apslēpto, ir tas Pats
Dievs Tēvs, ko Jēzus pielūdza. Šis trīskārtīgi atkārtotais apzīmējums: Tēvs,
kas redz slepenībā, ir unikāls šai vietā
Bībelē. Vecajā Derībā runā par Dievu kā Tēvu savai Israēla tautai – tie
ir Viņa dēli un meitas. Psalms 103:13
skaisti salīdzina Dievu ar tēvu: „Kā
tēvs žēlo savus dēlus, tā Kungs žēlo
tos, kas viņa bīstas“ un Daniēla grāmatas vārdi 2:22 vēsta, ka Dievs „atklāj dzīlēs apslēpto, viņš zina, kas ir
tumsā, gaisma mājo pie viņa.“ Tomēr
nekur citur nav rakstīts, ka Viņš ir
Tēvs, kas redz slepenībā.
Tas ir kas jauns, ko mums vēl un
vēl pārdomāt, kā arī tas, ka Jēzus trīs
reizes atkārto, ka šis Tēvs mūs atalgos,

FOTO Baiba Rēdmane

Pārdomas Lielai lūdzamai dienai

pat ja tas neliekas vajadzīgi vai piemēroti. Viņš neprasa, vai vēlamies to
saņemt. Tā būs, Viņš mūs atalgos, jo
Viņš tā vēlas! Nevienam citam nav tas
jāzina, bet Tu nekad to neaizmirsīsi.
Pat savā vistumšākajā, tukšākajā kambarī ieslēdzies, Tu saņēmi šo algu, šo
negaidīto dāvanu. Pēkšņi Tu zināji, ka
Viņš Tevi redz, dzird, saprot un mīl.
Tu juti, kā tevi dziedināja un pārvērta
Viņa žēlastība. Tu juti, kā Tevī ieplūda
gaisma un miers, it kā Viņš Pats turētu Tevi savā mīlestības apskāvienā, un
Tu zināji, ka šajā vietā Tu tomēr nebiji
viens.
Bērnībā sevišķi mīļas bija tādas
vietas, kur paslēpties. Ja augām daudzu
Turpinājums 15. lpp.

Latvijas diplomātiskais dienests
Latvijas Republikas
starptautiskās atzīšanas
de iure simtgades dienā,
š. g. 26. janvārī, Valsts
prezidents Egils Levits piešķīra plaketes ārlietu ministram Edgaram
Rinkēvičam un visam Latvijas ārlietu
dienestam, novērtējot viņu ieguldīto
darbu un novēlot izturību un veiksmi
Latvijas diplomātijas nākamajā simtgadē. Šodien Valsts prezidenta kancelejas vadītājs Andris Teikmanis
piedalījās šo apbalvojumu svinīgajā
nodošanas ceremonijā.
„Lai kā Latvijas valstij ir gājis tās
pirmajos 100 gados, es gribu teikt, ka
Latvijas diplomātiskajam dienestam šis
gadu simts ir bijis spožs. Jau sākot ar
1918. gada novembri, kad uz piezīmju
papīra malām Zigfrīds Anna Meierovics
rakstīja notas uzmetumu britu valdībai,
lai pēc tam 11. novembrī Latvijas Pagaidu valdība tiktu pienācīgi atzīta, gan pirmajos gados palīdzot simtiem tūkstošu I
Pasaules kara latviešu bēgļu atgriezties
dzimtajā zemē, gan spoži panākot Latvijas de iure atzīšanu, gan laikus informējot Latvijas valdību par totalitāro lielvaru Eiropas sadalīšanas plāniem. Arī pēc
kara ārlietu dienests godam, nesavtīgi
un neatlaidīgi pārstāvēja de iure Latvijas
valsti visas okupācijas gadus, pat brīžos,
kad tas šķita pavisam bezcerīgi. Savu-

FOTO Ilmārs Znotiņš, Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Pirmais gadu simts bijis spožs

No kreisās: Valsts prezidenta kancelejas vadītājs Andris Teikmanis, LR ārlietu
ministrs Edgars Rinkēvičs.
kārt pēc neatkarīgas atgūšanas diplomātiskais dienests ir veiksmīgi vadījis Latviju visās organizācijās un savienībās
pasaulē, kur Latvijai kā modernai, demokrātiskai un tiesiskai valstij ir jābūt.
Tādēļ novēlu Latvijas ārlietu dienestam
arī turpmākos uzdevumus paveikt tikpat
spoži kā pirmajā gadu simtā! Īpašu pal-

dies saku arī Valsts prezidenta vārdā ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam,
kurš jau ilgus gadus vada ārlietu dienestu. Novēlu to darīt tikpat pārliecinoši arī
turpmāk!“ pasniedzot Valsts prezidenta
plaketes, sacīja A. Teikmanis.
LV prezidenta kanceleja
17.02.2021.
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Bez vainas vainīgie
Turpinājums no 5. lpp.

mus atstāt. Un, kas pats svarīgākais,
- kas būs šie izņēmumi? Kas sabiedrības interesēs būtu medijam bez maksas jāreklamē un kurš ir tiesīgs tādu
lēmumu pieņemt?
Likuma konstrukcija pasaka: sabiedriskajos medijos var tikt pārraidīti kultūras paziņojumi, ja mediju
pārraugs (NEPLP, ar laiku Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu
padome jeb SEPLP) konkrētam paziņojumam devis atļauju un tas nesatur komerciāla rakstura informāciju
par biļešu cenām, tirdzniecības vietām u.tml. Tālāk jau mediju uzraugs
ir noteicis, ka radio un televīzijai ir
jāiesniedz saraksts par plānotajiem
paziņojumiem ne biežāk kā reizi
mēnesī (līdz iepriekšējā mēneša 15.
datumam). Tāpat pateikts, ka akceptu saņems tikai sabiedriski nozīmīgi
kultūras pasākumi, kas kalpo sabiedrības interesēm un atbilst sabiedriskā
pasūtījuma mērķim.

Kaimiņvalstu prakse atšķirīga

Igaunijā jau likumā atrunāts, ka
sabiedriskajā medijā drīkst izvietot tikai tādus kultūras paziņojumus, kam
nav biznesa vei peļņas gūšanas mērķis, kas pieejami publiski un vismaz
daļēji tiek atbalstīti no valsts līdzekļiem. Piemēram, privāta producenta
organizētu koncertu turneju, ja vien
tā nav saņēmusi īpašu valsts atbalstu, reklamēt nevar. Savukārt Lietuvā
vienotu vadlīniju nav - teorētiski var
tikt atbalstīti informatīvi ziņojumi par
koncertiem, izstādēm, gadatirgiem,
kino, festivāliem, sacensībām, teātra
izrādēm, semināriem, grāmatām u.tml., bet lēmuma pieņemšana ir medija
ziņā, reizi nedēļā izvērtējot pieteikumu pēc pieteikuma.
Kā redzams, var visādi. Bet svarīgākais būtu skaidri un argumentēti
spēles noteikumi, kur nav vietas subjektīvai interpretācijai vai birokrātiskiem šķēršļiem. Un laukumu tomēr
definē likumdevējs un par nozari
atbildīgās institūcijas, nevis pats sabiedriskais medijs. Latvijas gadījumā esam nonākuši pat līdz tam, ka
Latvijas Radio un Latvijas Televīzijai – katram sabiedriskajam medijam
atsevišķi – uzdots izstrādāt savus kritērijus.

Aicinājums lemt pēc būtības,
nevis lobiju iespaidā

Vai ir kāds uzņēmums, kurš negribētu izmantot bezmaksas reklāmas iespējas sabiedriskajos medijos?
Ar ko, piemēram, privāts koncertu
organizētājs atšķiras no bioloģiskā
lauksaimnieka? Kāpēc popkultūras
produkts ir īpašāks par ekoloģiskām
zemenēm vai smiltsērkšķu sulu? Pasākumu producenti piesauc konkurences kropļošanu, ļaujot sabiedriskos medijos reklamēt vien sabiedriski

Laikraksts „Latvietis“
nozīmīgus kultūras pasākumus bez
komerciāla mērķa. Mērķtiecīgi lobē
savas intereses, lai, piemēram, Latvijas Radio kanālu saimē bez maksas
uzrunātu teju 800 tūkstošus iedzīvotāju visā Latvijā. Bet ko par to sacītu
komerciālās radio stacijas un televīzijas, kurām pasākumu rīkotāji ir
pietiekami liela reklāmas ieņēmumu
tirgus daļa? Latvijas Radio ieskatā,
lēmumu veidotājiem un pieņēmējiem
būtu jāspēj redzēt bilde kopumā, rūpīgi izsverot visu pušu argumentāciju
un ietekmi uz konkrētām uzņēmējdarbības jomām.

Ko tālāk?

Latvijas Radio, 15. februārī apstiprinot un publicējot savas vadlīnijas sadarbībai ar partneriem, ir sekmējis diskusiju publiskajā telpā. Par
to prieks – ļoti ceram, ka šim sekos

7. lpp.
konstruktīvs darbs un atbilstoši lēmumi. Vai tie būtu likuma grozījumi,
svītrojot kultūras paziņojumu ikmēneša skaņošanas procesu ar SEPLP,
vai precīzāki kritēriji un skaidrība
NEPLP līmenī, - tā vairs nav sabiedrisko mediju kompetence. Mūsu
galvenais uzdevums ir veidot profesionālu un daudzveidīgu saturu un
radīt vietu diskusijām, strādājot visas
sabiedrības labā. Es varu apgalvot,
ka arī turpmāk mēs stāstīsim saviem
klausītājiem par kultūras procesiem
un notikumiem Latvijā. Ik dienu tam
tiek veltītas daudzas ētera stundas,
sākot no atsevišķiem kultūras raidījumiem, līdz pat klasikās mūzikas un
kultūras kanālam.
Lai mums visiem izdodas!
Mārīte Tukiša,
Latvijas Radio valdes locekle
finanšu vadības jautājumos

Melburnas Latviešu ciema sludinājums
„Covid 19“ Austrālijā ir savaldīts, tikai ar retiem gadījumiem
Austrālijas publika tiek ievainota no ārzemes ievēsta vīrusa.
Melburnas Latviešu ciems un aprūpes nams netika skarts, jo valdības pieprasījumi tika uzmanīgi un
rūpīgi izpildīti. Kamēr „Covid–19“ plosījās par Austrāliju, pieprasījumi vietām Melburnas Latviešu ciemā samazinājās, un tagad ir vietas aprūpes namā un ciema mājiņās.
Laiks padomāt par pārcelšanos uz dzīvi Latviešu sabiedrībā.
Ciema aprūpes namā ir pieejamas dažāda lieluma istabas.
Starp Ciema mājām ir arī laba izvēle.

Ciema vadība un iemītnieki turpina piegriezt lielu vērību
valdības noteikumiem, un Melburnas Latviešu ciems ir droša vieta, kur var pārcelties un neuztraukties par „Covid–19“
briesmām. Šogad jau viens pāris no Brisbanes ir pārcelies
uz ciemu. Tagad pavalstu robežas lielāko daļu ir vaļā, un ir
viegli atbraukt ar automašīnu vai lidmašīnu apskatīt ciemu.
Neatstājiet par vēlu pārceltos uz Latviešu ciemu,
lai izbaudītu šo jauko un jautro sabiedrību!
Tuvāko informāciju varat saņemt no Latviešu Ciema
pārvaldnieces Ingrīdas Hawke:
60 Fraser Cres Wantirna South, VIC 3152, Tel: 03 9800 2977,
e-pasts: administration@latvianfs.org.au

Laikraksts „Latvietis“
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„Nepārtrauciet runāt dzimtajā valodā...
...un nododiet to saviem bērniem kā nezūdošu vērtību“

Daina Grosa.

