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12. aprīlī Ārlietu mi-
nistrijā norisinājās darba 
grupas diasporas politi-
kas jautājumos sēde, kurā 
diasporas organizācijas 

un sadarbības partneri diskutēja par 
Latvijas sabiedrisko mediju pieejamību 
diasporai un atbalsta iespējām remigran-

tiem, vērtējot pētījuma Atgriešanās Lat-
vijā rezultātus, kā arī par citiem diasporai 
aktuāliem jautājumiem. Sēdi vadīja Ār-
lietu ministrijas speciālo uzdevumu vēst-
nieks diasporas jautājumos Atis Sjanīts.

Latvijas Televīzijas valdes priekšsē-

Trampa vēstule prezidentam Vējonim
Apliecina nelokāmu ASV atbalstu Latvijai

ASV paliks nelokāms Latvijas 
draugs un sabiedrotais, uzsver Ame-
rikas Savienoto Valstu prezidents 
Donalds  Tramps vēstulē Valsts pre-
zidentam Raimondam  Vējonim, 
kurā izsaka pateicību par Latvijas ap-
sveikumu, stājoties ASV prezidenta 
amatā. Donalds Tramps apliecina, ka 
transatlantiskās drošības attiecības ir 
ļoti svarīgas un ASV paliek uzticīgas 

uzņemtajām saistībām 
drošības jomā gan Zie-
meļatlantijas līguma or-
ganizācijas, gan ASV un 
Latvijas divpusējo attie-
cību ietvaros.

„Es ļoti augstu vērtē-
ju Latvijas apņemšanos 
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Dzeltenas at-
raitnītes apsni-
gušas ar snie-
gu. Siguldas 
centrā, apstādī-
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Latvijas sabiedriskie mediji
Diskusijas Ārlietu ministrijā par tās pieejamību diasporai

Diskusijas LR Ārlietu ministrijā. No kreisās: PBLA pārstāvniecības vadītājs 
Jānis Andersons, PBLA Valdes priekšsēdis Jānis Kukainis, Eiropas Latviešu 
apvienības priekšsēdis Kristaps Grasis.
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SLB Sestdienas skolas ansamblis
Režija – Ilona un Klāra Brūveres

Andra Ūdra
PSIHOTROPAIS NAMS

SLT Ansamblis
Režija – Jānis Grauds

sestdien, 29. aprīlī – plkst. 14.00
svētdien, 30. aprīlī – plkst. 14.00

Sidnejas Latviešu namā
Ieeja – $25/20

neķeras. Ja tur kaut kas būtu, tas būtu 
vareni izsalcis, jo veselu nedēļu nav 
varējis tikt ārā. Cerams, ka kaut kas, 
kādā kaktā badā nomiris, nav padots 
miesas dabiskam sairšanas proce-
sam...! Jāsaka, ka nama apkārtne jau 
liekas daudz tīrāka.

Tā, ar godu un bez naida, kā dzies-
mā dziedam, aizdzīti ir nevēlamie vie-
si. Jācer tikai, ka nav ievākušies kai-
miņu bēniņos.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“
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Kādas Tev tiesības, 
ja Tavā namā bez ielū-
guma vai atļaujas ievā-
cas iemītnieks, kurš pa 
dienu guļ, bet pa nakti 
trokšņo, iet sirojumos, 
rada netīrību un nelabas 
smakas, pat īri nemak-

sā, bet Tev nav atļauts viņu izraidīt no 
sava nama? Ja šis iemītnieks dižojas 
ar nosaukumu Trichosurus vulpecu-
la, tad vietējā likuma priekšā, viņš ir 
vienlīdzīgāks par Tevi, jo Tu skaities 
iebrucējs viņa teritorijā, ne viņš Tavē-
jā. Labākā gadījumā, Tev jāmācās ar 
viņu sadzīvot, jo tā kā viņš šai zemē 
bija pirms Tevis, tad viņam vairāk tie-
sību nekā Tev.

Runa, protams, ir par Austrālijas 
iedzimto, parasto posumu, kurš ļoti 
labi jūtas mājas bēniņos un kuru Tu 
nekur padzīt nedrīksti, pat ne vest uz 
mežu vai kalniem (varētu domāt, po-
sumam patīkamāka apkārtne?). Un 
tīšu prātu tādu sūtīt uz mūža mājām? 
Pat nesapņo, – tiksi vēl aiz restēm. 
Drīksti tikai aizbāzt visus caurumus, 
kas ved pajumtē, noķert nevēlamo vie-
si krātiņā un tūlīt turpat savā pagalmā 
palaist viņu atkal vaļā, lai viņš vietējā 
apkārtnē atrod sev jaunu mitekli.

Jau vairākus gadus, šāds nevēlams 
viesis (viesi) ir uzskatījis DV Adelai-
des nama bēniņus par savām mājām. 
Tiesa, ir jau glīts un ģīmī mīlīgs zvē-
riņš, bet diemžēl nav piesavinājies ci-
vilizētas uzvedības normas. Notraipī-
tās nama sienas un ārpusē visās malās 
atstātie suvenīri jau sen liecina par ne-
vēlamiem viesiem vairākās paaudzēs. 
Tam visam kroni uzlika neciešamā 
smaka, kas spēcīgi lika sevi manīt ne-
senā sarīkojuma laikā. Kāds bēniņu 

iemītnieks, iekrītot starpsienā un ne-
tiekot ārā, bija izlaidis garu un padots 
dabiskam miesas sairšanas procesam. 
Un ne jau pirmo reizi tā. Beidzot, – kas 
pietiek, tas pietiek. Kaut kas taču jāda-
ra, protams, likuma robežās.

Nodaļas priekšniece stājas sakaros 
ar profesionāliem darītājiem, kuriem 
gan vairāk interesē posuma labklājība, 
nekā cilvēku ērtības, bet kuri tomēr, 
par četru ciparu summu, sola problē-
mu likuma robežās atrisināt. Posumu 
ģimene tepat apkārtnē palikšot, kādā 
kokā, jo nama bēniņos, pēc visu cau-
rumu aizbāšanas, vairs iekšā netikšot. 
Vai mēs negribētu viņiem kokos ie-
kārtot speciālas būdiņas, kur pa dienu 
pārgulēt un justies kā mājās?

Būdiņas!!?? Nekādas būdiņas! Lai 
atgriežas brīvā dabā, pēc Dabas Mā-
tes oriģināliem plāniem! Lai nesmādē 
Daugavas Vanagu stādītos ozolus un 
skujkokus. Žēl, ka nevar viņiem likt 
tos pamatīgi pieķēzītos bēniņus iztīrīt, 
pirms viņus izvāc, cerams, uz visiem 
laikiem!

Pirmdienas rītā jumtā tiek aiz-
bāztas visas iespējamās spraugas, kas 
posumiem var kalpot par parādes dur-
vīm, un bēniņos atstāts krātiņš ar vili-
nošu ēsmu – lielu, sulīgu ābolu.

Otrdienas rītā neviens neatnāk ap-
skatīt, vai kas noķerts, bet trešdienas 
rītā, posums, padevies kārdinājumam, 
krātiņā nikni blisina acis. Tikko dārzā 
palaists vaļā, tas lielā ātrumā pazūd 
kokos. Tāpat arī ceturtdienas rītā, bet 
šis jau lēnāks, nemaz negrib krātiņu 
atstāt.

Piektdienā – krātiņš tukšs, un 
ēsma neaiztikta. Vai tiešām bija tikai 
divi? Laikam gan, vismaz šinī paau-
dzē, jo arī nākamā nedēļā, nekas vairs 

Adelaides DV nama posums.

FO
TO

 G
un

ta
 R

.

„Psihotropais nams“. No kreisās: 
Jānis Grauds (režisors), Anita Kaze, 
Ojārs Greste, Ilze (Bonija) Viļuma, 
Andris Kariks, Edgars Pudāns.
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Lieldienu zaķis aizļe-

patojis, bet varēsim atkal 
atpūsties pēc kādām di-
vām nedēļām, kad vienā 
nedēļā iekrīt divas brīvdie-
nas – 1. maijs un 4. maijs.

Latvijā ir tradīcija salikt brīvdienas 
kopā, pārceļot kādu neērtu darbadienu, 
kura maisās pa vidu. Un tā ar Ministru 
kabineta rīkojumu Nr. 342 neērtā dar-
badiena piektdiena, 5. maijs, ir pārcelta 
uz sestdienu, 13. maiju. Rīkojums attie-
cas uz valsts budžeta finansējamām in-
stitūcijām, bet ir arī kā ieteikums citiem.

Tātad darbiniekiem būs garā ne-
dēļās nogale ar brīvdiena pirmdien, 
1. maijā un tad četras brīvas dienas no 
4. līdz 7. maijam. Bet par šo prieku būs 
jāstrādā sekojošā sestdienā.

Vai Austrālijā pieņemtu šādu kār-
tību?

GN

Latvijas skautisma simtgade
Jubilejas svinības Rīgā

Piektdien, 7.  aprī-
lī, Latviešu biedrības 
namā, Rīgā ieskandināja 
Latvijas skautisma 100 
gadi.

Latvijas valsts pre-
zidents Raimonds  Vējonis savā ap-
sveikuma uzrunā apsveica visus klāt-
esošos par ieguldīto darbu, dzīves 
vērtību un patriotisma audzināšanu 
vairāku paaudžu garumā. Prezidents 
jo īpaši pateicās Amerikas, Kanādas 
un Austrālijas skautiem un gaidām par 
skautisma tradīciju saglabāšanu ārpus 
Latvijas, jo īpaši garajos Latvijas oku-
pācijas gados, kad šī kustība Latvijā 
tika ne vien aizliegta, bet tās vadītāji 
represēti.

Svinīgā un draudzīgā sarīkojuma 
ietvaros tika atklāta grāmata Zemciešu 
cilts. (Red http://laikraksts.com/raks-

ti/6895) Grāmata, kas ap-
kopo atmiņas, dokumentus 
un fotoattēlus no 1917. līdz 
2017. gadam! Vislielākais 
paldies pienākas grāmatas 
sastādītājiem vad.  Jānim  Šķiņkim, 
vad.  Intam  Rupneram, vid.  Alvim 
Eikstrēmam un vad. Maijai Šķiņķei 
(LGK).

Grāmatas atbalstītāji – Ģenerāļa 
Kārļa Goppera fonds un Pasaule brīvo 
latviešu apvienība.

Valsts prezidenta  Raimonda  Vē-
joņa uzruna latviešu skautisma 100 
gadu jubilejas svinīgajā sarīkojumā 
2017. gada 7. aprīlī: http://laikraksts.
com/raksti/7104

Kristīne Saulīte,
LAAJ priekšsēde, PBLA 

Vicepriekšsēde
Laikrakstam „Latvietis“

Jauns maģistrs 
Melburnā
Dainai Grosai – maģistra grāds

2017. g. aprīlī Daina Grosa ieguvu-
si maģistra grādu pielietojamā lingvis-
tikā Monaša (Monash) Universitātē, 
Melburnā.

IN
Laikrakstam „Latvietis“

Austrālijā atkal būs iespējams noformēt Latvijas pases
Pertā, Adelaidē, Melburnā, Brisbanē un Sidnejā

Lai nodrošinātu Austrālijā un Jaunzēlandē dzīvojošos Latvijas pilsoņus ar derīgām pasēm un 
e-ID kartēm, Ārlietu ministrija un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ( PMLP) plāno veikt 

izbraukumu ar mobilo pasu darbstaciju laikā 
no 2017. gada 8. oktobra līdz 28. oktobrim.

Austrālijā būs iespējams noformēt pases Pertā, Adelaidē, Melburnā, Brisbanē un Sidnejā.

Informāciju par pasu noformēšanu sniedz Latvijas goda konsuli Austrālijā:

Pertā: Jānis Purvinskis epasts: janis@msvillage.com.au Tel: 08 9582 5221
Adelaidē: Dr Valdis Tomanis epasts: baltic@westnet.com.au Tel: 08 8332 3922
Melburnā: Jānis Dēliņš epasts: latcon@ozemail.com.au Tel: 03 9824 0707
Brisbanē: Juris Meija epasts: intrade@netspace.net.au Tel: 07 3202 5900

Latvijas pilsoņi Sidnejā ir lūgti sazināties ar Aldi Birzuli. Epasts: abirzulis@bigpond.com Tel: 02 9555 7270

Iespēja pieteikties pasei (vai  pases atjaunošanai) un/vai e-ID kartei attiecas tikai uz personām ar personas kodiem. 
Latvijas pilsoņi ir lūgti iesniegumus nosūtīt goda konsuliem līdz 31. maijam.

Iesniegums pases saņemšanai: http://laikraksts.com/Iesniegums-pases-noformesanai_AUS.docx

Informācija par e-ID karti atrodama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā:
http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/personu-apliecinosi-dokumenti/personas-apliecibas.html

Daina Grosa.
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No kreisās: PBLA biroja Rīgā vadītājs 
Jānis Andersons, latviešu skautu kus-
tības (ASV, Kanāda, Austrālija) skau-
tu priekšnieks Arnis Vējiņš un PBLA 
priekšsēdis Jānis Kukainis.
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Melburnas Latviešu 
bērnudārzs Daina atsā-
cis darbību 2017. gadā 
jau februārī. Tāpat kā 
agrāk katru otrdienu 
plkst. 10 – 12 Melburnas 
Svētā Krusta baznīcas 
zālē darbojas Melburnas 

latviešu bērnudārzs Daina. Sanākam 
kopā pirmsskolas vecuma bērni, lai 
latviskā vidē spēlētos, mācītos, drau-
dzētos ar latviešu valodu, rotaļas, mū-
ziku.

Latviešu bērnudārzs „Daina“ aicina
Atsācis darbību

Mans vārds ir Roberts, man ir 13 
gadi, un es dzīvoju divu tautību, divu 
valodu ģimenē. Ar tēvu Hanteru 
Meiberliju (Hunter Maberly), angļu 
izcelsmes, runāju angliski, un māti In-
dru un mātes radiem – latviski. Esmu 
Austrālijas skolu audzēknis, bet manā 
brīvās vaļas laikā ieeju latviešu vidē.

