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Rīga, 2016. gada 11. aprīlis. – At-
saucoties Latvijas simtgades biroja ai-
cinājumam, Latvijas Institūta (LI) dar-
binieki aicina ikvienu iedzīvotāju un 
Latvijai piederīgo visā plašajā pasaulē 
4. maijā – Latvijas Republikas Neat-
karības atjaunošanas dienā – kopā ar 
saviem tuvajiem svinēt Baltā galdauta 
svētkus. Lai rosinātu cilvēkus labāk 
sagatavoties šiem svētkiem, LI darbi-
nieki, iestājoties labākam laikam, jau 
7. aprīlī kādā Āgenskalna pagalmā sa-
rīkoja nelielus Baltā galdauta ieskaņas 
svētkus.

Baltā galdauta svētku ideja ir pa-
visam vienkārša: ģimene, draugi un 
kaimiņi no vienas mājas, vai vairākām 
blakus mājām sanāk kopā pie viena 
galda, ietur vieglu, kopīgi sarūpētu 
maltīti, kā arī izmanto iespēju pārrunāt 
ieceres sava pagalma, apkaimes, pilsē-
tas, novada un valsts nākotnei. Lat-

vijas Neatkarības deklarācijas paslu-
dināšanas gadadiena, kas 1990. gadā 
bija izšķirošs, jauns sākums Latvijai, 
tad varētu kļūt par iedvesmu arī citām 
Latvijas cilvēkiem svarīgām norisēm.

Ugunsgrēks Rīgas centrā
Sarkanais gailis Okupācijas muzeja jumtā

P i e k t d i e n , 
2016. gada 15. aprīlī ap 
pulksten 11.30 aizdegās 
Latvijas Okupācijas mu-
zeja ēkas jumts. Tomēr 
nedz ekspozīcija, nedz 
muzeja krājums, nedz 
darbinieki nav cietuši. 

Gaidot muzeja pastāvīgās ēkas, re-
konstrukciju Latviešu strēlnieku lau-

kumā, muzejs ir pārcelts uz pagaidu 
telpām Raiņa bulvārī 7.

Pirms neilga laika muzejs nolēma, 
ka šajā vietā šovasar neveidos jaunu 
izstādi un neizrādīs vecās ekspozīci-
jas fragmentus apmeklētājiem, jo ēkā 
vairs nevarēja nodrošināt apmeklētāju 
servisa kvalitāti. Tā stāvēja slēgta un 
tika apsargāta.

Uz uguns nelaimes dzēšanu piekt-

dienas priekšpusdie-
nā bija ieradušās sešas 
ugunsdzēsēju autocis-
ternas, viens auto pacē-
lājs un vienas auto kāp-
nes. Liesmas nodzēsa un 
ugunsgrēku lokalizēja 
nepilnas stundas laikā. 
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LI aicina latviešus visā pasaulē 
Gaidot valsts simtgadi, svinēt Baltā galdauta svētkus

LI darbinieku Baltā galdauta svētku 
ieskaņas 2016. gada pavasarī.

 
Turpinājums 15. lpp.

 
Turpinājums 4. lpp.
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Arvien vairāk ārpus 
Latvijas dzimuši jau-
nieši, latviskās ģimenēs 
auguši grib paši redzēt 
to teiksmaino zemi, par 
kuru stāsta vecāki un 
vecvecāki. Dažs aiz-
brauc uz pāris nedēļām, 

bet ir tādi, kuriem ar to nepietiek; ga-
dās atrast darbu (vai bagātus radus!) 
un nākamo mūža gadu var pavadīt 
senču zemē.

Trīsdesmit pieci interesenti sest-
dien, 16.  aprīlī, noklausījās, kā Ade-
laides Universitātes otrā gada studen-
tes Ievas Daenkes nejauša satikšanās 
ar Kārli  Grosu  izrādījās liktenīga: 
vārds pa vārdam, tika piedāvātas un 
pieņemtas darba iespējas un jau pēc 
pāris nedēļām Ieva aizceļoja no svel-
mainās Austrālijas uz sniegoto Latviju. 
Vesels gads deva viņai iespēju redzēt 
Latvijas skaistumu visos ekstrēmos 
gadalaikos, kādus šai zemē nenākas 
piedzīvot. Miera ielas sešstāvu nama 
bēniņos dzīvodama, Ieva priecājās 
par plašo Rīgas skatu un skaistajiem 
saullēktiem un rietiem. Katru dienu, 
visādos laika apstākļos, Ieva brauca ar 
riteni uz RTU Ķīpsalā.

Darbs Rīgas Tehniskās universitā-
tes ķīmijas fakultātē kā biomateriālu 
laborantei nebija grūts, toties ļoti inte-
resants; tas deva iespēju organizēt da-
žādas akadēmiskas konferences un no-
vērot pētniecisko darbu, kas saistās ar 
biomateriālu pētīšanu. Pētnieki bija no 
dažādām zemēm, pat kāds zinātnieks 
no Turcijas un cits no Francijas, tādēļ 
darbā Ieva runāja angliski, bet ārpus 
darba viņa izmantoja katru iespēju, 
mācoties latviešu valodu pat formāla-
jās stundās.

Kā Adelaides tautas deju grupas 
Auseklītis vadītāja Ieva iesaistījās tau-
tas deju grupā Dardedze, kas darbojās 
Kultūras un Tautas mākslas centra 
Ritums paspārnē. Latvijā tautas dejas 
ir nopietna lieta, un pastāv grupas da-
žādās veiksmes pakāpēs. Mēģinājumi 
notiek divas reizes nedēļā; katru reizi 
trīs stundas. Tas prasa nopietnu piepūli 
un lielu pašaizliedzību. (To pašu gada 
sākumā stāstīja Ints Teterovskis par 
korī dziedāšanu: ja neesi gatavs ziedot 
korim gandrīz vai visu savu brīvo lai-
ku, tad, vienalga, cik laba Tev balss, 
nemaz nepūlies pieteikties!) Dejo jau-

ni un veci, un notiek sīvas sacensības. 
Nav brīnums, ka Latvijā dziesmu un 
deju svētki ir tik aizkustinošs un kva-
litatīvs priekšnesums. Ritums paspār-
nē Ieva iestājās arī audēju grupā un uz 
lielajām stellēm noauda skaistu sienas 
segu. Viņa gan saka, ka tas būšot liels 
spilvens. Interesants pavediens bija 
latvisko ēdienu gatavošanas mācība 
kopā ar valodas apgūšanu.

Gada tecējumā Ievai bija laiks arī 
apceļot Latviju un redzēt to visos ga-
dalaikos. Viņa jūsmoja par Rundāles 
pils skaisto rožu dārzu un grezno arhi-
tektūru, par Ķemeru Dabas aizsardzī-
bas parku, par Lielvārdi un Siguldu. 
Visur redzama ne tikai skaistā daba, 
bet arī latviešu kultūras pēdas daudza-
jos muzejos un parkos. Neaizmirstams 
pārdzīvojums bija Rēzeknē piedzīvo-
tie Jāņi.

Kā dabisks turpinājums stāstam 
par Latviju, Ilga  Vēvere pasniedza 
vēsturisku pārskatu par Ķemeriem; kā 
tur dibinājās kūrorts un kāds liktenis 
to ir piemeklējis laika griežos. Diem-
žēl no kādreiz glaunā kūrorta maz kas 
ir palicis, jo divi pasaules kari un Pa-
domju laiku nolaidība ir atstājuši ne-
dzēšamas pēdas. Taču daba dara savu 
dziedēšanas darbu, un ir izbūvētas 
koka laipas, lai šo dabas ūnikumu var 
vieglāk apskatīt.

Pirms, starp un pēc referātiem, 
publika dabūja izdziedāties. Liels 
paldies jāsaka Lilitai  Daenkei, kura 
ar pusstundas brīdinājumu samācījās 
klavieru pavadījumus sešām dzies-
mām, lai tās drošāk skanētu. Tehniskā 
iekārta šoreiz darbojās nevainojami, 

tātad varēja parādīt gan bildes pie re-
ferātiem, gan dziesmu vārdus.

Pēcpusdienu nobeidza ar Vana-
džu kafijas galdu un mazu zināšanu 
pārbaudījumu. Drukas kļūdu velniņš 
bija dziesmas Aiz upītes es izaugu pār-
rakstīšanā pielaidis 16 kļūdas, kuras 
izlabot aicināja publiku. Nav brīnums, 
ka vislabāk veicās tiem galdiem, kur 
sēdēja koristi un koru diriģenti!

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Mans gads Latvijā
DV namā stāsta Ieva Daenke
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Turpinot tradīciju, 
jau piekto gadu pēc kār-
tas, Latvijas dabas bagā-
tākajās un skaistākajās 
vietās, 11 nevalstiskā or-

ganizācijas pulcēs bērnus no Latvijas 
un diasporas uz vasaras nometnēm.

Trešdien, 13.  aprīlī, Sabiedrības 
integrācijas fonda padome apstiprināja 
11 projektus, kuri šogad rūpēsies par 
to, lai Latvijā un ārvalstīs dzīvojošie 
latviešu bērnu, veidotu jaunu draudzī-
bu ne tikai savā starpā, bet arī ar savu 
tēvzemi.

Nometņu tematika un programma 
katru gadu atšķiras, tomēr galvenais 
uzdevums paliek nemainīgs – radošā, 
jautrā un aktīvā atmosfērā stiprināt di-
asporas bērnu saikni ar Latviju. Atska-
toties uz iepriekšējiem gadiem, kopīgi 
darbojoties tiek stiprinātas latviešu va-
lodas zināšanas, ar tautas dziesmu un 
deju palīdzību, bērni tiek vesti latvju 
kultūras mantojuma piedzīvojumā. Un, 
kas gan vēl labāk palīdz bērniem mā-
cīties un izzināt jaunas lietas, kā pašu 

acīm skatītas pilsētas, senlejas, lielpil-
sētu krāšņums un mazpilsētu šarms, 
un pašu ausīm dzirdēti stāsti un teikas.

Programma Ārpusskolas pasāku-
mu programma. Vasaras nometnes 
Latvijas un diasporas bērniem izska-
nējusi pasaulē. Par to liecina plašais 
valstu klāsts, kuras pārstāv mazie 
dalībnieki. Par maziem, protams, var 
saukt tikai dažus, jo nometnēs tiek 
pārstāvētas dažādas vecumu grupas 
līdz pat 18 gadu vecumam. Kāds brauc 
uz nometni ziņkārības mākts, kāds 
satikt pērn iepazītus draugus, tomēr 
visus vieno vēlme paskatīties, kāda tā 
Latvija izskatās šogad.

Valsts budžeta finansētā program-
mā „Ārpusskolas pasākumu program-
ma. Vasaras nometnes Latvijas un 
diasporas bērniem“ projektus varēja 
iesniegt līdz š.g. 29. februārim. Pavi-
sam tika saņemti 27 projektu iesniegu-
mi, no kuriem 11 tika apstiprināti.

Dace Zariņa
Sabiedrības integrācijas fonda 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Latvijas vēsturē 

18. novembris ir viens 
no zīmīgākajiem datu-
miem. Šo datumu svi-
nam kā jaunās valsts 
dzimšanas dienu, kaut 

arī 1918. gada 18. novembrī nebija se-
višķi redzamas maiņas Latvijas aps-
tākļos. Jā, tautas priekšstāvji paslu-
dināja neatkarību, bet pagāja vēl labs 
laiks, līdz kamēr šī neatkarība tika īs-
tenota. Rīgā vācu okupācijas spēki gan 
nodeva varu jaunai valdībai, bet tūliņ 
jau ienāca Sarkanās armijas spēki, un 
tikai pusotru gadu vēlāk varēja svinēt 
uzvaru pār abām – austrumu un rietu-
mu – okupācijām.

Tuvojas 4. maijs, kas ir oficiāla 
svētku diena ar nosaukumu Latvijas 
Republikas Neatkarības atjaunoša-
nas diena. Šai dienā 1990. gadā Lat-
vijas PSR Augstākā padome pieņēma 
lēmumu par Latvijas neatkarības at-
jaunošanu, bet uzreiz nebija redzamas 
lielas maiņas. Padomju Savienība, kā 
jau daudzus gadus desmitus, turpinā-
ja okupēt Latviju, robežas kontrolēja 
padomju spēki, un padomju armija 
netaisījās nekur doties prom. Vēl kādu 
laiku neatkarības pretiniekiem bija 
brīvas iespējas rīkoties.

Tikai ar puča izgāšanos pašā Mas-
kavā nākamā gada augustā bija iespē-
jams īstenot neatkarību un sarunāt 
okupācijas armijas iziešanu no Latvi-
jas teritorijas vēl trīs gadus vēlāk.

Ņemot vērā vēstures norises, ir 
interesanti, ka abos gadījumos mēs 
daudz vairāk svinam datumus, kas 
saistīti ar ideju (18. novembris un 
4. maijs), nekā datumus, kas ir sais-
tīti ar reāliem sasniegumiem. Ja vēl 
ļoti redzama ir uzvaras diena pār vācu 
spēkiem – Lāčplēša diena 11. novem-
brī, tad cik daudzi varēs nosaukt da-
tumu, kad parakstīts Miera līgums ar 
Padomju Krieviju? Šai svētku dienai 
oficiālā nosaukumā pat nav minēts 
miera līgums; tā ir tikai Latvijas brī-
vības cīnītāju piemiņas diena – 11. au-
gusts.

Tāpat neatkarības reālās atjauno-
šanas diena nosaukta tikai par Kon-
stitucionālā likuma „Par Latvijas 
Republikas valstisko statusu“ pieņem-
šanas dienu – 21. augusts.