Daina Grosa: Kā Latviešu valodas aģentūra (turpmāk – LVA) atbalsta dažāda līmeņa latviešu valodas
apguvi – gan pasīvu, gan aktīvu valodas lietošanu bērniem diasporā, kā arī
tādiem bērniem, kuri, iespējams, pēc
laika atgriezīsies Latvijā skolā?
LVA: Mēs mērķtiecīgi plānojam
mācību materiālus visiem diasporas
bērniem, kuri ir ļoti atšķirīgi. Mums
ir ļoti plašs mācību materiālu klāsts. Ir
materiāli, ar kuriem bērns var strādāt
pats, kā arī tādi, kuri ir balstīti pedagogu līdzdarbībā. Ir tematiski veidoti
materiāli vai kādu konkrētu tēmu stiprinoši materiāli, piemēram, teikumu
veidošana vai alfabēta apguve. LVA
mācību materiālu vietnes Māci un
mācies statistika atspoguļo, ka to diasporā izmanto ļoti daudz. 2020. gadā
vietnei bija 151 000 lietotāju, lielākais
apmeklētāju skaits bija no Latvijas,
kam sekoja lietotāji ASV, Lielbritānijā
un Krievijā. Visbiežāk apmeklētas bija
pirmsskolas (27%) un sākumskolas
(15%) sadaļas, kurās atrodami mācību
materiāli līdz 6 gadus veciem bērniem
un 7–11 gadus veciem skolēniem.
Šī mūsu pieeja, veidojot diferencētus mācību materiālus, kas noderētu
ikvienam diasporas bērnam un skolotājam, ir attaisnojusies un atzīstama par
labu. Protams, kādam gribētos, lai vairāk būtu materiālu par kādu īpašu tēmu,
taču mēs strādājam visai diasporai.
Līdz ar to varbūt reizēm šķiet, ka mūsu
materiāli ir tik daudzveidīgi, ka tajos
ir grūti orientēties. Taču mūsu vietne
Māci un mācies* ir materiālu krātuve,
nevis burvju nūjiņa, ar kuru acumirklī
iemācīties latviešu valodu. Mēs dodam
rīku, bet pati valodas apguve ir atkarīga no ģimenēm, skolotājiem un arī no
pašiem bērniem. Pagājušā gada aptaujā
atslēgas vārdi, ko Latvijas un diasporas
pedagogi veltīja mūsu materiāliem, ir –
noderīgi, interesanti un mūsdienīgi.
Kad vecāki vēršas pie mums pirms
atgriešanās Latvijā, mēs iesakām ap-

meklēt latviešu skolu, ja tā konkrētajā
reģionā ir pieejama, kā arī izskatām
iespēju bērnu uzņemt Classflow tālmācības nodarbībās, ja tas ir iespējams. Pirms atgriešanās vismaz gads
ir jāpavada, intensīvi apgūstot latviešu
valodu, jāizskata visas iespējas. LVA ir
apmācījusi Classflow tālmācības skolotājus, kuri savus pakalpojumus piedāvā arī kā privātskolotāji, viņu kontakti atrodami ELA mājaslapā.**
Daina Grosa: Ir pirmsskolas vecuma bērni, vidusskolas vecuma jaunieši,
pieaugušie — dažādas vecuma kategorijas. Un katrai ir ļoti atšķirīgas valodas prasmes. Vai visām vecuma grupām
ir pieejami piemēroti mācību materiāli?
Kurām vecuma grupām to ir vairāk?
LVA: Vietnē Māci un mācies ir
pieejami vairāk nekā 400 pa vecumposmiem sagrupētu mācību materiālu.
Katram vecumposmam ir izveidots
skaita ziņā aptuveni vienāds materiālu
klāsts. Mēs skatāmies, kuri materiāli
tiek visvairāk izmantoti, un šīm vecuma
grupām cenšamies veidot papildu materiālus. Lielāka interese ir par mazo bērnu mācību materiāliem, it īpaši spēlēm.
Mācību materiāli ir tikai viens no
atbalsta un auditorijas iesaistes veidiem. Mēs organizējam arī dažādus
konkursus, piemēram, mums ļoti aktīvi
darbojas valodas spēļu klubs mazajiem
bērniem. Reizi mēnesī ir konkurss ar
īsu un vienkāršu uzdevumu. Decembra konkursā vien piedalījās vairāk
nekā 1200 bērnu no visas pasaules. Arī
diasporas pedagogi augstu novērtē šos
konkursus — viņi saka, ka tie viņiem
dod ierosmi, kā strādāt ar LVA veidotajiem materiāliem. Jauniešiem un
pieaugušajiem organizējām prāta spēļu
turnīru Cietie rieksti latviešiem pasaulē, kurā kopā piedalījās 50 komandas.
Mēs meklējam jaunas formas un metodes – esam ļoti elastīgi un dinamiski,
reaģējam tiešām ātri. Piemēram, šobrīd
top digitāls mācību materiāls Personības un notikumi, kurā skolēniem māca
nevis par pagātni, bet par to, ko, piemēram, sasniedzis Dukurs, lai bērni
saprastu mūsdienu Latviju. Ja grib mācīties, ja ir motivācija un interese – viss
nepieciešamais ir nodrošināts.
Daina Grosa: Jautājums par vietni
„Māci un mācies“ un mācību vielas atrašanu. Vienu brīdi no skolotāju puses
bija sūdzības, ka vietnē grūti orientēties – attiecīgās sadaļas atrašana katru
reizi sagādāja grūtības. Varat, lūdzu,
pastāstīt, kā vietne ir uzlabota?
LVA: Vietne ir uzlabota jau pirms
gada, un mēs redzam, ka tā tiešām
tagad strādā labāk. Vadījāmies pēc
starptautiskiem valodas apguves por-
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Par Latvijas valsts atbalstu diasporai un remigrējušām ģimenēm – LU FSI pētnieces Dainas Grosas
intervijā ar Latviešu valodas aģentūras direktora vietnieci Daci Dalbiņu un LVA metodiķēm Aiju
Otomeri un Lieni Valdmani. Publicējam intervijas pirmo daļu.

No kreisās: Daina Dalbiņa un Aija
Otomere.
tālu labākajiem paraugiem, mācību
materiālus Mācies sadaļā sakārtojot
pēc vecumposmiem: līdz 6 gadiem,
7–11, 12–15 un 16+. Mūsu mācību materiāli ir diferencēti – skolotājs pats atlasa, kādus uzdevumus kuram bērnam
dot atkarībā no viņa priekšzināšanām.
Savukārt pedagogiem materiāli sadaļā
Māci pamatā ir grupēti pēc to veidiem:
mācību materiāli un metodiskais atbalsts. Tālāk šie materiāli jau ir grupēti detalizētāk, piemēram, diasporai
veltītajā sadaļā ir Programmas un to
papildmateriāli; Diasporas skolotāju pieredzes materiāli; Vebināri un
videolekcijas; Metodikas skola Pupa;
Valodas līmeņu apraksti u.c.
Pētījumā diasporas vecāki izteica
vēlmi, ka vajag daudz vairāk radīt mazas digitālās spēlītes, kuras bērns var
spēlēt mobilajā ierīcē – planšetē, telefonā tāpat kā spēles angļu valodā. Vai
LVA ir padomā vairāk izstrādāt šādas
spēles?
Esam izstrādājuši ne tikai digitālās
spēles, kas visiem pieejamas vietnē
Māci un mācies, bet ir iegādājamas arī
galda spēles, piemēram, Atver pasauli.
Tāpat projektā Kompetenču pieeja mācību saturā ir izstrādātas galda spēles
un didaktiskie materiāli, kuru elektroniskās versijas izdrukāšanai ir pieejamas arī vietnē Māci un mācies.
Mums nupat ir iznākusi digitāla
Latviešu valodas bilžu vārdnīca, drīzumā būs pieejama arī vārdnīcas lietotne
viedtālruņiem. Ļoti ērta, interesanta, ar
bildēm un interesantiem uzdevumiem
pašiem mazākajiem. Projektā tiek izstrādāta arī lietotne latviešu valodas
apguvei bērniem, kas veidota kā liela
daudzpakāpju spēle. Tāpat projektā top
divdesmit 3D animācijas filmas latviešu valodas apguvei pašiem mazākajiem.
Mēs sadarbojamies arī ar raidījumu Tutas lietas, kuras tēlus Lapsu un
Feneku bērni ir ļoti iemīļojuši gan Latvijā, gad diasporā. Kā sadarbības projektu esam izveidojuši jau divas sērijas
un domājam par turpinājumu. Pagājušā gada 18. novembrī tapa īpašs video
sveiciens, kurā Tuta apsveica visu valstu latviešu skolu bērnus.
Turpinājums 9. lpp.
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„Nepārtrauciet runāt...“
Turpinājums no 8. lpp.