Es nedēļas nogalēs apmeklēju Mel-
burnas Latviešu biedrības skolu Dau-
gava, piedalījos bērnu vasaras nomet-
nē Tērvete un šogad pirmo reizi biju 
Annas Ziedares Vasaras vidusskolā. 
Man patīk sportot, dziedāt, spēlēt te-
ātri un, noteikti – dancot. Vasaras vi-
dusskolā ar māsīcu Čārlīti uzvarējām 
polkas Pērkonīša dancošanas mara-
tonu – 1 stundu un 40 minūtes nepār-
trauktā polkas dancojumā!

Kāda ir Latvija un Rīga, biju re-
dzējis tikai grāmatās un filmās. Ar 
skaudību klausījos manu draugu stās-
tījumus par skatīto un piedzīvoto viņu 
Latvijas apciemojumos.

Un kā vēlēšanās piepildās! – Vie-
nā dienā Oma (Roberta vecmāmiņa, 
Zane Ritere) man saka, lai es pakoju 
ceļasomu, jo pēc trīs mēnešiem mēs 
braucam uz Rīgu! Es savu ceļasomu 
sapakoju tajā pašā vakarā.

Lidojums bija garš, es skatījos fil-
mas, gulēju, ēdu un atkal to pašu.

Rīgā apmetāmies vienā dzīvokļu 
mājā. Oma aizgāja mājas birojā nokārtot 
mūsu apmešanos, un es ieslēdzu televī-
ziju. Nu tie tik bija brīnumi! Filmu sēri-
jas epizode Simpsoni ar latviešu valodas 
ierunājumu. Nu tas man bija jāredz...

Nākamā rītā Oma gandrīz sašutusi 
saka, ka es jau nākamās minūtēs esot 
tik cieši gulējis, ka viņai vajadzēja at-
saukt mājas vadību, lai manis noslēg-
tās durvis varētu atslēgt.

Un tad – sākām skatīt Rīgu. Es pa-
rasti esmu mazrunīgs, bet šoreiz gan 
ne tikai acis un ausis, bet arī mute bija 
vaļā, un Oma nemitīgi man stāstīja par 
visu, kas mums bija visapkārt.

Vecrīgas šaurās, akmeņainās ie-
las un vēsturiskās celtnes, Esplanādes 

parks tik koši zaļš! Nu, tiešām, zaļš! 
Un veikali – man vienmēr bija grūti 
paiet garām veikalam Saldumi.

Jau pirmā dienā ar Omu izbrau-
cām pa Daugavu ar 100 gadu vecu 
kuģīti. Mēs bijām tikai trīs pasažieri, 
un kapteinis uz mazu brīdi atļāva man 
paturēt kuģa stūri. Man priekšā gulēja 
Rīga. Bija tik laba sajūta; domāju, – te 
es piederu, tā ir mana Rīga.

Tērvetes Dabas parkā braukājam 
ar riteņiem, lai varētu apskatīt Annas 
Brigaderes pasaku tēlus. Es pat redzē-
ju mazu oranžīgu vāverīti, kas zibenī-
gi uzskrēja kokā.

Mani Melburnas draugi man ie-
teica, ka noteikti jāapskata Līvu Ak-
vaparks Jūrmalā. Nu tur gan pamatīgi 
izpeldējos un slidinājos cauri alām un 
ūdenskritumiem. Žēl tikai, ka, vasaras 
sezona jau bija beigusies, un lielie tu-
neļi bija slēgti.

Skaista diena bija Siguldā, kur ar 
bobsleju, gan uz riteņiem, drāzāmies 
mežonīgā ātrumā; ziemā būtu vēl 
straujāks brauciens.

Izkāpelēju Turaidas pili un tad – 
četras stundas Tarzāna parkā. Tur es 
iesprādzējos speciālā jostā (harness) 

un lidinājos pa koku galotnēm. Pieru-
nāju Omu nobraukt īsu, nelielu gabalu 
lejup. Man prātā neienāca, ka viņa pie-
spiedīs ātruma kloķi un gandrīz aizli-
dos uz mēnesi!

Pa ceļam uz Rundāles pili iegrie-
zāmies Mežotnes Mazā pilī, kas ir res-
taurēta veclaicīgā stilā un guļ skaistā 
dabas zaļumā.

Tā nepilnas divas nedēļas es skatī-
ju, agrāk tikai grāmatās lasīto – Rīgu 
un Latviju.

Kā man gāja ar valodu? Es domāju, 
ka man veicās itin labi. Oma gan saka, 
ka es dažreiz noriju galotnes, bet es jau 
neesmu liels runātājs. Toties Latvijā ar 
tīņiem manā vecumā, valoda veicās pa-
visam labi. Domāju, ka latviešu valodu 
iemācīties ir vieglāk, nekā angļu, jo lat-
viešu valodai ir gramatikas noteikumi.

Kas gan bija neparasti – visu laiku 
man apkārt skanēja latviešu valoda.

Atpakaļceļā uz Austrāliju, iegrie-
zāmies Dānijā un apskatījām Lego-
land. Tas bija noslēgums manam pir-
majam, lielajam braucienam pasaulē.

Roberta stāstījumu pierakstīja 
Skaidrīte Dariusa

Laikrakstam „Latvietis“

Ar Omu uz Rīgu!
Roberta stāsts

Mazās Mežotnes pils parkā. No kreisās: Mazās Mežotnes pils īpašniece, tēlnie-
ce Regīna Deičmane, Oma Zane, Roberts, Iveta Brutāne.
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Lūdzu zvaniet bērnudārza Daina 
vadītājai Amandai – tālr. 0421709339, 
lai uzzinātu vairāk par bērnudārza no-
darbībām.

Šogad nodarbības bērnudārzā no-
tikušas arī sestdienās Latviešu namā – 
25. februārī un 25. martā. Laiks bija 
tik jauks, ka aizstaigājam no Latviešu 
namu uz St. Kilda botānisko dārzu.
Amanda Hirsta-Vaita (Hirst-Whyte)

Laikrakstam „Latvietis“
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domātais pasākums neizdevās.
Pievēršoties nākotnei, Dr. Tomanis 

vēstīja, ka gadskārtējās Kameras pus-
dienas šogad notiks 2. jūnijā Tālavā. 
Prezidents arī aicināja pilnsapulci ap-

svērt proponētās pārmaiņas Kameras 
darbībā attiecīgā dienas kārtas punktā. 
Nobeidzot Dr. Tomanis pateicās valdei 

Sestdien, 8.  aprīlī, 
Latvijas goda konsulā-
tā, 94 Osmond Terrace, 
Norwood, 5067, kas arī 
ir Kameras jaunā adrese, 
notika Latviešu Tirdz-
niecības un Rūpniecības 

kameras Austrālijā gadskārtējā pilnsa-
pulce.

Kameras Prezidents Dr.  Valdis 
Tomanis, atklājot sapulci, sveica da-
lībniekus un sniedza savu ziņojumu. 
Kameras darbība pagājušā gadā bija 
sākot ar pār mēneša valdes sēdēm, cie-
šu sadarbību ar CITCSA, darba sēdēm 
ar Latvijas kameru, Attīstības Aģentū-
ru, Ārlietu Ministriju, vietējām valsts 
iestādēm un privātpersonām, sniedzot 
informāciju par importa/eksporta ie-
spējām sadarbībā ar Austrāliju.

Kameras finansiālais stāvoklis ir 
stabils, arī ieņēmumi galvenokārt ir 
no biedru maksām un sedz izdevu-
mus. Biedru skaits kamerā nedaudz 
mainījies. Ilggadīgais Kameras kasie-
ris Imants  Dicmanis un grāmatvede 
Glenisa  (Glenys) pensionējās. Patei-
cība abiem par labi veikto darbu. Žēl 
bija, apstākļiem mainoties, zaudēt di-
vus mūsu mērķu atbalstītājus Latviešu 
Kreditkooperativu un Jāni Spalviņu. 
Toties ar Brigitas Muškes iestāšanos 
vainagoja Muškes ģimenes atbalsts kā 
šeit, tā Latvijā. Vietēji, pēc 22 gada sa-
darbības ar CITCSA, valde lēma pār-
traukt saistības un pievienoties jaundi-
binātai Eiropas Kamerai.

Divi galvenie sarīkojumi Kame-
rai ir gadskārtējās pusdienas Adelaidē 
un tikšanās ar uzņēmējiem Latvijā. 
Mūsu rīkotās pusdienas ir populāras 
un iecienītas. Savukārt Rīgā, tikšanās 
ar Latvijas Kameru, valsts un pašval-
dības iestādēm, semināros ar rūpnie-
kiem un privāti ir plašs darba lauks.

Viens no šī gada ietekmīgākiem 
notikumiem bija KD laikā sarīkotais 
Ekonomikas un Inovācijas Forums. Šis 
ir jau 3. pēc kārtas un bija iecerēts kā 
sakaru dibinātājs Austrālijā. Ja pirmie 
divi notika Rīgā un bija sekmīgi, tad 
diemžēl Melburnas Forums bija bēdīgs. 
Mūsu Kameru pārstāvēja Dr. V. Toma-
nis un K. Kasparsons. Kamera netika 
aicināta pie rīkošanas. To organizēja 
Latvijas Ārlietu ministrija un Latvijas 
Kamera kopā ar KD rīcību. Kaut ru-
nātāji bija labi, ieskaitot mūsu prezi-
dentu, laiks bija izvēlēts Ziemassvētku 
brīvlaikā, kad lielākā daļa Austrālijas 
ražotņu ir brīvdienās. Neskatoties uz 
mūsu goda konsulu iebildumiem un 
lielajiem izdevumiem, Latvijas rīkotāji 
ietiepīgi palika pie sava. Kaut Saulītes 
kundze bija visu noorganizējusi, par ko 
viņai paldies; taču rezultātā bija iera-
dies tikai viens latviski nerunājošs un 
kāds pussimts latviešu klausītāji. Rūgti 
jānožēlo, ka rūpīgi organizētais un labi 

Latviešu Ciema mājas pārdošanā

Mājas būvētas skaisti koptā dārzā, kuru iemītnieki 
izpušķo ar ziedošiem stādiem mājas priekšā un pēc 
personīgas izvēles privāti ieslēgtā mājas aizmugurē.

Pērkamas ir vienas guļamistabas vai divu guļamistabu mājas, kuras 
tagad tiek atjaunotas ar jaunu iekārtu. Jauniem iemītniekiem ir 

izdevība tagad izvēlēties iekārtu un mājas iekštelpu krāsu. Mājas ir 
privāti īpašumi ar strata title ar cenu starp $250,000 un $380,000.

Latvietis dzimu, austrālis augu, latvietis mūža galiņā!

Tuvāku informāciju variet saņemt no Ciema pārvaldnieces Ingrīdas Hawke:
60 Fraser Cres, Wantirna South, VIC 3152, Tālr.: 03 9800 2977 

epasts: administration@latvianfs.org.au

Kamerai jauna adrese
Latviešu Tirdzniecības un Rūpniecības kameras Austrālijā gadskārtējā pilnsapulce

Visi pilnsapulces dalībnieki.
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Nupat biju aizbraucis uz Siguldu pie sievas radiem, 
un viņi man stāstīja, ka nākošā dienā tiks atklāts 2. Šū-
poļu festivāls Siguldā ar 100 šūpolēm vairākās vietās: 
daļa koncentrēti zināmās vietās – vairākas bija koncen-
trētas dažos laukumos (dažas bija pie Siguldas stacijas 
un Laimas pulksteņa), citas atsevišķi vai pa divām, trim.

Piektdien izstaigājām apskatīties Siguldu; redzējām, 
kur taisa šūpoles, citiem rāmji jau bija nobeigti, bet sē-
deklis nebija vēl iekarināts.

Sestdienas rītā uzmodos un skatos ārā par logu – bie-
za sniega kārta bija uz zemes; man vēlāk teica, ka vairāk 
nekā Ziemassvētkos! Atkal apstaigājām Siguldu, un va-
rējām apskatīt un jau izmēģināt dažādas šūpoles. Vairā-
kas bija izgatavotas tradicionālā veidā, daudzas bija labi 
izdekorētas, citas bija tādas šūpoles, kur varēja vienlai-
cīgi 2-3 cilvēki šūpoties reizē, un bija dažas, kur vairāki 

Rīgas Valsts vācu 
ģimnāzijā  7.  aprīlī 
pulcējās cilvēki, kam 
interese par Latvijas 
1920.-1930. gadu skolu 
celtniecību. Tur notika 
konference Latvijas iz-
cilo personību dzīves un 

darbības pētniecības zinātniskie, pe-
dagoģiskie un metodoloģiskie aspek-
ti: arhitektam Indriķim Blankenbur-
gam – 130. Īsi varam teikt – lielu daļu 
izglītības jaunbūvju tolaik cēla pēc 
Blankenburga (1877-1944) projektiem. 
Viņa amats bija Izglītības ministrijas 
Skolu departamenta Būvniecības biro-
ja vadītājs. Tagadējā Vācu ģimnāzija 
Āgenskalna ielā 21 atklāta 1931. gadā 
kā Rīgas 2. Valsts ģimnāzija.

Pasākuma viens no rosinātājiem 
bija ģimnāzijas vēstures skolotājs Mā-
ris Zvaigzne. Viņš savulaik mācījies 
pamatskolā Trapenē un vidusskolā 
Apē, bet to, ka abas skolu celtnes plā-
nojis Blankenburgs, uzzinājis krietni 
vēlāk. Padomju gados šo vīru nepie-
minēja, kaut arī vēl gadus desmit pēc 
kara celta viena otra līdzīga skola (zinu 
tādu Ieriķos, līdzīgs būvapjoms arī 
Biržu internātskolai Jēkabpils pusē).

