
Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis iesniedzis 
Saeimā likumprojektu 
„Par nepilsoņa statusa 
piešķiršanas izbeigšanu 

bērniem“. Tas paredz izbeigt piešķirt 
nepilsoņa statusu pēc 2018. gada 1. jū-
nija dzimušiem nepilsoņu bērniem un 
atzīt viņus par Latvijas pilsoņiem, ja 
vien bērna vecāki nav vienojušies par 
citas valsts pilsonības piešķiršanu bēr-
nam un bērns nav citas valsts pilsonis.

Likumprojekta anotācijā Valsts pre-

zidents norāda, ka likumprojekta pie-
ņemšana veicinās saliedētas un uz Lat-
vijas tautas kopīgajām vērtībām balstītas 
Latvijas sabiedrības turpmāku attīstību. 
„Latvija ir demokrātiska un mūsdienīga 
Eiropas valsts, un ir jāpieliek visas pūles, 
lai turpinātu Latvijas valsti attīstīt un stip-
rināt. Latvijas izglītības sistēma spēj sa-
gatavot un audzināt krietnus, godprātīgus 
un atbildīgus cilvēkus, kas ir Latvijas pat-
rioti un kam ir stingra piederība Latvijas 
Republikai,“ uzsver Raimonds Vējonis.

Viņš atgādina, ka nepilsoņa statuss 

tika ieviests kā pagaidu 
risinājums pārejai no 
okupētas valsts uz neat-
karīgu Latviju. Pēc tam, 
kad līdzīgas izmaiņas 
likumdošanā veiku-
si Igaunija, Latvijā kā 
vienīgajā valstī Eiropā 
dzimst jauni nepilsoņi, 
kuru statuss pielīdzināms bijušās PSRS 
pilsoņiem, kuri pēc PSRS sabrukšanas 
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Pilsonības iegūšanu
Atvieglota ārvalstīs dzīvojošajiem latviešiem un līviem

Otrdien, 5.  septembrī,  Ministru 
kabinets atbalstīja grozījumus Minis-
tru kabineta 2013. gada 24. septembra 
noteikumos Nr. 973 Noteikumi par 
latviešu valodas prasmes un Latvijas 
Republikas Satversmes pamatnotei-
kumu, valsts himnas teksta, Latvijas 
vēstures un kultūras pamatu zināša-
nas pārbaudi.

Lai stiprinātu un nezaudētu mūs-
dienu globālās pasaules apstākļos 
Latvijas pilsoņu kopumu, kā arī, lai 
izpildītu Pilsonības likumā ietvertā 
regulējuma mērķi – nodrošināt latvie-
šiem un līviem tiesības reģistrēties par 
Latvijas pilsoņiem, tiek grozīts Minis-
tru kabineta noteikumos noteikto at-
kārtotās latviešu valodas prasmes pār-
baudes kārtošanas termiņa nosacījums 
latviešiem un līviem.

Noteikts, ka atkārtoti valodas pras-
mes pārbaudi iepriekšējo trīs mēnešu 
termiņa vietā varēs kārtot bez termiņa 
ierobežojuma viena Latvijas pilsonī-
bas iegūšanas iesnieguma izskatīšanas 
procesa ietvaros, tādējādi nodrošinot 
minētajām personām iespēju izmantot 
Pilsonības likumā noteiktās tiesības.

Tiesiskais regulējums nepiecie-
šams, jo konstatēts, ka latviešiem un 
līviem, kuru dzīvesvieta ir ārpus Lat-
vijas un kuri nenokārto latviešu valo-
das prasmes pārbaudi ar pirmo reizi, 
ierasties Latvijā uz atkārtotu pārbaudi 
pēc trim mēnešiem ir sarežģīti un bieži 
vien pat neiespējami.

Praksē ir secināts, ka 80% gadījumu 
latviešu valodas prasmi latvieši un līvi 
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Bulera sniega kalnos Viktorijā, Austrālijā, 2017. gada jūlijā.
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Valsts prezidents par pilsonību
Rosina to piešķirt visiem Latvijā dzimušajiem bērniem
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Eksperiments, kas izdevās ļoti labi
Adelaides Vanadžu Pavasara tirdziņš

No 7. septembra ikviens var pie-
dalīties interaktīvajā dzejas ieskaņo-
šanas akcijā Skandē Veidenbaumu! no 
jebkuras vietas! To var izdarīt pavisam 
vienkārši, izvēloties kādu Veidenbau-
ma dzejoli un veicot audioierakstu 
savā datorā vai mobilajā ierīcē akcijas 
vietnē https://lasi.literatura.lv.

Šajā vietnē ir iespēja sekot statisti-

kai, lai noskaidrotu akcijas populārāko 
Eduarda Veidenbauma dzejoli, kā arī 
balsot par sev tīkamāko dzejas skan-
dējumu. Tāpat iespējams apmeklēt arī 
īpaši šai akcijai veidoto audioierakstu 
kabīni, kas atrodas Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas (Mūkusalas iela 3, Rīga) 
1. stāvā, netālu no centrālās ieejas.

Vairāk nekā 200 cilvēku jau pieda-
lījušies akcijā, izvēloties kādu Veiden-
bauma dzejoli, nolasot to skaļi un ierak-
stu saglabājot kā simbolisku atzinību 
19. g.s. beigu latviešu dzejas zvaigznei!

Jau ziņots, ka visās paaudzēs lasīta-
jam dzejniekam Eduardam Veidenbau-
mam šā gada 3. oktobrī atzīmējama 
150.  jubileja. Aicinot sabiedrību, dot 
savu ieguldījumu Veidenbauma dzejas 
popularizēšanā, no 1. septembra līdz 
30. novembrim ikvienam ir iespēja ie-
saistīties akcijā Skandē Veidenbaumu!

Akciju organizē LU Literatūras, 
folkloras un mākslas institūts (LU 
LFMI) ES ERAF finansētā projek-
ta Stiprinot zināšanu sabiedrību (Nr. 
1.1.1.1/16/A/040) ietvaros. Projekta 
mērķis ir izstrādāt virtuālu pētniecī-
bas un sabiedrības iesaistes labora-
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Nekad nenāk par 
sliktu, izmēģināt kaut ko 
jaunu, sevišķi, ja var būt 
diezgan drošs, ka labas 
sekmes neizpaliks. Va-
nadzēm ir pieredze, ka 
adelaidiešiem daži ēdieni 
labi garšo, bet vienam vai 

diviem cilvēkiem savā virtuvē tos gata-
vot ir pārāk garlaicīgi, un te nu ir iespē-
ja, mazliet pakuplināt Vanadžu kasi.

Kas ir šie ēdieni? Gaļas pankūkas 
ar buljonu visiem garšo, tāpat skābi 
kāposti, rupjmaize, ābolmaize, frika-

deļu zupa un, protams, speķa pīrāgi. 
Jau pirms trim mēnešiem Adelaides 
Ziņotājā sāka parādīties sludinājums, 
kas aicināja pieteikties uz šiem gar-
dumiem, un beidzot pienāca diena, 
sestdiena, 9.  septembris, kad to visu 
varēja saņemt. Kas bija pasūtījuši, 
tiem bija ne tikai izgatavots, bet pat 
sagatavots – iepirkuma maisā viss 
jau salikts; vajadzēja tikai saņemt un 
samaksāt. Kas nebija pieteicies, tam 
vajadzēja samierināties ar to, kas bija 
palicis pāri, jo dažām lietām bija ļoti 
liela piekrišana, un gandrīz nekas pāri 

nepalika. Nekas – citreiz pieteiksies, 
un Vanadzes zinās, cik jāgatavo.

Tirdziņš bija ļoti veiksmīgs; kad 
samaksāja par izejvielām, Vanadžu 
kasei vēl atlika bez $20 veseli $800. 
Paldies cepējām un virējām: Dainai, 
Guntai, Regīnai, Ilzei, Ilgai, Rasmai. 
Paldies arī publikai, kas Vanadžu pūles 
atbalstīja. Tas ļauj cerēt, ka arī citā rei-
zē var mēģināt kaut ko līdzīgu, jo pie 
reizes izdalīja aptaujas lapu, kur pircēji 
varēs izteikt savas domas un vēlmes.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

„Skandē Veidenbaumu!“
LU LFMI akcija „Skandē Veidenbaumu!“ atvērta tiešsaistē

toriju un informācijas analīzes rīkus 
pētījumu veikšanai digitālajās huma-
nitārajās zinātnēs, iesaistīt sabiedrību 
kopīgu zināšanu radīšanā un padarīt 
publiski brīvi pieejamu, ērti lietojamu 
apjomīgu kultūras datu kopumu pēt-
niecībai un vispārējai izziņai.

Eva Eglāja-Kristsone
LU Literatūras, folkloras un mākslas 
institūta (LU LFMI) vadošā pētniece

Audioierakstu kabīne Latvijas Nacio-
nālā bibliotēkā.
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(lai gan viņu dzīvesvieta bieži ir ārval-
stīs) nokārto pirmajā pārbaudes reizē, 
kā arī tiem latviešiem un līviem, kuri 
latviešu valodas prasmes pārbaudi ne-
nokārto pirmajā reizē, ir nepieciešams 
salīdzinoši īss termiņš latviešu valodas 
runas un lasītprasmes pilnveidošanai.

Kopš 2013. gada oktobra līdz 
decembrim pilsonību reģistrēja 37 
latvieši un līvi, 2014. gadā – 146, 
2015. gadā – 88, savukārt 2016. gadā – 
93 latvieši un līvi.

Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas Personāla vadības 

un administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un 

organizatoriskā darba nodaļas vadītāja

Pilsonības iegūšanu
Turpinājums no 1. lpp.

Elvīrai Latišai – 80Laikraksta „Latvietis” redakcija un valdesveic jubilāri!
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Latviešu apvienība Austrālijā un 
Jaunzēlandē (LAAJ) šogad atzīmē 66 
darbības gadus un turpina cītīgi strādāt 
pie saviem pamatmērķiem: saglabāt un 
turpināt latviešu kultūru, pilnveidot 
latvisko izglītību, veicināt sadarbību 
starp latviešu organizācijām Austrāli-
jā, Jaunzēlandē un plašajā pasaulē.

LAAJ šogad ir atbalstījusi daudz 
un dažādus projektus, ieskaitot mums 
visiem labi pazīstamās nometnes – 
Annas Ziederes Vasaras vidusskolu, 
Tērvetes vasaras bērnu nometni un 
3x3 ģimenes saietu. Izglītojošajā jau-
niešu ceļojumā Sveika, Latvija! šogad 
piedalījās Austrālijas latviešu jaunieši 
abos šī gada braucienos. Šogad LAAJ 
atbalstīja skolotājas latviešu valodas 
skolotāju konferencēs Latvijā un Īrijā.