Gandrīz liekas, ka mēs esam vai-
rāk idejas cienītāji nekā rezultātu 
cienītāji. Šai pašā garā varbūt varam 
iztulkot jaunizveidoto 4. maija tradīci-
ju – Baltā galdauta svētkus. No vienas 
puses ir mazliet dīvaini, ka svarīgo 
svinamo dienu vēlās atvietot vai papil-
dināt ar svētkiem ar pilnīgi savādāku 
nosaukumu, bet no otras puses Balto 
galdautu svētku ideja sakrīt ar devīzi – 
idejas virs darbiem: „ģimene, draugi 
un kaimiņi no vienas mājas, vai vairā-
kām blakus mājām sanāk kopā pie vie-

Mēs atkal tiekamies, Latvija!
Vasaras nometnes bērniem no Latvijas un diasporas

Bērnu nometne „Mana Latvija“
Sākusies pieteikšanās – nenokavējiet!

Vai jūs joprojām domājat, kā moti-
vēt skolēnus apmeklēt diasporas nedē-
ļas nogales skoliņu? Mums ir lielisks 
līdzeklis – Latviešu valodas aģentūras 
organizētā latviešu valodas apguves no-
metne diasporas bērniem Mana Latvija.
Un pieteikšanās uz to ir sākusies!

Šovasar diasporas nedēļas nogales 
skoliņu bērnu un jauniešu nometne no-
tiks no 8.  līdz 13. augustam Amatas 
novada Laimes ligzdā: (http://garditev.
lv/atputas-komplekss/).
Dalība ir bez maksas!

Aicināti skolēni vecumā no 10 līdz 
16 gadiem, no vienas skoliņas uzņem-
sim līdz diviem bērniem. Protams, va-
rat pieteikt arī vairāk bērnu (norādot 
prioritāti), jo tos iekļausim rezerves 
sarakstā.

Nometnes 6 dienās un 5 naktīs 
visu laiku klāt būs ne tikai profesionā-
la skolotāja un audzinātāja, bet arī lo-
gopēde, kas individuāli strādās ar jūsu 
bērnu, izstrādās un nodos ieteikumus 
turpmākajam darbam. Programmā ir 
paredzētas valodas un folkloras no-

darbības, ekskursijas un daudzi citi 
pasākumi, par kuriem tiksiet informē-
ti, kad saņemsim pieteikumu.

Ēdināšana 5 reizes dienā: brokas-
tis, pusdienas, launags, vakariņas, 
naksniņas.

Nokļūšanu no Rīgas uz nometnes 
norises vietu un atpakaļ mēs nodroši-
nām.

Lai  pieteiktu  bērnus, jānorāda 
skolas nosaukums, skolas pārstāvja 
vārds, uzvārds un amats skolā, kā arī 
bērna vārds, uzvārds, vecums (dzim-
šanas gads). Kontaktpersonai, kas ir 
viens no vecākiem, jānorāda vārds, 
uzvārds, e-pasts un tālruņa numurs.

Ja bērnam ir specifiskas veselī-
bas problēmas, lūdzu, norādiet arī to, 
lai mēs varētu izvērtēt savas iespējas 
viņam nodrošināt nepieciešamos aps-
tākļus.

Gaidīsim Jūsu pieteikumus! Laika 
ierobežojuma nav. Vienīgais ierobežo-
jums – 30 vietas, kuras sadalīsim pie-
teikumu saņemšanas kārtībā.

Sanda Roze
Latviešu valodas aģentūras  

diasporas projektu koordinatore

na galda, ietur vieglu, kopīgi sarūpētu 
maltīti, kā arī izmanto iespēju pārru-
nāt ieceres sava pagalma, apkaimes, 
pilsētas, novada un valsts nākotnei“.

Varbūt arī tā ir labāk – vispirms 
visu rūpīgi pārrunāt un tad ķerties pie 
darbiem. Tikai neaizmirsīsim, ka ide-

jas jau ir laba lieta, bet ja tām neseko 
darbi, tad tās ir bijušas tikai tukšas 
pļāpas.

Lai mums visiem Balto galdautu 
svētkos pārrunātās labās idejas tiktu 
īstenotas dzīvē!

GN
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Izlasīju Ziņotājā rek-
lāmu Krodziņa vakars 
15.4.2016. g. Suņi un 
kaķi un nodomāju: Kur 
tas dzirdēts, ka uz krogu 
ņem līdz savus mājlopi-
ņus?, bet tad lasīju tālāk 
un sapratu: tā sauktos 

karstos suņus dos ēst, bet kaķi, t.i., 
Četri Kaķēni uzjautrinās publiku ar 
savu mūziku. Skaidrs, pat manai lēnai 
domāšanai.

Vakaru organizēja nenogurdinā-
mie brāļi Jaudzemi – Andris un Ju-
ris. Piektdienas vakars, kad visi grib 
atslābināties no darba nedēļas, ir īstā 
reize, kad aiziet ar draugiem uz kro-
dziņu, uzēst vakariņas un paklausīties 
labu mūziku. Kaķēnu mūzika, lai gan 
skaļa, ir muzikāli augstvērtīga un ar 
repertuāru, kas piestāv katrai publikai. 
Var dziedāt līdz, var dancot, var vien-
kārši klausīties.

Pastāv jau arī cits nolūks, proti: 
DV namā ievilināt jaunāku publiku 
un arī tādus latviešus, kas latviešu sa-
biedrībā maz apgrozās. Izdevās iešaut 
abos mērķos, jo kur tik vien skatījos, 
ieraudzīju nepazīstamas sejas un arī 
jauniešus. Vēl vairāk jaunieši ieradās 
pēc tautas deju mēģinājuma Tālavā. 
Bija pat daži viesi no Melburnas. Gri-
bētos sacīt, ka tie atbrauca, lai apmek-
lētu tieši šo krodziņa vakaru, bet tad 
es melotu, jo viņi šeit brauca uz kādām 
citām svinībām, un krodziņa vakars 
bija tikai blakus lieta vai, pareizāk 
sakot, – bonuss! Vienalga – prieks re-
dzēt. Andrim Jaudzemam ir plaša pa-

zīšanās un speciāls talants atrast pub-
liku, ko citi nepazīst, arī nelatviešus.

Kā jau krogā, visu vakaru ļaudis 
nāca un gāja. Virtuvē pavārs Dāvids 
ar palīdzi Māru gatavoja karstos su-
ņus a la gourmet: uz grauzdētas garās 
maizītes piparota desa, skābi kāposti 
un rīvēts siers, tam visam pāri mērce 
un garšvielas pēc izvēles. Vienkārši un 
labi. Lūpu apslapināšanai nama tēvs 
Juris Jaudzems vēra vaļā visu plašo 
DV bāra piedāvājumu – pie sunīšiem 
ļoti labi derēja Latvijas alus. Ap bāru 
bieži bija tāds kā Ķīnas mūris no vīru 
mugurām; tā ka augumā nelielākiem 
ļaudīm bez grūstīšanās bija grūti tikt 
klāt. Tomēr kāds džentlmenis mani 
ieraudzīja, pavēru spraugu un pielaida 
arī mani pie letes. Paldies! Bārā un arī 
virtuvē tanī vakarā bija ļoti veselīgs 
ienākums Vanagu labdarības veicinā-
šanai. Brāļi Jaudzemi vēl plkst. vie-
nos sestdienas rītā esot slaucījuši zāli, 
kārtojuši mēbeles un skaitījuši naudu. 
Malači!

Zālē ar pilnu jaudu spēlēja Kaķēni, 
bet bāra telpā aiz pievērtām durvīm 
arī ļaužu valodas sacēla diezgan lielu 
troksni. Visi labi jutās, un vēlāk, kad 
es jau sen biju mājā savā siltā gultiņā, 
zālē esot dejojuši un speciāls ciemiņš 
pie Kaķēniem spēlējis didžeridū. Dau-
dziem viesiem esot iznācis diezgan 
vēls vakars.

Uzzināju, ka 21.  maijā, Andris 
Tālavā rīko Daugavas Vanagu Kaba-
rē pēcpusdienu/vakaru. Bija domāts 
Vanagos, bet gribētāju bija tik daudz, 
ka DV namā nepietiktu vietas, un va-

jadzēja pārcelt uz plašākām telpām. 
Vajagot pieteikties jau iepriekš, lai 
lietuviešu šefi, kas gatavos vakariņas, 
var nokārtot saimniecību. Spriežot pēc 
Krodziņa vakara, tur nu atkal būs lie-
las lustes ar priekšnesumu bagātību 
melburnieša Ivara Štubja vadībā. No-
teikti pieteikšos!

Uzzināju arī, ka maijā un jūnijā, 
visā Austrālijā notiks DV gadskārtējā 
Ziedojumu Vākšanas Akcija. Vanagi 
palīdz daudziem gan šeit, gan Latvijā; 
ZVA ir iespēja tautai atbalstīt Vana-
gus.

Jācer, ka šādi krodziņa vakari at-
kārtosies, un DV nams atkal piedzīvos 
tādu dzīvību un jautrību.

Visu labu Tev un Tavējiem,
Gunta

Adelaides DV namā lustīga dzīvošan’!
Mīļā Mildiņ!

Kaķēni spēlē didžeridū pavadījumā.
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Kaķēni uzstājas.
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Vēlāk vakarā – dancotāji.
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta pārstāvis Artūrs Putrālis, tū-
līt pēc degšanas apturēšanas, ziņoja, 
ka dedzis ēkas jumts un ārsienas daļa 
15-20 kvadrātmetru platībā. Aizdegša-
nās cēloņus skaidros izmeklētāji.

„Par cēloņiem pāragri runāt“ si-
tuāciju raksturo Latvijas Okupācijas 
muzeja biedrības priekšsēdis Valters 
Nollendorfs. „Skaidrs, ka ēkā neviens 
neatradās, ka ēkā nav palikušas krāju-

ma vērtības vai aparatūra, kas tur vēl 
bija pagājušajā vasarā. Te pierādās, ka 
esam bijuši tālredzīgi, nolemjot ēku 
vasarā neatvērt, galvenokārt drošības, 
bet arī elementāro ērtību apsvērumu 
dēļ. Nav vēl nosakāms, ko tas nozīmēs 
ēkas rekonstrukcijas projekta lietā“.

Kā zināms, muzejs jau vairākus 
gadus gaida uz šīs 1970. gadā celtās 
ēkas (arhitekti Gunārs Lūsis Grīn-
bergs un Dzintars Driba) rekonstrukci-
ju un paplašināšanu ar piebūvi. Par to 
ir pieņemts valdības lēmums un pārbū-
vētā ēka ir iekļauta Latviešu strēlnieku 

laukuma detaļplānojumā. Tomēr Rī-
gas pilsētas Būvvalde atteica izsniegt 
pārbūves būvatļauju. Pārsūdzību par 
to pašlaik izskata Rīgas pilsētas Attīs-
tības departaments.

Latvijas Okupācijas muzeja ēka ar 
likumu ir nodota Latvijas Okupācijas 
muzeja biedrībai, tās apsaimniekotājs 
ir VAS Valsts Nekustamie īpašumi, bet 
īpašnieks – valsts. Ēkas apsaimnieko-
tāji ēku ir apdrošinājuši. 

Līga Strazda
Latvijas Okupācijas muzeja 
Sabiedrisko lietu speciāliste

Ugunsgrēks Rīgas centrā
Turpinājums no 1. lpp.
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tams, garšīgs. Tad 
devos dārzā, kur 
varēja iegādāties 
daiļamatniecības 
lietas gan kaklā 
karamas, gan pie 
krūts spraužamas. 
Gandrīz nopirku 
skaistu dzintara 
rotu, kur iekšā bija 
mazs odiņš, – bet 
laikā atminējos, ka 
man jau nav brū-
tes, kam dāvināt, 
tādēļ gāju skatīt 
smukas pastkartī-
tes – tas ir mazliet lētāks prieks.

To galveno atstāju beidzamo – 
KŪKAS un smalkmaizes. Bija vismaz 
kādas piecas, sešas tortes un tad vēl 
visādi citi gardumi... biezpienkūkas 
un ābolkūkas un... (Kā ierunājos par 
kūkām, tā acis uz ledusskapi vien iet – 
sapirkos vismaz divām nedēļām... bet 
nez vai pietiks...)

Tā kā es jau esmu uzdienējis līdz 

Aprūpes namam, tad mājiņas skatīties 
negāju, bet esot bijis smuks pulciņš, 
kas gājuši. Tad jau nu droša lieta, ka 
vairākas mājiņas tiks nopirktas; – leti-
ņi taču prot novērtēt izdevīgu pirkumu.

Saņemot visu kopā – tā bija viena 
priecīga, jauka un garšīga diena. Tad 
nu uz drīzu redzēšanos!

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

Latviešu Ciems atver durvis
„...tā bija viena priecīga, jauka un garšīga diena“

Lai nerastos pārpra-
tumi, tūlīt jāpiezīmē, ka 
Latviešu Ciema durvis 
vienmēr ir atvērtas, lai 
tautieši varētu nākt un 
iet – varētu justies kā 
savās mājās, Tas jau tas 

Ciems galu galā ir – latviešu mājas. Bet 
svētdien, 17. aprīlī, bija speciāla atvēr-
šana. Tiem letiņiem, kuri vēl vienmēr 
nevar izšķirties – iet vai neiet, kad iet, 
kad spert to lielo soli – bija izdevība ap-
skatīt to Ciemu no augšas līdz apakšai 
un pa vidam ar. Un ne tikai apskatīt, bet 
izbaudīt ar. Ko baudīt bija tik daudz, ka 
nemaz nezinu, no kura gala sākt.