Daļa jaunbūvju, kas tiešām bija 
īstas gaismas pilis, celtas gar Latvijas 
pierobežu: Aknīstē, Demenē, Ilūkstē, 
Nīcā, Rucavā, Rūjienā, Valkā, Zilupē.

Viļakas Valsts ģimnāzijas skolo-
tājs Jānis Laicāns pamatīgi konferen-
cē analizēja savu skolas ēku, atrada 
tajā saistību ar senākām pasaules celt-
niecības, mākslas tradīcijām.

Plašāk Blankenburga darbus rak-
sturoja arhitektūras vēsturnieks aka-
dēmiķis Jānis Krastiņš, kas pats 
Āgenskalnā skolojies. Skolu celtnēm 
zināmā mērā bijuši daļēji līdzīgi plā-
ni. Agate Eniņa atzina, ka bija arī in-
dividualizētākas būves – Cēsu Valsts 
ģimnāzija, Franču licejs, Rēzeknes 
Komercskola.

Arī ēka, kurā pasākums notika, 
īpatnēja; tā celta L-veidā. Skolas tre-
šajā stāvā saskatīju līdzību ar telpu 
iekārtojumu Latvijas valsts vēstu-
res arhīvā, kura piebūvi arī savulaik 
Blankenburgs projektējis.

Ilze Martinsone no Arhitektūras 
muzeja pastāstīja par citām arhitekta 
celtnēm – dzīvojamām ēkām, vasar-
nīcām, bankām. Daļu no tām cēlis 
Rīgas būvuzņēmējs Aleksandrs  Ka-
žoks. Blankenburga vecāki, ienācēji 

no Zemgales, dēls dzimis Rīgā, mācī-
jies Rīgas reālskolā, tad beidzis Rīgas 
Politehnisko institūtu. Bijis starp Lat-
vijas arhitektu biedrības dibinātājiem. 
Biogrāfijai pieskārās Rīgas Tehniskās 
universitātes muzeja vadītāja Alīda 
Zigmunde. Abi Indriķa brāļi padomju 
varas apcietināti 1941. gadā, māsa no 
Latvijas aizbrauca 1944. gada rudenī. 
Nedaudz dienas pēc sarkanarmijas ie-
nākšanas Rīgā, arhitekts izdarījis paš-
nāvību.

1923. gadā Latvijas Lauksaimnie-
cības Centrālbiedrības Būvtehniskā 
biroja vadītājs Blankenburgs gatavo-
ja plānu Ļaudonas Lauksaimniecības 
skolai. To kā 2,5 stāvu celtni uzbūvēja 
pēc vienstāva draudzes skolas izdeg-
šanas 1921. gada aprīlī. Arī tajā var 
atrast atsevišķu, vēlāk lietotu būvnie-
cības elementu iezīmes. 1944. gada 
vasarā Ļaudona stipri izdedzināta. 
Lauksaimniecības skola tomēr sagla-
bājās, kaut arī postīta. Tad nu to bija 
vieglāk sagatavot kā vispārizglītojošu 
skolu. Savam uzdevumam tā kalpoja 
līdz 1977. gadam, kad uzcelta jauna 
vidusskola.

Indulis Zvirgzdiņš
Laikrakstam „Latvietis“

Skolā – par tās projektētāju
Arhitekts Indriķis Blankenburgs

Skola Āgenskalnā.
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Ļaudonas lauksaimniecības skola uzcelta 1924. g.
 

Lieldienas Siguldā
2. Šūpoļu festivāls

Netradicionālās šūpoles „S!“
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Šo foto, kas uz-
ņemta 1977.  gada 
2.  septembrī,  Astrai 
Moorei, ASV, ir sūtīju-
si viņas vīra radiniece 
Elza  Ābelīte,  Melbur-
nā. Palīdzīga roka ir 

sazīmējusi šādas talcinieces. Pirmā 
rindā no kreisās: Aina Kučera, Rasma 
Hartmane-Vugule (priekšniece), ne-
zināma, Vera Rubene, Nora Lukstiņa. 
Otrā rindā: nezināma, Erna Buivida, 
nezināma, Mirdza Saulīte, Maija Re-
zauska, Marta Puriņa. Trešā rindā: 
Rasma Saulīte, Ērika Proda, Elvīra 
Brūvere, Anna Baumane, Valija Ru-
ģele, Ella Rolava.

Latviešu Savstarpējā Palīdzības 
biedrība ir reģistrēta 1974. gada 9. jū-
lijā. Tas nozīmē, ka līdz ar šo faktu 
latviešu veco ļaužu aprūpes iestādes 
ideja bija pārvērtusies realitātē un bija 
jāķeras pie tās īstenošanas. Īstenošanai 
bija vajadzīga nauda un pie tās sagā-
dāšanas bija jāķeras nekavējoši. No tā 
varam spriest, ka Biedrības talcinieces 
būs eksistējušas jau trīs gadus pirms šī 
foto datuma.

Kad 1986. gadā Ciems kļuva rea-
litāte, Biedrības talcinieces kļuva par 

Ciema talciniecēm un viņām pievie-
nojās daudz jaunu biedreņu. Ar savu 
burvju spieķīti pamājot: „Galdiņ, klā-
jies!“, viņas dara brīnumus...!

Prausts saka: „Būsim pateicīgi cil-

vēkiem, kuri dara mūs laimīgus; viņi 
ir šarmantie dārznieki, kas liek mūsu 
dvēselēm ziedēt.“

Jēkabs Ziedars
Speciāli laikrakstam „Latvietis“

Latviešu Savstarpējās palīdzības biedrības talcinieces
Viņas dara brīnumus...!

Latviešu Ciema talcinieces 1977. gada 2. septembrī Melburnas Latviešu namā.

Ikdiena
Jancis par ikdienas dzīvi Latviešu Ciemā

Draugi, radi, pa-
zīstami, liekas apskauž 
mani. Bieži dzirdu: tu 
gan dzīvo kā paradīzē; 
nekas nav jādara, tikai 
guļ un ēd. Ir jau viņiem 
sava taisnība, bet ne-

viens negrib saprast, ka paradīzē nav 
tikai saule vien, ir arī šur tur ēna.

Mana ikdiena sākās ar to, ka pa-
mostos. Vai tas bija prāta darbs, vai nē – 
tas atklāsies vēlāk. Pamošanās tikai no-
zīmē, ka man ir jāizšķiras – pagriezties 
uz otriem sāniem vai celties augšā. Iz-
rādās, ka tās bija tukšas iedomas. Man 
nav dota nekāda šance – izšķirties. 
Skaidri jūtu, ka ir spiesta lieta celties un 
doties uz vannas istabu. Daru, kas da-
rāms. Tad eju atpakaļ istabā un lienu at-
pakaļ gultā, kaut gan par gulēšanu nav 
vairs ko domāt. No iepriekšējās piere-
dzes zinu, ka kaut kad starp pieciem un 
sešiem sāk staigāt kalpotāji. Ne jau, ka 
viņiem kaut kas būtu kalpojams tik agrā 
rīta stundā, bet, acīmredzot, viņiem 
dara prieku staigāt pa koridori un pavērt 
vienas vai otras durvis. Ļoti bieži paver 
abas un vēl biežāk visas. Tā kā lielākā 
daļa no durvju virinātājiem ir tādā pat 
krāsā kā nakts, tikai acis spīd baltas, tad 
gulētājs pārāk omulīgi nejūtas. Drīzāk 
varētu teikt – jūtās šaušalīgi!

Kad negribētā un nevajadzīgā vi-

zīte notikusi, tad jāsāk domāt par otr-
reizēju rāpšanos ārā no gultas. Kādu 
laiciņu vēl pavāļājos pa gultu tikai tā-
pēc, ka dikti gribās pulkstenim spītēt; 
tad dodos otrreiz vannas istabā. Šoreiz 
dzenu bārdu un dušojos. Tad eju at-
pakaļ savā istabiņā un apģērbjos. Nu 
esmu gatavs dienas darbiem.

Ja kāds grib strīdēties, ka dzīvoša-
na istabiņā un trīs ēdamreizes ēdamis-
tabā nav nekāds darbs, – labi, es nestrī-
dēšos. Tādā gadījumā es teikšu, ka sēžu 
uz krēsla kādu stundiņu un tad eju bro-
kastīs. Faktiski, es nevis eju, bet stumju 
sev pa priekšu tādu štrumentu uz rite-
nīšiem, kas tiek saukts par Walker, jeb 
latviski sakot, – Staigātāju. Tad es ēdu 
brokastis. Brokastīs vienu rītu ir auzu 
pārslu putra, otru rītu mannā. Tā kā 
mans padomnieks veselības lietās man-
nā neatzīst, tad es tanīs rītos ēdu čožas 
(angliski – wheat bix ). Tad vēl maizes 
šķēli ar biezpienu vai zapti, marmelādi, 
sviestu, vai vegeMAITU. Es protams 
ēdu beidzamo. Tad tēja vai kafija.

Brokastīm seko sēdēšana uz krēsla 
kādas trīs stundiņas. Tad ēdam pusdie-
nas. Protams, nav iespējams uzskaitīt 
visus ēdienus, ko baudām, bet tie ir pēc 
latviešu garšas un par dažādību nevar 
sūdzēties. Īsi izsakoties, mums ir labs 
pavārs – latvietis. Tagad seko četru 
stundu sēdēšana uz pakaļas līdz pie-

nāk vakariņu laiks. Kad es runāju par 
sēdēšanu uz krēsla, tad tas ir drusku 
pārspīlēts. Lielu laiku no tās sēdēšanas 
izdaru ārā, dārzā uz beņķa – ne krēsla. 
Bet sēdēšana paliek sēdēšana. Tā nav 
leilendera dancošana. Vakariņās vien-
mēr ir divas zupas. Var izvēlēties gaļas 
zupu vai piena zupu. Tad seko maize – 
(visādas šķirnes) un virsū var kraut 
pēc izvēles – sieru, aknu desu, dūmu 
desu, šķiņķi, tomātus, gurķus, skābos 
gurķus un bieži vēl citas mantas... tik 
man tā caurā galva... Jā, kas ir, tas ir – 
vakariņas ir patiešām karaliskas.

Tad nāk divpadsmit stundu atpūtas 
laiks, lai vēders varētu sagremot vaka-
riņas.

Ja tas būtu viss, tad patiešām varētu 
teikt, ka te tik guļ un ēd. Starp ēdienrei-
zēm ir visādas nodarbības: vingrošana, 
dziedāšana, bingo spēlēšana, filmu ska-
tīšanās un droši vien vēl kas cits, bet tā 
kā es esmu kūtrs pēc dabas, es daudz ne-
kur nepiedalos. Nevienam nekas netiek 
uzspiests. Katram pašam brīva izvēle. Ja 
es izvēlos sēdēt dārzā uz sola, nevis kus-
tināt savus vecos kaulus muzikālā vin-
grošanā, tad tāpēc uzreiz nav jāpalaiž 
baumas, ka mēs tikai guļam un ēdam.

Nu tad uz redzīti Aprūpes namā, 
kad pienāks tavs laiks!

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“
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Pēdējie un vienīgie – Tā saucas 500 
lappušu garais stāsts tīmeklī par Au-
gustdorfas Latviešu ģimnāziju. Kā ik-
vienas atmiņas, tās ir gan personiskas, 
gan arī nepilnīgas. Velta Bajāre-Skuji-
ņa, kura mīt Francijā, ir apzinājusi un 
sakārtojusi atmiņu stāstus par pēdējo 
un vienreizējo latviešu nometņu laiku 
skolu. Publicējot Veltas stāstīto, aici-
nu – Šķetināsim kamolu kopā!

Velta Bajāre-Skujiņa:
„Pati esmu augustdorfiete, tur 

1957. gadā pabeidzu pamatskolu un 
vēlāk ģimnāziju Minsterē (MLĢ).

Pirmai augustdorfiešu tikšanās 
reizei Rīgā sekoja otra, ko 2012. gadā 
pašā Augustdorfā noorganizēja vai-
rākas bijušās skolnieces – Māra Blū-
miņa,  Aija  Lasmane,  Rūta  Siece-
niece,  Ieva  Rituma  u.c.  Dalībnieki 
ne vienmēr atpazina baltās galvas un 
skumji izjuta bijušo līdzgaitnieku tuk-
šās vietas. Mani iesaistīja Augustdor-
fas bēgļu nometnes dokumentācijas 
sakopošanā, jo likās, ka nu ir pdēais 
laiks saglabāt nometnes un, it sevišķi, 
Augustdorfas Latviešu ģimnāzijas – 
ALĢ – ārkārtējo vēsturi. Tāpēc vien, 
ka mēs toreiz palikām pēdējie un vie-
nīgie.

1948.  gadā Vācijā darbojās 52 lat-
viešu ģimnāzijas ar 2362 skolēniem! 
Bet, kad skarbie kara vēji bija izsvai-
dījuši latviešus no Sibīrijas līdz Aus-
trālijai, kad dīpīšus pārņēma Vācijas 
Iekšlietu ministrija, kas sāka tukšot 
barakas un kazarmas, pēdējo Latvie-
šu ģimnāziju ietupināja Augustdorfas 
priedēs. Varbūt arī tāpēc, ka tur palika 
Vācijas latviešu centrālās organizāci-
jas. Drīz vien kļuvām par vienīgo pil-

na kursa latviešu ģimnāziju brīvajā 
pasaulē!

No vienas puses, uz mūsu pleciem 
gūlās lielas prasības: saglabāt valodu, 
neasimilēties, vest politisku cīņu par 
brīvu Latviju. Uzdevums visai dzīvei! 
Manā izlaidumā 1962. gadā ALĢ di-
rektors Ansis  Dreimanis savā runā 
piekodināja turēties pie savas skolas 
un tautas, jo citādi cilvēks esot viens 
pats kā mežā. No otras puses, dzīve 
nometnē biaj jautra un raiba kā dzeņa 
vēders!