Daina Grosa: Es piekrītu, ka galda
spēles un tas, ka ģimene vai klase kopīgi
kaut ko spēlē vai risina, ir ideāls, uz ko
tiekties, bet reālajā dzīvē bērni daudz
tiek atstāti savā nodabā, un vecāki tieši
vēlētos iedot bērnam planšeti, kurā viņš
spēlētu latviski, nevis angliski vai citā
valodā. Tā noteikti ir ļoti dārga lieta,
bet bērni ir pieraduši ar to spēlēties.
LVA: Taču spēlē mēs varam ietvert ap 200 vārdu, un viss. Bet, jā, vecākiem un bērniem vislabāk patīk spēļu formāts. Taču mēs esam pedagogi,
metodiķi — mēs gribam iet dziļumā.
Tikai izklaidējoties, valodu iemācīt ir
ļoti grūti. Jā, mēs varam radīt pozitīvu
attieksmi, interesi. Mēs darām to soli
pa solim. Ar valodas spēļu klubu ieinteresējam bērnus un vecākus, vienlaikus informējam un izglītojam skolotājus. Mums ir sistēma.
Daina Grosa: Vēl par jaunumiem.
Tika pieminēti „Cietie rieksti“, nesen
notika virtuālā ekskursija pa Rīgu. Lūdzu, pastāstiet par to vairāk!
LVA: Tas bija remigrantiem un
diasporai kopīgs projekts, kas bija ļoti
veiksmīgs. Virtuālā ekskursija Izzini
Rīgu! bija ne tikai tiešsaistes spēle, tās
dalībnieki tikās arī Zoom platformā –
iesaistās ģimenes, iesaistās jaunieši
un arī bērni. Atsaucība bija ļoti liela.
Šādas aktivitātes motivē un ieinteresē
apgūt latviešu valodu.
Tikko ir publicēta spēle skolēniem
Vai zini terminus?. Tā vairāk ir paredzēta remigrantiem, lai veiksmīgi
iekļautos Latvijas izglītības sistēmā –
termini matemātikā, dabaszinībās utt.
Tur ietvertas visas mācību jomas.
Mazajiem bērniem nupat iznākusi
grāmata Noķer vārdu!, kas veidota atbilstoši tematiskajai pieejai – ir pastāstīts par krāsām, par skaitļiem, par sieviešu un vīriešu dzimti, ir vienskaitlis,
daudzskaitlis, deminutīvi. Šajā grāmatā vārdi virknējas dzejoļos, komiksos,
pasakās, mīklās un pat ēdienu receptēs. Diasporas skolas grāmatu saņems
dāvinājumā.
Daina Grosa: Vai Jūs varētu pastāstīt par saviem nākamā gada plāniem un jaunajiem projektiem?
LVA: Mēs turpināsim jau iesākto – jaunu mācību materiālu izstrāde,
izglītojoši vebināri pedagogiem, valodas spēļu klubs bērniem, prāta spēļu
turnīrs jauniešiem un pieaugušajiem,
būs arī virtuālās ekskursijas. Mēs organizēsim tiešsaistes mazuļu skolu ģimenēm, kurā reizi mēnesī radoši kopā
darboties ar pirmsskolas pedagogu.
Strādāsim pie dažādām digitālo materiālu adaptācijām viedtālruņiem, arī
pie e-Laipas un e-Pupas. Tāpat top interaktīvā Māci un mācies vietnes sadaļa Izglītība diasporā, kurā būs arī forumi diasporas skolotājiem un vecākiem.
Sagatavošanā ir ceļveži remigrantu
pedagogiem un vecākiem, kā arī informatīvais buklets Skolas gaitas mītnes
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zemē — ceļvedis diasporas vecākiem.
Daina Grosa: Vēl viens tāds nenoklāts lauciņš ir latviešu „slengs“, jo
vietējo Latvijas bērnu runu diasporā
nepazīst.
LVA: Izcila ideja!
Daina Grosa: Ģimenēm pietrūkst
laika valodu mācīt mājās, tas ir viens
no klupšanas akmeņiem, un citvalodīgā vide ir tik spēcīga, ka tā pārņem
ikdienu. Vai no jūsu puses būtu kādi
padomi, kā veiksmīgi uzturēt valodu,
dzīvojot diasporā?
LVA: Vispirms jau ģimenē ir jārunā latviešu valodā. Ja latvietis ir tikai
viens no vecākiem, tad katrs vecāks
ar bērnu runā savā dzimtajā valodā.
Mītnes valsts valodu bērns apgūs skolā. Noteikti iesakām iekļauties vietējā
latviešu kopienā, ja tas ir iespējams, –
apmeklēt nedēļas nogales skolu un dažādus pasākumus. Taču tas ne visām
ģimenēm ir pašsaprotami, daudzi vecāki izvēlas distancēties no visa latviskā.
Tādēļ mums ir skaidrojošs buklets, kurā
atspēkoti dažādi mīti, tas pieejams gan
drukātā, gan elektroniskā formātā.***
Bērnībā apgūt valodas ir visvieglāk, it īpaši izrunas nianses. Bērnam
nav problēmu apgūt divas vai vairākas
valodas vienlaikus. Turklāt vairāku valodu vienlaicīga apguve veicina bērna
kognitīvās un komunikatīvās spējas.
Daudzvalodīgi bērni ir radošāki, ar labāku atmiņu, veiksmīgāk spēj vienlaikus veikt vairākus uzdevumus, vieglāk
risina problēmas, labāk spēj koncentrēties un ātrāk apgūst jaunas valodas.
Daina Grosa: Nereti traucē arī
tas, ka bērnudārza audzinātāji vai
skolotāji mītnes zemes skolā aizrāda –
lūdzu, nerunājiet ar savu bērnu svešā
valodā, runājiet, lūdzu, mītnes zemes
valodā. Un vecāki nobīstas un paklausa, un tad jau tā cīņa ir pa pusei galā.
Taisnība, šie ieteikumi ir pilnīgā
pretrunā ar pētījumiem. Valodas netraucē bērnam attīstīties. Slikti, ja vecāki ar bērnu runā, piemēram, sliktā angļu valodā, nevis savā dzimtajā valodā.
Daina Grosa: Un tie ir lieli procenti, kas īstenībā neapmeklē sabiedrības
pasākumus, un tas vienmēr ir sāpīgs
jautājums: kā tad šie apmēram 85%
ģimeņu, kas neiesaistās latviešu kopienas aktivitātēs diasporā, lai tomēr
veiksmīgi uztur valodu, darot to tikai
mājas kārtībā un satiekot savus bērnus
tikai vakaros pēc darba, kad visi jau
noguruši. Tā ir mūžsenā problēma.
LVA: Ir jāsāk ar ģimenes sarunvalodu – ar bērnu sarunāties latviešu valodā. Tas ir pamatu pamats. LVA plāno
pastiprinātu uzmanību pievērst vecāku izglītošanai – organizēsim izglītojošus vebinārus, būs diasporas vecāku
forums mūsu vietnē Māci un mācies,
informatīvi raksti. Taču jāatzīst, salīdzinot ar pāris gadiem iepriekš, situācija ir uzlabojusies, par labu nāk diasporu iekļaujošā mediju telpa. Plašāk
izskan latviešu valodas saglabāšanas
un apguves nozīme, ko publiski pauž
dažādi diasporas pārstāvji. Palielinās

9. lpp.
iespēja tapt sadzirdētiem.
Daina Grosa: Lasot pētījuma rezultātus, rodas iespaids, ka anglosakšu valstīs uzturēt dzimto valodu ģimenē ir daudz grūtāk nekā kontinentālajā
Eiropā, kur valodiskā vide ir daudzveidīga. Anglosakšu valstīs ir vieglāk
zaudēt savu mātes valodu, jo valodas
vide ir ļoti viendabīga un citas valodas
netiek aktīvi izmantotas sadzīvē.
LVA: Piekrītam. Un tādēļ jo vairāk
spēka ir jāiegulda skaidrojošā darbā,
sniedzot ieteikumus vecākiem, atbalstot ģimenes. Lai nepārtrauc runāt
dzimtajā valodā, nododot to saviem
bērniem kā nezūdošu vērtību.
Daina Grosa: Jautājums par
krievvalodīgajiem respondentiem. Pētījumā viņu atbilžu bija nedaudz, bet
tās liecināja, ka viņi jūt plaisu vispār
nākt uz diasporas latviešu skolām un,
ja viņi vēlas latviešu valodu uzturēt,
viņiem ir daudz grūtāk to paveikt. Vai
jums būtu kādi ieteikumi šīm ģimenēm?
Kad mums bija semināri Bredfordā, saskārāmies ar ļoti pozitīviem piemēriem. Piemēram, kāda ukrainiete
strādāja par skolotāju latviešu nedēļas
nogales skolā, viņu piesaistīja latviešu
kopienas aktivitāte. Bieži mazākumtautību, arī krievu tautības vecāki lūdz
viņus pieņemt un neuzsvērt, ka viņi ir
krievu tautības vecāki, kuri dzīvo ārpus Latvijas. Mums arī pašiem acīmredzot vajag vairāk pievērst uzmanību
šai auditorijai, lai mācību materiāli un
pasākumi būtu saistoši ikvienam, kas
nāk no Latvijas.
Daina Grosa: Vai Latvijas valstij
būtu jāpalīdz tiem diasporā nonākušajiem Latvijas valstspiederīgajiem,
kas nav latviešu tautības, uzturēt savu
dzimto valodu?
Mēs par to esam domājuši. Tās varētu būt dzimtās valodas dienas diasporā,
ko mēs varētu atbalstīt kā izglītojošus
pasākumus, kuros ģimenes demonstrē
savu dzimto valodu, lai atainotu, cik diasporas kopiena ir daudzpusīga un bagāta. Bet praktiski uzturēt visu Latvijas valstspiederīgo dzimto valodu tā, kā
mēs uzturam latviešu valodu, – ar spēļu, mācību līdzekļu palīdzību, to mēs
nevaram. Vairāk varam palīdzēt tieši
līdzdalības nozīmē – atbalstīt izglītojošus pasākumus, kuros tiek izmantoti
dzimtās kultūras elementi.
Turpmāk vēl
„Latviešu valoda diasporā: situācijas
izpēte“ un to pasūtīju Latviešu valodas aģentūra.
Pētījumu veica Latvijas Universitātes
Filozofijas un socioloģijas institūts.
Pārpublicēts no LU FSI pētnieku mājaslapas migracija.lv
* https://maciunmacies.valoda.lv/
** https://ela.lv/lv/latviesu-valodastalmacibas-iespejas
*** https://maciunmacies.valoda.
lv/wp-content/uploads/2019/10/
Buklets_diasporas_vecakiem.pdf
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Baltā zaķa noslēpumainā identitāte

Viens no cēlākajiem baltajiem zaķiem Limbažu pilsētā.