Ik gadu no Austrālijas uz Latviju 
joprojām tiek sūtīts tilpnis ar grāmatām. 
Latviešu grāmatas tika sūtītas uz biblio-
tēkām, aprūpes namiem, skolām un mu-
zejiem. Pagājušā gada nogalē Austrālijā 
un Jaunzēlandē viesojās virsdiriģents 
no Latvijas Ivars Cinkuss, Kultūras die-
nu ietvaros. Pēc dažiem mēnešiem tiek 
organizēta Valsts svētku runātāja vizīte 
Austrālijā. Šogad to sniegs kādreizējais 
Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers.

Turpinās mūsu mājaslapa (www.

laaj.org.au), kurā esam ietilpinājuši 
plašāku sabiedrības kalendāru. Esam 
gandarīti, ka ik mēnesi lapas apmeklē-
tāju skaits pieaug, un šobrīd lapu mē-
nesī izmanto ap 1500 skatītāju.

Mums ir vairāki sadarbības part-
neri īpašiem projektiem. Pateicamies 
Latvijas Kultūras ministrijai, Ārlietu 
ministrijai, Izglītības ministrijai un 
Sabiedrības Integrācijas fondam par 
līdzfinansējumiem.

Tomēr, lai mēs tikpat sekmīgi varētu 
turpināt atbalstīt mūsu sabiedrību arī nā-
kotnē, ir ļoti nepieciešams Jūsu atbalsts.

Šogad LAAJ rīko savu gadskārtē-
jo līdzekļu vākšanas akciju no 1. sep-
tembra  līdz  31.  oktobrim. Tāpat kā 
iepriekšējos gados, var ziedot ar čeku, 
to nosūtot Jūsu pavalsts pārstāvim, ar 
kredītkarti caur PayPal (Latvian Fe-
deration of Australia and New Zea-
land) vai arī elektroniski, pārskaitot 
naudu (Ziedo), vai arī sazinoties ar 
mums: www.laaj.org.au

Ik katru Jūsu atbalstu augsti novēr-
tējām un jau tagad pateicamies par dāvā-
to uzticību turpināt darbību arī nākotnē.

Ar cieņu,
Pēteris Saulītis

LAAJ Saimniecības daļas vadītājs
Laikrakstam „Latvietis“

Mūzikls Latvijas simtgadei
„Lolitas Brīnumputns“ meklē dziedoņus

Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) gadskārtējā val-
des sēde notiks no 27. līdz 29. septembrim, Rīgā. Valdes sēdes 
oficiālā atklāšana notiks 27. septembrī plkst. 9.00 Rīgas Latvie-
šu biedrības nama Līgo zālē, Merķeļa ielā 13, Rīgā.

Pati valdes sēde notiks no 27. līdz 29. septembrim viesnīcas 
Radi un draugi Konferenču zālē Mārstaļu ielā 3, Vecrīgā.

PBLA pārstāvniecība Rīgā

Aicinājums ziedot
Latvietības uzturēšanai un stiprināšanai Austrālijā

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Demokrātija ir 

laba lieta. Visai tautai 
ir teikšana par to, kas 
notiek savā republikā. 
Demokrātija – no grie-
ķu δημοκρατία – tautas 

vara un republika – no latīņu valodas 
res publica – sabiedriska lieta.

Ja tauta nav vienisprātis kādā jau-
tājumā, tad katrā demokrātiskā valstī 
ir mehānisms, kā atrisināt domstar-
pības. Tas visbiežāk ir vēlēšanas vai 
referendumi. Valdošais princips ir, ka 
vairākuma uzskats ir izšķirošs.

Un tagad tiekam pie sāls – kas ir tā 
tauta, kura lemj savu likteni. Tie ne-
kad nevar būt visi iedzīvotāji, jo maz-
gadīgie netiek uzskatīti par pietiekami 
nobriedušiem, lai piedalītos lemšanā. 
Tas ir dabas noteiktais ierobežojums.

Ir arī cilvēku noteiktais ierobežo-
jums. Proti, demokrātijā balsošana ir ie-
robežota uz pilsoņu kopu. Pirmā demo-
krātijā – senās Atēnās – balsot drīkstēja 
tikai pieaugošie pilsoņi – vīrieši, kuri 
nebija ne vergi, ne Atēnās rezidējošie 
ārzemnieki. Balsstiesīgie bija ne vairāk 
kā 30 procenti no pieaugušo skaita.

Tātad no demokrātijas pašiem sā-
kumiem bija noteikta cilvēku kopa – 
pilsoņi, – kuri būs lēmēji. Pilsoņu kopa 
principā nosaka, kāda būs valsts.

Kas ir Latvijas pilsoņu kopa? Ir pil-
nīgi skaidrs, ka Latvija tika dibināta kā 
latviešu valsts, ne kā kaut kāda īpatnēja 
teritoriāla vienība, kurā iekļautu Kurze-
mes guberņu, lielāku daļu no Livlandes 
jeb Vidzemes guberņas un daļu no Vi-
tebskas guberņas. Teritoriālās prasības 
balstījās uz iedzīvotāju etnisko sastāvu.

Atkarotajās teritorijās latvieši bija 
lielā vairākumā, un tāpēc varēja atļauties 
pilsonību piešķirt visiem cittautiešiem, 
kuri dzīvoja jaunā valstī un to vēlējās.

Stāvoklis pēc daudziem okupācijas 
gadiem ir nesalīdzināmi sliktāks. Mērķ-
tiecīga okupācijas varas politika apspie-
da latviešu vēlmes atjaunot neatkarību 
un to centās nodrošināt ar lielu sveštau-
tiešu nelikumīgu iepludināšanu mūsu 
zemē, kā arī ar latviešu izsūtīšanu no tās.

Vēsture pierādīja, ka tikai Latvijas 
valsts neatkarības atgūšana varēja ap-
turēt demogrāfisko lejupslīdi, kas būtu 
mums piešķīris tādu pašu likteni – iz-
miršanu – ka daudzām tautām Padom-
ju Savienības robežās.

Latvija atšķiras šai ziņā no citām Ei-
ropas valstīm, un mums vienmēr jāuzsver, 
ka mēs vēlamies izdzīvot gan kā valsts, 
bet vēl vairāk kā tauta. Mums jānodroši-
na, ka šie abi mērķi ir sasniedzami.

Pilsoņu kopas nepamatota paplaši-
nāšana varbūt netraucēs valstij izdzī-
vot, bet tā varētu izveidoties par citu 
valsti, kurai nav vairs interese aizstā-
vēt latviešu tautas intereses.

Un kurš tad mūs aizstāvēs?
GN

PBLA gadskārtējā valdes sēde
Pulcēšanās Rīgā

K o m p o -
nists Andrejs 
Jansons patla-
ban strādā pie 
projekta Brī-

numputns Latvijas simtgadē un mek-
lē lomām piemērotus vidusskolas un 
augstskolas vecuma jauniešus, kam 
interesē muzikālais teātris un kas vē-
lētos piedalīties lomu konkursā. Pasā-
kums ir līdzīgs mūziklam Gundega, 
kurā 1988. gadā Ņujorkā un Indiano-
polē piedalījās arī Juris Zemītis, Ul-
dis Siliņš un Aldis Sils.

Mūzikls saucas Lolitas Brīnum-
putns. Mēģinājumi sāksies 2018.  g. 
14. jūnijā, Rīgas 6. vidusskolā. Nakts-
mājas jāgādā pašiem. Viesizrādēs Rē-
zeknē, Liepājā, Cēsīs un Daugavpilī 

naktsmājas un maltītes būs internāta 
naktsmītnēs. Mēģinājumu laikā dalīb-
nieki saņems trīs maltītes dienā.

Ārpus Latvijas dzīvojošie var at-
sūtīt DVD disku ar runājamo tekstu 
un attiecīgām dziesmām klavieru vai 
cita instrumenta pavadījumā līdz š.g. 
15. oktobrim uz adresi:

Andrejs Jansons
 820 Loraine Ave.
Grosse Pointe  MI  48230, U.S.A.
Tālr. +1 313 466-3310;
e-pasts: jansonsa@gmail.com
Lugas tekstu un klavierizvilkumu 

piesūtīs uz pieprasījumu. CD ieraksts 
ar lugas dziesmām pieejams saitē 
BPLV100.org

Andrejs Jansons
Laikrakstam „Latvietis“
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Šie Dziesmu un Deju Svētki notika 
Baltimorā no 29. jūnija līdz 3. jūlijam 
2017. gadā. Šajā kontinentā lielākā 
daļa sarīkojumu notiek viesnīcās. Šis 
rindiņas tiek rakstītas kā dalībnieku 
iespaidi, ne kā kritika.

Baltimora – vēsturiska pilsēta 
Amerika jūras krasts, kurā 1949. gada 
rudenī ieradās latvieši no Vācijas bēgļu 
nometnēm. Tur jau bija veclatvieši no 
19. gadsimta; diemžēl atšķirīgo uzska-
tu dēļ saliedēšanās pamazām izsīka.

Piecdesmitajos gados iebraucēju 
skaits bija, apmēram, 300. Daudziem 
bija panākumi. Diemžēl, ejot dzīves 
gaitas, latviešu skaits samazinājies uz 
120.

Kā tad varēja sarīkot Dziesmu un 
Deju svētkus!? Tas bija viens no gal-
venajiem iemesliem braukt un piedalī-
ties. Protams, korī, kā parasti. Ja kāds 
vēlas to dabūt zināt, lai izlasa rakstu 
Svētku izdevuma Vadonis rakstu No 
sēkliņas izauklēts brīnumains zieds; 
autors – Vilnis Baumanis.

Īsumā, – kā pasaka dzejiski. 
Nameja dejotāji Marisa un Niks at-
rod zem Latvijas karoga Vašingtonas 
Latviešu nama panīkušu sēkliņu. Tā 
jāiestāda, – bet kur? Vašingtonā? To 
samīdīs tūristu pūļi. Ņujorkā? Apēnos 
debesskrāpji. Bostonā? Auglīgākās 
vietas aizņemtas. Baltimora! Jā, radīta 
latviešu dārziņam.

Un tāds arī bija. Jāapsveic, kad Jūs 
pat sanāksmēs centāties runāt latvis-
ki. Paldies par lielisko organizāciju. 
Apsveicam, ka esat Vadonim lietojuši 
Amerikā izdoto latviešu vārdnīcu, pat 
vārds choreografs; nebaidoties no kri-
tikas. Bravo! Mēs arī to lietosim.

Visu svētku laiku pie galvenās 
viesnīcas plīvoja Latvijas karogs. 
Mums šis karogs izskatījās nepareizs. 
Sarkanā krāsa bija pareizā tonī, bet 
strīpas nebija pareizās proporcijas. 
Informācija par šiem svētkiem bija 
ļoti laba. Jau pagājuša gadā internetā 
parādījās visāda informācija, ieskaitot 
pieteikšanās anketa, kuru bija jāsūta 
elektroniski. Katru mēnesi interesenti 
saņēma informāciju par gaidāmajiem 
sarīkojumiem, Latvijas viesiem, biļe-
tēm utt. Mūsu viesnīcā arī bija infor-
mācijas stūrītis ar dienas sarīkojumu 
kalendāru, pavadoni (kur jābūt un kad) 
un visa svarīgā informācija. Šeit arī uz 
grīdas pie parādes durvīm spīdēja šo 
svētku emblēma. Katrs cilvēks, ienā-
kot iekšā viesnīcā, to varēja redzēt.