Sākšu ar to, kas pašam tuvāk pie 
sirds. Varēja pirkt Rīgas Melno balzā-
mu (un iedzert ar). Ne jau, ka man tas 
balzāms būtu tik tuvs, bet tā Rīga, tā 
Rīga... Un ja jau nu esam sākuši runāt 
par dzeramiem, tad jāmin arī alus, šņa-
bis, fruktvaseris, – vārdu sakot, – va-
rēja dabūt, ko tik sirds vēlējās. Pat par 
bērniem bija domāts, un mans viens 
vecs draugs aizrādīja, ka tā kā man 
esot otrā bērnība, tad man jādzerot 
bērnu dzēriens. Pateicu viņam dažus 
izmeklētus vārdus un gāju uz garāžu, 
kur bija lietoto mantu tirdziņš. 

Gribēju nopirkt tādu smuku elek-
trisko braucamo – līdzīgu motociklam, 
bet kur benzīns nav jālej iekšā. Zināju, 
ka tāds būs pārdošanā. Nekas nesanāca. 
Esot bijuši vairāki gribētāji, un jau pār-
dots. Tur gan vēl bija visvisādas jaukas 
mantiņas, bet man – mazā istabiņā nav 
vairāk mantām rūmes. Gāju atpakaļ uz 
zāli, jo sāka tā kā prasīties kaut ko uzēst.

Varēja dabūt kā saldskābo maizi, tā 
arī siļķes, bet es izvēlējos lauku pavar-
da stila ēdienu, jo tas bija silts un, pro-

Tirdziņš Latviešu ciemā.
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Kurzemes hercogistes kuģis „Die 
Pax“ ar sarkani melnu krabja karo-
gu, droši vien radies salas iespaidā, jo 
tādu krabju Latvijā nav. Skat. rakstu 
9. lpp. (F. Baurs).
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Skolotāju konference Sidne-
jas Latviešu namā notika no 9.  līdz 
10. aprīlim, piedaloties latviešu skolu 
skolotājiem no Austrālijas, kā arī Lat-
viešu valodas aģentūras (LVA) dalīb-
niekiem, Valsts izglītības un satura 
centra (VISC) pārstāvei un PBLA pār-
stāvei no Latvijas. Bija kupls dalībnie-
ku skaits – 40 personas – gan skolotāji, 
gan brīvklausītāji.

Daina Grosa, PBLA IP locekle un 
LAAJ skolu nozares vadītāja, kā arī 
konferences rīkotāja, lūdza prof. Jāni 
Valdmani, Latviešu valodas aģentū-
ras direktoru, atklāt Skolotāju konfe-
renci Sidnejā 2016. Profesors atzīmē-
ja, ka mums ir kopīgs mērķis, stiprinot 
latviešu valodu un kultūru pasaulē. 
Viņš arī teica, ka mācību materiālu 
sagatavošanā un mācību procesa no-
drošināšanā svarīgākā nozīme ir sko-
lotājam. No visām latviešu vērtībām 
latvieši liek savu valodu pirmajā vietā. 
Tad runāja LAAJ priekšsēde Kristīne 
Saulīte. Viņa teica, ka divas trešdaļas 
no ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem 
vēlas, lai viņu bērni saprot un pārval-
da latviešu valodu. Un tālmācība ir 
līdzeklis, kā uzturēt latviešu valodu. 
Daina Grosa tad sveicināja viesus. 
Viņa minēja, ka ir brīnums, ka lat-
viešiem ārvalstīs pastāv trešā latviski 
runājoša paaudze. Katrs bērns ir sva-
rīgs. Jārada bērnam piederības sajūta 
ar Latviju. Bērniem ir jāpatīk iet sko-
lā. Valoda ir jāmāca strukturālā veidā. 
Tikai 10% no latviešu bērniem ārpus 
Latvijas apmeklē latviešu skolas.

Dace  Dalbiņa,  Latviešu valodas 
aģentūras direktora vietniece, pa-
skaidroja par Latviešu valodas aģen-
tūras atbalsta pasākumiem diasporai 
2016. gadā. Aģentūras darbības mēr-
ķis ir veicināt latviešu valodas, kā LR 
valsts valodas un ES oficiālās valodas 
statusa nostiprināšanu un ilgtspēju at-
tīstību. Āģentūrā strādā ap 22 cilvēki. 
Aģentūra izdod vārdnīcas, latviešu un 
arī lībiešu valodu mācībvielu, kā arī 
rūpējas par skolotāju tālāku izglītību. 
PBLA sadarbojas ar aģentūru jau kopš 
2005. gada. Ja nebūtu sadarbība ar di-
asporu, tad darbs nebūtu veiksmīgs. 
Tad izklāstīja LVA budžetu diaspo-
rai. Salīdzinot ar 2010. gadu, atbalsts 
ir manāmi pieaudzis. 2010. gadā tas 
bija 34 433 eiro, bet 2015. gadā jau 
212 330 eiro. Diaspora saņem ap vie-
nu piekto daļu no aģentūras budžeta. 
Ir atbalsts Eiropas skolām, kā arī sko-
lām ārpus Eiropas, ieskaitot skolām 
Krievijas federācijā. Notiek arī kur-
si: šogad no 26.-28.  jūlijam Latgalē 
paredzēta latviešu valodas apguves 
nometne Mana Latvija. Aģentūra 
arī nosūta grāmatas diasporai. Katru 
gadu 26. septembrī aģentūra piedalās 
pasākumā Eiropas valodu dienā. Jau-
tājumos pēc referāta pacēlās vajadzība 

pēc ļoti elementāras mācību grāmatas 
mūsu skolēniem – ar angļu valodu kā 
starpniekvalodu.

Sekoja Austrālijas latviešu skolu 
pārskati. Pārskatus sniedza Ingrī-
da  Veidnere no Sidnejas Pamatsko-
las, kur ir 32 skolēni (5-16.g.v.); Dace 
Ose-Abija  (Abey) no Brisbanes 
Latviešu skolas, kur ir 10 bērnu (2-
16.g.v.); Linda Graudiņa no Melbur-
nas Latviešu pamatskolas, kur ir 42 
bērni; Amanda Hirsta no Melburnas 
Latviešu bērnudārza; Mārīte Rumpe 
no Adelaides Latviešu skolas, kur ir 
12 mazie un 27 lielie; Ilga Vasele no 
Adelaides Latviešu vidusskolas, kur 
mācās viens skolēns.

Sekoja prof. Jāņa Valdmaņa lek-
cija Latviešu valodas prasme un va-
lodiskā uzvedība: Sociolingvistiskais 
aspekts. Profesors ir mācījis ilgāk nekā 
30 gadu Latvijas Universitātē un bijis 
saistīts ar pētniecību, latviešu valodas 
sintaksi, semantiku un valodas poli-
tiku. Profesors stāstīja, ka 2014. gada 
aptauja rāda, ka aptaujāto cittautiešu 
pašvērtējumā 33% uzskata savu lat-
viešu valodas prasmi par labu, 32% – 
par viduvēju, 16% – par ļoti labu, 
15% – par pamatprasmi un 9% – ne-
prot. Salīdzinājumā – 1989. gadā tikai 
23% cittautiešu prata latviešu valodu 
jebkādā līmenī. Profesors uz ekrāna 
izrādīja daudz slīdīšu ar tabulām par 
valodas lietošanu un tos izklāstīja.

Pēc kafijas pauzes Dace Dalbiņa 
sniedza lekciju Latviešu valoda kā 
svešvaloda Latvijā un diasporā. Eiro-
pas valstis izstrādāja valodas apguves 
līmeņus un izveidoja Eiropas valodas 
portfeli. (Galvenais iemesls ir, lai sek-
mīgi apgūtu svešvalodas saziņai un 
darba nolūkiem citur Eiropā-VK). Lat-
vijā mazākumtautību izglītība ir sep-
tiņās valodās. Tas ir politiski svarīgi. 
Latvijā ir arī bēgļi no citām valstīm. Ir 
izdotas mācību grāmatas Palīgā sērija 
un sāk izdot grāmatu sēriju Laipa. Lai-
pa jau ir iznākusi valodas līmenī A1. Ir 
arī finansiāls atbalsts septiņiem lekto-
rātiem ārvalstu augstskolās, kur pa-

sniedz latviešu valodu: Sietlā (ASV), 
Kauņā (Lietuvā), Prāgā (Čehijā), Pek-
inā (Ķīnā), Tallinā, Tartu (Igaunijā) un 
Ļvovā (Ukrainā) un tagad arī Helsin-
kos (Somijā); 21 augstskolā pasniedz 
latviešu valodu.

Pēc garšīgām pusdienām, ko saga-
tavoja Sidnejas sestdienas skolas vecā-
ki, Anta Lazareva nolasīja lekciju Va-
lodas prasmes līmeņi – kā tie saistāmi 
ar latviešu valodu diasporā?

Valodas prasmes līmeņi ir domāti 
svešvalodu apguvei. Augstākais līme-
nis ir Proficient user. Tas sastāv no 
C2 – brīvi pārvalda valodu (Mastery) 
un C1 – profesionāli pārvalda valodu 
(Effective Operational Proficiency). 
Vidējais līmenis – Independent user 
sastāv no B2 – patstāvīgi spēj lietot 
valodu, progresīvais sliekšņa līmenis 
(Vantage) un B1 – sliekšņa līmenis 
(Threshold). Pamata līmenis – Ba-
sic user sastāv no A2 – Elementāra 
valodas prasme pirmssliekšņa līme-
nis (Waystage) un A1 – Izdzīvošanas 
līmenis (Breakthrough). Latvijā sāk 
izstrādāt mācību materiālus, lietojot 
valodas līmeņu specifikācijas, piemē-
ram, grāmatu sēriju Laipa, kura ir jau 
iznākusi A1 līmenī.

Nākošo lekciju Mans prakses laiks 
Latvijā – ko jaunieši var darīt pēc sko-
las beigšanas sniedza Andrejs  Jau-
dzems, kas studē inženieru zinātnes 
Monaša universitātē Melburnā. Viņš 
ir Annas Ziedares Vasaras vidusskolas 
absolvents un ir 20 gadus vecs. A. Jau-
dzems stāstīja par savu darba praksi 
Latvijā. Katra ES dalībvalsts rotācijas 
kārtībā uz 6 mēnešiem kļūst par pre-
zidējušo valsti un vada ES Padomes 
darbu. Latvija bija prezidējušā valsts 
2015. gada pirmajā pusē. A. Jaudzems 
strādāja sekretariātā starp profesionā-
liem, kas gatavoja prezidentūru. Lat-
vijā bija 181 prezidentūras diena. Šajā 
laikā notika kopā 225 kultūras pasā-
kumi un 197 sanāksmes. Arī citiem 
jauniešiem no vasaras vidusskolas ir 

Skolotāju konference Sidnejā
Piedalījās lektori no Latvijas

 
Turpinājums 7. lpp.

Lektori no Latvijas. No kreisās: Anta Lazareva, Vineta Vaivade, Prof. Jānis 
Valdmanis, Dace Dalbiņa, Anta Spunde; runā – Daina Grosa.
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Aicinām Jūs uz
Mātes dienas pusdienām

Latviešu Ciemā
8. maijā plkst. 12.30

60 Fraser Crescent, Wantirna South

• Glāze šampanieša pie ierašanās;
• Pusdienas, ko sagatavojis mūsu jaunais pavārs Miķelis;
• Glāze vīna, vai alus pie pusdienām;
• Pieejami bērnu ēdieni;
• Lūgums mūs informēt, ja jums ir kādas īpašas vēlmes;
• Pusdienu maksa $25. 

Lūgums iepriekš pieteikties līdz 4. maijam. Tel. 98002977

ĒDIENKARTE
Glāze šampanieša pie ierašanās;

Uzkodas:
Garneļu kokteilis ar rupjmaizi;

Pamatēdiens:
Cepta lašu fileja ar kaperiem un citrus mērci;

Piedevas:
Krāsnī cepti kartupeļi;
Tvaicēti spināti;
Medū karamelizēti burkāni ar dillēm;

Saldais ēdiens:
Citronkūka ar ogu mērci un šokolādes rullīši ar putu krējumu;
Kafija vai tēja.

bijuši sarunāti darbi Latvijā.
Sekoja divu darbu grupu nodar-

bības. Vineta  Vaivade vadīja grupu 
Idejas diferencētai mācīšanai valodas 
klasēs un Anta Lazareva vadīja grupu 
Diagnosticējošo valodas pārbaudes 
darbu veidošana un izmantošana va-
lodas apguvē.

Ar to arī beidzās konferences pir-
mā diena. Pēc tam dalībnieki piedalījās 
vakariņās vietējā korejiešu restorānā 
un sadziedāšanās vakarā ar Viktoriju 
Mačēnu un Kaiju Upenieci.

Iesākot otro konferences dienu, 
Ļena  Rumpe sniedza lekciju Ade-
laides Latviešu skolas eksperimen-
tālā mācību programma – teorija un 
prakse. Mārīte Rumpe no Adelaides 
skolas arī piepalīdzēja. Programmas 
teorētiskais pamatojums ir sintezēts no 
dažādām apmācību teorijām. Mācības 
ir tematiskas, un klasē māca daudzos 
līmeņos. Mājas darbiem un daudziem 
materiāliem ir jābūt ar paskaidroju-
miem angļu valodā. Redzējām arī vi-
deo no vienas mācību klases nodarbī-
bām. Ļ. Rumpe ir ļoti piestrādājusi pie 
savas programmas.