Zaķiem mūsu tautas daiļradē veltīts daudz pasaku, dažreiz gudrībā
vinnē viņi, dažreiz – viņus. Arī mani
zaķi savā veidā apveda ap stūri. Savā
dzīvesvietā atgriezusies, pastkastītē
atradu Limbažu Novada Ziņas ar info,
ka zaķi sastopami sniega skulptūru
akcijā Noķer ziemu Limbažos! Tālab
ar steigu apskrēju mazpilsētu un pašā
centrā sameklēju vienu no izcilākajiem eksemplāriem – tupošu uz ledus
alas (grotas) un cēli dodot vadošus norādījumus diviem pusauga lācēniem
un ezim.
Mājās, drošs paliek nedrošs, uzreiz atvēru Pētera Šmita Etnogrāfisko
rakstu krājuma nodaļu Par izmirušiem
Baltijas zvēriem.* Tiem, kurus citāti
nogurdinu, iegūto atziņu varu atklāt
nekavējoties – personisko datu aizsardzībā baltais zaķis ir uzkrājis
vērā ņemamu vēsturisku pieredzi.
„Vecākā rakstu liecība par Baltijas
zvēru bagātību ir laikam kāds aizrādījums Rusova chronikā (1584.g.), kur
lasām: „Baltija ir līdzena zeme, kur
atrodas daudz purvu, mežu, krūmu un
tuksnešu... Tur arī ir liela medības bagātība no briežiem, zaķiem stirnām un
visādiem meža putniem, kurus arī visi
Turpinājums 11. lpp.
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tiem apdzīvotās
vietās atļauto. Otrkārt, zaķa redzesleņķis ir neticami
plats, tas atļauj
veikt krasus un
negaidītus pagriezienus. Treškārt,
zaķi pie vajadzības
mēdz arī peldēt un
pērties (lūk, atslēgas vārds Zaķīšu
pirtiņai!). Diemžēl
nekur
nemanīju
pat zaķa pēdas,
kuras ir vienas no Baltais zaķis.
visvieglāk atpazīstamajām sniega
grāmatā.
Mūsu tautas mitoloģiskā pasaka
liecina, ka zaķa pēdu dizainā iejaukti
abi Pasaules radītāji. Dievs par zirgu
lietojis Zaķi, bet Velna transporta līdzeklis bijis Zirgs. Dievs novērtējis
dzinēju tilpuma priekšrocības un ar
viltu – kas tik netiek darīts jaudīgāka
spēkrata vārdā – Zaķi iemainījis pret
Zirgu. Jau pirmās darbdienas beigās
Velns kļūmīgo maiņu aptvēris un palaidis Zaķi ganos, katram gadījumam
jaunā īpašuma kājas sapīdams ar zirga
pinekļiem. Zaķis – pa taisno mežā iekšā un tā ar sapītām kājām lec joprojām!
Vēl konkrētāk, – pelēkais zaķis
pārvietojas ar garākiem lēcieniem,
pakaļkājas izsviežot tālāk uz priekšu
par priekškājām nekā baltais zaķis.
Pie labākās gribas nespēju uzmeklēt
arī nevienu taisnu grāvi, kura galos
varētu tupēt pa ezim, bet distanci – ar
vēlmi ezi noskriet – vairākkārt atkārtotu lētticīgais, bet prēmiju alkstošais
zaķis. (Šis sporta veids pieder pie vasaras disciplīnām.) Zīlīte svilpoja, kovārņi un vārnas čakli lidinājās, dzenis
kala savu kaļamo, bet zaķu – neviena
un nekāda!... Kad dienas apžilbinošajā
skaistuma priekšā manas iespējas balto zaķi saskatīt saruka arvien niecīgākas, posos atpakaļ uz pilsētu.
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Pilnīgi nesagatavotu
mani pārsteidza vēstījums – par Latvijas šā –
2021. gada
dzīvnieku
nominēts baltais zaķis.
(Tā nebija viltus ziņa,
bet zibziņa gan – virsrakstā pelēkais zaķis intrigas dēļ bija
noīsināts, nominēti un atzīti bija abu
sugu garauši.)
Steigā aptaujājusi paziņas un draugus, ieguvu gaužām mazu ticamības
procentu, ka tāds baltais zaķis (Lepus
timidus) vispār būtu sastapts. Fakts
darīja mani ļoti tramīgu – vai tik nebriest kārtējais korupcijas skandāls?!
Nelīdzēja Dabas muzeja zooloģes mierinājums, ka šī suga Latvijā dzīvojot
kopš ledus laikmeta, ledus laikmeta
cilvēkus man nointervēt nepalaimējās. Pelēkais zaķis (Lepus europaeus)
Latvijā dzīvojot kopš 17. gadsimta,
kad ar lauksaimniecības attīstību paplašinājās atklātas ainavas.
Manai paaudzei skolā mācīja – pelēkais zaķis gluži vienkārši ziemā nomaina spalvu, bet viscaurgad baltais
sastopams labi ja trušu būrī... Mierīgi
dzīvot tālāk vecajā informācijas burbulī nav manā dabā. Ar steigu bija
jātiek galā ar baltā zaķa identitātes noskaidrošanu. Dzīvu zaķi nebija cerību
atrast pat internetā un Imanta Ziedoņa
Baltajā pasakā. Tālab sniegainā februāra rītā, maskēšanās nolūkā apvilkusi baltu kažociņu, devos biosfērā ārpus pilsētas. Rīts bija neprātīgi skaists,
viegls vējiņš meta sejā sarmas dimantus un visi – pat sīkākie un slinkākie
žagariņi – sudrabiņu vizināja. Tieši
atsauce uz tautas gara mantām iegrozīja manu galvu pareizajā virzienā. Piepūlējos no atmiņas izcelt vismaz daļu
tā, ko tiku cēlusi priekšā mazmeitiņām
(kad viņām biju lielāka autoritāte nekā
Google).
Tātad – izejot zaķu foto medībās –
uzmanību centos pievērst vairākiem
faktoriem. Pirmkārt, zaķa pārvietošanās ātrums var pat pārsniegt spēkra-

FOTO Velga Vītola

Nenopietni nopietns ziņojums tiem, kas bauda karsto saulīti!

Dabas pārvalde iesaka pārvietoties klusām, tad gadīsies
ieraudzīt arī zaķi!
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Baltā zaķa noslēpumainā...
zemnieki var ķert un pārdot, bez kāda
aizlieguma jeb kavēkļa.“
Vairāk ziņas par šiem zvēriem
sniedz Dionizijs Fabricijs 26 gadus
vēlāku. Viņš raksta: „Biežāki ir brieži, bet maz ir stirnu lielā pulka vilku
dēļ, kuri tās iznīcina. Dažās vietās
ir liels daudzums meža cūku, tā kā
daudz reiz redz viņu barus. Bebri,
ūdri un lūši nav reti, tāpat kā caunes un lapsas. Ir liels vairums zaķu,
kuri ir divējādi: vienu pa ziemu paliek
balti kā sniegs, otri ir vienādi pelēki;
balto ir vairāk.“
„Ziņas mums sniedz J. G. Rehehūzens savā latviešu valodas mācībā no
1644. gada, kur viņš runā par medību
un zveju. Pievedīsim tos vārdus pārlabotā* valodā un rakstībā: „Mednieks
ar suņiems **, laid tie ir kurti eder
kvekšķi, iet mežā, dzen visādus zvērus,
briežus, sirnas (t.i. stirnas), meža cūkas, lāčus, vilkus, lūšus, caunes, lapsas, zaiķus, vāveres, ūdrus, bebrus.
Putninieks šaun eder dabū medņus,
rubeņus, irbes, strazdus ar auklāms,
sprostiems, valgiems.“
Paviršākas izklausās C. Kelcha
ziņas no 1695. gada: „Pēc tādas mežu
nodedzināšanas ... daži veci saimnieki pat domā, ka arī putni un parastie medību zvēri esot gājuši mazumā.
Tomēr zeme vēl ir tik bagāta, ka par
vienu dālderi dažās vietās pārdod
sešpadsmit zaķus (kuri ziemā ir visi
balti).“
„Drošākas ziņas par Baltijas zvēriem pasniedz mums tik vēl A. V. Hūpelis no 18. gadu simteņa otras puses.
Materiālus viņam esot devis kāds
J. B. Fišers, kas bijis pazīstamā Linē
skolnieks. Hūpelis stāsta, ka visvairāk tiekot medīti brieži, lāči un zaķi,
bet vilki netiekot pietiekami vajāti. (..)
Zaķus viņš pazīst baltos un pelēkos.
Baltie esot īstie vietējie zaķi, drusku
mazāki pēc auguma, nekā pelēkie. Pēdējo, kuri tiekot pat leišiem (Litauer)
saukti, esot gandrīz tikpat daudz kā
balto.(..) Igaunijā viņi esot retāki nekā
Vidzemē.“
„Šī hipotēze saskan arī ar jaunāko
zoologu pētījumiem. Baltais zaķis esot
īsts meža zvērs un ieņēmis senāk visus
Eiropas ziemeļu daļas mežus. Pelēkais
turpretī mīlot laukus un būšot cēlies
no stepēm tālāku uz dienvidiem. Esot
novērots, ka pēc mežu izciršanas pelēkais daudz vietās ienākot baltā vietā.“
Skaisti citāti! Kā par brīnumu –
Pēteris Šmits šajā rakstā spiests atzīt:
kuri baltie un kuri pelēkie – tas grūti noteicams. Tikai divas dziesmiņas
īpaši piemin litauri jeb pelēko zaķi.
Tauri, lauri, litaurīti,
Kam gulēji saulītē?
Saule lēca, rasa bira,
Suņi pēdu nepazina. (2318)
Auru, kriku, litaurīti,
Kam gulēji silienā? (30493 v)
Sagatavojusies rakstiņam pielikt

„Zaķu pētniece“ Anita Mellupe Vidrižos, arī vienā skaistā dienā – 7. februārī.
punktu un pie reizes pažēloties, ka
gada dzīvnieks no fotosesijas izvairījies, saņēmu ideju no Austrālijas, no
jūsu pašu redaktores – lai tak sazinoties ar Velgu Vītolu! Tā arī izdarīju.
Lūk, lāču Velgas stāsts par situāciju
Līgatnē: „Jancis ir baltais zaķis. Pelēko, ar kuru neilgu laiku abi dzīvoja
atsevišķā voljeriņā, sauc Ūsa! Šobrīd
abi dzīvo lielā teritorijā kopā ar vēl
vairākiem pelēkiem zaķiem un trim
stirnu meitenēm. Sadzīvo labi. Barojas ar voljerā augošo zāli, visa kompānija tiek piebarota ar blīgznu zariem,
ziemā – sausām blīgznu slotiņām, sagrieztu sulīgo barību (burkāni, bietes,
āboli, kāposti, kartupeļi), lapainu sienu, kā arī cauru gadu ar trušu un kazu
(stirnām domāto, bet zaķi arī to fenderē uz nebēdu) kombikormu.
Man dzīvē satikties ar balto zaķi
nācies samērā daudz, bet tas saistās
ar bērnību un jaunību. Pat pirmā iesauka man dzīvē bija – Baltā pūciņa.
Jau strādājot Līgatnē pie zvēriem, bija
laiks, kad biju par audžumammu reizē
4 zaķēniem, no kuriem divi bija pelēkie un divi baltie zaķi. Piedzīvojumu
bija daudz, zaķēni kolektīvi darīja palaidnības, no kurām efektīgākā laikam
bija telefona kabeļa sagraušana. Bet
līdz ar to varēju novērot, kā atšķiras
šīs abas zaķu sugas un vēlāk tikt pie
interesantām bildēm.
Šobrīd Līgatnes dabas takās zaķi
ir labi apskatāmi, un kā jau minēju,
viņi dzīvo kopā vienā teritorijā –
vairāki pelēkie zaķi, trīs stirnas un
Jancis, kurš ir baltais zaķis! Jancim
tās pelēko zaķi aktivitātes (pavasara
kāzu laiks) krīt uz nerviem, un viņš
labprātāk uzturas ciešā stirnu tuvumā. Un, jā, joprojām ik pa brīdim
kāds apmeklētājs brīnās, kāpēc tie
pelēkie nav palikuši balti, kas ar viņiem „nav kārtībā“?
Vēl jau sabiedrībā valda arī tāds
mīts, ka zaķēnus baro „jebkura garām

FOTO no Anitas Mellupes personīgā arhīva

Turpinājums no 10. lpp.

skrienoša zaķene“, tā ka paņemt mazu
zaķēnu, „paspēlēties“ un vēlāk nolikt
kaut kur citur, ir pilnīgi normāli...
Bet arī tas jau nav viss...!“
Tā kā 12. februārī sākās Jaunais
gads pēc ķīniešu kalendāra un debesīs
varēja redzēt īpaši spožu Mēnesi, nevarēju neaizlikt kādu labu vārdu par
Āzijas garaušiem. Pareizāk, par tādu
zvēru kā Mēneszaķis. Stāstīšu meitas
Zanes Mellupes tulkojumā*** un
savā interpretācijā: „Reiz dzīvoja vīrs
un sieva, viņiem tika dāvāta iespēja
palikt nemirstīgiem. Taču sieva, vīru
mājās gaidīdama, abas burvju zāļu
lodītes apēda pati. Līdz ar to, pārkāpusi mājas slieksni, viņa uzreiz tika
uzrauta uz debesīs. Pakaļ metās vīra
melnais medību suns un steigā norija
Mēnesi, uz kuras jau atradās sieviete... Lai gan Mēness ar valdnieka gādību un gudrību no suņa rīkles tika
atspļauts atpakaļ, sieva palika turpat
un kopā ar Mēneszaķi mala nemirstības zāles. (Zaķis tur jau bija gadījies
priekšā.) Tā nu mēness kalendāra
astotā mēneša piecpadsmitajā dienā
tiek svinēti Rudensvidus svētki – par
godu visspožākajai mēnesnīcai cilvēki lūkojas uz Mēnesi, ēd pilnmēness
formā ceptus pildītus cepumus un,
protams, stāsta pasakas.“
Tā kā arī anglosakšu pavasara dieviete Ēostre saistīta ar zaķi, šis dzīvnieks kļuvis par Pavasara saulgriežu
jeb Lieldienu simbolu. Un tā jau atkal
ir cita pasaka.
Anita Mellupe,
Speciāli laikrakstam „Latvietis“
*