Atklāšana
Šis sarīkojums sākās ar lūgšanu, 

kuru novadīja prāv. Anna Paza no 
LELBA Austrumu apgabala. Tad ap-
sveica dalībniekus Luterāņu Imigrā-
cijas un Bēgļu Organizācijas pārstāve, 
minot, starp citu, ka Baltimora ir šīs 
organizācijas centrāle. Tad ienesa karo-

gus – ASV, vietējo 
Latvijas karogu, 
ceļojošo Latvijas 
karogu un Dzies-
mu Svētku karogu. 
Kad ienesa Latvi-
jas karogus, tad manījām, ka vietējam 
karogam baltā strīpa bija biezāka, tāpat 
kā karogam, kurš plīvoja virs viesnī-
cas. Karogus ienesa īpatnējā veidā – 
meitene viena pati ienesa ASV karogu, 
puisis viens pats ienesa vietējo Latvijas 
karogu, puisis ar divām asistentēm ie-
nesa ceļojušo Latvijas karogu, un pui-
sis viens pats ienesa Dziesmu Svētku 
karogu. Šoreiz nebija neviena vietējās 
amerikāņu valdības pārstāvja, kurš ru-
nātu, kā citos Ziemeļamerikas Dziesmu 
Svētkos, kuros esam bijuši. Sarīkojums 
ilga 2 stundas. Formāts – uzrunas pa-
mīšus ar priekšnesumiem. Tādā veidā 
nepalika garlaicīgi. Rīcības komiteja 
sastāvēja no jauniem cilvēkiem, pēc iz-
skata 25-30 gadu vecumā. Kad uznāca 
Rīcības komitejas priekšniece Marisa 
Gudrā, viņa dabūja ovācijas, sevišķi 
izteiktu no vīriešu publikas. Viens no 
priekšnesumiem bija tautas dejas – iz-
pildīja vietējie. Uznāca un nostājās pa-
matstājā. Mūzikas nav, dejotāji gaida 
diezgan ilgi, apmēram, 5 minūtes. Visu 
laiku puišiem rokas plecu augstumā – 
nevienu reizi nenogura. Cepuri nost! 
Šo sarīkojumu nobeidza Apvienotais 
Austrumkrasta koris – ļoti iespaidīgi.

Garīgās mūzikas koncerts
Šis koncerts notika vecā Luterāņu 

baznīcā. Visa baznīca tika izmantota. 
Uzstāšanās – no priekšas, aizmugu-
res un sāniem. Pirms paša sākuma 
bija lūgums neaplaudēt, tikai beigās. 
Iemesls, – lai mūzikas skaņas aptver 
klausītājus. Tā arī bija. Latvijas Kultū-
ras Akadēmiskais koris Sōla uzstājas 
no priekšas, aizmugures un sāniem. 
Pēdējie divi gabali – koris sastājas 
aplī, un dziedāja viens otram pretī. 
Ļoti iespaidīgi. Aplaudēja ar ovācijām. 
Par vokālo un instrumentu solistiem 
varētu daudz ko teikt. Prieks bija būt 
klāt, bet atļaujos izteikt atzinību par 
mūziķim, bez kura koncertā reti va-
rētu iztikt. Šajā reize Davids Heinze, 
kurš spēlēja klavieres un ērģeles (ie-
skaitot vienu solo) pusi programmai. 
Bija redzēts ar palīdzot korim.

Jaundeju skate
Šis sarīkojums patiesība choreo-

grafetas jeb raksturu dejas sacensība. 
Šāda veida sarīkojums bija pirmo reizi 
redzēts Klīvlandes Dziesmu Svētkos 
1960. gados. Tagad tāda skate ir kat-
ros Dziesmu Svētkos. Choreografi 
iesniedz savas dejas novērtēšanas ko-
mitejai, izstāstot dejas struktūru un 
stāstu. Dejā jābūt latviskiem dejas 
elementiem, soļi, jēga un sajūta. No-
vērtēšanas komiteja arī ņem vēra dejas 
izpildījumu. Dejas bija interesantas un 
vienai pat bija pazīstama dejas meldija 
mazliet pārtaisīta. Dejoja vairākas deju 
kopas no Latvijas – dažas sauktas par 
ansambļiem, dažas par kopām. Viena 
bērnu kopa – Sienāzītis no Īrijas, ļoti 
skaisti un precīzi nodejoja. Jau no ma-
zuma viņi dejo ar lieliem žestiem. Šī 
kopa guvusi zelta medaļu 2016. gadā 
Bulgārijā. Šī ir mūsu nākotne. Pirmo 
reizi mēs viņus redzējām Hamiltonā, 
Kanāda 2014. gadā. Viņi visus pārstei-
dza ar savu precizitāti. Mums arī likās, 
ka viņi nemaz nav novecojuši.

Teātris
Aktieri no Latvijas Nacionāla te-

ātra, luga kanādiešu autora tulkota 
latviešu valodā. Aktieri caurmērā labi 
un dabīgi spēlēja. Ir vienmēr risks, ka 
tulkojumā pazūd situācijas izpratne 
un nozīme. Mēs to jūtam dažās vie-
tās. Mēs jūtam, ka šī luga bija nevietā 
Dziesmu Svētkos; bija visādas kontro-
versiālas tēmas, piem., homoseksuali-
tāte, precētai sievai gaidāms ārlaulības 
bērns utt. Šādos kulturālos svētkos 
vajadzētu latviešu autoru lugu, kuru 
visas paaudzes saprot.

Tautas dejas
Šim sarīkojumam telpa bija liels 

sportu stadions. Šeit laikam ziemā spē-
lē ledus hokeju. Piedalījās, apmēram, 
700 dejotāju no 32 ASV, Kanādas, 
Īrijas un Latvijas deju kopām. Daži 
dejotāji bija diezgan gados, bet bija 
arī 12 bērnu kopas. Bija patīkami, ka 
vārds kolektīvs nebija lietots. Vai kur 
labi! Latvijas dejotāji tomēr izcēlās ar 
savu māksloto stilu. Sarīkojumā dejas 
bija sadalītas četros vēsturiskos pos-

Austrumkrasta Dziesmu un Deju svētku iespaidi
Arī austrālieši piedalās

 
Turpinājums 5. lpp.

Latvijas kultūras ministre Dace Melbārde Atklāšanā.
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mos – Latvijas senos laikos, brīvvalsts 
laikos, otrā pasaules kara un Padomu 
Latvijas laikā un mūsdienās. Bija ska-
tītājiem priekšā trīs ekrāni. Pa dejas 
laiku uz iekšējā ekrāna rādīja dejas 
nosaukumu un kad un kurš pierakstīja 
jeb choreografeja. Uz ārējiem ekrā-
niem rādīja, kā deja un dejotāji izskatī-
jās Latvijā un ārzemēs. Kad dejoja se-
nās dejas, bija ļoti patīkami redzēt, kā 
vairākas kopas dejoja to pašu deju. Iz-
skatījās it kā ļaudis būtu sanākuši kopā 
kā uz zaļumballi un dejotu sava prieka 
dēļ. Dejas stilu un izpildījuma progre-
sīvās pārmaiņas, kuras kādreiz notika 
nemanītas, bija ļoti gaumīgi parādītas.

Kopkora koncerts
Mēs paši piedalījāmies šajā sarī-

kojumā. Viss koris, kā arī lielākā daļa 
diriģentu bija tautas tērpos. Tas deva 
tādu siltu, tautisku sajutu. Bija arī ļoti 
patīkami dziedāt kopā ar vairākām pa-
audzēm un gada gājumiem. Koncertā 
spēlēja pilns orķestris. Bija ļoti pacilā-
ta sajūta dziedāt, piemēram, Gaismas 
Pili, Saule, Pērkons, Daugava, Pērko-
nītis un citas dziesmas orķestra pava-
dījumā. Dažas dziesmas pavadīja kok-
les. Koklētāji – divi diriģenti (parādot 
savu vispusību) un koristi.

Koordinēt šādu sarīkojumu prasa 
ļoti lielas organizēšanas un deleģēša-
nas spējas. Kopkora koncerta vadītā-
ja Krisīte Skare, veica šo ļoti labi un 
apzinīgi ar humoru. Visi koristi bija 
ļoti labi informēti par katru soli. Tas 
arī deva drošu sajūtu. Publika arī tika 
informēta par vairāku zemju dalīb-
niekiem un arī to skaitu. Kā var ie-
domāties, Latvijas dalībnieki saņēma 
vētrainus aplausus. Kad Krisīte teica, 

un divi no Austrālijas, tad arī ļoti skaļi 
aplaudēja. Tas mums abiem deva tādu 
lepnu sajūtu, ka varējam ar godu pār-
stāvēt mūsu kontinentu.

Svētku bankets
Lai dotu kārtīgu un svinīgu nobei-

gumu šiem svētkiem, šis bija pēdējais 
formālais sarīkojums. Tika celti galda 
latviski ēdieni glaunā veidā. Daudzi 
produkti, ieskaitot Rīgas Melno balza-
mu, bija ievesti no Latvijas. Galvenais 
šefpavārs bija arī strādājis Latvijā.

Ir ļoti interesanti piedalīties Dzies-
mu Svētkos vairākas pilsētās un ze-
mēs. Tomēr organizēšana un parašas 
ir citādākas. Vienmēr ir labi redzēt, kā 
latvieši dzīvo un darbojas visādās pa-
saules malās.

Šīs piezīmes ir tikai koristu/ap-
meklētāju atminas. Kaut arī visus sarī-
kojumus nevarējam apmeklēt, vispārē-
ja sajūta bija, ka mēs esam ļoti latviskā 
vidē; jo tā sēkliņa, ko tagadējā brašā 
paaudze iestādīja, izplauka plašumā. 
Viens gandarījums mums ir, ka Austrā-
lija vismaz tika pieminēta. Būtu jauki, 
ja mūsējie apmeklētu Ziemeļamerikas 
Dziesmu Svētkus (un arī otrādāk). Ja 
no sākuma ir šaubas, tad braucot mājas 
slēdziens – bija gan vērts braukt!!

Nākošie lielie Dziesmu Svētki – 
Kultūras dienas ir Latvijā – 2018. gadā, 
Adelaidē – 2018. gada nogalē un tad 
Kanādā – 2019.
BRAUCIET VISUR PĒC KĀRTAS!!

Māra un Ivars Medenieki
Laikrakstam „Latvietis“

...Dziesmu un Deju svētki
Turpinājums no 4. lpp.

Tautas dejas.
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Mēs pasaulē
Austrālija, diaspora, mediju projekts 2017

Šajās intervijās nerunāsim par 
emigrācijas iemesliem dažādos laika 
posmos, bet gan par to, kā diasporā no-
tiek cīņa par latviskuma saglabāšanu 
katrā nākošajā paaudzē, kā gadu gaitā 
mainās šīs cīņas metodes un kādi ir tās 
rezultāti. Lai arī mums visiem ir kopī-
ga kultūra un valoda, diasporas kopie-
nas dažādās valstīs ir atšķirīgas. Arī 
latviskuma saglabāšana, mainoties pa-
audzēm, mainās, jo mainās diasporas 
pieredze, mainās motivācija un mainās 
apstākļi, kas to visu ietekmē.