Nākošo lekciju sniedza Anta 
Spunde un Arnis  Gross  –  Latviešu 
valodas tālmācības programma un tās 
izstrāde. Anta Spunde ir PBLA IP iz-
pilddirektore un Arnis Gross PBLA IP 
tehniskais konsultants. Arnis Gross 
parādīja piemērus valodas mācību 
mājas lapām internetā. Quizlet lieto 
vārdu krājumu papildināšanai. Ir arī 
lietotnes (apps) – DuoLingo (program-
ma, ko lieto ap 120 000 000 cilvēku 
pasaulē, bet tur latviešu valoda nav ie-
kļauta), uTalkLatvian, Bitsboard, Lo-
ciņš, Tilde Translator, Latvian nouns, 
Latvian verbs, Vārdenīte, Ābece; Kas, 
kas, ko; Lakstīgala un Ēriks (runas 
atpazīšana valūtas konvertēšanai). 
Pašlaik ir izveidots tālmācības rīka 
vienas nodarbības paraugs/prototips 
un notiek sagatavošanas darbi tālmā-
cības rīka izveidei. Par saturisko daļu 
būs atbildīga Latviešu valodas aģentū-
ra; PBLA IP tehniskā komanda veidos 
tehnisko darbu. Mērķauditorija ir di-
asporas pusaudži, jaunieši un pieaugu-
šie jebkurā vietā pasaulē.

Pēdējo lekciju – Latviešu valodas 
aģentūras „Māci un mācies“ por-
tāls – kas tur atrodams, kā to izman-
tot valodas mācīšanā nolasīja Vineta 
Vaivade. Aģentūrai ir brīvpieejas 
elektroniski mācību un metodiskie re-
sursi. Tie ir atrodami vietnē Māci un 
mācies un www.saziņastilts.lv Arī ir 
E-pupa. Valodas mācības arī iepazīs-
tina ar Latvijas vēsturi un ģeogrāfiju, 
kultūru un tradīcijām. Beigās vēl parā-
dīja īsu video sižetu par suitu sievām.

Pēc lekcijām notika nodarbības 
divās darba grupās. Pirmā bija Ieskats 
LVA izveidotajā mācību vielā diaspo-
rai/studentiem, ko vadīja Vineta Vai-
vade. Viņa minēja dažādus materiālus: 

Skolotāju konference Sidnejā
Turpinājums no 6. lpp.

Konferences dalībnieki pirmajā dienā.

FO
TO

 A
rn

is
 G

ro
ss

piem., Laipa A1, Latviešu valoda stu-
dentiem (mācību grāmata/skolotāju 
gramata), Lociņš, Jaunā lasāmgrāmata 
12-14.g.v. bērniem u.c. Otrā bija pār-
runas – Skola absolvēta, ko tālāk?, ko 
vadīja Daina Grosa un Anta Spunde. 
Tika minētas iespējas – Sveika, Latvi-
ja! (13-15 g.v.) / Heritage Latvija (ALA 
projekts); par abām informācija pieeja-
ma www.alausa.org (13-15g.v.) / prak-
ses darbs Latvijā, 6-8 nedēļas (19-
29.g.v.)/ 2x2 Latvijā (www.2x2pasaule.

lv) / Vasaras nometnes Latvijā / darbs 
valsts pārvaldē tiem jauniešiem, kas 
jau beiguši studijas ārpus Latvijas un 
ir speciālisti savā laukā.

Pirmdien dalībnieki pavadīja jau-
ku dienu ekskursijā, braucot ar kuģīti 
un pastaigājoties par Menliju (Manly), 
kā arī vēlāk ap Operas namu, pirms 
devās mājās.

Valdis Krādziņš
Laikrakstam „Latvietis“
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Šo rakstu pareizāk 
būtu nosaukt Konrāds 
Ubāns un Latvijas Na-
cionālā bibliotēka un 
nevis Ubāna Pārdauga-
va, kā LNB darbinieki 
izstādei devuši vārdu, 
godinot izcilo glezno-

tāju. Protams, ar šo bibliotēku māks-
liniekam ir bijis ļoti maz sakara, pat 
kā lasītājs viņš neizceltos, taču netieši 
gan, bet par to tālāk.

Nupat gribēju Konrādu Ubā-
nu (1893 – 1981) nodēvēt pat dižu. 
Šis apzīmējums iespējams ir piemē-
rots gleznotājam, kas paveicis tik 
daudz latviešu ainavu glezniecības 
labā – Romis Bēms Latvijas Māksla 
akadēmijā mums, studentiem, uzsvēra, 
ka Konrāds Ubāns ir iedibinājis lirisko 
ainavu, kamēr Vilhelms Purvītis – tās 
monumentālo, himnisko atzaru, cildi-
not dzimtās zemes un tās neatkārto-
jamo dabasskatu skaistumu. Purvīša 
gadījumā dižs izklausās pareizāk, ja 
vēl atceras viņa lomu mūsu mākslas 
vēsturē kā Latvijas Mākslas akadēmi-
jas dibinātājam un tās ilgam rektoram.

Bet Konrāds Ubāns ikdienā bija 
vienkāršs, sadzīviski piezemēts, pat 
nemanāms, ka nezinātājs noturētu 
viņu par proletāriskas izcelsmes vīru, 
kurš dienas pavada fabrikā vai rūpnīcā 
pie darbagalda. Mākslinieka dvēsele 
atvērās un būtība parādījās tikai tajā 
brīdī, kad viņš nostājās pie molberta 
un paņēma rokā paleti, krāsas un otas. 
Tad atklājās, ka viņš ir romantiķis, 
apgarots tautas dzīves vērotājs, kurš 
uz audekla ainavās atklāj pilsētas no-
males ielu stāstus. Konrāds Ubāns ir 
izteikts Pārdaugavas gleznotājs. Patē-
tiskās notis viņam ir svešas, arī ļaužu 
burzma, pārtikušu cilvēku spožās dzī-
ves izrādīšana operu pirmizrādēs un 
bagāto aprindu pieņemšanās.

Mākslinieks tomēr bija pietieko-
ši rocīgs, lai celtu sev darbnīcu. Par 
to viņš sapņoja kopš 20. gadiem, ko 
apliecina nezināma arhitekta skice. 
1931. gadā tika apstiprināts Aleksand-
ra Klinklāva projekts. Māja tika arī 
uzcelta ar gleznotavu (lasi – darbnīcu) 
otrajā stāvā. Tā atradās Kuģu ielā 4, no 
kurienes pavērās skaists skats uz Dau-
gavu un Rīgas panorāmu otrā krastā. 
Māja gan netika līdz galam pabeigta, 

tomēr tur Konrāds Ubāns gleznoja.
Karam tuvojoties izskaņai, glez-

notājs savu sievu Elīnu ar trim dēliem 
aizsūtīja pie draugiem Kurzemē, pats 
nelāgā kārtā saslima ar tīfu, rezultātā 
ģimene aizbrauca uz Vāciju un pēc 
tam uz ASV, bet pats palika šeit. Kara 
beigās kāds bija iekļuvis darbnīcā, iz-
griezis gleznas no apakšrāmjiem. Kur 
tās palikušas, nav zināms. Kuģu ielas 
namā pēc kara patvaļīgi iemitinājās 
kāds uzņēmums, kas vēlāk pameta 
ēku likteņa varai. Sākoties LNB celt-
niecībai, kuras teritorijā atradās arī 
A. Klinklāva projektētā ēka, dēli at-
teicās no īpašuma tiesībām. Bet par 
godu gleznotājam bibliotēkas Mākslas 
un mūzikas centra Mākslas lasītava 
(4. stāvā) tagad ir nosaukta Konrāda 
Ubāna vārdā.

14.  aprīlī atklātā izstāde ir goda 
atdošana meistaram. Tajā aplūkojami 
dokumenti, kas saistīti ar mākslinieka 
darbnīcu, un gleznas. Tās kādu laiku 
oriģinālā nebija redzētas, tādēļ ierau-
dzītais sagādāja patiesu prieku, sasto-
poties ar tik augstas klases mākslu, 
kas garīgi ceļ skatītāju un kas nerunā 
par mākslinieku sīkajām ambīcijām, 
bet par patiesas glezniecības cēlumu 
un apgarotību.

Pirms izstādes atklāšanas notika 
filmas Rīgas Mākslinieku grupa. Kon-
rāds Ubāns (studija Platforma Film, 
producents – Pāvils Raudonis) pirmiz-
rāde. Tā atšķirībā no izstādes sagādāja 
lielu vilšanos. Filmu veidojuši nespe-
ciālisti, kuri par glezniecību neko ne-
zina un arī nesaprot to. Ļoti trafareta 
domāšana, bez dziļākas pasaules ap-
tveršanas, pat gribas teikt – pavirša, 
virspusēja. Bet ko var gribēt, ja pat 

tekstam uz ekrāna nav bijis pieaicināts 
redaktors, kas saliek komatus un vie-
nādi lieto lielos un mazos burtus.

Labi, ka Konrāda Ubāna gleznie-
cība ir pāri visām tām putām, kas bieži 
parādās ap lieliem cilvēkiem.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Konrāds Ubāns un Pārdaugava

Izstādes skats.
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Runā Ingrīda Burāne.
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Kuģu ielas 4 arhitekta skice ar „glez-
notavu“.
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2016. gadā atkal no-
tiks latviešu salidojums 
Trinidadā un Tobago, 
pēc kārtas – astoņpa-
dsmitais; tas paredzēts 
Jāņu laikā no 18.  līdz 
28.  jūnijam, abās šīs 
valsts salās. Latviešu sa-

lidojumi ir vairāk nekā vieta, kur jauki 
pavadīt atvaļinājumu, peldoties zili za-
ļos palmu ielogotos līčos un baudīt šīs 
zaļās Karību salas košo floru un faunu. 
Salidojumi rod iespējamību iepazīties 
ar vietām, kur 17.gs. mita kurzemnie-
ki, kā arī atklāt to senās gaitas Tobago 

salā. Protams, arī ar salas patreizējiem 
iedzīvotājiem, un ne tikai no tūrisma 
darbinieku redzes loka; salidojuma 
dalībnieki nāk saskarsmē ar valdības 
pārstāvjiem, ziņu avotu un iestāžu 
darbiniekiem, kultūras pārstāvjiem un 
grupām, kā arī parastajiem iedzīvotā-
jiem. Salidojumi arī tuvina latviešus, 
kas pulcējas no vairākām, kādreiz pat 
desmit, mītnes zemēm.

Vietējie uzskata kurzemniekus kā 
daļu no šīs valsts daudzkultūru manto-
juma. 1693. gadā, kad kuģi no Kurze-
mes vairs nenāca, garāmbraucoš dāņu 
kuģis tomēr liecina par patstāvīgu 

kurzemnieku koloniju, un ir domāts, 
ka vismaz daļa kolonistu vēlāk saplūda 
ar citiem salas iedzīvotājiem. Šodien 
95% Tobago iedzīvotāju ir afrikāņu 
izcelsmes. Tomēr daži ir atklājuši arī 
kādu kurzemniecisku cilmi. Reiz kāds 
gluži melns jūras kapteinis savu kuģi 
ievedis Brazilas Santosas ostā. Tur sa-
stapis mūsu tautieti, Dzidru Ādāmso-
ni, un stāstījis par savu kurzemniecis-
ko pagātni. Viņa ģimenes mantojumā 
esot gara, blonda bize no vecvecvec... 
māmiņas, ko nodod tālāk nākamās 

Šuvu vienu lina kreklu,
Šuvu visu vasariņu.

(t.dz.)
Minsterē linu kreklu 

šūdinātājiem visa vasara 
vēl priekšā, lai pabeig-
tu iesāktos darbus, taču 

pirmās iemaņas kreklu darināšanā 
nācās apgūt vien divu dienu laikā. 
Etnogrāfes un vēstures doktores Aijas 
Jansones un lietišķās mākslas eksper-
tes Lindas Rubenas vadībā dalībnieki 
izzināja etnogrāfiskā krekla uzbūvi 
un pacietīgi nodevās katras detaļas 
veidošanā, kas izrādījās smalks un 
laikietilpīgs darbs, tā radot arī dažam 
pārsteigumu – krekls taču izskatās tik 
vienkārši darināms!

Pirmajā semināra dienā klāteso-
šajiem bija iespēja ieskatīties tautisko 
kreklu vēsturē – uzzināt par dažāda-
jiem tautisko kreklu piegriezumu vei-
diem Latvijas teritorijā 19. gs., kā arī 
uzzināt pa kādam ne tik veiksmīgam 
pieņēmumam un atdarinājumam mūs-
dienās. Pārsteigumu radīja, cik dažādi 
var veidot kreklu plecu daļu, un cik 
viens neliels uzpleča ķīlis spēj darīt 
kreklu ērtu nēsāšanai. Un tā pamazī-
tēm vienkāršais krekls kļuva jau par 
kaut ko vairāk. Praktiskajā semināra 
daļā, meistaru gudro padomu pavadīti, 
dalībnieki izvēlējās krekla piegriezu-
ma veidu un iespēja jau piegriezt savu 
kreklu un veikt pirmos izšuvumus. 
Pirms krekla izdaiļošanas uz lina au-

duma gabaliņiem tika vilktas un dari-
nātas vienkāršās, dubultās un līkloču 
caurās vīles, blīvais pinums, cilpu un 
mašīndūrieni.

Projekta noslēguma posmā, apsve-
rot iepriekšējās dienas jautājumu klās-
tu un intereses, klātesošie apmeklētāji 
papildus tika iepazīstināti ar lekciju 
par tautastērpa vēsturi kopumā, īpa-
ši norādot uz mūsu laikā pieļautajām 
aplamībām tautastērpa komplektēšanā 
un ieteikumiem, kā no tādām kļūmēm 
izvairīties nākotnē sava tautastērpa 
veidošanā. Un tad jau, pārrunājot un 
apspriežot jauniegūto informāciju, da-
lībnieki nodevās iesāktajiem darbiem. 
Kā ik reiz’, arī šoreiz pulksteņa rādī-
tāji likās skrienam, taču visi esam ap-
ņēmības pilni iesāktos darbus pabeigt.

Priecājamies, ka aizvadīta tik 
emocionāli piepildīta nedēļas nogale 
ar interesantām sarunām, radošiem 
darbiem un jaunām idejām!

Paldies Aijai Jansonei un Lindai 
Rubenai, visiem dalībniekiem un pro-
jekta atbalstītājiem!