Grāmata izdota Rīgā, A. Gulbja
apgādā 1923. gadā.
** Šajā tekstā speciāli esmu izcēlusi īpatnēji rakstītos – garšīgos –
vārdus, lai lasītājs nenodomātu,
ka tās ir drukas kļūdiņas!
*** „Ķīniešu mīti un leģendas” (Likteņstāsti, 2005)
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Februāris 2021.
Lai veselība un darbīgums!
Tas mums visvairāk
šobrīd vajadzīgs, vai ne?
Jo tik daudz mājās sēžot, neviļus apslinksti,
atslābinies, zaudē formu
visos veidos, ne tikai frizūru. Brīžiem liekas, ka
visi sevis uzprišināšanas varianti jau
izsmelti, neizturami gribas cilvēkus,
ar telefona saziņu izmisīgi vairs nepietiek. Neatceros, ka jebkad agrāk man
tā būtu gribējies sastapt draugus, redzēt viņu sejas izteiksmi un runāties,
runāties, runāties bez jebkādas tehnikas starpniecības. Cieši jātic, ka tas
būs, nu, būs pavisam drīz, lai gan dažāda ranga eksperti ik pa laikam ieminas, ka no kovida tik drīz vaļā netiksim, jāmācās ar to sadzīvot. Biedējoši.
Esmu slima jau mēnesi. Nē, tas
nav kroņvīruss, vismaz tam cieši
ticu. Esmu noņēmusies pa sniegu līdz
bronhītam un nepatīkamam kāsam.
Slikti, protams, bet laiku pa laikam
katram taču ar kādu saaukstēšanos jātiek galā. Kad klepus sāka mocīt pārlieku, zvanīju savam ģimenes ārstam.
Vispirms jāuztaisa kovidtests, tikai
tad viņš mani varēšot pieņemt. Zvanu
uz norādīto telefonu, piesakos. Ogres
laboratorijā man jāierodas pēc divām
dienām un precīzi sarunātajā laikā.
Sapriecājos, ka nu būs piedzīvojums.
Bet nekā. Atradu norādīto adresi. Durvis ciet. Apjukusi paraustīju tās un jau
prātoju, ko nu. Noskrapstēja atslēga
un sapakojusies darbiniece mani ielaida priekštelpā, tad kabinetā. Parādiet
pasi, nevelciet nost mēteli! Un viņa jau
bija klāt ar garu kociņu, kuru ieslidināja manā rīklē, pēc tam ar citu nāsīs
un – viss, varat iet. Atbilde būs rīt no
rīta jūsu doktorātā, ja gribat, arī e-pastā. Nākamajā rītā man jau zvanīja no
doktorāta, ka kovida man neesot, varot
nākt pie daktera.
Doktorāts tukšs kā izmiris. Parasti te gandrīz pie katrām durvīm
kāds sēž un gaida, staigā māsiņas,
durvis paver ārsti, vārdu sakot, virmo dzīvība un visapkārt ir kustība.
Tagad nekā. Nedabīgi kluss. Noģērbju virsdrēbes un palūkojos pulkstenī:
tieši mans laiks. Paveras durvis, tajās
dakteris aicina mani ienākt. Viss notiek kaut kā svētsvinīgi. Apliecinu, ka
nu jau trakums ir pāri, kāss gan vēl
ir, bet ne temperatūras, ne citu sliktumu man nav, esmu tikusi galā ar
veco, labo sinepju plāksteru un zāļu
tēju palīdzību. Dakteris mani rūpīgi
izklausās, piekrīt, ka tas ir bronhīts,
bet, ja jau labāk, tad ko ta’ vairs, un
iesaka padzert arī vitamīnus. Ja nu
divu nedēļu laikā klepus nepāriet,
tad gan jānāk vēlreiz un kovidtests
arī būs jātaisa, jo tas jaunais vīruss ir
viltīgs, visādi var būt, tam ir dažādi
izpausmes veidi, katrs organisms var

reaģēt atšķirīgi... Jā, protams, kovids
tagad galvenais, ko es te ar saviem
niekiem, gluži neērti. Steidzos prom
un turpinu mājās ārstēties pēc savas
saprašanas. Kāss mazinās, tiešām,
bet tomēr vēl ir, tāpēc no mājas nekustu, lai nebiedētu cilvēkus.
Nekad agrāk neesmu tik daudz
skatījusies televizoru. Kanālu vesels
lērums, bet to programmas ir pārsteidzošas. Vislielākā nepatika man ir pret
sarunu šoviem. Sēž bariņš labi koptu
dāmu un iestudēti stīvi pārspriež attiecības. Vispārīgas. Lai gan man liekas,
ka vispārīgu attiecību nav. Tās vienmēr ir ļoti konkrētas, kuras nekad līdz
galam nevar izprast, nezinot priekšvēsturi, kontekstu utt. Manas antenas
nespēj pieslēgties. Ir vēl citādi šovi ar
neveiklām situācijām un smiekliem
fonā, it kā norādot, kur te jāsmejas.
Sabiedrība barojas apsmejot? Vai tā
audzē pašapziņu, jo pats tur nav un par
viņu tā nesmejas? Nesaprotu un steidzos pārslēgt kanālu.
Tomēr ik pa laikam TV uzduros
īstām pērlēm. Dokumentālā filma
Grēta par vides aktīvisti Grētu Tūnbergu (pēc citiem tulkojumiem Tūnberju) mani satricināja līdz sirds dziļumiem. Nez kādēļ biju pārliecināta,
ka zviedru skolniece ir tikai instruments kādās rokās, lai aktivizētu cīņu
pret klimata pārmaiņām pasaulē. Filma mani pārliecināja, cik ļoti kļūdos.
Šī ar Aspergera sindromu slimā meitene ir unikāla personība, kura tiešām spējusi uzrunāt pasauli, aizraut
sev līdzi citus jauniešus neskaitāmās
valstīs, saniknot politisko eliti un it
visiem likt aizdomāties par vidi, kurā
dzīvojam, par planētu, kas ir mūsu
atbildība. Grēta patiešām šo atbildību
jūt vispārākajā pakāpē. Apbrīnojama
ir Grētas vecāku bezgalīgā pacietība,
izturība un neatlaidība, rūpējoties par
meitenes garīgo līdzsvaru un fizisko
veselību, kas nav vienkārši, jo jauniete ir ļoti stūrgalvīga, neparasti mērķtiecīga un apņēmīgi iet savu ceļu,
neskatoties ne uz ko.
Cilvēks ir vislielākais brīnums šajā
pasaulē. Par to pārliecinājos vēl vienā dokumentālajā filmā Pašportrets.
Norvēģu māksliniece Lēne Marīe Fosene ir jau kopš bērnības smagi slima
ar anoreksiju un kopā ar saviem vecākiem ik dienu cīnās par izdzīvošanu.
Lielākais prieks un mierinājums viņas
dzīvē ir fotografēšana. Un atklājas,
ka jaunā sieviete ir neparasti talantīga
fotogrāfe. Speciālisti atzīst, ka viņa
ir viena no izcilākajām šajā nozarē.
Viņas fotografētie cilvēku portreti
satricina visprasīgākās starptautiskās
izstāžu zāles. Taču iespaidīgākie ir
Lēnes pašportreti – ar nāves elpu, sajūtamu sāpju dvesmu, līdz galam godīgi un neparasti atklāti. Cilvēki, šīs