Ir valstis, kurās biedrības un lat-
viešu sabiedriskā dzīve sāka veidoties 
jau aizpagājušajā gadsimtā. Te minama 
kaut vai viena no visvecākajām latvie-
šu diasporas organizācijām pasaulē – 
Sanktpēterburgas Latviešu evaņģēliski 
luteriskā draudze, kas sāka darboties 
1835. gadā. Savukārt gadsimta beigu 
posmā biedrības un apvienības pasaulē 

sāka veidoties jau visai aktīvi, piemē-
ram, Brīvo latvju biedrība Filadelfijā, 
kas dibināta 1892. gadā, vai Maska-
vas Latviešu apvienība, kas izveidojās 
1895. gadā. Latviešu biedrību skaits 
pasaulē turpināja augt arī pagājušā 
gadsimta sākumā, īpaši pēc 1905. gada.

Ir virkne valstu, uz kurām latvie-
ši aizplūda pēc Otrā pasaules kara, un 
pēdējo septiņdesmit gadu laikā tur ra-
dīti stabili un spēcīgi latviešu centri. 
Tādi, kā Toronto Latviešu biedrība 
Kanādā, Latviešu Centrs Minhenē, 
Vācijā, arī Adelaides Latviešu biedrī-
ba Austrālijā un citur.

Pēdējais emigrācijas vilnis, nu jau 
mūsdienās, diasporai ir devis jaunus 
vaibstus un jaunas sabiedriskās ini-
ciatīvas. Rosība sākas zemēs, kurās 
līdz šim latviešu sabiedriskā dzīve bija 
gandrīz nemanāma. Spilgtākie piemē-
ri tam ir Īrija un Dānija.

Katram laika posmam un katram 
emigrācijas vilnim ir bijuši savi iemes-
li un sava vēsture, bet mums visiem ir 
arī daudz kopēja. Šī interviju sērija ir 
stāsti par latviešu centieniem saglabāt 
savu identitāti dažādās pasaules malās 
un pirmais no tiem – intervija ar Māru 
Priedkalni no Austrālijas.
Māra Priedkalne
Kā es uzaugu Austrālijā

Māra ir Austrālijas latviete, kas 
dzimusi ASV. Mēs satikāmies šovasar 
Īrijā, un Māra piekrita sarunai par lat-
viskuma saglabāšanu Austrālijā, jo tur 
nodzīvota viņas mūža lielākā daļa, tur 
pēc Otrā pasaules kara bija nonākusi 
Māras mammas ģimene.

Māras stāstam centos saglabāt vi-
ņas īpašo Austrālijas latvietes akcentu, 

 
Turpinājums 13. lpp.
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Pazīstamā Sidnejas jauniete, 
komponiste Ella  Mačēna uzvarē-
jusi radiostacijas Fine Music 102,5 
gadskārtējā Jauno komponistu kon-
kursā (Young Composer Award 
2017). Balva ir $5000, un kompozī-
cijas pirmatskaņojums Willoughby 
Symphony koncertizpildījumā un pēc 
tam – atskaņošana radio program-
mās.

Ella jau Sidnejas latviešiem ir labi 
pazīstama, jo gadiem viņa mūs ieprie-
cinājusi dažādos Sidnejas Latviešu 
biedrības (SLB) un citu organizāciju 
sarīkojumos. Ella Sidnejas Universi-
tātē izstudējusi kompozīciju un šogad 
turpat gatavojas pabeigt maģistra grā-
du.

Šī gada sākumā SLB Ellai pasūtīja 
kompozīciju biedrības 65 gadu jubile-
jai, kuru sarīkojumā atskaņoja trio no 
Adelaides.

Ellas komponētās dziesmas pasūtī-
juši un dziedājuši gan kori Latvijā, gan 
arī šeit – Austrālijā.

Pašlaik viņa komponē Tasmānijas 
Simfoniskajam orķestrim un nesen sa-
ņēma aicinājumu komponēt nākama-
jiem Kanādas (Red. Latviešu) Dzies-
mu svētkiem.

Ellas konkursā uzvarējušās kom-
pozīcijas pirmatskaņojums sestdien, 
16.  septembrī, plkst. 19.00 un at-
kārtojums svētdien, 17.  septembrī, 
plkst. 14.00 The Concourse koncert-
zālē, Chatswood.

Jānis Čečiņš
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums SLB mēnešrakstā 
„Ritums“

Vīru koris VESERIS 
šogad atzīmē veiksmīgu 
otro darbības gadu ar 
jubilejas koncertu sest-
dien, 2017. g. 28. oktob-
rī  Melburnas Latviešu 
nama Lielajā zālē, Ins-
trumentālistiem pievie-

nosies čellists Jānis Laurs, veltot kon-
certam savu virtuozo spēli un izjūtu.

Koncerta programma ietvers LV 
Simtgades Dziesmu svētku repertuāru, 
skanēs izvilkumi no Uģa Prauliņa cik-
la Pagānu gadagrāmata, un a cappella 
žanra mūslaiku pērles. Kora vispārējais 
mērķis ir iedziļināties vīru kora dzies-
mu klasikā, kā arī attīstīt pieredzi vai-
rākos mūslaiku mūzikas žanros. Kora 
sastāvā ir daudz solistu un instrumen-
tālistu, un ikkatram biedram ir aicinā-
jums parādīt savas muzikālās spējas. 
Būs arī pirmatskaņojums Sandras Bir-
zes jaunradītajam ievadam Introit, īpa-
ši komponēts šim jubilejas koncertam, 
čellistam Jānim Lauram un VESERIM.

VESERIS šī gada aprīlī ieguva 1. pa-
kāpi LNKC kora skatē ar 42,80 punk-
tiem (no iespējamiem 50). Kopš skates 
VESERIS ir īpaši pievērsies Dziesmu 
svētku repertuārā, un cītīgi gatavojas 
nākamam skates ierakstam 2018. g. ar 
cerību piedalīties LV Simtgades Dzies-
mu svētku Noslēguma koncertā. Šī 
gada jūlijā VESERIS baudīja sekmīgu 
uzstāšanos koncertā Melburnas Lat-
viešu ciema labad. (Skat rakstu: http://
laikraksts.com/raksti/7389). Oktobrī 12 
no kora sastāva dosies uz Adelaidi pie-
vienoties DV vīru korim DAUGAVA, lai 
atzīmētu šī ilggadīgā vīru kora jubileju.

Vīru kora VESERIS: priekšnieks/
dibinātājs – Roberts Birze; mākslinie-
ciskie vadītāji – Roberts Birze, Sandra 
Birze; diriģenti – Sandra Birze, Edgars 
Vegners, Ivars Štubis; kormeistare – 
Sandra Birze; viesmākslinieks – Jānis 
Laurs (čells).

VESERIS laipni aicina apmeklēt kora 
2. jubilejas koncertu sestdien,  2017.  g. 
28.  oktobrī,  Melburnas  Latviešu 
nama  Lielajā  zālē,  plkst.  16.00. Lū-
dzam ieņemt sēdvietas laicīgi, zāles dur-
vis publikai būs atvērtas no plkst. 15.40.

Ieeja pret ziedojumiem, sākot no 
$15; Daugavas skolas bērniem ieeja 
bez maksas.

Tuvāka informācija:
roberts.birze@gmail.com

>>> | <<<
Sandra Birze

Laikrakstam „Latvietis“

Vīru kora „VESERIS“
Divu gadu jubilejas koncerts

Vīru koris „VESERIS“.

Jānis Laurs.

Ella Mačēna – uzvarētāja!
Pirmatskaņojums būs sestdien

Ella Mačēna. FO
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Filma „Dvēseļu putenis“ – Latvijas Simtgadei
Aicinājums ziedot filmas uzņemšanai Latvijas simtgades programmā

Filmas Dvēseļu putenis uzņemša-
na pēc rakstnieka Aleksandra Grīna 
tāda paša nosaukuma romāna motī-
viem ir vērienīgākais kino notikums 
atjaunotās Latvijas vēsturē. Tas būs 
stāsts par latviešu strēlniekiem. Stāsts 
par desmitiem tūkstošu latviešu jau-
nekļu un vīru, kas gan brīvprātīgi, gan 
izvēles trūkuma dēļ lēja savas asinis 
Pirmā pasaules kara un Krievijas pil-
soņu kara frontēs. Viņu kopība radīja 
precedentu latviešu tautas spēkam.

Latvijas Saeima šai filmai, kuru 
Kultūras ministrija un Nacionālais kino 
centrs ir iekļāvis Latvijas valsts simtga-
des filmu sarakstā, ir piešķīrusi 1,3 milj. 
eiro; tās patrons ir Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis. Taču, lai varētu uzņemt 
visas četras tajā iecerētās kauju ainas, 
ir nepieciešams piesaistīt arī sponsoru 
finansējumu. Filmas tapšanu atbalsta 
vairāki Latvijas lielie uzņēmumi (Latvi-
jas Mobilais telefons, ģenerālsponsors ir 
viens no Latvijas dzimtajiem zīmoliem – 
veikalu tīkls Depo, Jūrmalas pilsētas paš-
valdība u.c.), jo filmas kopējais budžets ir 
vairāk nekā 2 milj. eiro. Tāpēc filmas vei-
dotāji, kā arī laikraksts Latvijas Avīze, kas 
ir šī projekta informatīvais atbalstītājs, 
aicina projektā piedalīties arī tautiešus, 
kuru mītnes zeme ir ārpus Latvijas. Visi 
ziedotāju vārdi būs redzami filmas titros.

„Es nevaru nosaukt bez Aleksand-
ra Grīna „Dvēseļu puteņa“ nevienu 
citu romānu, kas tik vienkārši, skaidri 
un reizē skarbi atspoguļotu Latvijas 
valsts tapšanas procesu.

Kad uz Ziemassvētku kauju muzejā, 
kas atrodas Tīreļpurvā, ierodas jaunie-
ši, mēs ne tikai mēģinām viņiem izstāstīt 
vēsturi ar faktiem, ko viņi, visticamāk, 
ātri aizmirst, bet radīt tās sajūtas, kas 
bija latviešu strēlniekos, lai jaunie cilvēki 
saprastu, ka strēlnieki nebija kaut kādi 
mistiski cilvēki kaut kad sen atpakaļ. Viņi 
bija tādi paši jauni cilvēki kā mūsdienu 
jaunieši, tikai izrauti no ierastās ikdienas 
vides. Liekam viņiem iedomāties, kā būtu, 
ja viņiem atņemtu visus mobilos telefonus, 
sociālos tīklus un citas komunikācijas ie-
spējas un nostādītu izvēles priekšā, kādā 
atradās tie jaunieši, kas cīnījās strēlnieku 
vienībās. Redzu, ka jaunieši aizdomājas,“ 
saka vēsturnieks Dagnis  Dedumietis, 
kurš piesaistīts filmas tapšanas procesam 

kā vēsturnieks.
Pēdējā reize, 

kad Dvēseļu putenis 
tika celts lielā godā, 
bija 1934. gada 
valsts svētku 
priekšvakars, kad 
Nacionālajā teātrī 
uzveda rakstnieka 
Aleksandra Grīna 
un Voldemāra Zon-
berga drāmu Dvēse-
ļu putenis.