Skola dzīvoja galvenokārt no tau-
tiešu ziedojumiem. ASV jauniešiem 
tika ieteikts nedzert kokakolu, bet 
ziedot ietaupīto naudiņu ALĢ! Arī 
mārtiņzoss loterijas ienākumi atceļoja 
uz skolu. Tiesa, vēl 1956. gadā Lali-
ta Lāce Jaunā Gaitā apraksta skolēnu 
uzturu: Brokastīs trīs šķēles maizes un 
margarīna gabaliņš, pusdienās – šķīvis 

Pēdējie un vienīgie
Augustdorfas Latviešu ģimnāzija

Priecīgie bērni Augustdorfas Latviešu ģimnāzijā.

„Tā no tumsas izviz saulesbaltas bērnu dienas, sirdi darīdamas gaišu“
Jānis Jaunsudrabiņš „Baltā grāmata“

Aū! Augustdorfieši!
Vai arī Tu pēc kara dzīvoji Augustdorfas bēgļu nometnē 

Vācijā? Vai atceries? Uzraksti par savām pēckara baltām un 
nebaltām dienām Augustdorfas barakās, priedēs un skolā!

Raksti – gari vai īsi, bet, lūdzu, raksti! Vai Tev ir kāds mazs foto – 
smaidošs vai nopietns? Atsūti! Zīmējums vai dokuments? Lūdzu, atsūti!

Jūs aicina piedalīties 2012. gada augustdorfiešu 2. saieta dalībnieki, 
kas nolēma sakopot dokumentus, galvenokārt atmiņu stāstus un foto 

par dzīvi Augustdorfas bēgļu nometnē Vācijā.

Sūtīt vari pa epastu: Veltai Bajārei-Skujiņai:  aivel@wanadoo.fr

Mājas lapa: www.augustdorfa.org

zupas ar maizi, vakariņās plkst.17.00 – 
pāris šķēles maizes ar sviestu, tas arī 
viss. Zenta Mauriņa pēc ciemošanās 
rakstīja, ka skolai nepieciešama biblio-
tēka, jo bez tās tā esot kā tukša klēts.

Daudz dokumentu atradu trim-
das presē, pateicoties LNB digitālai 
bibliotēkai. Tikai ļoti žēl, ka trimdas 
laikrakstu Latvija, ko izdeva Latvie-
šu Centrālā komiteja, internetā nevar 
atvērt autortiesību ierobežojuma dēļ. 
Iebāzts kā maisā. Kas to varētu nokār-
tot? Dokumentus meklēju arī Rīgas 
arhīvos (LVA), kas bija ļoti pretimnā-
koši. Bet 50 gados skolas arhīvi bija 
jāsūta uz Hūvera Institūtu ASV. Vai 
kāds jebkad to pētīs?

Fotogrāfijas galvenokārt ienākušas 
no pašiem augustdorfiešiem. Visjau-
kāk lasīt atmiņu stāstus. Visiem mīļš 
paldies! Vietni www.augustdorfa.org 
uzbūvēju, pateicoties meitai Mārai 
Zviedrijā, pie kuras mācījos divas ne-
dēļas.

Mūs, dīpīšus, DP – Displased Per-
sons, tagad dēvē par Dieva putniņiem. 
Pati to agrāk nekad nebiju dzirdējusi. 
Bet viena lieta droša: tie, kas August-
dorfas skolas baraciņā mācījās latvie-
šu valodu, Latvijas vēsturi un ģeogrā-
fiju, kā gājputni atrod ceļu uz Latviju 
un nemaldās vieni svešos mežos.“

* * *
Velta Skujiņa tulkojusi franču va-

lodā Sandras Kalnietes grāmatu Ar 
balles kurpēm Sibīrijas sniegos (En 
escarpins dans les neiges de Siberie, 
2003, ed. Syrtes). Latvijas Okupāci-
jas muzeja biedrības izdevniecības 
grāmatu Latvijas Padomju Savienī-
bas un nacionālsociālistiskās Vācijas 
varā 1940 –1991 (La Lettonie sous la 
Domination de l’Union Sovietique et 
l’Allemagne National-Socialiste, Riga, 
2007).

Pēteris Purmalis
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„Likteņdārza“ kampaņa
Divās nedēļās ziedoti 852 Latvijas bruģakmeņi

Šī gada 31.  martā 
iznāca Londonas grupas 
Austrumkalns pirmais 
un ilgi gaidītais albums 
Akcenti. Četras Londo-
nas latviešu sabiedrībā 
pazīstamas, aktīvas un 

talantīgas mūziķes – māsas Karoli-
ne (Līnīte)  un  Andra  Zobens-East 
un māsas Laila Grīnberga un Anna 
Grīnberga-Saull. Viņas jau labu lai-
ku ar savu enerģiju priecē ne tikai 
Apvienotās Karalistes latviešus, bet 
tautiešus arī citās Eiropas valstīs, to 
skaitā Latvijā, kur meitenes ir muzicē-
jušas arī festivālā Laba daba un guvu-
šas panākumus radio ēterā.

Albumā ietverti vienpadsmit tau-
tasdziesmu aranžējumi. Kopsavilku-
mā varētu teikt, ka Austrumkalna stils 
ir folkpop ar folkroka pieskaņu. Katrā 
dziesmā caurvīta mīlestība, izpratne 
un cieņa pret latviešu tautasdziesmu. 
Tieši Austrumkalna iedvesmojošie 
aranžējumi lika man aizdomāties, kā-
pēc Akcenti atšķiras no citiem latviešu 
postfolkloras albumiem. Kāda ir šī al-
buma odziņa?

Samtaino balsu, lirisko harmoniju 
un instrumentālo daudzveidību klātbūt-
ne ir jūtama katrā dziesmā. Tautieša’i 
roku devu dzīvespriecīgi ieskandina 
albumu. Jau no pirmās instrumentālās 
frāzes var nojaust, ka Akcenti aizvedīs 
klausītāju īstā muzikālā baudījumā. Aiz 
kalniņa dūmi kūpa aranžējums liek no 
jauna iemīlēt šo visiem labi pazīstamo 
tautasdziesmu. Šeit dzirdamas efektī-
gas flautas un vijoles polifoniskas me-
lodijas, kā arī negaidīti mažora akordi.

Ar īpaši pozitīvu un dejas solī 
lēktgribošu garastāvokli izceļas divas 
dziesmas – Aizalaida sauleite un Pade-
joji saimeniece, kurās plūstošas vokā-
las un instrumentālas harmonijas mi-
jas ar enerģisku ģitāras pavadījumu un 
perkusijām. Šajās dziesmās ir dzirda-
mas Austrumkalna meistarīgi kompo-
nētas muzikālās starpspēles. Dziesmas 
Tec, pelīte aranžējumā ir dzirdamas 
melanholiskas noskaņas, kurās sirdi 
priecē liegas stabuļu harmonijas.

Maģiskās minora noskaņās Dej, 
eglīte, lec, eglīte ievelk klausītāju no-
slēpumainā pasaulē. Te timbrālas va-
riācijas ir veidotas ar stīgu pizzicato, 
elektrisko ērģeļu un bungu skaņām.

Pagājušā gada vasarā Rūtoj bite, 
rūtoj saule ierindojās Latvijas Radio 2 
nedēļas visvairāk spēlētāko dziesmu 
saraksta pirmajā vietā. Noklausoties 
šo aranžējumu, var saprast, kāpēc. 
Latgaliskais teksts ar pārliecinošām 
vokālajām harmonijām, un vijoles un 
flautas polifoniskajām melodijām uz-
reiz dod klausītājam labu garastāvokli 
visas dienas garumā!

Tribālais bungu skanējums ar pie-
sātinātu čella pavadījumu ir dzirdams 
dziesmā Cīrulīti, mazputniņi. Šeit var 
dzirdēt meiteņu spēcīgo dziedājumu 
saucēju stilā. Turpinot tekstuāli bagāto 
ceļojumu Iebrauca saulīte precīzi liek 
vienu muzikālo slāni virs otra, vei-
dojot izsmeļošu skaņu kārtojumu. Te 
balss ir lietota ne tikai kā melodija, bet 
arī kā pavadījums, kas bieži nav dzir-
dams postfolkloras stila mūzikā.

Vasaras saulgriežu svētku noskaņas 
jaunā skanējumā ir jūtamas divās dzies-

mās. Visu gadu dziesmas krāju ir aran-
žēts regeja stilā, kuru akcentē sinkopēta 
basa partija, bungas un regeja perkusi-
jas. Dziesmas skanējumā ir negaidīta 
muzikāla stila maiņā, kas efektīgi sa-
skan ar piedziedājumu līgo. Enerģiskā 
folkroka stila dziesma Suntažu līgotne 
lieliski parāda Austrumkalna talantu, 
veidojot unikālas aranžējuma iespējas. 
Šī dziesma, pēc manām domām, ir vis-
bagātākā dziesma šajā albumā.

Akcenti patiešām ir Austrumkal-
na plašo muzikālo ideju svētki! Es arī 
jums no sirds ieteiktu piedalīties šajos 
svētkos un uzdāvināt šo albumu ne 
tikai sev, bet arī saviem draugiem un 
radiem! Akcenti ir pieejami (digitālā 
vai CD formātā): https://austrumkalns.
bandcamp.com/releases

Ance Deksne
Laikrakstam „Latvietis“

„Akcenti“
Londonas grupas „Austrumkalns“ muzikālais baudījums

Grupas „Austrumkalns“ CD „Akcen-
ti“ vāks.

Likteņdārza draugu alejā šogad 
līdz Jāņiem tiks pievienoti vismaz 852 
jauni Latvijas bruģakmeņi ar Baltijā 
unikālā dabas objekta ziedotāju norā-
dītajiem saviem, draugu un tuvinieku 
vārdiem un uzvārdiem. Tie tika ziedo-
ti divu nedēļu kampaņas Ieraksti savu 
vārdu Latvijā ietvaros no 24.  marta 
līdz 7. aprīlim.

Ikviens savu pelēko bruģakmeni 
varēs apskatīt Likteņdārza draugu ale-
jā jau vasaras sākumā, jo līdz 17. jūnija 
Latvijas Televīzijas ziedojumu akcijas 
Top Latvijas Likteņdārzs! pasākumam 
visi 852 bruģakmeņi tiks pievieno-
ti jau esošajiem 18 265. Likteņdārza 
draugu aleju līdz 2018. gada Latvijas 
simtgadei plānots izveidot 8 m platu-
mā un 200 m garumā no 113 tūksto-
šiem Latvijā radīto bruģakmeņu.

Interesanti fakti:
• akcijas laikā vispopulārākais ziedo-

šanas veids bija caur portālu drau-
giem.lv – viena ceturtdaļa jeb 25% 
Latvijas iedzīvotāju un ārzemju lat-
viešu izvēlējās šo variantu;

• lielākā daļa Likteņdārza atbalstītāji 
pasūtīja bruģakmeņus visai ģimenei 
(vidēji 4-5 cilvēkiem);

• Likteņdārza bruģakmeņus ražo vie-
tējais uzņēmums Mārupē;

• viens Likteņdārza bruģakmens sver 
4 kg;

• Likteņdārza draugu alejā apmēram 
3% bruģakmeņu ir bez vārdiem un 
uzvārdiem, kā vēlējušies to ziedo-
tāji.

Likteņdārzs pateicas visiem akci-
jas Ieraksti savu vārdu Latvijā atbals-
tītājiem, kā arī aicina viesoties Kok-
nesē, pussalā pie Daugavas un vērot 
jauno un esošo objektu tapšanu. Šogad 
turpināsim daudzfunkcionālās sabied-
riskās ēkas un Lielā kalna būvniecības 
darbus un radīsim ko jaunu – digitālo 

ekspozīciju Liktens gāti, kas stāstīs 
par Latvijas cilvēku likteņiem 20. gad-
simtā.

Arī turpmāk iespējas pievienot 
bruģakmeni Likteņdārza draugu alejā 
ar savu vārdu, uzvārdu vai dāvināt to 
kādam sev tuvam cilvēkam. Akcijas 
tālrunis 90006060 darbosies līdz ap-
rīļa beigām.

Bruģakmeni iespējams pasūtīt arī 
www.draugiem.lv, mājas lapā www.
liktendarzs.lv vai sezonas laikā Likteņ-
dārzā uz vietas, kā arī ziedojot Kokne-
ses fonda norēķinu kontā.

Akcija Ieraksti savu vārdu Latvijā 
notika sadarbībā ar laikrakstu Latvi-
jas Avīze, portālu www.draugiem.lv 
un modes un izklaides centru Rīga 
Plaza.

Valda Auziņa
Nodibinājuma „Kokneses fonds“ 

Valdes priekšsēdētāja
Rīga, 11.04.2017.
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Kuģis bija būvēts 
Vācijā 1938. gadā, kā 
preču tvaikonis ar ne-
daudzām kabīnēm ap-
kalpei un dažiem pasa-
žieriem, un nokristīts 
par KAMERUN. Kara 
laikā iesaistīts vācu 

kara flotē. 1945. gadā kuģis piešķirts 
Norvēģijai kā daļa no kara reparāci-
jām, kur tas vairākas reizes mainījis 
īpašniekus un nosaukumu. 1947. gadā 
jaunā īpašniece, rēdereja, kuģa preču 
noliktavas pārbūvēja pasažieru trans-
portam un kuģi nosauca par GOYA. 
1949. gadā rēderejai izdevās noslēgt 
līgumu ar IRO, lai pārvietotu bēgļus 
no Eiropas uz aizjūras mītnes zemēm.