fotogrāfijas apskatot, raud. Un arī es
nevaru valdīties, tik neiedomājama ir
šī Lēnes patiesība.
Saskaties kaut ko tādu, un tad sīkie
kašķi, kas burbuļo Latvijas publiskajā telpā, liekas tik nožēlojami un sīki.
Nu, izveidoja to Vakcinēšanas biroju,
viņu aicinājums pieteikties uz vakcinēšanu uzkarināja internetu uz divām
dienām. Vai tad to nevarēja paredzēt!?
Smieklīgi. Un ko dod visādi biroji,
ja nav pašu vakcīnu? Arī smieklīgi,
vismaz tā sev to cenšos iestāstīt, lai
nebūtu tik rūgti. Šodien saņēmu savā
vacapā smiekliņu par to: „Štrunts par
manavakcina.lv, 5% vien pieteikušies,
bet ka tik nenobrūk viss LV internets,
kad palaidīs manafrizura.lv”... Tas
tāpēc, ka sociālie tīkli jau labu laiku
vārās skaistumkopšanas pakalpojumu
nepieejamības dēļ. Ministri un deputāti TV ekrānā rēgojas eleganti safrizēti, labklājības ministre pat ar izteiksmīgiem liekajiem nagiem, kurus nu
ir iemesls pazobot. Starp citu, Vaira
Vīķe-Freiberga gan ar gludu sasuku,
kas izraisa tikai cieņu. Atbrauc Igaunijas ārlietu ministre Eva Marija Līmetsa un arī viņu ekrānā redzam bez
kādas parādes frizūras. Tie ir sīkumi,
tomēr liecina par mūsu sabiedrības
dubultajiem standartiem. Bet ko nu,
šajā visā pat negribas iedziļināties. Lai
noskrien putas, lai potglābes birojs,
kā tas jau iesaukts, beidzot ieskrienas,
vakcinēšanās ieiet kaut jel kādās sliedēs, un tad es arī painteresēšos, kur
var saņemt savu poti.
Labāk izstāstīšu jums par vēl vienu
izcilu grāmatu – Alesandro Bariko
Spēle, tulkojusi Dace Meiere. Šo gudro itāļu rakstnieku jau esmu ievērojusi
(romāni Okeāns jūra, Zīds), tomēr šī
grāmata mani patiešām pārsteidza un
ilgi pēc tam neatlaida. Šoreiz tas nav
romāns, bet gan eseja par tehnoloģisko revolūciju. Kas tā tāda, kad, kāpēc
un kur sākās, kā attīstījās un turpinās,
kādas iespējas tā mums paver un kādas problēmas rada. Visi fakti ir tepat
atrodami, bet nevienam vēl nav ienācis
prātā tos tā apkopot un salikt pa plauktiņiem. Pieņemu, ka tā ir Bariko versija, varbūt kādam varētu būt vēl cita,
savādāka. Bet pēkšņi man tik daudz
kas kļūst skaidrs, saprotams. Un tik
daudz ko gribas papildus izzināt, paanalizēt. Bariko panāk līdzdomāšanu
un tādu kā līdzpētīšanu. Pa vidu viņš
iedzer aliņu, es savu zāļu tēju un ejam
tālāk, pie secinājumiem, man liekas,
jau nonākam abi kopā. Vienreizīga
grāmata!
Turamies! Stiprinājumu meklējam
rakstos, tā taču ir tik nenovecojoša patiesība.
Sirsnīgi – jūsu Biruta,
Ikšķilē 2021. gada 19. februārī
Laikrakstam „Latvietis“
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Muzejs „Latvieši pasaulē“ – gaišas ziņas
Divas veiksmīgas līdzekļu vākšanas akcijas
Iesākot jebkuru līdzekļu vākšanas
akciju, vienmēr gribas būt optimistiskai, ka uzrunātie ne tikai ieraudzīs
Facebook vai lasīs presē vai pa pastu
saņemtā vēstulē par izsludināto akciju,
bet arī aktīvi iesaistīties, pieklikšķinās
ekrānā ziedot, elektroniski pārskaitīs
ziedojumu vai uzrakstīs čeku LDMF.
Gadā, kad visā pasaulē COVID ir
latviešu sabiedriskajam darbam radījis gan šķēršļus, gan pavēris jaunus
saziņas veidus, rūpes radīja tas, ka
2020. gada beigās LaPa – muzejs un
pētniecības centrs Latvieši pasaulē –
uzņēmās ne tikai vienu, bet divas ļoti
dažādas līdzekļu vākšanas akcijas. Vai
izdosies?!
Pirmais izaicinājums bija sajūsmināt un iesaistīt indivīdus un organizācijas kļūt par līdzsponsoriem Valiant!
Latvieši pasaulē muzeja un režisores
Māras Pelēces pilnmetrāžas dokumentālajai filmai. Valiant! vēsta par
trimdas latviešu jauniešiem un Jura
Bļodnieka demonstrāciju automašīnu Plymouth Valiant, tās ceļojumu no
Aukstā kara Ņujorkas uz brīvo Latviju. Bija vajadzīgi vēl kādi $15 000, lai
filmu pabeigtu. Kā to panākt? Un panākt dinamiskā, netradicionālā veidā?
Panākt ar tādu sparu un degsmi, kāda
izpaudās radošajās jauniešu demonstrācijas 1970. un 1980. gados? Muzeja labvēle Vanda Dauksta ierosināja
tieši 18. novembrī rīkot astoņu stundu
garumā Valiant! ZOOMATHON –
kurā „labā omā, ar vēlmi un prieku
patērzējot par jaunību“ demonstrāciju
dalībnieki tiešsaitē Facebook īsos ilustratīvos segmentos pastāstītu par savu
dalību politiskās akcijās. Domāts – darīts! Un 18. novembrī gan ZOOMATHON ierosinātāja Vanda, gan LaPa
galvenā kuratore Marianna Auliciema ar humoru, ar izturību vadīja
spraigo „Tu bij’ tajā demonstrācijā!“
ZOOMATHON gaitā stāstītāji un stāstu klausītāji iesila un atbilstoši ziedotāju kategorijām kļuva par Valiant! Filmas izpildproducentiem, ripinātājiem,
rullētājiem, Slant six sponsoriem. Tie
palīdzēja uzdot gāzi un uztūnēt mašīnu, kopā noziedojot $17 272!
Liels paldies: Aija Abene, Dace &
Gundars Aperāni, Linda Bāliņa, Jānis
Barobs, Raimonds Baumanis, Kristīne Beķere, Baiba Bela, Līga Belicka,
Daina Bolšteins, Sandra Bonarevska,
Andra Bowditch, Maira Bundža, Lauma Cenne, Daugavas Vanagi Kanādā,
Vanda Dauksta, Anita Demants, Laima Dimiševskis, Sarma Dindzāns-Van
Sant, Iveta Eilande, Pēteris Elferts,
Ginta Elksne, Andris Ērglis, Ilze Garoza, Silvia Grava, Rita Grendze, Daina Gross, Christina Gustavs, Kristīne
Ģiga, Indra Halvorsone, Maija Hinkle,
Iveta Ivansone, Sonja Jansons, Zinta
Jansone, Ēriks Kākulis, Vita Kākulis,

Rasma Kariņa, Tija Kārklis, Kristīna
Kīns, Gints Klimanis, Dagnija Krēsliņa, Zuze Krēsliņa-Sila, Michelle
Lees, Alda Līcis, Valda Liepiņa, Nora
Lukss, Lilita Matison, Laila Medne,
Sarma Merdian, Anita Millers, Aija
Moeller, Sarma Muižniece Liepiņa,
Astrīde Otto, Ozolu ģimene, Toms Pāvils, Vija Pelēcis, Elīna Pinto, Martis
Pone, Matīss Puriņš, Ilze Reķis-Bērziņš, Ausma Roberson, Laila Robiņš,
Irisa Roze, Tamāra Rūsis, Anna Rūtiņa, Inese Auziņa-Smith, Andrejs
Stīpnieks, Inta Šķiņķis, Vita Tērauda,
TILTS, Joel Topcik, Ansis Vallens,
Andrejs Vāpe, Dace Veinberga, Helēna Vīksniņa, Ieva Vītola, Diāna Zaķis,
Marisa Zālmanis & Ēriks Šulcs, Ineta
Zelča Sīmansone.
Knapi bija noslēgusies Valiant! akcija, šur tur jau bija sācis snigt, čaklākie
tautieši jau sarakstījuši un izsūtījuši savus Ziemassvētku sveicienus, kad griezāmies atkal pie sabiedrības – šoreiz
atbalstīt muzeja un pētniecības centra
Latvieši pasaulē 2021. gada darbību
mūsu gadumijas līdzekļu vākšanas
akcijā. Mums bija daudz ko stāstīt par
2020. gadā paveikto, par iecerēto, par
COVID laikā saņemtajiem savdabīgajiem priekšmetiem muzeja krājumam,
par iegūto muzeja valsts akreditāciju,
par jauno interaktīvo orientēšanās spēli pilsētvidē Rīga 1944, par LaPa trimdas tautas tērpu izpētes projektu, par
nupat draudzīgi pavadītajiem Rudens
LaPa virtuālajiem sarīkojumiem. Bet
vai ziedotāji mūs atbalstīs ar nepieciešamiem $40 000 nākamā gada sekmīgai darbībai, lai paturētu visus darbiniekus, kas īstenojuši tik veiksmīgās,
izteiksmīgās, pat inovatīvās muzeja un
pētniecības centra programmas? Ar
prieku un pateicību varu ziņot, –ka jā!
Pusotra mēneša laikā saņēmām gandrīz $50 000 ziedojumos no latviešiem
un latviešu draugiem Amerikā, Kanādā, Brazīlijā, Zviedrijā, Anglijā, Vācijā, Latvijā, Austrālijā un citās latviešu
mītnes zemēs.

Sirsnīgs paldies: Aija Abene, Gunta Aizpure, (ALPF) Amerikas Latviešu palīdzības fonds, Velta & George
Anast, Silvija Andernovica, Māra
Apel-Blūmiņš, Ināra & Jānis Apiņi,
Andris Auliciems, Anita & Roberts
Bataragi, Jānis Bērziņš, Laima &
Guntis Bērziņi, Valdis Bērziņš, Māra
Bērztiss, Daina Block, Uldis Bluķis
& Bitīte Vinklera, Vilma Bolšteina,
Baiba Bredovska, Liliana Brinkmane,
Ināra Burr, Aivars Celmiņš, Pēteris
Dajevskis, Sarmīte Davidsons, Gunta
& Lauris Eglīši, Uldis Erdmanis, Gita
Gēmute, Jūlija Giforda, Jānis Grāmatiņš, Iveta Grīnbush, Sibilla Hershey,
Maija Hinkle, Andrejs Jansons, Līga
& Ilgvars Jēkabsoni, Anita Juberte, Liene Kalniņa, Zīle Kalniņa, Ilze
Kancāns, Zinta Kūlītis, Dace Ķezbers,
Ingrid Lāčkājis, Irēne Lazda, Valda
Liepiņa, Anita & Guntis Liepiņi, Jūlijs Liepiņš, Sarma Muižniece Liepiņa
& Jānis Liepiņš, Daina & Jānis Lucs,
Astra Māliņa, Mančesteras ev. lut.
draudze, Juris Mežinskis, Ivars Mičuls, Daira Morusa, Inta Moruss Wiest,
Lalita Muižniece, Viktors Muižnieks,
Zintis Muižnieks & John Nelson, Valters Nollendorfs & Aija Ebden, Baiba
Ozola, Kristīna & Mārtiņš Puteņi, Ilze
& Juris Raudsepi, Genadijs Ribakovs,
Maira Rieger, Jānis Riekstiņš, Ina
Rihani, Ilze & Ints Rupneri, Richard
Sampson, Brenda Schreurs, Astrīde Sīlis, Dace Smildziņa, Ilze Stalis,
Līga Stam, Brent Steele, Ilona & Jānis
Studenti, Herta Sūna, Antra Thrasher,
Māra & Juris Ubāni, Astrida Upītis,
Ilona Uskale, Maira Valdmane, Lilita
Zaļkalns, Laima & Bertrams Zariņi,
Ģirts Zēgners, Astra Zemzars, Māra
un Gunars Ziediņi, Ieva Zuicena, Lauma & Ivars Zušēvici, vairāki ļoti devīgi anonīmi ziedotāji.
Muzeja un pētniecības centra Latvieši pasaulē saime ir pateicīga ikvienam ziedotājam!
Sarma Muižniece Liepiņa,
LaPa valdes priekšsēde
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„Dziesmu un Deju svētku kustība latviešiem pasaulē“
Ārvalstu latviešu kultūrtelpas trešajā tikšanās reizē notika atskats uz līdz
šim paveikto ar diasporas māksliniecisko kopu vadītāju un dalībnieku iesaisti,
kā arī tika sniegta informācija par aktuālajām atbalsta iespējām. Semināra
noslēgumā, ar dažādu māksliniecisko
jomu pārstāvju ieteikumiem, kultūrtelpa ieguva atbalstu veidot administratīvo
un nozaru vadītāju grupu neatkarīgas
ārvalstu latviešu kultūras profesionāļu
darbības veidošanai, izvēlot tās valdi.
Pēc Ingunas Grietiņas-Dārziņas
(Īrija) vebināra ievadrunas, ziņojumu par
Pasaules Brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda darbību, projektu finansējumu
sniedza Juris Ķeniņš (Kanāda), minot
svarīgākos aspektus, kas jāņem vērā, piesakoties atbalstam. Lilija Zobens (Lielbritānija) sniedza pārskatu par koru dziesmu
izvēli nākamajiem Dziesmusvētkiem.
Starp ārvalstu latviešu komponistiem bija
minēti J. Norvelis, L. Ritmanis, A. Jansons, A. Jērums, T. Ķeniņš u.c., tomēr būtu
vēl vairāk jāapzin diasporas koru domas,
lai paplašinātu izvēli un nākošo svētku
repertuārā tiktu iekļautas patiesi spilgtākās kora dziesmas. Ņemot vērā lielo ārpus
Latvijas dzīvojošo māksliniecisko kopu
dalībnieku skaitu, ir jāsaskata arī iespējas
iekļaut ne vien šos dažādos skaņdarbus

FOTO Publicitātes foto

Trešajā kultūrtelpasvebinārā ievēl pārstāvniecības valdi

Vebināra dalībnieki.
un horeogrāfu darbus lielajos Dziesmu un
deju svētkos, bet arī jādod iespēja piesaistīt talantīgus virsdiriģentus un virsvadītājus svētku tapšanā. Arī teātru nozare, ko
pārstāv Ingmārs Čaklais (Lielbritānija)
ar savu aktīvo darbību šobrīd ir radījusi
apvienību no 21 kopas trīs kontinentos.
Tomēr darāmo darbu sarakstā ir tiklab jauniešu, kā arī skatītāju un citu dalībnieku iesaiste, izmantojot dažādas saziņas valodas.
Vebināra noslēgumā notika balsojums,

kurā kultūrtelpa ieguva administratīvo
pārstāvniecību un arī koru un dejas nozaru izvirzītos kandidātus dalībai tās valdē.
Drīzumā par to sekos atsevišķs ziņojums.
Semināra dalībnieki vienojās, ka
nākamais kultūrtelpas vebinārs notiks
2021. gada 3. aprīlī.
Ieva Reine,
Ziemeļvalstu diasporas izglītības
un kultūras grupa (Zviedrija)
9.02.2021.