„Vēl nekad ne-
piedzīvota sajūsma 
un pacilātība val-
dīja vakar Nacionālā teātrī A. Grīna 
„Dvēseļu puteņa“ pirmizrādē. (..) Izrā-
dē ierodas Valsts prezidents A. Kviesis 
un Ministru prezidents K. Ulmanis. 
Viņus sagaida Nacionālā teātra va-
dība. Augštelpās sapulcējās viss Mi-
nistru kabinets, ģeneralitāte un diplo-
mātijas pārstāvji.“ (Laikraksts „Rīts“, 
1934. gada 18. novembris.) Laikraksti 
publicēja pozitīvus un lasītājus saviļņo-
jošus rakstus par šo notikumu.

Režisors Dzintars Dreibergs: „Sā-
kot darbu pie mūsu veidotās spēlfilmas 
projekta īstenošanas, komandā aici-
nāju radošas personības ar latviskām 
saknēm, kuras dzīvo un strādā ārzemēs 
un kuras sevi pierādījušas, strādājot 
pie liela mēroga projektiem pasaulē. 
Latviešu izcelsmes komponiste Lolita 
Ritmane, kura dzīvo ASV, jau pēc pir-
mās mūsu sarunas bija ar mieru uzsākt 
darbu pie mūzikas komponēšanas kara 
drāmai Dvēseļu putenis. Tas mums ir 
liels gods, jo Lolitas komponētā mūzika 
skan gan Holivudas seriālos un animā-
cijas filmās, gan arī vairākās Holivudas 
lielbudžeta filmās un viņa ir saņēmusi 
arī prestižo „Emmy Award“ balvu.

Komandā ir iesaistījies arī bijušais 
rīdzinieks, režisors un Ņujorkas Uni-
versitātes profesors Boriss Frumins. 
Valdis Celmiņš ir viens no spējīgāka-
jiem, talantīgākajiem operatoriem, 
kurš arī iekļauts komandā.“

Filmas Dvēseļu putenis pirmo ainu 
uzņemšanā, kas ilga līdz 4. jūnijam, 
iesaistīti 29 aktieri un aptuveni 750 
masu skatu dalībnieki.

„Tā bija pēdējo gadu vērienīgākā 

aktieru atlase,“ stāsta aktieru atlases 
režisore Gunita Groša. Viņa kopā ar 
saviem kolēģiem piecos mēnešos starp 
9. līdz 12. klases skolēniem, pavisam 
1073 puišiem, atrada filmas centrālā 
tēla Artūra Vanaga atveidotāju Oto 
Brantevicu no Turlavas, kurš šogad 
pabeidza pamatskolu.

Režisors Dzintars Dreibergs pastās-
tīja, ka Līgatnē bijušās papīrfabrikas tel-
pās filmas veidotāji ierīkojuši treniņno-
metni, kur strēlnieki gatavojas pirmajām 
kaujām. Šo ainu uzņemšanai izmanto 
autentiskus kareivju mācību paņēmie-
nus, ieročus un spēkratus, ar vizuālo 
specefektu palīdzību ataino bumbu sprā-
dzienus un kara lidmašīnu pārlidojumus.

Dvēseļu puteni uzņems četros pos-
mos. Pirmajā noslēguma posmā vairāk 
aktieri, amatieri, brīvprātīgie jaunsargi 
un karavīri no Latvijas armijas pulcē-
jās Vecrīgā, Mazajā Pils ielā, kur tika 
attēloti 1915. gada notikumi, kad uz 
mācībām nosūtīja pirmo latviešu brīv-
prātīgo ešelonu un strēlnieku pavadīša-
na izvērtās grandiozā svinīgā gājienā.

Bet otrais filmēšanas posms no-
ritēs no septembra līdz oktobrim, sa-
vukārt trešo un ceturto posmu filmēs 
2018. gada janvārī un maijā. Filmas 
pirmizrāde būs 2019. gada 11. novem-
brī – tieši 100 gadus pēc latviešu strēl-
nieku izcīnītajām Brīvības cīņām.

Māra Lībeka,
„Latvijas Avīzes”, žurnāliste

Laikrakstam „Latvietis“

„Dvēseļu puteņa“ filmēšana iesākta ar strēlnieku iesauk-
šanas ainām.
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neieguva nekādu citu pilsonību.
„Nepilsoņu statusa piešķiršanas 

izbeigšana bērniem ir simbolisks solis, 
kas ļautu pārtraukt apzinātu dažādu 
Latvijas sabiedrības grupu pretnostatī-
šanu un mērķtiecīgu šķelšanu. Nepilso-
ņu statusa piešķiršanas izbeigšana ļau-
tu mūsu sabiedrībai daudz lielākā mērā 
saliedēties un veltīt spēkus mūsu valsts 

attīstībai,“ uzskata Valsts prezidents.
Pēc likumprojekta pieņemšanas iz-

maiņas attiektos uz aptuveni 50 līdz 80 
jaundzimušajiem gadā. 2016. gadā ne-
pilsoņa statuss tika piešķirts 52 bērniem.

Saskaņā ar 2017. gada maijā veik-
tās sabiedriskās domas pētījumu cen-
tra SKDS aptaujas datiem 76% Latvi-
jas iedzīvotāju atbalsta to, ka Latvijā 
dzimuši nepilsoņu bērni automātiski 
kļūtu par Latvijas pilsoņiem līdz ar 
piedzimšanas brīdi, ja vien bērna ve-

cāki neizvēlētos citas valsts pilsonību.
Likumprojekts atbilst Latvijas 

starptautiskajām saistībām, ko Latvijas 
Republika uzņēmusies, ratificējot ANO 
Bērnu tiesību konvenciju un Starptau-
tisko paktu par pilsoniskajām un poli-
tiskajām tiesībām. Ikvienam bērnam ir 
tiesības uz pilsonību ar piedzimšanas 
brīdi. Ja vecāki nenodrošina šo bērna 
tiesību ievērošanu, par to jāgādā valstij.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Prezidenta preses dienests

Valsts prezidents par pilsonību
Turpinājums no 1. lpp.
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Šogad 1.  septem-
bris iezīmējās ne tikai 
ar to, ka tā ir pirmā sko-
las dienas, bet arī ar to, 
ka sevi pieteica Blum-
berga fonds, aicinot 
K. K. fon Stricku villā 
apmeklēt Ilmāra Blum-

berga Venēcijas darbu izstādi Paliks 
tikai lidojuma sajūta.

Droši vien ikvienam cilvēkam, 
kurš interesējies par teātri, gleznie-
cību, grāmatu grafi ku un plakātu, Il-
māra  Blumberga vārds ir ļoti tuvs, 
izraisot viskrāsainākās un garīgi vi-
sietilpīgākās asociācijas. Kā zināms, 
2016. gada 11. februārī mākslinieks 
aizgāja mūžības ceļos. Tas bija trie-
ciens daudziem kultūras cilvēkiem, 
jo likās viņš būs vienmēr un mūžīgi 
iepriecinās ar saviem darbiem. Mēs 
maldījāmies; – ļaužu vidū nav nemir-
stīgo, tie mājo vienīgi fi lmās un fan-
tastikas romānos. Ilmārs Blumbergs 
aizgāja, un iestājās klusums, par viņu 
neko vairs nedzirdējām. Radās pat jau-
tājums – vai viņš ir vispār bijis? Tagad, 
kā redzams, nodibināts Blumberga 
fonds, kurš uzturēs dzīvu mākslinieka 
piemiņu.

Pirmā izstāde pēc viņa aiziešanas 
veltīta Ilmāra Blumberga Venēcijas 
tēmai veltītajiem zīmējumiem. To ir 
ap 60, un tie darināti uz rokas lējuma 
papīra. 2004. gadā māksliniekam bija 
izdevība turpat pusotru mēnesi uztu-
rēties Venēcijā un atvērt izstādi Lūg-
šana par redzēšanu. Daļa šajā laikā ta-
pušo zīmējumu bija iespiesti grāmatā, 
tagad atklātībā parādās arīdzan agrāk 
nepubliskoti darbi.

Izstādes rīkotājiem K. K. fon Stric-
ka villa Aristīda Briana ielā 8 likās 
vispiemērotākā šo Venēcijas zīmēju-
mu izstādei.

Atgādināsim, ka šajā vietā 
1854. gadā fabrikants Šulcs atvēra alus 
brūzi, ko 1868. gadā nopirka vietējais 
vācu tirgotājs un uzņēmējs Karls Kris-
tofs fon Strickis (Stritzky). 1889. gadā 
viņš pasūtīja arhitektam Karlam Joha-
nam Felsko greznu mūra dzīvojamās 
mājas projektu. Fon Stricka alus da-
rītava pirms I Pasaules kara bija otra 
lielākā Rīgā. Kara laikā visas iekārt as 

tika aizvestas uz 
Krieviju, bet at-
pakaļ neatgriezās. 
Pagājušā gadsim-
ta 20. gados šeit 
atradās Annas 
Ašmanes mūzi-
kas un ritmiskās 
vingrošanas sko-
la, arī citas iestā-
des; 30. gados pat 
Rumānijas vēst-
niecība. Daži no 
izstādes viesiem 
atcerējās, ka padomju laikā šeit iera-
dušies, lai saņemtu vīzas – atļaujas iz-
braukšanai uz ārzemēm.

Šobrīd nams kopš 2015. gada ir 
kļuvis par diezgan nozīmīgu kultū-
ras centru Miera ielā – nams atrodas 
tuvu Miera ielai. Telpas gan vēl nav 
restaurētas un ne arī īpaši krāsotas, 
tikai noberztas no sienām vecās tape-
tes un krāsojums, vietām zudis vecais 
apmetums, taču par bijušo greznību 
liecina lieliskās podiņu krāsnis, gries-
tu apdares dažās istabās, bistes sienās. 
Apgaismojums arī nav tas labākais, lai 
apskatītu tik smalkus darbus, kādi ir 
Ilmāra Blumberga zīmējumi. Tomēr 
1. stāva telpas stāsta par bijušiem la-
biem laikiem, ko tā reiz piedzīvojusi, 
un kas mākslas gaisotnes dēļ atgādina 
Venēciju.