Kuģim ir viens krietni liels skurs-
tenis, kapteiņa tilts un apkalpes kajītes 
kuģa vidū, glābšanas laivas uz klaja 
un korpuss bez lūkām. Apkalpe ir nor-
vēģu. Uz guļamtelpām, kuras ir iebū-
vētas iepriekšējās kravas noliktavās, 
jākāpj lejā pa trepēm. Tur rindām stāv 
pie grīdas piestiprinātas divu un trīs-
stāvu gultiņas, un tumšās, bezlogu tel-
pas izgaismo dažas pie griestiem pie-
kārtas spuldzes. Guļamtelpas, dušas 
telpas un atejas vīriešiem un sievietēm 
ir atsevišķas, un ģimenēm vīrus atdala 
no sievām. Zem klaja ir neliela ēdam-

zāle un dažas telpas lekcijām un iz-
klaidei. Ēdiens ir vienkāršs, bet sātīgs 
un neierobežots – jau pirmajās vakari-
ņās izsniedz gulašu, desas, baltmaizi, 
sviestu, marmelādi – ēd cik gribi!

Šajās dienās visiem kuģiem ir sta-
bilizatori, un pasažieriem pat vētras 
laikā neizšļakst ne pile no kokteiļa glā-
zes. Goya tādas ierīces nebija, un, jau 
iepeldot Ionijas jūrā, kuģis manāmi 
šūpojās; uz brokastīm neierodas kāda 
trešdaļa no pasažieriem. 1. februārī pie 
apvāršņa kuģa kreisajā pusē var saska-
tīt divas grieķu salas – Kefaloniju un 
Zakinthos, nākamajā dienā tālumā 
redz Krētas salu.

3. februārī pēc pusdienām ieroda-
mies Port Saidā. Osta ir pilna ar ku-
ģiem, kuri gaida uz savu kārtu doties 
Suecas kanālā. Mūsu kuģi kā siseņu 
bars aplenc flotile arābu laiviņas, ku-
rās kaudzēm sakrautas preces – ādas 
apavi, rokassomas, portfeļi, koferi un 
orientāli ornamentēti ottomani (zemi, 
apaļi, polsterēti sēdekļi). Garos paltra-
kos un burnusos tērpti tirgoņi kā pirāti 
sakāpj uz mūsu kuģa klaja, kurš drīz 
atgādina orientālu bazāru. Cilvēku 
drūzmā izceļas uniformēti kārtības 
sargi ar bisi pār plecu un sarkanu fes-
ku galvā. Tirgoņi savas preces pārdod 
tikai par amerikāņu dolāriem. Mūsu 

bagātie šveicieši 
iepērkas, it kā šis 
būtu beidzamais 
tirgus pasaulē, bet 
mēs, plebeji, ku-
riem vienīgā va-
lūta ir amerikāņu 
cigaretes, varam 
tikai žēli un maz-
liet amizēti noska-
tīties.

4. februāra 
rītā pamostos no-
salis; guļamtelpas 
netiek ne sildītas, 
ne dzesinātas. Ārā 
pūš dzestrs zieme-
ļu vējš. Debesis ir 
mākoņainas, bet 
kad pa mākoņu 
starpu izlaužas 
saules stari, tie 
iesit kā ar kar-
stu bomi pa pieri. 
Esam Suecas ka-
nālā, piecu kuģu 
konvojā. Labajā 
pusē, paralēli ka-
nālam, stiepjas 
šoseja, šur un tur 
vējā šūpojas pal-
mas, un tālumā 
kā mirāža virmo 
zemu pakalnu grē-
da. Vietām garām 

aizslīd apūdeņoti zaļi lauki, kuros līk-
ņājās baltos, pelēkos vai melnos bur-
nusos ģērbti fellahi.

Kreisajā, austrumu pusē ir līdzens, 
šķietami bezgalīgs smilšu tuksnesis, 
kurā nereti var saskatīt kādu kamieli. 
Vienmuļo panorāmu tikai negaidīti 
pārtrauc vientuļa armijas nometne – 
telšu puduris pie lidlauka skrejceļa. 
Ap vakariņu laiku sasniedzam Suecas 
pilsētiņu kanāla galā un neapstājušies 
dodamies Suecas līcī.

Turpmāko trīs dienu posmā laiks 
mainās. Suecas līcī ir vēl patīkami 
silts, bet kad iepeldam Sarkanajā jūrā, 
laiks kļūst neciešami karsts un sutīgs, 
bez mazākās vēsmiņas. Visi pasažieri 
nosvīduši, minimāli tērpti – apakšveļā 
vai peldkostīmā. Guļamtelpās gaiss kā 
pirtī; visi dzīvo uz klaja; dienā, kaut 
kur ēnā, naktī – guļus, kur vien var at-
rast brīvu vietu.

8. februārī, ap pusdienas laiku, ie-
peldam Adenas ostā. Pilsēta atrodas 
pašaurā ieplakā starp klintīm. Kuģi 
atkal aplenc mazu laiviņu flotile, tāpat 
kā Port Saidā. Tikai šoreiz vairums 
tirgoņu ir melni kā katla dibeni; acu 
baltumi un zobi vien zib. Preču izvēle 
ir lielāka – drānas, vieglas sporta kur-
pes, tepiķi, augļi, un tirgoņi nav tik iz-
vēlīgi; ņem pretī ne tikai naudu, bet arī 
amerikāņu cigaretes. Nopērku divus 
T-kreklus par vienu kartonu cigarešu 
(Vēlāk, pēc pirmās mazgāšanas, krek-
li pazaudē savu krāsu!) Vakarā Adenu 
atstājam un ar pilnu tvaiku dodamies 
Indijas okeānā, dienvidaustrumu vir-
zienā. Pretī pūš patīkams, veldzējošs 
jūras vējš.

Sekojošās divās dienās laiks krasi 
mainās. Patīkamais vējš kļūst arvien 
stiprāks, auro kuģa mastos un sabango 
jūru; esam iekūlušies pamatīgā vētrā. 
Kuģis šūpojās kā vēl nekad; gāzelējas 
no sāna uz sānu un slejas stāvi pre-
tī augstām bangām, no kurām ūdens 
straumes pāršļāc visu klaju. Starp 
stabiem, kuri stutē jumtu virs klaja 
ietves, ir izstieptas virves, kur gājē-
jiem pieturēties, bet tikai rets droš-
sirdīgais vai plānprātiņš uzdrošinās 
izlīst uz klaja. Vairums pasažieru guļ 
bāli, apātiski gultā un dažkārt strauji 
aizdrāžas uz atejas pusi. Jūras slimība 
mani neietekmē. Kad aizeju uz maltī-
ti gandrīz tukšajā ēdamtelpā, jāpietur 
trauki, kuri, ja neturētu, slīd no vienas 
galda malas uz otru ar katru kuģa no-
šķiebšanos.

11. februārī vētra norimst, un In-
dijas okeāns atkal rāda savu laipno, 
skaisto dabu. Saule spīd azura zilajās 
debesīs, un mērens, nemitīgs jūras 
vējš sapūš zilgani smaragda zaļo ūdeni 

No Vācijas uz Austrāliju četros mēnešos (5)
Uz kuģa S/S GOYA
Noslēgums. Sākums LL452, LL453, LL454, LL455.

 
Turpinājums 11. lpp.

1950. gada februāra beigās Indijas okeāna uz M/S GOYA. 
J. Vītoliņš un Kārlis Jansons.
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platos viļņos ar baltām cepurēm gal-
vās, kuras, dažkārt norautas un izsmi-
dzinātas, vizuļo varavīksnes krāsās. 
Brīžiem seju apsmidzina sāļa ūdens 
šalts vai apšļāc uz klaja laiski izlais-
tos saules pielūdzēju ķermeņus. Nereti 
no jūras izlec un krietnu gabalu gaisā 
uz spārniem līdzīgām spurām nopla-
nē lidojošās zivis, un rotaļīgu delf īnu 
saime met slaidus pusapļus gaisā un 
lūko it kā skrieties ar mūsu kuģi. Jūras 
vēja dzesināti daudzi neapzinās saules 
zobus un drīz sarkanādaini un karsti 
lūdz ambulancē ziedes pret apdegumu.

Atklājas, ka no Šveices atbraukušo 
pasažieru vidū ir daudz dažādu spēju 
mākslinieku. Ne reti uzstājās ciešami 
solo vijolnieki, pāris tenoru un viens 
bass, kuri dzied ārijas no operām un 
operetēm. Bet visvairāk jāapbrīno 
kāds atlētisks vīrietis, kurš esot bijis 
baletmeistars Belgradas operā. Baleta 
mūzikas pavadīts, kura plūst no skaļ-
ruņiem uz kuģa klaja, viņš baleta tērpā 
ģērbts, virpuļo piruetēs, lec neticami 
augstu gaisā un izpilda sarežģītus de-
jas soļus, ne mirkli nezaudējot balansu 
uz ļodzīgā kuģa klaja.

Jau ceļojuma sākumā izveidojās 
kuģa kapela: pāris akordeonu, sakso-
foni un bungas. Bieži vakaros, ja kuģi 
pārāk nešūpo, šie muzikanti spēlē uz 
klaja deju mūziku un publika sadalās 
trijās grupās: meitas, kuras gaida, ka 
kāds viņas uzlūgs, puiši, kuri skatās, 
kuru meitu lūgt uz deju, un smaidīgi 
pāri laukuma vidū, kuri lūko ieturēt 
dejas soļus uz līgojošā klaja.

Kādā no šīm vakara ballītēm, ie-
priekš izsludinātu par Masku Balli, 
mantīgie šveicieši ierodas nomaskē-
jušies – paltrakoti arābu šeihi, raibas 
čigānietes, nēģeri kvēpu melnām se-
jām, baismīga ragana ar izcilu kārpu 
uz lielā, līkā deguna, āksts ar nerra 
cepuri galvā un dažas koķetīgas dai-
ļavas ar dzimumam neatbilstošu balsi 
un stāju, pievienojas dejotāju baram. 
Kad kapteinis pasniedz godalgas la-
bākajām maskām, mēs, nabaga dīpīši, 
kuriem ceļā uz Austrāliju labi ja viena 
kārta drēbju mugurā, varam tikai no-
skatīties.

13. februārī pa skaļruņiem ziņo, ka 
šodien mēs šķērsosim ekvatoru. Mat-
roži uz klaja pilda ar jūras ūdeni lielu, 
ar brezentu izklātu toveri, ap kuru pēc 
vakariņām, sāk pulcēties ļaudis. Asto-
ņos vakarā kuģa kapela sāk spēlēt po-
pulāras meldijas, un pēc pusstundas kā 
pastardienas bazūne kuģi pāršalc gari 
stiepts kuģa svilpes pūtiens – esam 
pārbraukuši ekvatoram! Svinīgi ieso-
ļo Neptūns, liela auguma impozants 
vīrs ar baltu, kuplu bārdu un trijžuburi 
rokā, kopā ar garmatainu, blondu sie-
vu un prāvu svītu. Atnākušos apsveic 
pats kuģa kapteinis. Neptūns ar sievu 
ieņem katrs savu troni.

Viens no Neptūna svītas, melni 
tērpts vīrs ar akadēmisku četrstūrainu 
cepurīti galvā, piestāj pie mikrofona, 
attin lielu papīra rulli, pasludina ekva-
tora kristības par atklātām un izsauc 
pirmo kristāmo – kādu jaunu matrozi, 
kurš atzīstas, ka ekvatoru neesot nekad 
šķērsojis. Neptūns deklarē, ka krust-
bērniem jābūt veseliem un uzpostiem. 
Dakteris un viņa asistents, abi baltā 

ķitelī un ar muslī-
na masku ap seju, 
liek matrozim no-
gulties uz galda. 
Asistents trin uz 
galodas garu nazi. 
Pacientam aizsien 
acis, dakteris ar 
naža muguru pār-
velk svītru uz pa-
cienta kailā vēde-
ra, kamēr asistents 
uzlej operācijas 
vietai siltu asins-
sarkanu šķidru-
mu un, kā burvju 
mākslinieks, iz-
velk milzīgi lielu 
aklo zarnu. Tad 
kristāmo nosēdina 
krēslā, un klāt nāk 
bārddzinis ar lielu 
koka bārdas nazi 
rokā, un viņa pa-
līgs ar spaini vienā 
rokā un lielu pin-
dzeli otrā. Asis-
tents mērc pindze-
li spainī un ieziepē 
jaunekļa seju, ma-
tus un krūškurvi 
ar riebīgas krāsas 
putainu šķidrumu, 

un bārddzinis skuj. Šādi izārstētu un 
noskūtu, kristāmo sagrābj divi spēcīgi 
vīri no Neptūna svītas un ar joni iemet 
tovera ūdenī.

Līdzīgā veidā, ar mazām variāci-
jām, nokrista arī vairākus sieviešu un 
vīriešu kārtas pasažierus. Tad Nep-
tūns ar saviem pavadoņiem atvadās no 
kapteiņa (esot jākristī cilvēki uz citiem 
kuģiem) un aiziet. Kapela sāk spēlēt 
deju mūziku, un publika līksmojās 
līdz rīta gaismai.

Nevar sūdzēties, ka netiek gādāts 
par mūsu izpriecu. Bieži vakaros klajā 
uz liela ekrāna rāda kinofilmas, angļu 
valodas stundās skolotāja stāsta par 
Austrālijas vēsturi, dabu un dzīvnie-
kiem; bērniem pa laikam rīko kopējas 
nodarbības: rotaļas, sacīkstes un mu-
zikālus priekšnesumus.