Projektu atblasta: Valsts kultūrka-
pitāla fonds, Latvijas Nacionālais kul-
tūras centrs, Latviešu Centrs Minste-
rē, Latvijā un ārpus Latvijas dzīvojošo 
latviešu sadarbības biedrība.

Ceļā uz savu tautastērpu II: Ar-
heoloģiskais tautastērps notiks 
2016. gada 28. un 29. maijā.

https://tautasterps.wordpress.com/
Inga Pētersone

Laikrakstam „Latvietis“

Noslēgusies cikla „Ceļā uz savu tautastērpu“ I daļa
Tautiskie krekli. Baltie un krāsainie darbi

Semināra dalībnieki.
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Lekcija par tautastērpu.

FO
TO

 A
rv

is
 L

og
in

s

Ceļā uz savu tautastērpu.
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Latvieši šogad atkal pulcējas Trinidadā un Tobago
Astoņpadsmitais kārtējais salidojums

 
Turpinājums 11. lpp.
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Otrdiena, 12. janvāris
Pieceļamies, ķermenis jau juta, ka pēdējā 

ceļošanas diena ir pienākusi. Es piecēlos ag-
rāk un pastaigājos gar pretējo upes malu, kur 
rīta gaiss bija svaigs. Apkārtne klusa, tikai 
putnu sveicieni. Ūdens daudz un tīrs, bet ar 
katru soli, kas nebija ēnā, jutu, ka diena solīja 

karstuma nākamo vilni. Uz brokastīm!
Busā, lai aizpildītu laiku, CD ar Elvis dziesmām tika 

iedarbināts, un visi kādu laiku padziedāja. Sekoja vēl joki, 
stāsti un buša dzejas. Mums loze iekrita būt busa pēdējā 
sēdvietā, kur palika gaužām karsti. Busa sēdvietas tika 
mainītas katru dienu, lai visiem būtu iespēja ar citiem iepa-
zīties, kā arī redzēt braukšanas dzīvi gan no priekšas, gan 
aizmugures. Ārā bija +40°C, termometrs busā rādīja, ka ir 
+30°C, bet mums likās daudz karstāks, un manas kājas jau 
sāka svilst. Pēteris man beidzot saka, ka mēs sēžam uz mo-
tora, un labāk nepaliks. Vislabākais bija mēģināt pasnaust.

Kad pamodāmies, ar vienu aci lūrējām, kas skrien logam 
garām, un tad pirmajā acumirklī ievērojām it kā būtu lauki 
un lauki ar sarkanām smiltīm. Bet acis samiegojušās, un, il-
gāk skatoties, beidzot redzējām, ka tie ir lauki, kas ir apstādī-
ti – ar milo. Ne ar bērnu vitamīnu dzēriena vielu, bet graudu 
variāciju. Tā ir dabīga Austrālijai un galvenokārt tiek audzē-
ta dzīvnieku barībai, alkohola brūvēšanai un biodegvielai.

Tad tikām uz Bogabilla (620 iedzīvotāji) un pazīstamo 
Voblibūta (Wobbly Boot – ļodzīgs zābaks) hoteli. Mazās 
pilsētas sastāvs ir 58% iedzimto – vai nu aborigēni vai Tor-
resa  šauruma  (Torres Strait) salu tautieši, kuru Gami-
larai (Gamilaraay) valodā nosaukums ir daudz strautiņi.

Sekojot robežai, varējam manīt māju un ēku arhitektūra 
savādības. Tropos vairāk mājas bija koka un uz koka kā-
jām, lai sutīgās dienās varētu izvēdināt istabas.

Gūndivindī  (Goondiwindi) sēž pie robežas ar 5 600 
iedzīvotājiem, turpat Valkas lielumā, un skaits pieaugot 
katru gadu. Saimniekošana ir galvenā rūpniecība ieskaitot 
lielos kokvilnas laukus, kā arī graudu šķirņu variācijas.

1992. gadā viena pilsētas ģimene, kurā daudzas paau-
dzes saimniekoja ar kokvilnas audzēšanu, izveidoja modes 
tērpa nozari. Viņi pārskata visu procesu, no sēklu sēšanas 
līdz pabeigtam produktam. Goondwindi Cotton ir kvali-
tātes apģērbs ar prēmijas cenām. Ik gadu uzņēmums ražo 
ap 40 000 apģērbus, kas ir pērkami 150 Austrālijas vei-
kalos, kā arī tīmekļu vietnē. Nesen ģimene pievienoja vēl 
vienu nozari – dabīgas ziepes, lietojot kokvilnas sēklu eļļu.

Iedzimto valodā pilsēta ir vieta, kur putni atpūšas. Kad 
mūs izlaiž ūdens parkā baudīt rīta uzkodas, tad apkārtējā 
lagūnā redzam pelikānus un ibis. Pilsētas malās arī atrodas 
daudz lagūnas, un pašā pilsētā ir skaists botāniskais dārzs.

Kad izbraucam no pilsētas, tad vērojām daudz peļķes 
un ūdens laukus. Nesen esot bijuši plūdi, un tik tagad zeme 
spēj pārējo ūdeni uzsūkt.

Iebraucot Vorikā  (Warick), jūtamies turpat kā mājās, 
jo šeit jau mēs iebraucām ceļojuma sākumā. Pusdienas bija 
Rožu abatijā (Abbey of the Roses), ko uzbūvēja 1891. gadā 
par naudiņu, ko savāca Žēlsirdīgo māsu (Sisters of Mercy) 
mūķenes. Viņu mērķis bija turpināt dibinātājas darbu Īrijā; 
t.i., izskolot meitenes, kam dzīves apstākļi nebija labvēlīgi. 
To darbu viņas sekmīgi turpināja 100 gadus. Pēc tā laika mei-
teņu skaits samazinājās, un abatija nevarēja turpināt pastāvēt. 
Pēc ilgiem gadiem bez īpašnieka 2009. gadā tas nonāca privā-
tās rokās. Īpašnieki remontēja cik spēja, un pagājušajā gadā 
tika pārdots ģimenei, kas tur tagad dzīvo un strādā. Ēka bija 
vēsa; gan ziemā esot baismīgi auksts; pusdienas bija gardas.

Lauku muižā var rīkot kāzas, jo ir sava baznīciņa un 
skaisti dārzi; var pārnakšņot un baudīt pēcpusdienas vai 

noīrēt svinībām. Pēc pusdienām mums bija iespēja pastai-
gāt pa apakšstāva telpām, kurās bija iekārtots muzejs. Orģi-
nālās telpas bija saglabātas, un palīdzēja tas, ka pie istabas 
durvīm bija izlasāmi apraksti. Īpašnieks un gids stāstīja, ka 
meitenes nedrīkstēja vērot, kā mūķenes ēd, un tā viņām bija 
savas privātās telpas. Viņš arī stāstīja, ka bieži meiteņu pēc-
teči viesojoties apskatīt ģimenes vēsturi vai pat, gan ļoti ve-
cas, meitenes pašas vēl apciemojot ar mazbērniem vietu, lai 
parādītu, kur mācījās, kur gulēja. Dzīves ironija, ka kādrei-
zējā Abate (Mother Superior) ofisa telpā ir ierīkots bārs.

Atpakaļ busā un tikai uz Brisbani, pa to pašu galve-
no ceļu, pa kuru izbraucām. Apstājamies tikai tad, kad 
tikām pie pilsētas galvenās stacijas. Dienas brauciens bija 
520 km, bet pa sešām dienām nobraukti bija 2423 km vai 
tas pats – kā no Rīgas uz Romu.

Vakarā pārnakšņojām viesnīcā, un no rīta lidojušais 
ķengurs iebāza mūs savā somā un aizlecām uz Adelaidi. 
Tas tik 2000 km, un daudz ātrāk ar ķengura spēcīgo asti.

Bija skaisti viesoties Akapulko, neatstājot Austrālijas 
krastu. Uz redzīti nākamgad Pārksā  (Parkes), kad Elvis 
festivāls ar tēmu Viva Las Vegas svinēs 25. jubilejas gadu!

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

Akapulko – Austrālijā (5)
Ceļojums uz Elvisa festivālu
Noslēgums. Sākums LL400, LL402, LL406, LL407.
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Brauciena dalībnieki.
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paaudzes vecākajam dēlam. Ģimenes 
maltītes arī esot atšķirīgas, un ir pratis 
aprakstīt dažus latviešiem pazīstamus 
cūkgaļas ēdienus. Šie arī protot dari-
nāt pastalas!

Prof. Edgars Andersons savos pē-
tījuma ceļojumos ir saticis ļaudis ar 
uzvārdiem Sils, Birse, Dibbens, arī 
Wilks. Kurlander ir visai populārs 
uzvārds Rietumindijas melnajiem ie-
dzīvotājiem, un profesors min haitie-
šu mūziķi Henriju Kurlanderu. Mūsu 
dienās saites ar vietējiem ir veidojušās 
kopš piecdesmitajiem gadiem, kad 
salu sāka apmeklēt latviešu zinātnie-
ki un ceļotāji, bet īpaši, sākot ar 1959.
gadu, kad prof. Andersons, pabeidzot 
savu doktora disertāciju par seno kur-
zemnieku gaitām Āfrikā un Amerikā, 
pirmo reizi tur ieradās pētniecības no-
lūkos. Nākamajos gados, iesaistīdams 
vietējos vēsturniekus un zinātniekus 
ekspedīcijās, atklāja ne tikai kurzem-
nieku, bet arī citu tautību pēdas, tai 
vidū arī seno indiāņu – aravaku un 
karību – apmetnes. Jau pēc pirmajiem 
sekmīgajiem izrakumiem, saliniekos 
radās liela interese par savu vēsturi un 
izcelsmi. Prof. Andersonam bija jāatli-
cina laiks priekšlasījumiem un intervi-
jām žurnālistiem.

1974. g. viņš noorganizēja pirmo 
latviešu salidojumu, līdz sava mūža 
noslēgumam novadot pirmos septi-
ņus. Īpaši spilgts izvērtās trešais sa-
lidojums, kad atklāja kurzemnieku 
pieminekli, un Lielajā Kurzemes līcī 
pūtēju orķestris no karakuģa spēlēja 
latviešu tautasdziesmas. Pieminekli, 
kas atrodas virs Jēkaba cietokšņa pa-
liekām, cēla vietējā valdība ar latviešu 
sabiedrības pabalstu – piedalījās arī 
PBLA, un latvieši saplūda salā, aiz-
ņemdami vairākas viesnīcas. Notika 
oficiālas valdības pieņemšanas, for-
māls sadraudzības koncerts un vietējo 
piedalīšanās mūsu Jāņu vakara prog-
rammā. Režisors Vilis Lapenieks fil-
mēja. Arī 8. un 9. salidojumi bija īpaši 
vērā ņemami, jo pirmo reizi piedalījās 
kultūras grupas no Latvijas, mūziķi 
no ansambļa Mantojums; Vektora u.c. 
tautas deju dejotāji, kas uzstājās tele-
vīzijā, valsts prezidenta rezidencē un 
citos pasākumos.

Tobago Asambleja (parlaments) 
rīkoja Kurzemnieku ierašanās dienas 
programmu, 1989. gadā, sakarā ar pir-
mo kurzemnieku nokļūšanu salā pirms 
350 gadiem. Te jāpiezīmē, ka vietējiem 

arvien ir patikuši mūsu krāšņie tautas 
tērpi, un ka tie ir vairākkārtīgi centu-
šies tos atdarināt. Gaida, kad kāds ie-
mācīs kādu latviešu tautas deju!

Trinidadas un Tobago valsts pre-
zidenti Eliss Klārks, Nūrs Hasanā-
lijs, Arturs N. R. Rabinsens, Džordžs 
Maksvels Riardss un tagad, Antonijs 
Karmona, turpina pieņemt kurzem-
niekus savā rezidencē vai darba tel-
pās. Joprojām notiek preses intervijas, 
uzstāšanās televīzijas raidījumos, it 
īpaši, kad salidojumos piedalās kāda 
latviešu kultūras vienība. Prezidents 
Rabinsens, atzīmējot savu 75 gadu 
jubileju 2011. gada decembrī, bija ie-
lūdzis ciemā Latvijas valsts prezidenti 
Vairu Vīķi-Freibergu.

Salidojumi arvien turpina notikt 
komponista un diriģenta Guntara Ge-
duļa vadībā; patlaban, ik pa diviem ga-
diem. Blakus Jāņu svinībām pie Lielā 
Kurzemes līča, kur apkārtnē agrāk bija 
uzturējušies kurzemnieki; kā arvien, 
salidojums izsekos kurzemnieku gai-
tām, apmeklējot vietas, kur tie agrāk 
apmetušies un vispār bijuši. Ir arī pa-
redzēta pelde Kuršu līcī – pirmajā līcī, 
ko sasniedza kurzemnieku kuģi, un 
jūras brauciens gar salas ziemeļu jeb 
kurzemnieku piekrasti. Salidojuma 
laikā arī būs iespējams iepazīties ar 
vietējiem iedzīvotājiem kārtējā salas 
ekumēniskajā dievkalpojumā, muze-
jos u.c. iestādēs, arī iepazīstot kultūras 
ansambļu dalībniekus. Salā tagad ir 
ierīkots īpašs Kurzemes līča vēstures 
muzejs, kur pārsvarā ir eksponāti par 
kurzemniekiem. Pa salidojuma laiku 
arī būs iespējams peldēties ar krāsai-
nām zivīm Bukūrīfā, sauļoties slave-
najā Pidženpointa pludmalē, apmeklēt 
Robinsona Krūzo alu (autors Daniels 
Defo droši vien vielu savam romānam 

ir ņēmis no hercoga Jēkaba pasūtītā 
Tobago apraksta vadoņa), salas botā-
niskā dārza un Skārborovas apskate, 
kā arī ceļojums uz attālo Šarlotvilli 
caur pirmo rezervātu pasaulē.