Venēcija vienmēr ir bijusi daudzu 
slavenu personību ilgu zeme un dzī-
vesvieta, kur radīti ievērojami darbi. 
Vai vēl ko jaunu 
var atklāt šajā mū-
žīgajā svētku pil-
sētā? Izrādās – var. 
Ilmāram Blumber-
gam izdevies radīt 
savu redzējumu, 
kurā liela vieta ie-
rādīta daudzajiem 
kanāliem, ūde-
ņiem, gondolām, 
protams, izcila-
jai arhitektūrai. 
Mākslinieks dod 
nojausmu par šo 
pilsētu un aicina 
turp, lai piedzīvo-
tu to brīnumu, ko 

reiz piedzīvojis viņš.
Par Venēciju atgādina arī bronzas 

pēdiņas, kas bija skatāmas izstādē 
San Ludoviko baznīcā Lūgšana pa 
redzēšanu un kas tagad izcentrētas 
atsevišķā glāžainā, pusdrupušā telpā 
uz ar melnu apklāta postamenta. Lai 
gan ir zināms, ka tām par modeli kal-
pojis mākslinieka draugs un dzejnieks 
Imants Tilbergs, tomēr tagad neatstāj 
sajūta, ka tās ir paša Ilmāra Blumberga 
kājas, ja jau viņš bieži sevi izmantoja 
par mākslas darba vielu, un ka tās ap-
liecina par mākslinieka klātesamību, 
ja ne fi ziski, tad vismaz garīgi.

Pēc brīža ataust atmiņā Ilmāra 
Blumberga pēdējā izstāde ar visai izai-
cinošo nosaukumu Es nemiršu, un tad, 
ja esi aplūkojis visus darbus, liekas, ka 
viņš patiesi nav miris, viņš ir tepat lī-
dzās, blakus.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Blumbergs nevaid miris

Skats no izstādes.
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Skats no izstādes. „Lūgšana par redzēšanu“.
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E: info@seloniamigration.com.au
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Katru gadu uz čet-
rām dienām koris dodas 
pa Daugavu ar plostiem, 
laivām – kas nu vien sa-
nāk – un sniedz koncertus 
abos Daugavas krastos, 
parasti kādus 10 – 12. Šī 

jaukā tradīcija iesākās pirms septiņiem 
gadiem un šogad beidzās ar to, ka koris, 
līdz ar Daugavu, devas jūriņā. Tā arī sa-
nāca, ka brauciens bija garāks.

Ceturtdiena
Mierīgi (Un šī bija uz kādu laiku 

pēdējā reize, kad varētu lietot šo vārdu 
saistībā ar ceļošanas veidu.) koristi ar 
vilcienu ceturtdien devās uz Ogri, lai 
nodziedātu pirmo koncertu Ogres Lute-
rāņu baznīcā. Mirdza un Jānis sagaidīja 
koristus ar smalkmaizītēm un kafiju, un 
tad koristi devas baznīcā, kur skaidri 
vārdi un skanīga dziedāšana piepludinā-
ja baznīcu. Pēc koncerta, kad jautāju par 
koncerta iespaidiem, abi izteicās, cik 
skaists koncerts, cik labi redzēt baznīcu 
tik pilnu, un kādu prieku koristi sagādā-
juši ar savu garīgo dziesmu programmu.

Un tad uz Daugavu, kur sākās eks-
trēmā daļa. Bija divas laivas: vikingu 
laiva un tāda pa daļai noslēgta laiva. 
Lai tiktu uz tās, bija jābalansē uz šau-
ras laipas, jākāpj caur vikingu laivu, kas 
šūpojās Daugavas viļņos, un jāsaspie-
žas slēgtajā daļā; nu, vismaz domājam, 
ka tur būsim sausi, lai gan pieci koristi 
palika uz klāja, ko vēlāk gauži nožēloja. 
Devāmies pa Daugavu, kur vējš upi jau 
dancināja tā, ka tā metās ar sparu pret lo-
giem, šļakstēja pa spraugām un uz klaja 
vienkārši ar savām ūdens rokām visus 
apkampa. Koristi sēdēja ar termo krū-
zēm atspiestām pret jumta logu malām, 
mēģinādami kaut cik saķert ūdeni un iz-
mantoja glābšanas vestes kā aizsardzības 
līdzekli pret ūdens uzbrukumu. Un, jo 
ātrāk laiva peldēja, jo vairāk ūdens sitās 
pret logiem. Bet kāpēc jādodas tik ātri? 
Nu jātiek laicīgi uz Sv. Meinarda salu, 
kur paredzēts koncerts un jānogādā ko-
riste slimnīcā, kurai izrādījās ir lauzts un 
pāršķelts pirksts; sanāk, ka kāpt pāri lai-
vai, kas šūpojas un atsitas pret otru laivu, 
nemaz tik vienkārši nav! Nemaz nezinu, 
kā gāja cilvēkiem vikingu laivā, bet lai-
kam arī tur ūdens ar viņiem parotaļājās.

Sv. Meinarda salu bija pārņēmis vēja 
pūķis, kas visus mēģina iepūst Daugavā, 
ieskaitot piecus līdz kauliem izmirkušus 
koristus. Diriģents koristus mēģināja 
kaut cik pasargāt no vēja uzbrukuma, 
nostādīdams tos pie sienas, bet, lai gan 
spīdēja saule, vējš bija nežēlīgs. Klausī-
tāji, toties, sēdēja un priecājās pa kon-
certu; šī situācija nemainījās visos kon-
certos. Pēc koncerta man stāstīja, cik 
ļoti viņi priecājās par kora ierašanos, 
par iespēju dzirdēt iemīļotas dziesmas 
tik kvalitatīva kora izpildījumā.

Pēc koncerta koris ar uzlabotām 

akrobātiskām prasmēm iekāpa laivās, 
lai dotos uz Nāves salu, tikai šoreiz 
neviens nepalika uz klāja, jo tik daudz 
rezerves drēbju jau arī nebija! Izman-
todami krūzes un glābšanas vestes visi 
gandrīz sausi nokāpa no laivas Nāves sa-
las krastā, kur dārza soli bija salikti ūde-
nī, lai kaut kādā veidā būtu iespējams 
tikt krastā. Tur koristi pazuda mežā, jo 
ceļš uz koncerta vietu nebija īsti skaidrs, 
it sevišķi, ja kāds skaidroja, ka jāiet pa 
labi, bet faktiski izrādījās, ka jāiet uz 
pretējo pusi. Beidzot īstais ceļš tika at-
rasts, un koncerts izskan. Te bija ieku-
rināts ugunskurs, un pēc koncerta jau-
nieši palika uz kādu brīdi pie ugunskura 
padziedāt. Rihardam līdzi bija ģitāra, 
tad kā nu nedziedāt. (Man jāsaka, ka es 
reti esmu redzējusi Rihardu bez ģitāras, 
ja nu vienīgi tad, kad guļ un ēd, bet me-
žus, jūrmalas, koncertzāles, purvus viņš 
izstaigā spēlēdams.) Uz Nāves salu daļa 
klausītāju bija devušies ar savām laivām, 
jo nebija gribējuši palaist garam tādu no-
tikumu. Kā parasti, klausītāji priecājās 
par kora viesošanos, par melodisko un 
harmonisko dziedāšanu, par to, ka koris 
velta savu laiku, lai koncertētu ārpus Rī-
gas. Tad atpakaļ pa tumsu uz laivām un 
naktsmājām. Lai gan likās, ka nobrauk-
ta jau nedēļa, bija beigusies pirmā diena.

Piektdiena
Piektdienas rītā Daugmales folklo-

ras grupa bija koristiem noorganizē-
jusi izklaidi. Jauks ansamblis spēlēja, 
un koristi ieguva jaunus uzskatus par 
dančiem. Kad vēlāk runāju ar koris-
tiem par to, kas viņiem visspilgtāk 
palicis atmiņā no koncertturnejas, viņi 
bieži pieminēja tieši dančus.

Jautrais rīts beidzās, un koristi devās 
gatavoties nākamajam koncertam. Šis 
tika izsludināts kā īss, eksperimentāls 
koncerts. Eksperimentāls, jo koristi ne-
stāv viens otram blakus, bet bija izkaisīti 
ap Lejas ezeru un sadziedājās pāri eze-
ram, cītīgi skatoties uz diriģenta rokām, 
cerēdami, ka varēs tās saskatīt! Bet vis-
pirms, tur bija jātiek; – nu līdz tam kādi 
5 km. Koristi stāstīja, ka bija dīvaini 
dziedāt – it kā būtu viens pats. Bet klau-
sītājiem patika, ka koris bija ieradies 

dziedāt pie viņu iemīļotā ezera, jo, sa-
vienojot abas lietas, bija dubults prieks.

Un tagad atkal ekstrēmais sākās. 
Jaunieši bija jau izlēkājušies un kādu 
gabaliņu nostaigājuši. Ja turp ejot bija 
forši, doties pa daļai pa mežu, tad at-
pakaļ ceļā bija pavisam citādi, jo uz-
nāca pamatīgs lietus, meža takas kļuva 
dubļainas un slidenas. Bet neko darīt, 
jādodas pa upi uz nākamo koncertu.

Šoreiz vējš nesagādāja nekādus 
ekstrēmus apstākļus, bet iekāpšana un 
izkāpšana no laivām gan. Daugava ir 
skaista, plata upe, un šur tur krasti ir 
pastāvi. Viegla piebraukšana un iz-
kāpšana sanāca tikai Rīgā. Citur bija 
jāatdarina kalnu kazas, un zēniem bija 
jāsastājas ķēdē, lai pārvietotu mantas 
un palīdzētu meitenēm. Tomēr šad 
tad kāds korists nolaidās uz dupša, jo 
laipa no kuģa uz krastu bija pavisam 
nestabila. Tāpat bija arī pie Daugmales 
pilskalna, kur bija nākamais koncerts.

Šajā koncertā korim piebiedrojās 
Daugmales folkloras grupa. Skatītāji 
bija izkaisīti pa drupām, redzami pret 
pelēkām debesīm, bet koris dziedāja 
pilsdrupu pakājē. Dziedāšanai sekoja 
danči un neiztrūkstošais lietutiņš. Pēc 
koncerta un dančiem koristi pa visīsāko 
(un stāvāko) ceļu devās uz laivām. Bei-
dzot visi bija sakāpuši un varējām doties 
tālāk, vēl ilgi un dikti mājot Daugmales 
iedzīvotājiem, kas pēc koncerta devas uz 
upes krastu, lai atvadītos, un tas izteica 
to prieku, ko kora BALSIS viesošanās un 
sadarbošanās ar vietējo grupu sagādāja.

Otrā krastā koris Lōja jau dziedāja 
pie Daugavas lībiešu un viņa vadoņa Ako 
piemiņas zīmes. Korim atkal priekšā stā-
vēja garais process dabūt visus koristus 
uz sauszemes. Beidzot pie ugunskura, 
kas vēl nav kārtīgi iededzies, pašā krast-
malā pret indigo zilām debesīm un tumšo 
upi, jauniešu balsis izplūst, dziedot dzies-
mas, kas aizkustina, aizrauj, liek aizdo-
māties. Šoreiz izskan arī lībiešu dziesma. 
Laikam jau pareizi izrunāja vārdus, jo 
neviens nelaboja, bet skaļi aplaudēja.