15. februārī mani un manu alfabēta 
draugu Andreju pārsteidz nepatīkama 
ziņa: mēs esam uz trīs dienām norīko-
ti klaušu darbos. Jau agri no rīta jāiet 
tīrīt dušas telpas un atejas. Vīriešu at-
ejas telpa ir maza, nevēdināta, karsta 
un sutīga. Jātīra grīda, podi un sile ar 
dezinficējošu šķidrumu. Sviedri plūst 
aumaļām acīs un pa kājām apavos. 
Amonjaka smaka izgaro no siles, ku-
ras dibenā ūdens šļakstās no viena gala 
uz otru ar katru kuģa nošķiebšanos. Ar 
lielām pūlēm cenšos paturēt savu jūras 
slimības imūnā slavu. Pēc vairākām 
stundām kā glābējs inspekcijā ierodas 
vagars un atbrīvo mūs uz atlikušo die-
nas daļu. Purgatorija atkārtojās vēl di-
vus rītus, un tad mūs liek mierā.*

20. februāris. Var sajust, ka esam 
prom no ekvatora, dienvidu puslodē. 
Laiks ir kļuvis manāmi vēsāks, un, 
kad kādā zvaigžņotā naktī izeju uz 
klaja, tad varu atrast bezmākoņu aiz-
grābjoši skaistajā debesu velvē Dienvi-
dus Krustu.

24. februārī pie apvāršņa var sa-
skatīt zemi – Rietumaustrālijas krastu, 
un nākošo trīs dienu gaitā jau krietni 
tuvāk var apbrīnot bieži stāvo un klin-
šaino Austrālijas dienvidu krastu.

28. februāra rītā krastmala izska-
tās daudz lēzenāka, zaļāka, vietām ar 
baltām smilšu pludmales strēmelēm. 
Pusdienas laikā kuģis, izspraucies 
cauri šaurai spraugai, iepeld milzī-
gi plašā līcī – rāmā un gludā kā dīķī. 
Pulksten 17.00 noenkurojamies Mel-
burnas ostas kuģu piestātnē. Ostas 
rajons ir necils, industriāls, pilns ar 
izkaisītām noliktavām un fabriciņām. 
Tālumā, mazliet pa labi, redz puduri 
augstāku ēku, laikam pilsētas centrā. 
Pārsteidzoši, pie kuģa pienāk bariņš 
sagaidītāju, starp kuriem ievēroju da-
žus man pazīstamus BU studentus. Tie 
pazuda no mana redzes loka jau Bag-
noli nometnē, bet tagad, tērpti acīmre-
dzot nesen pirktās drānās, aizgūtnēm 
stāsta par panākumiem jaunajā mītnes 
zemē. Esot jau dabūjuši darbu tepat 
Melburnā, Viktorijas pavalsts dzelz-
ceļu pārvaldē.

No Vācijas uz Austrāliju... (5)
Turpinājums no 10. lpp.

1950. g. februāra beigās Austrālijas tuvumā. No kr.: mazais 
Safranenoks, K. Vītols, Kārlis Jansons, Oskars Jansons.
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2017.  gada pirmais* unikālās un 
daudzkārtainās 3x3 kustības saiets no-
tiks no 2.– 9. jūlijam Rūjienā, nelielā, 
senā un stiprā pilsētā pie Latvijas Zie-
meļu robežas. Rūjienieši saietu uzņem 
pirmo reizi un ļoti gatavojas sagaidīt 
viesus.

Rūjienā ir daudz Latvijas sakņu 
gan vēsturē, gan kultūrā un ekonomi-
kā. Tā ir pilsēta, kuru mēdz dēvēt arī 
par vislatviskāko pilsētu Latvija, jo 
95% tās iedzīvotāju ir latvieši. Savu 
nosaukumu Rūjiena ieguvusi no pil-
sētai cauri tekošās Rūjas upes; tā sa-
vukārt, visticamāk, no igauņu vārda 
ruhi – sile, vienkoču laiva, jo Rūja se-
natnē bijusi nozīmīgs Livonijas ūdens-
ceļš, bet pats Rūjienas novads ietilpis 
igauņu Sakalas valstī. Rūjienas nova-
dam ir sena un bagāta vēsture: agrāk 
tas dēvēts par Vidzemes maizes klēti, 
krievu kņazi valkājuši prasmīgo rū-
jieniešu audēju austās drānas, te visa-
grāk zemnieki sākuši iepirkt mājas par 
dzimtu, te likts pamats Ziemeļlatvijas 
armijai. Rūjienas novads bijis šūpulis 
virknei izcilu Latvijas politiķu, zināt-
nieku, karavīru, mākslinieku un spor-
tistu.

Novadā, gluži kā senāk, ir spē-
cīgi attīstītas lauksaimniecības un 
mežsaimniecības jomas, darbojas arī 
kokapstrādes un pārtikas preču ra-
žošanas uzņēmumi. Latvijā un ārpus 
Rūjienu visbiežāk atpazīst pēc Rūjie-
nas saldējuma, taču šeit audzē un ražo 
arī daudz citu gardumu: bioloģiskās 
ogas, ķirbjus un to produktus, medu 
un citus bišu produktus, cep maizi un 
kūkas. Augstas kvalitātes linu un vil-
nas audumus un apģērbus gatavo divi 
nelieli ražošanas uzņēmumi un virkne 
amatnieču.

3x3 Rūjena 2017 tēma ir ZEME: 
Zeme – būtne, zeme – stihija, zeme – 
Dzimtene, Zeme – mēs. Saieta pamats 
ir latviskums, tradīciju, valodas, ze-
mes un zināšanu kopums, kas dod 
mums drošību un identitāti. Plānojot 
ievirzes, cenšamies sabalansēt šo lat-
viskuma nešanu ar praktisko, garīgo 
un arī – citādo; to, kas pirmajā brīdī 
nešķiet latvisks, taču ir interesants un 

noderīgs un noteikti bagātinās mūsu 
latviskumu. Būs gan ierastas un pla-
ši apmeklētas ievirzes, kā piemēram, 
ādas apavu darināšana, dabas dzied-
niecības pamati, deja un kustība, ko-
ris un citas, gan arī svaigas ievirzes, 
kā piemēram, kristālu iepazīšana un 
rotu darināšana no tiem, savas mājas 
un ainavas iekopšana vēsturiski un 
mūsdienās, meditāciju prakse, mūs-
dienu lauku saimniecību iepazīšanas 
ievirze un citas. Plānojam vairāk par 
piecdesmit ievirzēm, cenšoties saga-
tavot aizraujošu piedāvājumu visiem 
vecumiem. Piemēram, pēc iepriekšējo 
saietu vadītāju ieteikuma, esam ieplā-
nojuši jauniešiem divas īpašas ievirzes 
gan rīta pusē, gan pēcpusdienā.

Saietu vadam mēs – Sannija un 
Madars Kalniņi. Mūsu ģimenei tā ir 
pirmā saieta vadīšanas pieredze, taču 
esam strādājuši 3x3 Smiltene 2014 dar-
ba grupā. Smiltenē darbojamies kopā 
ar Grīnvaldu un Mežaļu ģimenēm, 
un, arī organizējot šo saietu, turpinā-
sim strādāt kopā. Saietu rīkojam savās 
mājās, jo mūsu, četru bērnu ģimenes, 
ikdienā noris divos ļoti tuvu esošos 
novados: dzīvojam Naukšēnu novadā, 
bet izglītība un uzņēmējdarbība norit 
Rūjienas novadā.

Saieta sadzīve noritēs sava veida 
Bermudu trijstūrī, kurā pazudīsim uz 
nedēļu 3x3 realitātē. Maltītes, ievirzes 
un dienas pasākumi notiks Rūjienas 
Vidusskolas lielajā ēkā, naktsmiers 

paredzēts Mazajā skolā, oriģinālajā 
Rūjienas Ģimnāzijas ēkā, un bērnu-
dārzā, kā arī Lielajā skolā, bet nīkšana, 
danči un vakara pasākumi – Rūjienas 
Kultūras namā. Visas ēkas atrodas 
10 – 15 minūšu gājiena attālumā viena 
no otras. Gulēšana būs uz matračiem 
plašās, svaigās klašu telpās. Skolā ir 
jaunas dušas pietiekošā skaitā.

Ārzemju latviešus lūdzam pie-
teikties līdz 1. maijam pie koordi-
natores Līgas Rupertes; e-pasts li-
ga3x3@iserv.net 2141 Brunsink N.E., 
Grand Rapids, MI 49503, USA, 
tālr. +1(616)456-8023. Dalības mak-
sa ir US $350.- (277.- EUR) personai; 
(bērniem līdz 7 gadiem puscena), bet 
nepārsniedzot US $800.- (592.- EUR) 
kodolģimenei.

Sannija Kalniņa
Laikrakstam „Latvietis“

Gaidām 3x3 Rūjienā!
„Zeme – būtne, zeme – stihija, zeme – Dzimtene, Zeme – mēs“ 

Madars un Sannija Kalniņi.
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Lielā skola ar Kārļa Zemdegas 1936. gadā veidoto skulptūru „Madonna Orans“.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $50 par 10 numuriem, $95 par 20 numuriem vai $240 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
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atsevišķi varētu šūpoties.
Bija vairākas netradicionālas šūpoles, piemēram: S! šū-

poles pie Laimas pulksteņa, divritenis kā krēsls, šūpuļtīkli, 
un viens, kas bija izstāde ar bērnu pašā augšā. Vispār tā 
doma aicināt sabiedrībā zināmas personības, lai radītu 100 
unikālas šūpoles bija interesanta, un bija daudz darba un 
izdomas ielikts, lai izveidotu šīs šūpoles.

Arnis Vējiņš
Laikrakstam „Latvietis“

dētājs Ivars Belte informēja par interne-
ta televīzijas kanālu latviešiem ārzemēs 
VISIEMLTV.LV un citām jau paveiktām 
un plānotām aktivitātēm. Uzsverot, ka 
ziņas ir viens no diasporu visvairāk in-
teresējošiem un ar Latviju saistošiem 
elementiem, I. Belte aicināja koncen-
trēties uz informācijas saturu diasporai 
pieejamās vietnēs. Latvijas Televīzija 
plāno veidot kopīgu platformu, vairāk 
pievēršoties kultūras, kā arī reliģijas 
un bērnu tematikai. Nākotnē televīzija 
vēlas nodrošināt latvisko vērtību pieeja-
mību diasporai un, izmantojot interneta 
televīzijas iespējas, uzrunāt mērķaudi-
toriju – diasporu dažādās pasaules val-
stīs – ar TV kanālu starpniecību.

Latvijas Radio Ziņu dienesta vadī-
tāja Mirdza Lele pastāstīja, ka jau gadu 
ziņas tā dēvētajā vieglajā valodā ir pie-
ejamas arī diasporai ārvalstīs. Šādi iespē-
jams sasniegt tos tautiešus, kuru latviešu 
valodas prasmes dažādu iemeslu dēļ nav 

pietiekamas, kā arī tos, kuriem latviešu 
valoda nav dzimtā. Ziņas vieglajā valo-
dā ik dienas dzirdamas Latvijas radio un 
pieejamas arī portālā www.lsm.lv

Nacionālo elektronisko plašsazi-
ņas līdzekļu padomes locekle Gunta 
Līdaka darba grupu informēja, ka 
tiks uzsākta jaunas sabiedrisko mediju 
stratēģijas izstrāde, kurā diaspora būs 
ļoti būtiska sastāvdaļa.

Diskusijā par Latvijas sabiedrības 
mediju pieejamību diasporai izskanēja 
aicinājumi iesaistīt diasporas pārstāv-
jus sabiedrisko mediju informatīvā 
satura veidošanā, raidījumu saturā 
ietvert arī ģimeņu tēmu, mēģinot uz-
runāt arī bilingvālās ģimenes, un at-
balstīt vieglās valodas attīstību komu-
nikācijā ar diasporu.

Latvijas Universitātes (LU) Di-
asporas un migrācijas pētījumu centra 
direktore Inta Mieriņa iepazīstināja ar 
pētījuma Atgriešanās Latvijā – lielākās 
remigrantu aptaujas rezultātiem: kā 
var palīdzēt remigrantiem, nodarbinā-
tības iespējas un darba tirgus informā-

cijas pieejamība, diasporas potenciāls 
Latvijā, kā arī sniedza pārskatu par 
2016. gadā veiktajiem LU Diasporas 
un migrācijas centra ar Ārlietu minis-
trijas atbalstu veiktajiem pētījumiem.

Atzīmējot veiktā pētījuma būtiskā-
kos rezultātus, tika uzsvērta nepiecie-
šamība atbalstīt remigrantu ģimenes un 
stiprināt pašvaldību lomu remigrācijas 
procesā. Sēdes dalībnieki tika iepazīsti-
nāti ar Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras stratēģijas izstrādi darbam ar 
diasporu, lai diasporas pārstāvjus aktī-
vāk iesaistītu Latvijas tautsaimniecībā.

Tāpat darba grupas sēdē piedalī-
jās Pasaules Brīvo latviešu apvienības 
valdes priekšsēdis Jānis Kukainis, Ei-
ropas Latviešu apvienības priekšsēdē-
tājs Kristaps Grasis, kā arī pārstāvji 
no Kultūras, Izglītības un zinātnes un 
Ekonomikas ministrijām, Latviešu va-
lodas aģentūras, Latvijas Pašvaldību 
savienības, Rīgas domes un Sabiedrī-
bas integrācijas fonda.

LR Ārlietu ministrija
Komunikācijas grupa

Latvijas sabiedriskie mediji
Turpinājums no 1. lpp.

un visiem darbiniekiem par veikumu 
pagājušā gadā.

Sēdes turpinājumā sekoja ziņoju-
mu un pārskatu pieņemšana. Atgrie-
žoties pie jau iepriekš pieminētām 
maiņām Kameras darbībā, Prezidents 
lūdza Ilmāru Lūsi ievadīt debates par 
proponētām pārmaiņām; seko Ilmāra 
Lūša analīze par Kameru.

Pirms vairāk nekā 20 gadiem Lat-
viešu Tirdzniecības un Rūpniecības 
Kamera Austrālijā tika dibināta ar 
mērķi sekmēt Latvijas ekonomisko at-
dzimšanu, dodot pieredzi saimniecis-
kā jomā un iepazīstinot Latvijas rūp-
niekus ar Austrālijas tirgus iespējām.