Pārdomas Ciešanu laikā – Kas ir patiesība (2)
Raimonda Sokolovska viedoklis
Noslēgums. Sākums LL637
Kas ved uz patiesību
un kas atvirza no patiesības, saskaņā ar Svētajiem rakstiem:
1) uz Patiesību negrozāmi ved: Mīlestība
un Gudrība;
2) uz Patiesību vienādā mērā var
vadīt un no Patiesības var attālināt
dažādas īpašības, atkarībā no to pielietojuma: saprāts, griba, vēlmes, vienaldzība, profesionālisms, diletantisms,
aprēķins, bailes un drosme;
3) no Patiesības atvirza nost: vardarbība, bezsirdība, nelietība, viltība,
izvirtība un apmāns;
4) grūti pārvarams šķērslis uz Patiesību ir: ļaunums un dumjība.

Kas ir grēks

vēki, bez izņēmuma, ir grēkojuši. Tomēr
atšķirība starp ļaudīm eksistē, un tā ir
visai nozīmīga: ja viens cilvēks grēko no
gadījuma uz gadījumu, tad cits ir pacēlis
grēku rituāla līmenī, bet cits pārvērtis to
par savas dzīves stereotipu, un vēl cits
padarījis par savu galveno profesiju.

Grēksūdze

Tuvošanās Patiesībai nav iespējama bez grēksūdzes. Ja nav grēksūdzes,
tad veicamie pakāpieni būs tik nenozīmīgi, ka ne par kādu tuvošanos nevar
būt ne runas: labākajā gadījumā tā būs
vienkārši mīcīšanās uz vietas, sliktākajā gadījumā cilvēks tuvošanās Patiesībai vietā no Patiesības attālināsies.
Grēksūdze pirmkārt ietver sava
personīgā grēka atziņu un sava grēka
izpratni. Pēc tam cilvēkam ir jāuzjundī
sevī vēlēšanos attīrīties no šī grēka, un
attīrījušamies piecelties no krišanas.
Piecēlušamies no krišanas cilvēks var
un viņam ir pienākums izplatīt savā
apkārtnē svētību. Tā māca Bībele.

Ceļā uz Patiesību cilvēks reizēm
grēko, un tas viņu attur, aiztur, vai atsviež uz atpakaļ. Tradicionālais grēka izskaidrojums jeb definīcija, ir varbūt pati
precīzākā un pareizākā, un tā skan tā:
„Grēks ir tāds nolūks vai rīcība ar vārdu
un darbību, kad cilvēks jūt, ka tas iet pret Katrs cilvēks stāv tuvu
Dievu un savu sirdsapziņu.“ Vienlaikus grēksūdzei un ir uz to spējīgs
šis noteikums der tikai tādam cilvēkam,
Grēksūdze – tā ir katra cilvēka perkam sirdsapziņa nav pazaudēta. Visi cil- sonīga darīšana ar Svētā Gara palīdzību.

(Mt.6:6, Lk.18:10-14). Dievs Tas Kungs
apsola atlīdzināt cilvēkam par lūgšanu
Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.
Pat ja jūsu lūpas nekad nav izrunājušas
nevienu grēksūdzes lūgšanu, pat ja jūsu
domas pirmo reizi pievērsās Dievam
ar ne līdz galam apzinātu grēksūdzi,
tad jūs varat padomāt vai izrunāt skaļi:
„Dievs Kungs visužēlīgais! Sagrēkojos
aiz savas negudrības, aiz savas nezināšanas, aiz savas muļķības un cietsirdības. Bet tā man no sirds žēl un es Tevi
lūdzu Tavas lielās apžēlošanās dēļ: uzlūko mani laipni, nabaga grēcinieku,
piedodi man visus manus grēkus Tava
mīļā Dēla Jēzus Kristus, mūsu Pestītāja
rūgtās ciešanas un miršanas dēļ.“

Konfesijas atbalsts cilvēkam

Augsburgas ticības apliecībā
sniegta īsa atgriešanās definīcija:
„Tas, kurš kritis grēkā pēc kristībām,
var saņemt grēku piedošanu ikreiz,
kad nāk uz grēksūdzi, un Baznīcai šādiem jāpiešķir absolūcija, kā no grēkiem atgrieztiem. Patiesa atgriešanās
sastāv no divām daļām: pirmkārt,
grēku nožēlošana, tas ir, nemiers,
Turpinājums 15. lpp.
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Dievs, kas redz slepenībā
Turpinājums no 6. lpp.

bērnu ģimenē, ne vienmēr tā bija tava
istaba, bet varbūt pat vieta mežā, bēniņos, lielā drēbju skapī? Gribējām, lai
kaut kur mēs varētu būt pavisam vieni.
Un tagad? Ja ap mums plūst bērniņu
balsis vai guļamistabā izveidotajā biroja telpā skan nemitīgie datora atgādinājumi, ka atkal jādodas uz Zoom sēdi,
vai ienācis e–pasts, ko jāatbild?... Tiek
pat ieteikts atrast vietu, kur uz mirkli aiziet no visiem un visa. Zinu, Covid-19 laikā daudzus nospiež tieši tas,
ka mums bijis par daudz jāslēpjas no
citiem, jābūt vieniem pārāk lielā klusumā. Šie brīnišķīgie un žēlsirdīgie Jēzus
vārdi atgādina: Tēvs, kas redz slepenībā, ir klāt! Pat tava klusēšana Viņu neaizkavē tev atbildēt, jo Viņš zina, kas
tev vajadzīgs, pirms tu Viņu lūdz.

Laikraksts „Latvietis“
Domāju par tiem, kas pirmo reiz
dzirdēja šos Jēzus vārdus. Tikai īsi
pirms tam, kalna sprediķī, Jēzus bija
sācis mācīt par to, kāds ir šis Tēvs,
kurš mums ir klāt. Vispirms Jēzus mācīja, ka Tēvam pieder viss gods! Mūsu
vienīgam nodomam vai motivācijai
darīt labus darbus – vai tas būtu, kā šīs
dienas tekstos – ziedojot, lūdzot vai
gavējot – jābūt, lai citi, to redzēdami,
godātu Tēvu, kas ir debesīs (Mt. 5:16).
Otrkārt, Jēzus atklāj, cik Viņš, mūsu
Tēvs ir taisnīgs un Jēzus prasa ne mazāk no mums: „(..) es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par
tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava debesu Tēva bērni; jo viņš liek saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un lietum
līt pār taisniem un netaisniem.“ (Mt.
5:44-45). Treškārt, Jēzus atklāj, ka
Tēvs ir pilnīgs un, vēlreiz mums pavēl:
„Tad nu topiet pilnīgi, kā jūsu debesu

Pārdomas Ciešanu laikā – ... (2) Roku uzlikšana
Turpinājums no 14. lpp.
kurš tirda sirdsapziņu grēka apziņas
dēļ; otrkārt, ticība, kura dzimst caur
evaņģēliju un absolūciju. Tālāk, neizbēgami jāseko labiem darbiem, jo
tie ir patiesas atgriešanās augļi (XII
paragr.).“ Ticēdami Evaņģēlijam un
paļaudamies uz Kristu, jūs saņemat
Svētā Gara dāvanu. „Mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar Svēto Garu, kas
mums dots.“ (Rom.5:5) „Šis pats Gars
apliecina mūsu Garam, ka esam Dieva
bērni.“ (Rom.8:16). „Jūs baudiet, ka
Tas Kungs ir labs (I Pēt.2:3), un saņemiet spēku no augšas.“ (Ap.d.1:8). Šie
Svēto Rakstu vārdi ir jūsos raduši piepildījumu: „Es jūs apveltīšu ar savu
Garu un jūs vadīšu, ka jūs staigāsit
manos likumos, un sargāsit un pildīsit
manus noteikumus,“ saka Tas Kungs.
(Ecehiēla 36:27).

Kad esat saņēmis personīgo grēku
piedošanas svētību, Dieva kalps jums
uzliek savas rokas, kā to darīja Ananija Pāvilam (Ap.d.9:12), Pēteris un Jānis
samāriešiem (Ap.d.8:17), Pāvils divpadsmit mācekļiem Efezā (Ap.d.19:6),
kā to Kristus darīja daudziem citiem.
Roku uzlikšana pieder pie Kristus
mācības pamatprincipiem (Ebr.6:1-2).
Šinī rituālā piedalās pats Kristus, uzrunājot un dodot mums savu svētību.
„Ticībā taisnotiem caur Jēzu Kristu
mums ir miers ar Dievu.“ (Rom.5:1).
Dievam Debesu Tēvam, no kā visas lietas uz zemes un debesīs, Dievam
Dēlam Jēzum Kristum mūsu Pestītājam, un Dievam Svētajam Garam visu
uzturētājam un svētītājam gods, slava
un pateicība mūžīgi. Amen.
Mācītājs Raimonds Sokolovskis
Laikrakstam „Latvietis“

15. lpp.
Tēvs ir pilnīgs.“ (Mt. 5:48). Un vēl pāri
visam, Viņš ir Mūsu Tēvs debesīs. (Mt.
6:11). Ne tikai mans, pat ne tikai Jēzus,
bet mūsu visu Tēvs, kas mūs uzklausa
pat apslēptās vietās un aicina kopā lūgt
daudzskaitlī.
Mums Ciešanu laikā dāvinātas 40
un 6 dienas dot, lūgt, gavēt – nevis, lai
kādam, vai pat sev, ko pierādītu, bet,
lai pavadītu laiku ar Tēvu un Dēlu, un
Svēto Garu. Dodot, lūdzot, gavējot,
nevis kā tādi, kam ir kas jāpierāda citiem. Tādēļ apslēptībā. Lai nekas nenovērstu mūsu uzmanību, neiztraucētu mūsu mieru, neaizsauktu prom no
Tēva, kas redz slepenībā un zina, kas
mums vajadzīgs, pirms mēs Viņu lūdzam. Kā? Kā gan nē.
Izlūdzoties jums Tēva klātesamību
un Kristus mieru, dodoties šai klusā,
svētā laikā,
+ Lauma Zušēvica