Nu tad, mierīgi uz nakts dusu? Kur 
nu! Atkal jākāpj laivās un tad vēlāk ar 

Ekstrēms sports
Jauniešu kora BALSIS koncertturneja pa Daugavu
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Jau sen zinu, ka Kār-
lis Streips arī ir viens no 
Trimdas bērnu bērniem, 
jo mazliet jau iepriekš 
zināju par viņa māmi-
ņu Līgu un labi pazinu 
viņa tēti Laimoni Strei-
pu. Vairākus gadus abi 

bijām Latviešu Fonda padomē. Zinu, 
ka abi bija latviešu sabiedrībā ļoti ak-
tīvi. Tāpat zinu arī to, ka Kārlis Latvi-
jā dara neparasti daudz un ir viens no 
aizņemtākajiem cilvēkiem Latvijā vis-
pār, nemaz nerunājot par citiem trim-
das bērnu bērniem, kas dzīvo Latvijā. 
Tie gan arī visi ir ļoti darbīgi un ražīgi.

Jau agrāk vairakkārt biju pie Kārļa 
griezusies ar lūgumu pie manis pie-
nākt un parunāties, bet vienmēr viņš 
atrunājās ar lielu nevaļu, ko es varēju 
saprast, bet negribējās ar to būt mie-
rā, jo noteikti gribēju viņu dabūt savā 
pēdējā grāmatā. Tādēļ nesen griezos 
pie viņa atkal ar sirsnīgu lūgumu, aiz-
bildinājos ar savu vecumu un slimību, 
kā arī ar to, ka pazinu viņa vecākus un 
labprāt saņemtu viņa dzīves stāstu arī 
rakstiski.

Biju bezgala priecīga, ka jau pēc 
stundas man tas bija epastā. Tikpat ātri 
dabūju no viņa ģimenes fotogrāfiju ar 
atļauju pierakstīt viņa dzīves stāstam 
savus komentārus un nosūtīt to man 
pierastām redakcijām. Nudien, ne ar 
vienu citu no līdz šim iepazītiem trim-
das bērnu bērniem man sadarbība nav 
bijusi tik ātra un viegla. Tagad zinu, 
kāpēc vienmēr skatos visu, kur vien 
viņš televīzijā parādās. Vēl tikai gribu 
pievienot dažus viņa biogrāfiskos da-
tus, ko atradu internetā.

„Kārlis Streips dzimis 1960. gadā 
Čikāgā ķīmiķa Laimoņa un mākslinie-
ces Līgas Streipu ģimenē, kurā audzis 
kopā ar trim māsām. Gadu mācījies 
Minsteres Latviešu ģimnāzijā. Studējis 
žurnālistiku Ziemeļilinoisas un Mēri-
lendas Universitātēs, pēc tam darbojo-
ties televīzijas uzņēmumos Ilinoisā un 
Kanzasā kā korespondents un diktors. 
Streips ir darbojies Amerikas Latviešu 
apvienībā. Latvijā pirmo reizi ieradies 
1989. gadā, kad viņam šeit piedāvāja 
strādāt par angļu valodas pasniedzē-
ju. Pēc tam strādājis Latvijas Univer-
sitātē, pasniedzot televīzijas žurnālis-
tiku. Kopš 1991. gada pastāvīgi dzīvo 
Latvijā.“

Tālāk tas, ko man uzrakstīja Kārlis 
pats.

„Tas bija 1989. gada februārī, kad 
dzīvoju Kanzasas štata galvaspilsētā 
Topekā, Amerikā un strādāju vietējā 
televīzijā kā politikas korespondents. 
Iezvanījās telefons, otrā galā bija mana 
nelaiķe māte, Līga Korsts Streipa. Ar 
Darba Sarkanā karoga apbalvotā Pēte-
ra Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 
kā padomju laikā sauca mūsdienu Lat-

vijas Universitāti, 
mammai bija pie-
dāvājusi darbu kā 
angļu valodas pa-
sniedzējai augst-
skolas Svešvalodu 
fakultātē, cita star-
pā tāpēc, ka viņa 
savulaik Amerikā 
uzrakstīja grāmatu 
Easy Way to Latvi-
an, lai tie amerikā-
ņi, kuriem gadījās 
sapāroties ar kādu 
latvieti, varētu 
iemācīties latvie-
šu valodu, un pēc 
tam variantu otrā virzienā – Vieglais 
ceļš uz angļu valodu, kas Latvijā ātri 
vien kļuva par lielu bestselleri. Es, kā 
viņas mantinieks, vēl šobaltdien ik pa 
laikam saņemu autortiesību summiņu, 
ne pārāk lielu, bet kā mīļu piemiņu par 
māmiņu, kura negaidīti aizgāja mūžī-
bā 1991. gada aprīlī.

Mūsu sarunas brīdī viņa jau vai-
rākkārt bija bijusi Latvijā; atceros, pa-
gājušā gadsimta 80. gadu sākumā vai 
vidū viņa stāstīja, kā čekists, kuram 
bija uzdots viņai izsekot, izskatījās tik 
drūms, ka viņa apstājās un pavaicāja 
viņam, vai viņam nav garlaicīgi.

Savukārt, pavisam lepna mamma 
bija tad, kad viņa apmeklēja lielo ga-
datirgu Latvijas Brīvdabas muzejā, sa-
runājās ar rokdarbniecēm, jo viņa pati 
arī bija liela rokdarbniece un māksli-
niece, un sarunas beigās viņai pavai-
cāja: No kura kolhoza tad jūs nākat? 
Mamma nevarēja vien nopriecāties par 
to, ka viņas latviešu valodas līmenis 
bija tāds, ka vietējie viņu noturēja par 
vietējo, nevis par sievieti, kura gandrīz 
visu mūžu bija nodzīvojusi Amerikā.

Taču minētajā telefona sarunā 
mamma par piedāvājumu no augst-
skolas nebija laimīga, jo viņai tobrīd 
bija liels projekts Amerikā, kuru viņa 
nevarēja atļauties pamest. Līdz šai 
dienai nezinu kāpēc, bet no manas 
mutes atskanēja vārdi „labi, tad tu pa-
liec Amerikā, es braukšu tavā vietā.“ 
Kolīdz tie bija izskanējuši, man prātā 
iešāvās doma: „Jēziņ, ko tu tagad esi 
izdarījis?!“ Es nebiju nekāds augstsko-
las pasniedzējs, es biju televīzijas ko-
respondents. Kā gan es kādam varēšu 
mācīt valodu?

Dieviņš uzsmaidīja. Topekā arī ir 
augstskola, un tā sanāca, ka tieši tajā 
vasarā tā piedāvāja kursu par angļu 
valodas mācīšanu sveštautiešiem. No 
darba brīvajā laikā to nokārtoju, no-
pirku dažādas mācību grāmatas un 
1989. gada 1. septembrī, nedēļu pēc 
Baltijas ceļa, kuru es labprāt būtu re-
dzējis un kurā labprāt būtu piedalījies, 
mēs ar mammu ieradāmies Latvijā, 
manā gadījumā – pirmoreiz mūžā.

Bija jālido caur Helsinkiem, tur 
viesnīcā bija grūti gulēt nezināmā 
priekšā. Nākamajā rītā devāmies uz 
ostu. Mammai līdzi bija koferis pilns 
ar grāmatām; viņa vienmēr uz Latviju 
veda grāmatas, par kurām varas ies-
tādes droši vien īpaši nepriecājās, bet 
laikam viņa prata tos apvārdot. Līdzi 
arī bija Makintoša dators, kuru mam-
ma bija lietojusi Amerikā, kura vārds 
bija Anšlavs par godu rakstniekam un 
māksliniekam Anšlavam Eglītim un 
kuru viņa atdeva Latvijas Tautas fron-
tei. Prāmī atbraucām līdz Tallinai, tur 
mūs sagaidīja Svešvalodu fakultātes 
pārstāvis un ar savu mašīnu atveda 
mūs līdz Rīgai. Atceros brauciena lai-
kā pāris reizes sarāvies – eu, tur taču 
uz izkārtnes kaut kas ir rakstīts latvie-
šu valodā! Nācās pie tā pierast.

Istabiņas mums ar mammu bija 
uzņēmuma VEF tā dēvētajā profilak-
torijā; tā bija iestāde, kur VEF daudzie 
darbinieki varēja atpūsties, tur bija da-
žādas veselības aprūpes procedūras. 
Iemesls, kāpēc arī mums tur deva nu-
muriņus, bija tāds, ka es angļu valodu 
mācīju ne tikai universitātes studen-
tiem, bet arī VEF augstākajai vadībai, 
tajā skaitā Jurim Bindem, kurš laikā 
kopš tam ir kļuvis par ilggadīgu LMT 
telekomunikāciju uzņēmuma vadītāju. 
Nezinu, cik lielā mērā viņa angļu va-
lodas prasme ir pateicoties man, bet tā 
nu tas bija.

Angļu valodu arī mācīju Tautas 
frontes ļaudīm, vispār LTF mītne Vec-
pilsētā man bija kā otras mājas. Jau 
pirmajā dienā, kad bijām Latvijā, mēs 
ar mammu tur aizgājām, atradām vie-
nu cigareti pēc otras pīpējošu Sarmīti 
Ēlerti, kura tolaik bija LTF informāci-
jas daļas vadītāja, un pavaicājām, vai 
varam palīdzēt. Mūs tūdaļ pat nolika 
pie dažādu preses relīžu un cita veida 
dokumentu tulkošanas.

Mamma kopā ar mani profilak-
torijā nodzīvoja pāris mēnešus, tad 
viņa devās atpakaļ uz Ameriku. Viņa 
brauca vilcienā no Rīgas uz Ļeņingra-

Trimdas bērnu bērni un mazbērni Latvijā (22)
Trimdas bērnu bērns – Kārlis Streips

 
Turpinājums 11. lpp.

No labās: Kārlis Streips.

FO
TO

 n
o 

K
ār

ļa
 S

tr
ei

pa
 ģ

im
en

es
 a

rh
īv

a



Piektdien, 2017. gada 15. septembrī Laikraksts „Latvietis“ 11. lpp.

du, no kurienes tad bija lidmašīna uz 
ASV. Atceros, vēlāk viņa stāstīja, ka 
viņa bija kupejā ar trim krievu tautības 
vīriešiem, neviens no kuriem latviešu 
valodu neprata, bet sievieti savā vidū 
viņi uzcienāja ar visu, kas viņiem bija 
līdzi paņemts un labi aprūpēja. Es viņu 
pavadīju līdz Rīgas Centrālstacijai, 
noraudāju pāris asaras un tad devos 
tālākās gaitās.

Ai, kāda togad bija aizņemtība! 
Man katru dienu bija trīs, četras, pie-
cas, sešas lekcijas universitātē un citur; 
Tautas frontē es ne tikai tulkoju teks-
tus, bet arī piedalījos valdes sēdēs, pa-
līdzēju veidot LTF apkārtrakstu Atmo-
da un tās angļu valodas versiju, kuru 
rediģēja laba draudzene no Kanādas 
Sarma Dindzāne. Sakarā ar viņu inte-
resants stāsts. Kaut kad tā gada laikā 
Rīgā ieradās televīzijas korespondents 
no telekompānijas CBS Amerikā Pī-
ters Vansants. Viņš veidoja reportāžu 
par latviešu tautas neatkarības centie-
niem. Viņš un Sarma saskatījās, un nu 
jau daudzus gadus viņi ir laulāti, dzīvo 
Amerikā un audzina bērnus.