Ir cerams, ka no Latvijas varēs 
piedalīties kultūras vienības un ar 
savu klātbūtni īstenot jaunu kurzem-
nieku ierašanās dienas programmu, 
arī lai novadītu Jāņu vakaru, kur ie-
lūdz piedalīties salas iedzīvotājus. To 
klātbūtne arī ir ļoti nozīmīga salido-
juma sākotnējā posmā Portofspeinā, 
Trinidadā, kur blakus ekskursijām arī 
notiek intervijas, uzstāšanās televīzijā 
un ļoti bieži valsts prezidenta apmek-
lējums. Latvijas goda konsuls Antonijs 
Hosangs cer ielūgt diplomātisko kor-
pusu uz latviešu koncertu. Iepriekšējā 
salidojumā toreiz jaunievēlētais valsts 
prezidents Antonijs Karmona iepazi-
nās personīgi ar katru salidojuma da-
lībnieku un dzīvoja līdz stāstījumam 
par kurzemnieku gaitām Tobago salā. 
Tādēļ īpašs lūgums Latvijas iestādēm 
atbalstīt šo kultūras vienību piedalīša-
nos salidojumā šogad!

Piedalīšanās oficiālajos latviešu 
salidojumos dod iespējamību iedzi-
ļināties seno kurzemnieku gaitās, jo 
ierodoties salā ārpus salidojuma ie-
tvariem nav viegli uzzināt, kas kur 
atrodams, un ne visiem saleniekiem ir 
skaidra savas salas sarežģītā vēsture. 

Salidojuma pieteikšanās veidlapa 
un tuvāka informācija ir saņemamas 
rakstot diriģentēm Marijai Perejmai 
un Inesei Lainei uz a.a.k.atbalsis@
hotmail.com. Materiālus var pieprasīt 
ne tikai Atbalsis dziedātāji, bet ikkatrs, 
kas vēlētos piedalīties salidojumā.

Guntars Gedulis
Karakasā, 2016. g. 2. martā

Laikrakstam „Latvietis“

Latvieši Trinidadā un Tobago
Turpinājums no 9. lpp.

Kurzemnieku piemineklis ar salidojuma dalībniekiem 2012. gadā.

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10.

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $60.
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Pēdējā laikā man ir 
bijusi izdevība iepazīties 
ar vairākiem jauniem cil-
vēkiem, kas tagad dzīvo 
Latvijā, bet ir dzimuši un 
auguši Amerikā, Kanādā 
vai kaut kur citur ārpus 
Latvijas. Vairāki no vi-

ņiem te ir iedzīvojušies un par dzīvi jeb-
kur citur vairs nedomā. Viņiem te pa-
tīk, un, man liekas, ka viņi te arī paliks. 
Tāpēc man patiktos par viņiem pastās-
tīt, lai arī citi ārzemēs uzaugušie latvie-
šu bērni un mazbērni saprot, ka Latvijā 
viss nemaz nav tik slikts, kā kādreiz 
izklausās, jeb kā sens latviešu teiciens 
skan: Velns nav tik melns, kā viņu mālē. 
Pirmie, ar ko man izdodas parunāties, 
ir Matīss un Līga Kukaiņi.

Matīss Dāvids Kukainis ir dzimis 
1977. gadā vienā no Detroitas priekš-
pilsētām Jāņa un Aijas Kukaiņu ģime-
nē. Viņš ir jaunākais no trim Kukaiņu 
pāra bērniem. Tātad uzaudzis un izglī-
tojies ārpus Latvijas. Viņš Latvijā dzī-
vo jau no 2006. gada, un viņam tagad 
ir pašam sava firma, kur darbu atradu-
ši ap 20 Latvijā dzimuši, auguši un iz-
glītojušies jauni juristi. Pirms tam viņš 
ir 2003. gadā mācījies izmaiņas prog-
rammā Rīgas Juridiskā augstskolā.

Viņa sieviņa – Līga Upeslāce-Ku-
kaine ir dzimusi 1988. gadā un uzaugusi 
Kanādā; viņa ir jau trimdas bērnu maz-
bērns. Viņas tētis Alberts Upeslācis jau 
pats ir dzimis Kanādā, bet māmiņa Ingrī-
da Broša ir dzimusi Amerikā. Viņa man 
pastāsta, ka Matīsu satikusi 2013. gada 
augustā, un viņš tūlīt ir ļoti iepaticies. 
Tādēļ 2014. gadā Latvijā ciemojusies jau 
3 reizes, bet gadu vēlāk jau pārcēlusies 
uz dzīvi un 2015. gada jūlijā apprecēju-
šies. Matīsam te patīk, te viņam ir darbs 
un uz Kanādu viņš nepavisam vairs ne-
gribētu pārcelties. Tāpēc tagad abi dzīvo 
Latvijā, un tas ļoti patīk abiem.

Te man ienāk prātā atkal griezties 
pie Matīsa ar jautājumu. Kā tas nāk, ka 
viņš tā no zila gaisa izdomājis, ka grib 
Latvijā dzīvot un strādāt. Uz to viņš man 
atbild, ka 2006. gadā, kad viņš te atbrau-
ca, viņš nemaz nedomāja, ka te varēs un 
gribēs strādāt un veidot nez kādu karje-
ru. Visi te viņam pazīstamie cilvēki viņa 
gados un jaunāki, kas te ir pārcēlušies, 
neviens nav īpaši domājis par to, cik laba 
te viņam būs karjera un cik daudz viņi 
te varēs nopelnīt. Viņš pats divus gadus 
pirms tam bija nostrādājis kā advokāts 
Čikāgā, un istabas biedrs tur strādājis kā 
grāmatvedis. Vienu dienu runājušies, ka 
jāpamēģina kaut kas cits. Matīss jau tūlīt 
bija teicis, ka pārcelsies uz Latviju. Pirms 
tam gan bija izdomājis, ka Amerikā vēl 
jāiegūst maģistra grāds. Tas tā tikai ga-
dījumam, ja jāatgriežas Amerikā. Pēc ne 
visai ilga laika viņš bija nolēmis uzsākt 
pats savu uzņēmumu, un tas nu pama-
zām ir audzis un audzis; no pāris cilvēku 

biroja tagad ir kļuvis par uzņēmumu ar 
jau pāri 20 darbiniekiem. Trīs pirmos 
gadus viņš strādājis tikai viens pats, tad 
ar vienu no bijušajiem kursa biedriem 
nodibinājis advokātu biroju, un tālākais 
jau ir tikai vēsture. Nekas iepriekš nebi-
ja smalki izplānots, un tā tas ir bijis ar 
vairumam viņa Amerikas draugiem, kas 
pārcēlušies uz dzīvi Latvijā. Te ir atbrau-
kuši tikai tie, kam te patīk, un nevis kādu 
lielu, iepriekš izdomātu gaisa piļu dēļ.

Abi Kukainīši, kā es viņus esmu 
nodēvējusi, jau ir nopirkuši savu vasa-
ras māju Saulkrastos. Tad es gribu zi-
nāt, ko abi jaunieši dara, lai izklaidētos. 
Uz to man atbild, ka abi ir ļoti aizņemti 
ar sabiedriskām lietām, un viņiem ir 
daudz draugu ne tikai no Kanādas un 
Amerikas, bet daudzi ir arī no Latvijas. 
Tad mēs sākam runāties par šo nākot-
nes plāniem, un Matīss bez lielas do-
māšanas saka, ka drīz sāks domāt par 
bēbīti. Es vēl smejoties ieminos, ka jā-
ļauj Līgai pēc skolas beigšanas uzsākt 
savu biznesu. Bet nu man iebilst abi un 
paskaidro, ka Latvijā to visu var vien-
laicīgi. Viņi ir ievērojuši, ka te jaunie 
vecāki bērnus bieži vien ņem līdzi, lai 
kur arī ietu. Bez tam te ir labi dārziņi, 
kam vecāki var uzticēties un strādāt 
abi. Amerikā mammai vienmēr jābūt 
mājās kopā ar bērniem. Te tā nav.

Matīss jau pirms vairākiem gadiem 
ir arī nodibinājis stipendiju Vītolu Fon-
dā. Fonda 10 gadu jubilejā viņš sēdējis 
blakus kādai 90 gadīgai kundzei, kam 
esot bijis pašai savs stipendiāts, un tad 
Matīss arī nolēmis: Ja viņa var, tad es 
ar. Tagad viņi to turpina abi, jo domā, 
ka tas ir svarīgi. Viņi uzticas Vītolu 
Fonda administrācijai un zina, ka viņi 
strādā un cenšas darīt visu, ko var, lai 
palīdzētu jauniešiem Latvijā. Abi ar 
Matīsu ir savā laikā saņēmuši stipendi-
jas, un tagad ir viņu laiks ziedot citiem. 
Viņi ir fantastisks jauns pāris Latvijā.

Nākamais, ar ko tiekos, ir Vilis Vī-
tols – jau ceturtais, jo viņa tētis ir Vi-
lis, kurš iesāka Vītolu Fondu un dzīvo 
Latvijā jau kopš 1999. gada 23. marta. 
Pirmais Vītolu Vilis ir šodienas Viļa 
vecvectētiņš, kuru šis Vilis zina tikai 
no vectēva un tēta stāstiem. Ceturtais 
Vilis Vītols atnāk pie manis ar divām 
burciņām zaptes, uz kurām ir nosau-
kums Rūdolfs. Es tās tūlīt ielieku le-
dusskapī, uztaisu savam ciemiņam pi-
parmētru tēju ar medu, jo viņš tikko ir 
pieveicis saslimšanu ar bronhītu. Tad 
iekārtojamies manā gaišākajā istabā 
pie galda un esam gatavi runāties.

Viņš pastāsta, ka ar sieviņu Karolī-
nu, dēlu – piekto Vili un meitu Andrea 
Latvijā dzīvo jau 11. gadu. Savā laikā ir 
izmācījies par inženieri, bet ar to neno-
darbojas. Drīz pēc tam, kad ģimene bija 
izlēmusi pārcelties uz Latviju, viņš ar 
ģimeni no Venecuēlas pārcēlās uz Flori-
du Amerikā, lai tur pāris gadus mēģinā-

tu atrast kādu biznesa ideju, kas tad vēl 
Latvijā nebija ieviesta. Es atradu kaut ko, 
kas nebija jauns ne Eiropā, ne Amerikā, 
bet bija jauns Baltijā. Proti, – selfstorage. 
Anglijā, Vācijā un Francijā tā bija jau pa-
zīstama, bet Baltijā un Latvijā tas vēl bija 
kaut kas pilnīgi svešs. Sākumā tas nebi-
ja viegli, jo Latvijā man daudz cilvēku 
teica, ka Latvijā visi nelietoto mašinēriju 
un mēbeles glabā tikai šķūnīšos. Daži 
gan izteikuši brīdinājumu, ka Latvijā tas 
nedarbosies, bet, paldies Dievam, tā tas 
nebija. Sākumā tiešām tas bija smagi, jo 
2008. gadā sākās krīze, bet tagad mums 
ir 3 tās filiāles un visas ir 90% piepildī-
tas. Sākumā negāja arī tādēļ, ka latvie-
šiem citu iespēju nebija. Tas uzņēmums 
nes vārdu Boks noliktavas, un droši var 
teikt, ka ir sekmīgs. Visas trīs filiāles ir 
tepat Rīgā vai tās tuvumā. Turpat ir arī 
biroji. Tajā uzņēmumā viņam ir trīs at-
slēgas cilvēki, kam var uzticēties, bet pa 
reizei viņš arī pats tur parādās, kaut gan 
viņi tiek galā arī tad, kad pats boss tur 
nav. Tie visi ir vietējie latviešu cilvēki.

Tālāk Vilis, ceturtais, man stāsta: 
„Pirms, apmēram, 4-5 gadiem mēs ar 
tēti sākām runāt, ka vajadzētu dabūt 
tādu produktu vai pakalpojumu, ko var 
eksportēt, jo Latvijas tirgus tomēr ir 
diezgan mazs, un mēs meklējām cilvē-
kus pa vairākiem uzņēmumiem, runā-
jām ar vairākiem uzņēmējiem. Sākumā 
domājām, ka sāksim paši kaut ko pa-

Trimdas bērnu-bērni un mazbērni Latvijā
Kukaiņi un Vītoli

 
Turpinājums 13. lpp.

Matīss un Līga Kukaiņi.
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No kreisās: Vilis Vītols, Karolina, 
Andrea un atkal Vilis Vītols (5.).
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Ar lielu prieku iz-
lasīju Jēkaba  Ziedara 
atmiņas par Baltijas 
Universitāti laikraksta 
Latvietis 402. numurā. 

Baltijas Universitāte 
bija arī mana pirmā Alma 

mater. Mans matrikulas numurs – 1758 
gan ir krietni lielāks par Jēkaba Zieda-
ra – 1106. Tā kā mani vecāki strādāja 
Baltijas Universitātē, tad pēc Saules 
ģimnāzijas Gēsthahtā absolvēšanas 
1947. gada rudenī (trešais izlaidums), 
jau 12. decembrī varēju uzsākt studi-
jas mehānikas fakultātē. Es skaitījos 
nometnes iedzīvotājs no universitātes 
pirmajām dienām Pinebergā. Vairā-
kiem maniem klases biedriem gan radās 
grūtības ar studiju uzsākšanu, jo viņus 
nometnē nepierakstīja; 2 vai 3 mēnešus 
viņi nepierakstīti dzīvoja 3. bloka (lie-
tuviešu) augšējā stāva koridorā. Uzturu 
viņi nometnē nesaņēma, bet jaunībā jau 
visādas grūtības mācēja pārvarēt. Ar 
laiku jau viņus nometnē pierakstīja. Es 
gan paspēju nostudēt tikai vienu semes-
tri, jo jau 1948. gada augustā atstājām 
Pinebergu, lai dotos tālāk uz Austrāliju. 
Manā studiju grāmatiņā lasāms, ka ar 
Maxime sufficit esmu nolicis Statiku pie 
prof. N. Rozenauera, Tēlotāju ģeometriju 
pie prof. J. Vītola (parakstās J. Wihtols) 
un Vispārējo fiziku pie prof. Fr. Gulbja 
un arī 4 praktiskos darbus.