Bībelē skat. tēmas :
Mīlestība – Rom.13:9; Ef.5:25-28;
Jņ.15:9,13; 17:26; Jņ.13:35; Rom.5:5;
8:39; 1.Kor.13:1-13; 16:24; 2.Kor.6:6;
13:13; Gal.5:22; Ef.2:4-5; 6:23-24;
Kol.3:12-15; I Tes.5:8; 2Tim:1:7;
1Jņ.4:7-16; 2Jņ.1:3 u.c.
Gudrība no augšienes – Lk.2:40,
Ap.d.6:3,10;
7:22;
Rom.11:33-36;
Jēk.3:13-18; 1.Kor.1:21-24; Ef.3:10;
Kol.1:28; 2.Pēt.3:15-18; Atkl.7:12. u.c.
Grēks - Rom.6:12-14; Rom.5:12-21;
Rom.7:17-20; 1.Kor.6:18-20; 1.Jņ.3:45; 5:17; u.c.
Grēksūdze – Mt.3:5-6; 6:6; 11:21;
Lk.18:13-14; Rom.3:26; 11:27; 1.Jņ.1:9;
3:5; Mk.1:5; Lk.11:4; Ap.d.3:19; 22:16;
26:20; Ebr.2:17; 9:28; 10:17; u.c.
Sirdsapziņa – Rom.2:14-15; Tit.1:15;
2.Kor.4:1-6; 1.Tim.3:9; 2.Kor.1:12; u.c

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi

25. februāris
Alma, Annemarija
1920. dramaturgs, sabiedrisks darbinieks Austrālijā Spodris Klauverts.
1921. Krievijas PFSR 11. armijas daļas
iegāja Gruzijas Demokrātiskās Republikas galvaspilsēta Tbilisi. Tur arī ieradās Revolucionārā komiteja, kas tajā
pašā dienā tika pārdēvēta par Gruzijas
PSR Tautas komisāru padomi – Gruzijas Padomju Republikas jauno valdību.
1939. sabiedrisks darbinieks Austrālijā
Jānis Saltups.
1956. dramaturģe Baņuta Rubesa.
1956. Ņikita Hruščovs PSKP 20. kongresā uzstājās ar runu, kurā nosodīja
Staļina darbību, novērtējot to kā personības kultu.
26. februāris
Evelīna, Mētra, Aurēlija

1876. Latvijas armijas ģenerālis, LKok
Aleksandrs Kalējs.
1925. sabiedrisks darbinieks Austrālijā Visvaldis Sniedze.
1931. dzejnieks Olafs Stumbris.
27. februāris
Līvija, Līva, Andra
1932. ALT aktrise Guna Kūlniece (dz.
Kaziņa).

1. marts
Ivars, Ilgvars
Vispasaules civilās aizsardzības diena
1923. sabiedrisks darbinieks, Austrālijas DV bij. priekšnieks Juris Mellēns.

2. marts
Lavīze, Luīze, Laila
1486. Rīgai jāatzīst Hildebrands par
savu senjoru un jāslēdz ar viņu mūžīgs
miers.
28. februāris
1926. Sāk iznākt reliģiozi sabiedrisks
Skaidrīte, Skaidra, Justs
žurnāls Katoļu Dzeive Pēdējais nu1941. rakstnieks Andris Jakubāns.
murs iznāk 1940. gada septembrī. At1957. sabiedrisks darbinieks Austrāli- jaunots 1989. gadā.
jā, skautu vadītājs Arnis Vējiņš.
3. marts
29. februāris
Tālis, Tālavs, Marts
1956. latviešu žurnāliste un politiķe 1911. diplomāts Anatols Dinbergs.
Silva Bendrāte.
Turpinājums 16. lpp.

Laikraksts „Latvietis“

16. lpp.

Datumi

Turpinājums no 15. lpp.
kurš 1970. – 1991. gadā bija Latvijas
pilnvarotais lietvedis un sūtniecības
vadītājs ASV un visa Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā die-

nesta vadītājs rietumu pasaulē. Iecēla
Latvijas pārstāvjus Anglijā, Austrālijā, Francijā, Kanādā un Vācijā.
1926. dramaturgs, sportists, žurnālists
Gunārs Grieze.
1931. aktieris, režisors, pantomīmas
režisors Roberts Ligers.

Trešdien, 2021. gada 24. februārī
1936. dzejnieks Uldis Leinerts.
1954. mācītājs Aldis Elberts.
1991. Latvijā notika aptauja, kura vairākums balsotāju atbalstīja demokrātisku un neatkarīgu Latviju; tajā pašā
dienā Igaunijā arī notika analoģisks
referendums.
■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Tiešsaistē

No trešdienas, 20. janv. vijolnieces
Sofijas Kirsanovas tiešsaites koncerts,
lai pieminētu Rīgas barikāžu 30 gadu
jubileju. Saite uz koncertu: https://
www.sophiakirsanova.com/ un https://
www.facebook.com/sophia.kirsanova.
violin/, kā arī caur http://www.
laikraksts.com/index.php?LLnum=633.
Pirmdien, 8. martā, plkst. 19.00
(Latvijas laiks) latviešu iemīļotie aktieri – Vilis Daudziņš kā Ojārs Vācietis un Kaspars Znotiņš kā Imants Ziedonis izspēlēs abu dzejnieku rakstītās
dzejas rindas, ierakstus, vēstuļu un
apsveikumu kartīšu saraksti Jēkaba
Nīmaņa muzikālās partitūras pavadībā iestudējumā Vēstule draugam. Biļetes uz interneta tiešraidi iespējams
iegādāties www.bilesuparadize.lv.

Jaudzema – 0412 601 306; andrisjaudzems@hotmail.com vai pie Ilzes Ostrovskas – 0458448542.
Svētdien, 14. martā, Vanagu un vanadžu delegātu sapulce.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze,
Svētā Jāņa baznīcā

Brisbanē

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības
draudze

Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 28. febr., plkst. 10.00 dievkalpojums.
Svētdien, 7. martā., plkst. 10.00 dievAdelaides Sv. Pētera draudze
kalpojums.
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 14. martā., plkst. 10.00
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 dievkalpojums.
noteikumi.
Svētrunas var noskatīties YouTube gan
Svētdien, 7. martā, plkst. 11.00, Ga- latviešu, gan angļu valodā. Saites var
vēņa laika 3. svētdiena, dievkalpojums atrast draudzes mājas lapa tīmeklī:
ar dievgaldu.
http://www.sydneylatvianchurch.org.au

No 26. – 28. febr., PIENENE / LATVIAN LANGUAGE SOCIAL februāra
tikšanās Noosā, kur vairākas ģimenes
ir ieplānojušas aizbraukt uz nedēļas nogali. Esiet laipni aicināti pievienoties!
Pievienotajā saitē ir informācija par mitekļiem un izcenojumiem: https://www.
Adelaidē
noosanorthshoreretreat.com.au/ Vairāk
Ceturtdien, 25. febr., plkst. 10.00 informācijas: marta.eiduka@gmail.com
ALB spēlēsim Scrabble (latviešu un
angļu valodā) un ēdīsim siltas pusdie- Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
nas. Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5 LAIMAS klien- Kanberā
tiem, pārējiem $10.
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Piektdien, 26. febr., plkst. 18.00 Laimīgā stunda Tālavā. Kranskī ar piedevām! Melburnā
Nepieciešams pieteikties un samaksāt Piektdien, 26. febr., plkst. 19.00 Krolīdz 21.febr., zvanot vai nosūtot īssziņu dziņa vakars DV mītnē.
Rudītei Bērziņai mob: 0411 068 486. Sestdien, 6. martā, paredzētais Pulk$10 par vienu desu, $12 par divām de- veža Kalpaka un Latviešu Leģiona atsām. Ja vēlaties veģetāriešu vai bez glu- ceres akts DV mītnē ATCELTS.
tēna ēdienu, lūdzam to paziņot piesako- Sestdien, 6. martā, paredzētās vanties. Atspirdzinājumi par draudzīgām džu pusdienas ATCELTAS.
cenām. Visi mīļi gaidīti!
Sestdien, 27. febr., plkst. 11.00, ALB Melburnas latv. ev. lut. draudze
namā Margota un Ints Puķīši demons- Svētdien,
7. martā,
plkst. 11.00
trēs jogurta un biezpiena sēnītes iesāk- Sv. Krusta baznīcā sabiedrības dievšanas procesu un pēc tam no paštaisītā kalpojums plkv. Oskara Kalpaka
biezpiena ceps biezpienkūku. Dalības un studentu rotas piemiņai. Kalpo
maksa $5 LAIMAS klientiem, pārē- māc. Raimonds Sokolovskis.
jiem $10. Pieteikšanās obligāti (ierobePertā
žojums 20 cilvēku).
Svētdien, 28. febr., plkst. 9.30 Tālavas Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Mazajā zālē novuss. Gaidām jaunus un Māc. Gunis Balodis.
ne tik jaunus spēlētājus. Ja trūkst pieredzes pie spēles, esam gatavi dot pado- Sidnejā
mus un palīdzību. Nav ilgi ko domāt, Otrdien, 2. martā, plkst. 13.00 Zolīte
mūsu draudzīgais pulciņš gaida Tevi! Latviešu namā.
Svētdien, 7. martā, plkst.9.30 Tālavas Sestdien, 6. martā, plkst. 12.00 SidMazajā zālē novuss.
nejas Daugavas Vanagu namā PusdieSestdien, 13. martā, plkst. 14.00. nas. Apmeklētājiem jāpiereģistrējas
Tālavā DV 75 gadu darbībai veltīta uz vietas un jāievēro valdības COVID
Lielā Junda ar karogiem. Sekos kon- norādījumus. Maskas un roku mazgācerts un vakariņas. Vakariņas brīvas jamie līdzekļi būs sagādāti.
aicinātiem viesiem, dalībniekiem un Piektdien, 12. martā, plkst. 11.00 Sefinansiāliem biedriem; pārējiem $25. nioru saiets Latviešu namā.
Pieteikties līdz 1. martam pie Andra

Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdienas dievkalpojumi notiks saskanīgi ar sabiedriskajām regulām.
Lūgums sazināties ar mācītāju R. Sokolovski, lai uzzinātu par nākamajiem
dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē

Zoom tikšanās neklātienē notiek katra
mēneša pirmā ceturtdienā plkst. 15.00.
Zoom saite tiek izsūtīta atsevišķi pirms
katras tikšanā.

Latvijā

Ārkārtējā situācija Latvijā pagarināta līdz 6. aprīlim.
Atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumus klātienē, tai skaitā uguņošana
un salūti.
Pārtraukta kultūrvietu un izstāžu norises vietu darbība, arī darbības, kas
saistītas ar ielu tirdzniecības organizēšanu (tai skaitā gadatirgu darbību),
izņemot grāmatu izsniegšana bibliotēkās un muzeju brīvdabas teritorijas.
Aizliegti privāti pasākumi un privāta
pulcēšanās, izņemot pasākumus vienas mājsaimniecības ietvaros. Ja nepieciešams nodrošināt personas aprūpi vai ja persona mājsaimniecībā dzīvo
viena, pieļaujami apmeklējumi, bet ne
vairāk kā divu mājsaimniecību ietvaros.
https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/
rikojums-par-arkartejas-situacijasizsludinasanu ■

Eiro
kurss
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atsauces
kurss 23. februārī.
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