Šodien varam ar prieku vērtēt, ka 
Kameras 20 darbības gados ir sasniegts 
sākotnējais mērķis. Kamera ir devusi 
daudzas iespējas sadarbībai ar Austrā-
liju, gan dodot padomus, gādājot datus, 
organizējot seminārus Latvijā un rūp-
nieku delegācijas uz Austrāliju.

Tomēr gadu gaitās mainījies sākot-

nēji apjomīgais darbs ar šīsdienas pa-
kalpojumiem saimnieciskā jomā. Lie-
lu daļu no mūsu līdzšinējā darba tagad 
jau veic Latvijas Tirdzniecības Kame-
ra, Latvijas Investīcijas un Attīstības 
Aģentūra un it sevišķi Ārlietu minis-
trija, kura caur vēstnieku un konsulu 
tīklu veido Latvijas ārzemju attiecības, 
ieskaitot tirdzniecības un rūpniecības 
sakaru veidošanu un uzturēšanu.

Latvija arī nav vienīgā, kas saim-
nieciskās attiecības ar ārzemēm kārto 
caur savām vēstniecībām un konsulā-
tiem. Ir vērojams, ka arī citas etniskās 
kameras savu darbu ir samazinājušas 
vai pat izbeigušas, vai arī apvienojušās 
ar savu valstu pārstāvniecībām šeit.

Izvērtējot mūsu kameras darba ap-
jomu šodien un nākotnes vajadzības, ne-
būtu loģiski vairākām pārstāvniecībām 
veikt vienu un to pašu darbu. Tāpat ir 
jāapzinās, ka Latvijas Ārlietu ministrijai 
ir vairāk un lielākas iespējas pārstāvēt 
Latvijas saimniecisko jomu ārzemēs.

Tādēļ loģiski ir mūsu Kamerai 
caur vietējo konsulātu pievienoties 
Ārlietu ministrijas tīklam. Kameras 

valde ir vairākkārt pārrunājusi mūsu 
Kameras nākotnes iespējas un nākusi 
pie atzinuma ieteikt pilnsapulcei:

„Latviešu Tirdzniecības un Rūp-
niecības Kamera Austrālijā, paturot 
savu legālo statusu, pievienojas kon-
sulātam kā autonoma un neatkarīga 
vienība. Vienīgais priekšnoteikums ir, 
ka Kameras Prezidents – vienmēr būs 
Latvijas goda konsuls vai viņa nomi-
nētā persona. Kameras reģistrētā adre-
se turpmāk būs konsulāta adrese.“

Pēc pārrunām, pilnsapulce balso-
jot, vienbalsīgi pieņēma projektu prin-
cipā atstāt valdei izstrādāt sadarbības 
instrukcijas vai līgumu.

Pirms pilnsapulces beigām notika 
vēlēšanas: Dr. Valdis Tomanis  (pre-
zidents), Dr. Pēters Strazds (vicepre-
zidents),  Jolanta  Lūse  (sekretāre), 
Ināra Strazda  (kasiere) Daina Bēr-
ziņa (revidente). Pēc pilnsapulces da-
lībnieki pakavējās pie dāmu sagādātā 
mielasta, turpinot pārrunas pie glāzes 
vīna un uzkodām.

Ilmārs Lūsis
Laikrakstam „Latvietis“

Kamerai jauna adrese
Turpinājums no 5. lpp.

Lieldienas Siguldā
Turpinājums no 6. lpp.

Šūpoles Siguldā.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
21. aprīlis
Marģers, Anastasija
1922. aktieris Valentīns Skulme.
1926. Elizabete II Vindzora, Austrāli-
jas karaliene.

22. aprīlis
Armands, Armanda

Pasaules Zemes diena
1727. Polijas karalis Augusts atļauj pie 
Daugavpils Nīdermuižā būvēt katoļu 
baznīcu. 1748. gadā uzceltā baznīca 
kalpoja katoļiem 150 gadus.
1920. Sidnejas Latviešu teātra reži-
sors, sabiedrisks darbinieks Imants 
Sveilis.

1958. mūziķē Ieva Akurātere.
1972. vijolnieks, Kremerata Baltica 
dalībnieks Sandis Šteinbergs.

23. aprīlis
Jurģis, Juris, Georgs

 
Turpinājums 15. lpp.

Bonegilla
1. martā jāceļas ar saules lēktu. Pēc 

agrām brokastīm redzam, ka ostmalā, 
iepretim kuģim, piebrauc garš, tukšs 
pasažieru vilciens ar 2. klases vago-
niem. Kādi 500 pasažieri sasēžamies 
vagonos, kur katram tīk, un pulksten 
astoņos vilciens atiet. Izbraucot cauri 
glītajam, eiropiskajam pilsētas cen-
tram, atklājas plašs, diezgan vienvei-
dīgs iežogotu savrupmāju rajons.

Aiz pilsētas paveras lauki – pelē-
ku, izkaltušu zāli klāti līdzenumi un 
necili, ieapaļi pauguri. Šur un tur pa-
vīd dīvaini, Eiropā neredzēti ķeburai-
ni koki ar zaļpelēkām, smailām lapām, 
un bariņš pelēku aitu grauž izkaltušo 
zāli, kuras izskatās kā apaļi izmētāti 
akmeņi pelēkajā fonā. Tikai reti var 
saskatīt puduri saimniecības ēku ar 
rievota skārda jumtiem. Dažos pos-
mos gar dzelzceļa stigu nozib skārda 
reklāmas plāksne ar uzrakstu Dzeriet 
Robur (jeb arī Bushell’s) tēju un attā-

lumu jūdzēs no Melburnas. Kādā sta-
cijā ieturam vieglas pusdienas.

Vēlāk, pēcpusdienā, vilciens ap-
stājās lauka vidū pie gara perona bez 
stacijas ēkām; perona malā uzraksts: 
Bonegilla. Mūs jau sagaida virkne 
autobusu, kuri mūs aizved uz netālo 
nometni. Nometne sastāv no adminis-
tratīvā centra ar dažāda lieluma ēkām, 
ap kuru ir josla vienveidīgu, iegarenu 
dzīvojamo ēku jeb baraku, izkārtotu 
puduros (blokos). Visas ēkas ir būvētas 
no rievota skārda un guļ uz sarkanas 
zemes.

Ierēdņi administratīvā centrā mūs, 
jaunatbraucējus, reģistrē un norāda, 
kur apmesties. Man un kādam ducim 
citu vieninieku ierāda 1. bloka 11. ba-
raku.

Baraku konstrukcija ir gaužam 
vienkārša: ar rievotu skārdu apšūts 
koka rāmis balstās uz strupiem koka 
stabiņiem. Iegarenās barakas abos ga-
los ir durvis un sānu sienās atverami 
stikloti logi bez mušu tīkla. Divpusēji 
slīps skārda jumts veido griestus. Iek-
šā, gar abām sienām uz dēļu grīdas 
stāv rinda gultu ar mazu skapīti katras 

gultas galā. Uz katras gultas jau uz-
liktas salocītas segas, palagi un spil-
vendrānas. Barakā nav ne krāsns, ne 
vēdekļa – kāda temperatūra ārā, tāda 
iekšā (vēlāk uzzinām, ka tā diennaktī 
var svārstīties no 0˚ līdz +40˚C).

Pirmā diena uz Austrālijas zemes 
nāk uz beigām; laiks iet gulēt. Mans 
kaimiņš klāj gultu un pēkšņi ieklie-
dzas: no salocītās segas izsprūk prāvs 
indīgs zirneklis ar sarkanas krāsas 
muguru!

Ak, Kungs, kādā pasaules malas 
zemē es esmu nokļuvis?! 

Niks
Laikrakstam „Latvietis“

* P.S.
Gadiem vēlāk, kad dažkārt pakavējos 
atmiņās pie šī ceļojuma, sev jautāju: 
vai kuģa rēderejas līgumā ar IRO bija 
atļauja nodarbināt transportējamos 
bēgļus kuģa aptīrīšanas darbos (kurus 
pasažieru kuģos parasti dara kuģa ap-
kalpe), vai tā bija kuģa kapteiņa pat-
vaļīga rīcība? Un, ja tas bija līgumā 
pieļauts, vai par padarīto darbu nebū-
tu bijis jāmaksā kāda alga?

No Vācijas uz Austrāliju... (5)
Turpinājums no 11. lpp.

novirzīt divus procentus no iekšzemes 
kopprodukta aizsardzībai, kas rada 
labu piemēru par izmaksu sloga sadali 
starp sabiedrotajiem. Tāpat es novēr-
tēju Latvijas līdzdalību drošības un 
pretterorisma misijās Afganistānā un 
Irākā,“ teikts ASV prezidenta vēstulē.

Donalds Tramps arī pauž gatavību 
attīstīt Latvijas un ASV biznesa un in-
vestīciju attiecības. „Latvija ir daudz 

paveikusi savas uzņēmējdarbības vi-
des uzlabošanā, ko pierāda Latvijas 
uzņemšana Ekonomiskās sadarbības 
un attīstības organizācijā pagājušā 
gada jūlijā. Es ceru, ka mēs varēsim 
izmantot šos būtiskos panākumus 
mūsu ekonomiskās sadarbības stipri-
nāšanai,“ uzsver prezidents Tramps.

ASV prezidents atzīmē, ka ASV 
un Latviju vieno gadsimtu senas drau-
dzības saites. „Es ar neviltotu apbrīnu 
vēroju, kā Latvija atjaunoja savu neat-
karību un attīstījās par plaukstošu de-

mokrātiju. Šodien es ar lepnumu varu 
vēlreiz apliecināt, ka ASV paliks nelo-
kāms Latvijas draugs un sabiedrotais. 
Un atļausiet man piebilst kā Ņujorkas 
„Knicks“ fanam, ka es ļoti augstu no-
vērtēju Latvijas basketbola zvaigznes 
Kristapa Porziņģa ieguldījumu,“ raks-
ta Donalds Tramps, paužot pateicību 
par laba vēlējumiem no Latvijas, vi-
ņam stājoties ASV prezidenta amatā.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Prezidenta preses dienests
12.04.2017.

Trampa vēstule Vējonim
Turpinājums no 1. lpp.

Mūžības ceļā devies
kartogrāfs, sabiedrisks darbinieks

MIERVALDIS BALODIS
dzimis 27.12.1921., Rīgā – 04.2017., Melburnā

Visdziļāko līdzjūtību sievai Ausmai, bērniem un viņu ģimenēm, piederīgajiem
izsaka laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde;

Ilze un Gunārs Nāgeli
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Trešdien,  19.  apr., plkst. 10.30 iz-
brauksim no ALB uz LAIMAS pus-
dienām Lyndoch Hotel. Pusdienu 
cenas, sākot no $12.90. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 17. aprīlim.
Sestdien,  22.  apr., plkst. 11.00 ALB 
namā LAIMAS pavārmākas kursi; 
Anita Hale ar savu draudzeni demons-
trēs ceptu cūkas vēderiņu un zemeņu, 
rabarberu pīrāga recepti. Ieejas maksa 
$4.
Svētdien, 23. apr., plkst. 9.30 no rīta 
Tālavas mazajā zālē novusa treniņi. 
Joprojām gaidām jaunus un ne tik jau-
nus spēlētājus.
Ceturtdien,  27.  apr., plkst. 11.00 
ALB namā LAIMA piedāvā iespēju 
noklausīties Manual Handling uzru-
nu/lekciju, kā pareizi iet, sēdēt, gulēt, 
kāpt un celt, kā izvairīties no traumām 
un palīdzēt citiem. Dalībniekiem tiks 
sagādātas pusdienas. Lūdzam pieteik-
ties LAIMAS birojā līdz 24. aprīlim.
Piektdien,  28.  apr., plkst. 18.00 
Līdz... Laimīgā stunda Tālavas kafej-
nīcā. Ēdiens līdz plkst. 19.30. Drau-
dzīgas cenas. Anda un Rudītes ēdienu 
kartē būs cālis indiešu gaumē un veģe-
tāriešu karijs (abi maigi) ar piedevām. 
Ceram jūs redzēt.
Sestdien,  29.  apr., plkst. 12.00 Dau-
gavas Vanagu dārzā Gadskārtējie DV 
dārza svētki. Lūdzam pieteikties uz 
lauku pavarda pusdienām. Bārs ar Ade-
laides draudzīgākajām cenām, atvērts 
no plkst. 12.00. Lauku pavardā ceptas 
desas, kotletes, un sīpolus papildinās 

plaša salātu izvēle, un vēlāk, kūkas 
un kafija. Pusdienas no plkst. 12.30. 
Izklaidei būs gudrības sacensības par 
vērtīgām balvām, dziedāšana un lote-
rija. Nokārtodams biedru maksu, sa-
ņemsi bezmaksas pusdienas! Nebied-
riem maksa $20, Auseklīša dejotājiem 
$5. Lūdzam pieteikties, zvanot Guntai 
82712029 vai Regīnai 82657140. VISI 
LAIPNI LŪGTI! 
Svētdien, 30. apr., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novusa treniņi. Joprojām 
gaidām jaunus un ne tik jaunus spēlē-
tājus.
Ceturtdien, 4. maijā, plkst. 18.00 Tā-
lavas kafejnīca būs atvērta. Kultūras 
ministrijas Latvijas valsts simtgades 
birojs aicina tautiešus visā pasaulē 4. 
maijā pulcēties savā kopienā, ģime-
nē, pagalmā vai draugu lokā svinēt 
Latvijas otro dzimšanas dienu ar Bal-
tā galdauta svētkiem. Sabiedriskais 
klubs laipni lūdz kluba biedrus un lab-
vēļus sanākt kopā šai dienā nosvinēt 
šos skaistos svētkus un Latvijas brī-
vību. Sarūpēsim katrs groziņu kopīgai 
galda klāšanai. Variet ņemt līdz savus 
atspirdzinājumus vai iegādāties uz 
vietas. Pabūsim kopā sarunās un ja 
vēlme, tad arī sadziedāšanās! VISI 
BŪS MĪĻI GAIDĪTI!
Sestdien,  6.  maijā, plkst. 11.00 – 
16.00 Tālavas Lielajā zālē Adelaides 
latviešu biedrība rīko Baltā galdauta 
svētkus. Adelaides Latviešu biedrība 
ielūdz visus tautiešus, radus, drau-
gus, kaimiņus kopā atzīmēt Latvijas 
Republikas Neatkarības atjaunošanas 
dienu (1990.g.4.maijs). Priekšnesumi – 

dziesmas un tautas dejas. Kopdziedā-
šana. Būs pērkami kāposti, desiņas; 
kafija, kūkas un atspirdzinājumi. Lai 
Baltā galdauta svētki, kā Latvijā, tā 
arī Adelaidē būtu saikne starp paau-
dzēm un kļūtu par nozīmīgiem svēt-
kiem mūsu ikgadējā kalendārā! Ieejas 
maksa $10 pieaugušiem, $5 –bērniem. 
Galdiņi rezervējami sestdienās ALB 
grāmatnīcā vai piesakoties pa epastu: 
alb@alb.org.au.
Svētdien, 7. maijā, plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novusa treniņi. Joprojām 
gaidām jaunus un ne tik jaunus spēlē-
tājus.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 7. maijā, plkst. 11.00 Ģime-
nes diena, dievkalpojums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 22. apr., plkst. 12.00 Rum-
my & zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Piedalīšanās $10.
Sestdien,  29.  apr., plkst. 12.00 Bris-
banes Latviešu biedrības pilnsapulce 
Latviešu namā.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 29. apr., plkst. 13.00 Drau-
dzes pilnsapulce Latviešu namā.