Savās atmiņās Jēkabs Ziedars īpa-
ši piemin profesorus Jēkabu Vītolu un 
Nikolaju Rozenaueru. 

Arī man šie abi profesori un viņu 
lasītās lekcijas vēl pēc 68 gadiem ir 

spilgtā atmiņā. 
Pinebergas laikā profesors Vītols jau 

bija sasniedzis 70 dzīves gadus. Baltijas 
Universitātes studentu un mācībspēku 
vidū viņu uzskatīja gandrīz vai par le-
ģendu. Trīsdimensionālās telpas attēlo-
šana un atrisināšana divās dimensijās uz 
tāfeles vai papīra jaunajiem studentiem 
ne vienmēr bija labi saprotama. Pro-
fesora Vītola paskaidrojumi un reālās 
ilustrācijas izrādījās īsti vietā. Tikpat ap-
brīnojama bija tā precizitāte ar kādu pro-
fesors šīs problēmas risināja uz tāfeles. 

Lekciju beigās profesoram allaž 
bija mazliet laika, lai padebatētu ar 
studentiem dažas aktualitātes – par 
politiku, brīvmūrniecību, Einšteinu un 
relativitātes teoriju. Dažus no šiem jau-
tājumiem profesors Vītols bija krietni 
studējis, dažus gan mazāk, bet savi no-
teikti un negrozāmi uzskati viņam bija 
par ikvienu no minētajiem tematiem.

Slavenākā no visām izdarībām, kā 
jau to Jēkabs Ziedars rakstīja, bija ves-
tes griešana. Attiecīgās lekcijas sāku-
mā viņš runāja par trīdimensionālās un 
četrdimensionālās telpas problēmām, 
tāpat daudzām citām iespējamām un 
neiespējamām lietām. Tā, starp citu, 
profesors izmeta: „Jūs jau visi taču 
zināt, ka vestei var izgriezt kreiso pusi 
uz āru, nemaz nenovelkot žaketi.“ Mēs 
apgalvojām, ka to nevar izdarīt. Drīz 
vien profesors bija pierunājams darbos 
parādīt savu vārdu patiesību.

Tā kā 1948. gada augustā atstājām 
Vāciju, tad man nebija iespējams no-
klausīties Vītola otrā semestrī lasīto 
algebrisko un transcendento līkņu vei-

došanas kursu.
Ar lielu respektu un gandrīz vai ar 

nobīli klausījāmies profesora Rozenau-
era lasīto statiku, kas gan bija profesora 
pats elementārākais lasītais priekšmets. 
Lekcijas lasīja samērā paklusu. Bija vē-
lams sēdēt priekšējos solos. Ja eksāme-
nā kādam kas aizķērās, tad, lai uzvestu 
uz ceļa, profesors nedaudz palīdzēja.

Visi zinājām, ka profesors ir starp-
tautiska mēroga autoritātē mehānis-
mu kinemātikā un dinamikā. Baltijas 
Universitātē viņš bija arī mehānikas 
fakultātes dekāns. Bijām arī dzirdējuši 
par profesora fenomenālo atmiņu – zi-
nāja visu savu bijušo studentu matri-
kulu numurus no galvas. Inženieriem 
mehāniķiem, lai nobeigtu studijas 
bija jātiek garām Rozenauera lasītiem 
priekšmetiem statikā, kinemātikā un 
dinamikā. Pastāvēja pat uzskats, ja var 
nolikt eksāmenus pie Rozenauera, tad 
fakultāte ir tikpat kā nobeigta.

Abi profesori bija personības, stu-
dentu respektētas un cienītas. Šajā 
vienreizējā mācību iestādē studenti un 
mācībspēki sastapās gandrīz vai katru 
dienu. Bieži dzīvoja blakus istabās, 
reizē ar skārda bundžām rokās stāvēja 
rindā pēc vājās zupas, kurā bija velti 
meklēt kādu piciņu tauku, par gaļu ne-
maz nerunājot.

Kā par visiem mācībspēkiem, tā 
arī par šiem abiem profesoriem, cirku-
lēja dažādi nostāsti un anekdotes.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

visam no nulles ražot. Tad kādu dienu 
mums pazīstams cilvēks ieteica kandi-
dātu. Tā bija viena salīdzinoši jauna 
sieviete, kas bija uzsākusi savu projektu 
un ražo bērnu pārtiku, bet tagad meklē 
uzticamus cilvēkus, kuri būtu gatavi in-
vestēt naudu. Tad mēs ar Egiju Martin-
soni sākām sarunas par viņas projektu 
Rūdolfs. Viņas produkts tika ražots citā 
ražotnē, pie citas firmas. Tas, protams, 
nav tik izdevīgi, jo uzņēmums pie Rū-
dolfa produkcijas varēja stāties tikai 
tad, ja pašiem nebija ko darīt. Sadarbī-
ba bija laba, bet nebija iespējas mums 
pašiem attīstīties un augt. Tādēļ, lai 
mūsu uzņēmumam būtu iespējams ražot 
eksportam, izlēmām būvēt paši savu ra-
žotni. Tad mēs sameklējām labu īpašu-
mu Ādažos, nopirkām zemes gabalu un 
uzcēlām ražotni. Tagad jau ir pusotrs 
gads kopš darbojas mūsu pašu ražotne. 
Tagad tur sezonas laikā strādā jau kādi 
25 strādnieki. Kad sezonas nav un nav 
arī svaigi augļi, ap 20 ir pastāvīgie.“

Te es savu ciemiņu pārtraucu, jo 

nupat ienāca prāta, ka es kādreiz, pa 
laukiem braukājot, ievēroju, ka rudeņos 
Latvijā postā iet ārkārtīgi daudz ābolu, 
bet atklāju, ka Vilis to tāpat jau zina, un 
viņi iespēju robežās tos arī izmanto, ra-
žojot gan sulas, gan ievārījumus. Diem-
žēl, viņu iespējas ir ierobežotas, jo viņi 
savu produkciju ražo tikai ar bioloģis-
kiem augļiem, un tos, kas Latvijā iet 
bojā, viņi ne vienmēr var izmantot.

Vilis turpina savu stāstu: „Tos, kas 
nokrīt zemē, mēs tiešām nevaram iz-
mantot, jo mēs ražojam bērnu pārtiku 
un tikai no bioloģiski audzētiem augļiem 
un saknēm. Mūsu sapnis bija ražojumus 
eksportēt, un tagad tas pamazām sāk 
piepildīties. Mēs jau eksportējam uz Ku-
veitu, uz Emirātiem, uz Saūda Arābiju; 
sadarbība nupat sākās ar Indiju, un tad 
viens, otrs pasūtītājs ir arī tepat Eiropā, 
kur bioloģiska bērnu pārtika nav nekas 
jauns. Austrumu valstīs, kas tagad attīs-
tās, tas ir kaut kas jauns, un mēs ceram 
ar tām sadarboties arvien vairāk. Mēs 
esam mēģinājuši arī ar Ķīnu, bet tas ir 
ļoti sarežģīti, jo viņi prasa sertifikāciju 
no visiem mūsu produktu piegādātājiem. 
Tas nozīmē, ka mums tas būtu jādabū no 

visiem ap 200 piegādātājiem, pie kam 
daudzi no tiem ir pavisam nelielas saim-
niecības. Bet runājot atkal par labām 
lietām Latvijā, es uzskatu, ka Latvijā 
joprojām ir visādas iespējas; piemēram, 
mums ļoti palīdzēja, un mēs vienmēr bū-
sim pateicīgi par 50% finansējumam no 
Eiropas Savienības, un tas ir par velti, 
tikpat kā dāvana. Mēs vienā gadā tagad 
braucam uz trim, četrām starptautis-
kām izstādēm, kur mēs meklējam klien-
tus. Nupat bijām Dubajā jau trešo reizi 
tādā izstādē. Tur mums atveras pasaules 
vārti! Tur nāk cilvēki no Korejas, no In-
dijas, no Saūda Arābijas, Irānas, Irākas 
un daudz citām pasaules valstīm, un pa-
mazām mūsu klientu skaits aug.“

Domāju, ka šai reizei pietiks. Te 
esmu uzrakstījusi par trim jauniem cil-
vēkiem, kas nav dzimuši un uzauguši 
Latvijā, bet tagad viņi Latvijā dzīvo, 
strādā un vai nu jau tagad audzina savus 
bērnus Latvijā vai audzinās tad, kad 
viņiem tie būs. Un... tādi paši burvīgi 
jauni latvieši man te ir zināmi diezgan 
daudz, bet par tiem rakstīšu citu reizi.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas bērnu-bērni un..
Turpinājums no 12. lpp.

Baltijas Universitātei 70
Atmiņas par diviem profesoriem (1)
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Mīļā atmiņā turēsim

NORU VAIROGU
11.4.1920 (Rīga) - 21.04.2016 (Melburna)
mūsu ģimenes lokā mīļu, neatsveramu.

Lai Tev vieglas smiltis, mīļā Nora.
Anita, Graham, Jāna un Lija Andersoni

Mūžības ceļā devusies

NORA VAIROGA
11.4.1920 (Rīga) - 21.04.2016 (Melburna)

Sirsnībā atvadās Ilze un Gunārs Nāgels

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais vīrs, tēvs un vectēvs

ANDREJS LEZDKALNS
dzimis 1939. g. 13. aprīlī

mūžībā iesaukts 2016. g. 16. aprīlī.

Par viņu sēro sieva, meitas, znoti un mazbērni
Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un atmiņas kā krāšņs zieds.

Mūžības ceļā devies

ANDREJS LEZDKALNS
13.04.1939. Rīgā – 16.04.2016. Melburnā

Izsakām līdzjūtību Māra Lezdkalnai un piederīgiem. 
Ilze un Gunārs Nāgels

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma;
Labie darbi, mīļie vārdi,
Tie palika šai saulē.
T.dz.



Ceturtdien, 2016. gada 28. aprīlī Laikraksts „Latvietis“ 15. lpp.

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien,  28.  apr., plkst. 10.30 
LAIMAS grupas Kino rīts ALB namā. 
Sekos pusdienas. Visi laipni aicināti!
Piektdien,  29.  apr., plkst. 18.00 Lai-
mīgā stunda Tālavā. Vakarinās Ints 
un Margota piedāvās gulašs  (līdz 
plkst. 19.30, bet kafejnīcas durvis pa-
liks atvērtas pēc tam!)  Kas var būt 
pievilcīgāks vēsā rudens vakarā, omu-
līgā gaisotnē, svecīša gaismā? Viss par 

draudzīgām cenām. Visi mīļi gaidīti.
Sestdien,  30.  apr., plkst. 12.00 DV 
Adelaides nodaļas gadskārtējie Dārza 
svētki ar lauku virtuvi DV nama dār-
zā. Kronīšu ģimenes triju paaudžu vīri 
un goda vanadze Māris Miezis svaigā 
gaisā rādīs savu prasmi desu, kotlešu 
un sīpolu cepšanā. Vanadzes gādās 
dažādus salātus un vēlāk – kūkas un 
kafiju. Gudrību sacensības, loterija, 
dziedāšana. Biedriem pusdienas bez 
maksas; nebiedriem $20, Auseklīša 

dejotājiem $5. Visi laipni lūgti.
Svētdien, 1. maijā, plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Svētdien,  1. maijā, plkst. 14.30 Am-
ber Aged Care (58 Avenue Rd, Para-
dise) gadskārtējā Baltiešu olimpiāde. 
Visi laipni lūgti piedalīties atklāšanā 
un sacensībās. Būs iespēj iedzert kādu 
alutiņu no Baltijas valstīm, Austrālijas 
vīnu vai krūzi kafijas ar garšīgu kūku. 

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
21. aprīlis
Marģers, Anastasija
1926. Elizabete II Vindzora, Austrāli-
jas karaliene.
1951. latviešu filozofe Maija Kūle.

22. aprīlis
Armands, Armanda
Pasaules Zemes diena
1920. Sidnejas Latviešu teātra reži-
sors, sabiedrisks darbinieks Imants 
Sveilis.
1951. latviešu ērģelnieks un kompo-
nists Aivars Kalējs.
1958. mūziķē Ieva Akurātere.

23. aprīlis
Jurģis, Juris, Georgs
Jurģu diena
Grāmatu un autortiesību aizsardzības 
diena
1896. mākslinieks, tēlnieks, pieminek-
ļu Vienoti Latvijai, Latgales Māra au-
tors Kārlis Jansons.
1938. Sidnejas Latviešu teātra aktrise 
Ruta Ošiņa.

24. aprīlis
Visvaldis, Ritvaldis, Nameda
1316. rīdzinieku karaspēks uzbrūk or-

deņa Daugavgrīvas cietoksnim un no-
dedzina koka būves ap to.
1891. gleznotājs, strēlnieks Jāzeps 
Grosvalds.

25. aprīlis
Līksma, Bārbala
Anzac diena (Austrālijā)
1915. Pirmais pasaules karš, Galipoli 
kauja: sākās Dardaneļu operācija, kurā 
Austrālijas, britu, franču un Jaunzēlan-
des spēki mēģināja forsēt Dardaneļus.
1945. Otrais pasaules karš: ASV un pa-
domju karavīri satikās pie Elbas upes.
1950. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā, aktieris Jānis Čečiņš.
1951. dzejnieks Hermanis Majevskis.