Kanberā
Sestdien,  22.  apr., plkst. 14.00 Kan-
beras Latviešu biedrības rīkots saiets 
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Jurģu diena
Grāmatu un autortiesību aizsardzības 
diena
1927. rakstniece Ilze Indrāne (īstajā 
vārdā Undīne Jātniece).
1938. Sidnejas Latviešu teātra aktrise 
Ruta Ošiņa.

24. aprīlis
Visvaldis, Ritvaldis, Nameda
1897. aviokonstruktors, aeronautikas 
prof. Jānis Rūdolfs Akermanis.
1957. dzejnieks, tulkotājs Pēteris Brū-
veris.
1959. uzņēmēja, MLĢ absolvente, LR 
finanšu ministre (1995.g. 25.maijs – 
1995.g. 21.dec.) Indra Omula Sāmīte.

25. aprīlis
Līksma, Bārbala
Anzac diena (Austrālijā)
1862. bibliogrāfs, latviešu zinātniskās 
bibliogrāfijas nodibinātājs Jānis Misi-
ņš.
1892. rakstnieks, publicists Alek-
sandrs Plensners.
1915. Pirmais pasaules karš, Galipoli 

kauja: sākās Dardaneļu operācija, kurā 
Austrālijas, britu, franču un Jaunzē-
landes spēki mēģināja forsēt Darda-
neļus.
1917. dzejnieks, publicists Alberts 
Eglīte.
1950. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā, aktieris Jānis Čečiņš.
1977. Latvijas futbolists Dzintars Zir-
nis.

26. aprīlis
Alīna, Sandris, Rūsiņš
Pasaules intelektuālā īpašuma diena
1902. dzejnieks, pedagogs, novadpēt-
nieks Voldemārs Ziemelis.
2007. Tallinā, Igaunijā sākta Bronzas 
kareivja statujas demontāža un pa-
domju karavīru apbedījumu ekshu-
mācija. Krieviski runājošie iedzīvotāji 
vairākas dienas rīkoja plašas protesta 
akcijas, kas pārauga masu nekārtībās. 
Šo notikumu dēļ Krievija ieviesa ne-
oficiālas ekonomiskas sankcijas pret 
Igauniju.

27. aprīlis
Raimonda, Raina, Tāle, Klementīne
1887. diplomāts, Latvijas sūtniecības 
lietvedis Francijā Kārlis Bērends.

1935. latviešu sabiedrisks darbinieks 
Austrālijā Uldis Šterns.
1952. gleznotāja, pedagoģe Elga Pau-
ra.

28. aprīlis
Gundega, Terēze
1912. latviešu astronoms Jānis Ikau-
nieks.
1939. arhitekte, Rīgas Latviešu biedrī-
bas Latviešu valodas attīstības kopas 
bij. vadītāja Maija Sinka-Gobiņa. 
1942. literatūras kritiķis, publicists, 
dzejnieks Osvalds Kravalis.
1952. ASV beidza Japānas okupāciju.
1989. Rīgā notika Interfrontes organi-
zētais vienas dienas streiks pret valsts 
valodas statusa piešķiršanu latviešu 
valodai. Strādājošo vairākums strei-
kam nepievienojas.

29. aprīlis
Vilnis, Raimonds, Laine
1837. tulkotājs, pirmais latviešu tautī-
bas grāmatu izdevējs Kārlis Stālber-
ģis.
1922. mākslinieks, gleznotājs Gunārs 
Jurjāns.
1947. latviešu juriste un politiķe Ilma 
Čepāne. ■

Datumi
Turpinājums no 14. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 13. aprīlī.
€1 = 1,40270 AUD
€1 = 0,84763 GBP

€1 = 1,51780 NZD
€1 = 1,06300 USD

Immanuel baznīcas zālē, Lyons. Rādīs 
filmu Uz spēles Latvija. Subtitri angļu 
valodā. Groziņi vēlami. Ieeja pret lab-
prātīgiem ziedojumiem.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Svētdien,  23.  apr., plkst. 16.00 vēs-
turiskais dokumentālās filmas, The 
story of the Baltic University, izrāde 
Melburnas Igauņu namā, 43 Melville 
Road, Brunswick West, apakšstāva 
bārā ar goda viesu piedalīšanos. Ieeja 
$10, ieskaitot uzkodas. Dzērieni būs 
pērkami bārā.
Piektdien, 28. apr., plkst. 10.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 6. maijā, plkst. 11.00 Dau-
gavas Vanagu Kurzemes Cietokšņa 
atcere un Mātes Dienas pusdienas DV 
mītnē. Runās māc. D. Markovskis. 
Mūzikas priekšnesumi. Pusdienas ar 
noteiktu ēdienkarti $20.
Sestdien, 6. maijā un 7. maijā, Daiļ-
amatnieku darbnīcas Latviešu namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien,  30.  apr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 30. apr., plkst. 13.00 Bībe-
les studija Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 7. maijā, plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 7. maijā, plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sestdien,  29.  apr., plkst. 14.00 un 
svētdien, 30. apr. Latviešu namā SLB 
skolēni un SLT aktieri uzvedīs divas 
viencēliena lugas.
Sestdien, 29. apr., plkst. 14.00 Latvie-
šu namā SLB skolēni uzvedīs viencē-
liena lugu Baciliusšausmīgus
Sestdien,  29.  apr., plkst. 14.00 Lat-
viešu namā SLT uzvedīs viencēliena 
lugu – Andra Ūdra komēdiju Psihotro-
pais nams.
Ceturtdien,  4. maijā, Daugavas Va-
nagu namā Baltā galdauta diena. At-
zīmēsim 1990. g. 4. maiju un 1945. g. 
8. maiju – Kurzemes cietokšņa atceri. 
Gadskārtējais vanadžu labdarības sa-
rīkojums.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  23.  apr., DIEVKALPO-
JUMS NENOTIKS.
Svētdien, 30. apr., plkst. 11.00 Dārza 
svētku dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu. Pēc dievkalpojuma dārza 
svētku sarīkojums.
Svētdien, 7. maijā, plkst. 10.00 diev-

kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien,  23.  apr., plkst. 9.30 Baltās 
svētdienas dievkalpojums.
Svētdien, 30. apr., plkst. 9.30 dievkal-
pojums – II svētdiena pēc Lieldienām.

Zelta piekrastē
Ceturtdien,  4.  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.

ASV
Svētdien, 23. apr., plkst. 15.00 Esto-
nian House, 14700 Estonian Ln, Riv-
erwoods IL 60015 Atbalsta koncerts 
un saviesīga pēcpusdiena visām paau-
dzēm. Koncerta sākums 15.30. Pieda-
lās Čikāgas Latviešu TDK Mantinie-
ki, Čikāgas bērnu ansamblis un viesi. 
Pēcpusdienu vadīs Armands Birkens. 
Būs izsole, loterija (maksa skaidrā 
baudā vai ar čeku), gardas uzkodas, 
alus, pīrāgi. Ieeja: bērniem (2-12g.v.) – 
$5, jauniešiem (13 –18 g.v.) – $10, pie-
augušiem – $25.
Trešdien, 26. apr., MetOperā soprāns 
Marina Rebeka dziedās Donna Elvi-
ra lomu Volfganga Amadeja Mocarta 
operas Dons Žuans. Rezervēt biļetes 
MetOpera mājas lapā.
Sestdien, 29. apr., MetOperā soprāns 
Marina Rebeka dziedās Donna Elvi-
ra lomu Volfganga Amadeja Mocarta 
operas Dons Žuans. Rezervēt biļetes 
MetOpera mājas lapā.

Zviedrijā
Sestdien, 22. apr., plkst. 17.00 jubile-
jas dzejas vakars Stokholmas vecpil-
sētā, adrese Själgårdsgatan 13, veltīts 
Stokholmā dzīvojošajiem dzejas liel-
meistariem Jurim Kronbergam, kurš 
savu 70 gadu jubileju svinēja pērn, 
un Pāvilam Johansonam, kurš apaļo 
gadskārtu svinēs šoruden. Piedalīsies 
arī pazīstamie mūziķi Kristaps Grasis, 
Liene Sējāne un Gundars Rullis.
Sestdien,  22.  apr., Stokholmas Kon-
ferenču Centrā (Stockholm City Con-
ference Center, Norra Latin) notiks 
Baltijas jūras reģiona drošības jautā-
jumiem veltīta konference Security 
Challenges of the Baltic Sea Region, 
kuras organizēšanā līdzdarbojas 
arī Zviedrijas latviešu apvienība un 
kā runātāji piedalās arī drošības un 
politikas eksperti – Kārlis Neret-
nieks un Lolita Čigāne. Konferences 
galvenie rīkotāji ir Zviedrijas Igauņu 
Apvienība (REL) sadarbībā ar pro-
minentām Baltiešu un starptautiskām 
organizācijām. Konferences norisi 
atbalsta Konrāda Adenauera fonds 
un Ziemeļatlantijas Līguma Organi-
zācija (NATO). Konferences noslē-
gumā iespējams apmeklēt REL jubi-

lejas vakariņas un saviesīgu vakaru. 
Plašāk par konferenci, tās norisi un 
dalībniekiem http:// sverigeesterna.
se/2017/03/16/balticsea/

Latvijā
Sestdien, 22. apr., Rēzeknē, Latgales 
vēstniecība GORS pirmizrāde Kon-
certuzvedumam Latvijas gredzens 
1. daļa Latgales gredzens: Rakstiem 
un skaņai. Piedalās Latvijas Radio ko-
ris, solisti, tautas muzikanti.
Sestdien,  29.  apr., plkst. 18.00 
Sv. Jāņa baznīcā, Rīgā ar labdarības 
koncertu viesosies koris no Lielbritā-
nijas In Voco Parentis un tā muzikā-
lais vadītājs Džons Perijs. In Voco Pa-
rentis korī apvienojušies Kembridžas 
Universitātes Karaliskās koledžas sko-
las studentu vecāki un draugi. Koncer-
tos dzirdēsim tādas kompozīcijas kā 
G. Hendeļa Priesteris Cadoks, A. Sa-
livana Gara diena noslēdzas, E. Elgā-
ra Kā vasaras straumes, V. Bērda Ave 
Verum Corpus, Č. Vuda Tu mīlas ko-
dols, Č. Perija Jeruzaleme, H. Persela 
Godības ķēniņš, Č. Stenforda Magni-
ficat un Nunc dimittis, kā arī G. Holsta 
Atgriezies. Pateicoties labdaru atbals-
tam, ieeja koncertos būs bez maksas, 
ar ielūgumiem. Uz koncertu Sv. Jāņa 
baznīcā Rīgā ielūgumus ir iespējams 
saņemt visās Biļešu paradīzes tirdz-
niecības vietās.
Svētdien, 30. apr., plkst. 18.30 Svētā 
Pestītāja Anglikāņu baznīcā, Rīgā ar 
labdarības koncertu viesosies koris 
no Lielbritānijas In Voco Parentis un 
tā muzikālais vadītājs Džons Perijs. 
Pateicoties labdaru atbalstam, uz kon-
certu ieeja koncertā Svētā Pestītāja 
Anglikāņu baznīcā, Rīgā būs brīva, 
bez ielūgumiem.
Trešdien,  3.  maijā, Izcilais kompo-
nists Boriss Rezņiks savu 70 gadu 
jubileju svinēs ar lielkoncertu Mana 
mūža melodijas. Latvijā pirmās pop-
grupas Eolika pirmā sastāva dalīb-
nieks, ģitārists, dziedātājs un kompo-
nists Zigismunds Lorencs pēc 15 gadu 
prombūtnes ieradīsies Latvijā no savas 
mītnes zemes Kanādas, lai piedalītos 
koncertos. Pirmais jubilejas koncerts 
notiks komponista dzimšanas dienā 
Rīgā,  Kongresu namā 3.maijā, bet otrs 
Vidzemes koncertzālē Cēsis –  5.maijā.
Trešdien, 3. maijā, MetOperā soprāns 
Marina Rebeka dziedās Donna Elvira 
lomu Volfganga Amadeja Mocarta 
operas Dons Žuans. Rezervēt biļetes 
MetOpera mājas lapā.
Sestdien, 6. maijā, MetOperā soprāns 
Marina Rebeka dziedās Donna Elvi-
ra lomu Volfganga Amadeja Mocarta 
operas Dons Žuans. Rezervēt biļetes 
MetOpera mājas lapā.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