26. aprīlis
Alīna, Sandris, Rūsiņš
Pasaules intelektuālā īpašuma diena
1591. liela naudas soda draudos pilsēta 
spiesta uzņemt atpakaļ jezuītus, atdot 
viņiem Sv. Jēkaba baznīcu un Sv. Ma-
rijas Magdalēnas klosteri.
1881. militārs un sabiedrisks darbi-
nieks, ģenerālis Jānis Balodis.
1986. Černobiļas AES, Ukrainā, no-
tika incidents atomreaktorā, izraisot 
radioaktīvo piesārņojumu plašos ap-

gabalos.

27. aprīlis
Raimonda, Raina, Tāle, Klementīne
1935. latviešu sabiedrisks darbinieks 
Austrālijā Uldis Šterns.
1941. dzejniece, publiciste Anda Līce.
1961. dibināta Apvienotā Amerikas 
Baltiešu komiteja (Joint Balt. Amer. 
Nat. Com.)
1971. sabiedrisks darbinieks Latvijā, 
politiķis Ingmārs Čaklais.

28. aprīlis
Gundega, Terēze
1896. gleznotājs, grafiķis, scenogrāfs 
Romans Suta.
1939. arhitekte, Rīgas Latviešu biedrī-
bas Latviešu valodas attīstības kopas 
vadītāja Maija Sinka-Gobiņa.
1951. dzejniece, teātra darbiniece, 
māksliniece Sniedze Ruņģe.
1956. literatūras zinātniece Anita Rož-
kalne.

29. aprīlis
Vilnis, Raimonds, Laine
1922. mākslinieks, gleznotājs Gunārs 
Jurjāns.  ■

Baltā galdauta svētkos iespējams 
veikt dažādas kopīgas aktivitātes, 
piemēram, iestādīt puķes, izgreznot 
māju un pagalmu vai kopīgi nokrāsot 
sētu. Arī kopīga muzicēšana un dzie-
dāšana, maltītes gatavošana, nūjošana, 
braukšana ar velosipēdiem pa apkai-
mi, pozitīvas sacensības vai vienkārši 
iepazīšanās un attiecību uzlabošana 
arī varētu būt Baltā galdauta svētku 
sastāvdaļa.

LI aicina visus, kas šogad atzīmēs 
Baltā galdauta svētkus kopā ar saviem 
kaimiņiem 4. maijā vai citos datu-
mos Latvijā vai citās pasaules valstīs, 
iemūžināt šo brīdi fotogrāfijās un dalī-
ties ar tām sociālajos tīklos, pievieno-

jot tēmturiem #mans4maijs un #Bal-
taisGaldauts. Aicinām fotogrāfijas ar 
šiem tēmturiem ievietot Draugiem.lv, 
Facebook, Twitter, Flickr, Instagram, 
kā arī citos kanālos.

Baltā galdauta svētku svinēšana 
būs sākums arī jaunai LI iniciatīvai – 
Latvijas oficiālajai Facebook lapai 
latviešu valodā Kaut kas mīļš no Lat-
vijas, kurai aicinām sekot visus Baltā 
galdauta svētku dalībniekus gan Lat-
vijā, gan ārpus tās. „Ar šo jauno Fa-
cebook lapu vēlamies savienot visus 
latviešus un latviešu valodu zinošos 
Latvijas draugus visā pasaulē vienā 
virtuālā asinsritē,“ saka LI direktore 
Aiva Rozenberga.

LI darbinieki paši personiski pār-
liecinājās, ka Baltā galdauta svētku 
sarīkošana neprasa ne lielus resursus, 

ne daudz darba, bet tie sagādā patīka-
mus mirkļus un atziņu, piemēram, cik 
lielu balto galdautu šādam gadījumam 
katrs atradis, cik daudz Latvijai rak-
sturīgu priekšmetu katram ir mājās, 
un cik bieži mēs ikdienā aizdomāja-
mies par to, ko mums nozīmē Latvija.

LI darbības mērķis ir veicināt Lat-
vijas pozitīvu starptautisku atpazīsta-
mību, veidojot konkurētspējīgu valsts 
identitāti. LI izplata informāciju un 
sagatavo drukātus, audiovizuālus un 
interaktīvus informatīvus materiālus 
par Latviju, kā arī organizē Latvijas 
popularizēšanas pasākumus Latvijā 
un ārvalstīs. Visi LI produkti ir brīvi 
pieejami ikvienam valsts iedzīvotājam 
reprezentatīviem mērķiem.

Kaspars Rūklis
LI sabiedrisko attiecību speciālists

LI aicina latviešus...
Turpinājums no 1. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 26. aprīlī.
€1 = 1,46000 AUD
€1 = 0,77483 GBP

€1 = 1,64170 NZD
€1 = 1,12870 USD

Informācijai – M. Puķite 0419 894 
007. Gaidām atbalstītājus un dalībnie-
kus sacensībām.
Pirmdien, 2. maijā, plkst. 10.00 vana-
džu kopas sapulce DV namā.
Otrdien,  3. maijā, plkst. 11.30 ALB 
Rosmes saiets Tālavas mazajā zālē. Ie-
eja pret ziedojumiem, sākot ar $5. Visi 
laipni aicināti.
Svētdien, 8. maijā, plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 1. maijā, plkst. 11.00 Ģime-
nes dienas dievkalpojums ar dievgaldu.

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 29. apr., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien,  30.  apr., plkst. 14.00 Lat-
viešu namā 56. KD atbalsta referāts: 
Dzintars: Latvijas dārgakmens? Ilze 
Švarca – rotkale, pieredzējusi referen-
te, nesen atgriezusies no dzintara pē-
tījumiem Latvijā un Lietuvā. Ar dau-
dzām bildēm un piemēriem Ilze atklās 
maz zināmus faktus un pacels intere-
santus jautājumus. Ieeja $15 ieskaitīs 
glāzi šampānieša un smalkmaizītes. 
Ziedojumi tiks izmantoti ALKD lie-
tišķās mākslas izstādes rīkošanai. Tu-
vāka informācija pie Lāras Brenneres 
0407 551 654.
Svētdien, 1. maijā, plkst. 14.00 Kino 
klubiņš Latviešu namā. Kafejnīca at-
vērta no plkst. 13.30. Režisora Ivara 
Selecka 1989. g. dokumentālā filma 
Šķērsiela. Otrajā seansā plkst. 16.00 
piecas animācijas filmas, kuras no-
teikti ir tapušas sen jau par klasiku ne 
tikai Latvijā bet arī ārpus tās. Viena 
filma $10, visas $15. Daugavas skolas 
bērniem ieeja brīva. Visi ienākumi ir 
ziedojums Latviešu nama uzturēšanai.
Sestdien,  7.  maijā, plkst. 11.00 DV 
MN Kurzemes Cietokšņa Atcere kopā 
ar parastām Mātes dienas pusdienām. 
$15 no personas. Referēs māc. G. Bai-
kovs.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 1. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 1. maijā, plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 8. maijā, plkst. 10.00 Mātes 
– Ģimenes dienas dievkalpojums.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 1. maijā, plkst. 10.30 Diev-
kalpojums. 6. Lieldienu svētdiena.

Sidnejā
Sestdien, 30. apr. – 1. maijam, JDV 
novusa meistarsacīkstes DV namā.
Ceturtdien,  5.  maijā, plkst. 12.00 
Baltā galdauta svētki. Saiets un drau-
dzības pēcpusdiena DV namā. Uz 
Latvijas valsts simtgades biroja ai-
cinājuma svinēsim 4 .maiju pie balta 
galdauta.
Sestdien,  7.  maijā, plkst. 12.00 Va-
nadžu gadskārtējais labdarības sarī-
kojums ģimenes dienas noskaņā un 
Kurzemes Cietokšņa atcere DV namā.
Sestdien,  7. maijā, plkst. 20.00 dže-
za vakara DV namā. Bārs atvērts no 
plkst. 18.00. Uzkodas.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  1. maijā, plkst. 10.00 lasī-
tais dievkalpojums.
Svētdien, 8. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Zelta piekrastē
Ceturtdien,  5.  maijā, plkst. 13.00 
kārtējā baltiešu mēneša tikšanās 
Broadbeach Library, 61 Sunshine 
Boulevard, Mermaid Waters (iepretim 
Pacific Fair iepirkšanās centram). Ie-
ejot bibliotēkā, sekot norādījumam uz 
Meeting Room A.

Īrija
Sestdien, 30. apr. – 1. maijam, banku 
brīvdienu nedēļas nogalē norisināsies 
5. Latviešu kultūras svētki Īrijā – ka-
raoke, teātris, danči, semināri un vis-
lielākais amatnieku un gardumu tirgus 
kāds līdz šim Īrijā pieredzēts! Infor-
mācija www.facebook.com/latksi/ un 
lbi.ie.
Sestdien,  30.  apr., plkst. 11.00 Lat-
viešu biedrība Īrijā ielūdz uz tikšanos 
ar LR kultūras ministri Daci Melbār-
di plkst. 11.00 kultūras centrā Clasaċ 
Alfie Byrne Road, Clontarf, Dublin 3. 
Tikšanās pamatdiskusija Latvijas 
simtgade, kur savu artavu ieguldīt 
aicināti visi pasaulē dzīvojošie latvie-
ši. Tikšanās ir atvērta visiem intere-
sentiem, bet lai sagatavošanās darbi 
noritētu laicīgi, savu dalību lūdzam 
iepriekš pieteikt līdz 20.04, rakstot uz 
e-pastu: info@lbi.ie Tikšanās notiks 
Latviešu kultūras svētku Īrijā ietvaros. 
Pēc diskusijas paredzēti: 13:00 Radošā 
pēcpusdiena jauniešiem; 16:00 Pilso-
niskā līdzdalības seminārs; 18:00 Pā-
vilostas teātra izrāde Latviešu sapnis; 
20:00 Danču vakars.

Zviedrijā
Piektdien,  29.  apr., plkst. 14.00 un 
plkst. 18.30, Latvijas vēstniecībā Stok-
holmā, Odengatan 5 izrāde Benjami-
ņa. Kā dzīvot modernam cilvēkam. 
Izrādes scenārija autore un režisore 

Baņuta Rubesa. Emīlijas lomā – Indra 
Burkovska. Vietu skaits ir ierobežots, 
tālab iepriekš jāiegādājas ielūgumi, ko 
iespējams izdarīt Zviedrijas Latviešu 
Apvienības (ZLA) telpās Wallingatan 
34, durvju kods 8591, 5. st. trešdienās 
16.30-19.30 (6. un 13.04, ja vēl visi ie-
lūgumi nebūs realizēti), kā arī Latvie-
šu skolā un Stokholmas kora mēģinā-
jumos pie S. Būmanes.

Latvijā
Sestdien, 30. apr., plkst. 18.00 Rīgas 
Svētā Jāņa baznīcā Redingas Baha 
kora (Lielbritānija) koncerts. Diriģents 
Metjū Hamiltons (Matthew Hamil-
ton). Ieeja koncertā bez maksas.
Sestdien, 30. apr., plkst. 19.00 Dzinta-
ru koncertzālē Baleta izrāde Karmena. 
5 Tango. Elzas Leimanes-Martinovas 
baleta viencēliens Tikko – stāsts par 
trīs sievietēm. Izrādē skan Žorža Bizē 
un Rodiona Ščedrina Karmensvīta, 
Kaspara Kurdeko Tikko un citu autoru 
skaņdarbi.
Sestdien, 30. apr., Kalnciema kvartā-
la tirdziņā tiks svinēta Starptautiskā 
Džeza diena, kurā bez mājražotāju gar-
dumiem un amatnieku skaistumiem 
varēs iegādāties Latvijas labāko džeza 
mākslinieku nesen klajā laistos mū-
zikas ierakstus un piedalīties džeza 
meistarklasēs.
Svētdien, 1. maijā, plkst. 18.00 Rīgas 
Latviešu biedrības Lielajā zālē Redin-
gas Baha kora (Lielbritānija) koncerts. 
Diriģents Metjū Hamiltons (Matthew 
Hamilton). Ieeja koncertā bez maksas.
Piektdien, 6. maijā, plkst. 19.30 Dzin-
taru koncertzālē Pētera Vaska jubilejas 
koncerts. Izcilā latviešu komponista 
70 gadu jubilejai veltītajā koncertā 
RIX klavieru kvartets un Latvijas Ra-
dio kora grupa, diriģenta Kaspara Put-
niņa vadībā atskaņos trīs Pētera Vaska 
skaņdarbus – Trīs Česlava Miloša poē-
mas, Kvartetu vijolei, altam, čellam un 
klavierēm, kā arī pirmatskaņos Latvi-
jā 2014.gadā sakomponēto skaņdarbu 
Castillo Interior.
Sestdien,  7. maijā, plkst. 19.00 Dzin-
taru koncertzālē Antonio Vivaldi Ga-
dalaiki. Šo brīnišķīgo skaņdarbu vēs-
turiskajā Dzintaru koncertzālē varēsim 
baudīt izcilās latviešu vijolnieces – Vin-
teas Sareikas, igauņu klavesīnista Rei-
nuta Tepa un Sinfonietta Rīga atskaņo-
jumā, diriģenta Normunda Šnē vadībā.
Sestdien,  7.  maijā, plkst. 19.00 
Sv. Jāņa baznīcā Latvijas Radio koris 
un diriģents Kaspars Putniņš aicina uz 
koncertu Sakrālie dziedājumi Koncer-
tā skanēs trīs dažādu laikmetu autoru: 
Roberta Šūmaņa, Paula Hindemita un 
Tomasa Adesa skaņdarbi. Pie ērģelēm 
Ilze Reine.  ■

Sarīkojumi
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