Savukārt man, kā jau minēju, reti 
kad bija laiks atvilkt elpu. Ļoti lielā 
mērā ironiska bija mana klātbūtne Lat-
vijā vispār, un paskaidrošu – kāpēc. 
Savulaik es mācījos Minsteres Lat-
viešu ģimnāzijā Vācijā, un kādā dienā 
tur bija paneļdiskusija par jautājumu: 
Kas notiktu, ja Latvija rīt atgūtu savu 
neatkarību? Tas bija 1978. gadā; tātad 
ļoti ilgi pirms Mihaila Gorbačova un 
visa pārējā. Es paudu uzskatu, ja tas tā 
notiktu, tad no rietumiem Latvijā at-
grieztos ļoti maz cilvēku. Kā nekā, cil-
vēkiem ir darbs, māja, ģimene, bērni 
skolā un viss pārējais; vai tad viņi va-
rēs tā uz sitienu pārcelties uz Latviju?

Pārējie diskusijas dalībnieki mani 
kārtīgi nostrostēja par patriotisma un 
latviskuma trūkumu, bet galu galā, 
pirmkārt, es biju nudien viens no pir-
majiem rietumu latviešiem, kuri pār-
cēlās uz dzīvi tēvzemē un, otrkārt, 
man izrādījās taisnība. Nudien visai 
maz latviešu no citām pasaules malām 
ir pārcēlušies uz dzimteni vai tēvzemi, 
krietni lielāks skaits pēdējos gados ir 
piesitis pēdu un emigrējis citur.

Tautas fronte, kā minēju, man bija 
kā otras mājas. Pirmkārt, tur bija ko-
pētājs, kas tajos laikos Padomju sa-
vienībā bija ļoti liels retums, un tur es 
varēju kopēt materiālus angļu valodas 
mācīšanas vajadzībām. Tas bija mil-
zīgs atspaids, un brīžos, kad aparāts 
bija salūzis, biju gaužam izmisis. Lai-
mīgā kārtā, tas notika reti.

Otrkārt, frontes bēniņos bija tele-
vizors ar satelītu, kas arī tobrīd bija 
ļoti liels retums, tur es varēju skatīties 
amerikāņu televīzijas raidījumus, par 
ko bija liels prieks, jo Latvijas televī-
zijā tolaik neko īpaši interesantu nede-
monstrēja, ja nu vienīgi bieži noska-
tījos Panorāmu un ar interesi vēroju, 

kā Latvijas televīzijas ļaudis arvien 
vairāk un vairāk met kažoku uz otru 
pusi, no PSRS propagandistiem pārto-
pot par kārtīgiem žurnālistiem. Tāpat 
ļoti interesants bija Edvīna Inkēna, 
Ojāra Rubeņa un Jāņa Šipkēvica raidī-
jums Labvakar. Taču, kopumā ņemot, 
televīziju skatīties arī man nebija īpaši 
daudz laika.

Liels notikums manā dzīvē tajā 
gadā bija 1990. gada 4. maijā, kad Lat-
vijas PSR Augstākā padome pieņēma 
neatkarības atjaunošanas deklarāci-
ju. Pirms tā brīža Latvijā bija Aug-
stākās padomes vēlēšanas, un es ļoti 
daudz laika pavadīju, datorā ievadot 
Tautas frontes kandidātu biogrāfijas 
un kampaņas dokumentus, daudzos 
gadījumos rakstītus rokrakstā, kuru 
bija gaužām sarežģīti atšifrēt. Toties 
uz klaviatūras rakstīt es protu ļoti ātri, 
par to ar atzinību rakstīja kādreizējā 
Tautas frontes varone un vēlākā ār-
lietu ministre un diplomāte Sandra 
Kalniete. Par to esmu lepns. Savukārt 
4. maijā mans uzdevums bija tulkot 
notikumus milzīgajam baram ārval-
stu žurnālistu, kuri bija sapulcējušies 
Augstākās padomes namā.

It kā tas būtu bijis aizvakar; at-
ceros, kad sākās balsojums, katram 
deputātam savu balsojumu paziņojot 
atsevišķi, es arvien stingrāk un stin-
grāk raudzījos grīdsegā, zinādams, ja 
es ar kādu saskatīšos, tad raudāšana 
būs neizbēgama, tik triumfāls bija tas 
mirklis. Reiz rezolūcija bija pieņemta, 
mēs visi iegājām sēžu zālē un dziedā-
jām Dievs, svētī Latviju, vai pareizāk 
sakot, citi dziedāja, es raudāju. Man 
ar Dievs, svētī Latviju vienmēr ir bijis 
sarežģīti. Tā gada laikā baznīcā gāju 
Doma baznīcā, un nereti dievkalpoju-
ma laikā no mācītāja atskanēja vārdi 
Dievs, svētī Latviju, ieskanējās Doma 
masīvās ērģeles, un arī tad citi dzie-
dāja; es biju maza nelaimes čupiņa uz 
grīdas. Vēl šobaltdien, par to domājot, 
acīs saskrien asaras.

Un par Latvijas valsts himnu, starp 
citu, varu arī pastāstīt, ka tā pati Sand-
ra Kalniete man reiz stāstīja par mani-
festāciju pie Rīgas jūras līča, ko rīkoja 
Vides aizsardzības klubs. Arī tur bija 
paredzēts to dziedāt, bet drošības pēc 
Sandra uzaicināja profesionālu kori, jo 
viņa nebija pārliecināta, ka visi mani-
festācijas dalībnieki zinās dziesmas 
tekstu.

Pāris mēnešus pēc 4. maija es at-
griezos Amerikā ar tādu zaldāta apzi-
ņu – termiņš nokalpots, dzīvosim tā-
lāk. Iestājos maģistratūrā Merilendas 
Universitātē ar domu kļūt par žurnālis-
tikas profesoru. Taču pusslodzes darbs 
man tajā laikā bija Amerikas Latviešu 
apvienībā, un 1991. gada janvārī, tā 
dēvēto barikāžu laikā, darbs kļuva par 
pilnas slodzes darbu, cita starpā tāpēc, 
ka barikāžu laikā mēs cauru diennakti 
dežūrējām pie telefona, ja nu kāds zva-
nīs no Latvijas. Tautas frontei padom-
ju Latvijā bija savējās operatores tele-
kompānijā, kuras sarunu ar ārvalstīm 

varēja izkārtot pāris minūšu, nevis 
vairāku dienu laikā, kā tas bija citreiz 
un vēl kādu laiciņu pēc valsts neatkarī-
bas atjaunošanas. Tādas mums arī bija 
Amerikā. Mums arī bija aizvēsturisks 
teleksa aparāts. Uz tā rakstot, veidojās 
gara lenta ar caurdurtiem punktiņiem, 
tad šo lentu ievietoja aparātā, un at-
šifrētā veidā tā nonāca otrā galā. Brī-
nums!

Brīdī, kad Latvija pilnībā atguva 
savu neatkarību, biju Amerikā, Gare-
zera vasaras nometnē un skolā, kur to-
brīd bija seminārs par Latvijas nākot-
ni. Ai, kāds mums visiem bija prieks! 
Pāris nedēļas pēc tam, Pasaules Brīvo 
Latviešu apvienības priekšnieks Gu-
nārs Meierovics un es devāmies uz 
Maskavu, kur notika Eiropas Drošības 
un sadarbības organizācijas apspriede. 
No liela attāluma redzēju pašu Mihai-
lu Gorbačovu ar Albānijas kartes zī-
mējumu uz pieres.

Mēs uzturējāmies Latvijas vēst-
niecībā Maskavā, kur galvenais, ko 
atceros, ir tas, ka tur bija ļoti augsti 
griesti un ļoti daudz odu, kas nav labs 
savienojums. No Maskavas mēs at-
braucām uz Rīgu, kur mans uzdevums 
bija atrast biroja telpas PBLA birojam 
Latvijā.

Biju paredzējis, ka Latvijā būšu 
maksimums pāris nedēļas. Procesa 
laikā devos uz Latvijas Ārlietu mi-
nistriju Vecrīgā, kur tagad ir Dānijas 
vēstniecība. Sarunā ar toreizējo ārlietu 
ministru Jāni Jurkānu bildu, Amerikā 
es gribētu atgriezties maģistratūrā, vai 
varbūt es uz pusslodzi varētu strādāt 
Latvijas vēstniecībā Vašingtonā? Mi-
nistrs atbildēja – jā, bet vispirms būs 
jāpavada pāris mēneši ministrijā, mā-
cīties par diplomātiju. Kādu brīdi pa-
domāju un tad pateicu – labi. Piezvanī-
ju uz Amerikas Latviešu apvienību un 
uz dzīvokli, kurā tobrīd mitinājos; pa-
teicu, vēl pāris mēnešus būšu Latvijā.

Taču kolīdz es uzrados ministrijā, 
ļaudis sāka aicināt mani palikt pavi-
sam, pavisam. Te taču ir daudz sva-
rīgāks darbs nekā ārpasaulē! Sākumā 
šaubījos, bet pēc pāris mēnešiem atkal 
pateicu – labi.

1991. gada decembrī Jurkāna 
kungs, Augstākās padomes deputāte 
Valentīna Seile un es devāmies ceļoju-
mā uz Āziju. Visu braucienu uzsauca 
Taivāna, kura cerēja, ka tāpēc Latvi-
ja tai sniegs oficiālu atzīšanu. Tā tas 
arī notika, bet tikai uz pāris gadiem, 
pirms lielā Ķīna uzlika ķepu mūsu 
valsts centieniem, un Latvija atzīšanu 
pārcēla no Taipejas uz Pekinu.

Tomēr brauciens bija luksusa kaln-
gals! Bijām Singapūrā, Japānā (Kur 
mūs īsti neviens negribēja redzēt, jo 
japāņi tobrīd ļoti cerēja, ka no Krievi-
jas tie spēs atgūt tā dēvētās Kuriļu sa-
las; viņi negribēja Maskavu kacināt.), 
Dienvidkorejā un Taivānā.

Taivānā bija liels bankets, kur ķī-
nieši uzjautrinājās ar tradīciju, proti, 

Trimdas bērnu bērni... (22)
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visām pekelēm jāveic akrobātiskais gā-
jiens, lai tiktu krastā. Bija jau vēls, un va-
rēja dzirdēt, kā koris gandrīz kopīgi no-
pūšas. Tātad nolēma, ka turpat visu ņems 
ārā no laivām un ies ar kājām uz nakts-
mītni, jo esot tikai kāds kilometrs pa vir-
su jānoiet. Nu labi, garā ķēdē, no laivām 
uz krastu daži koristi un diriģents, stāvot 
upē, sāk padot mantas. Tas nebija nekāds 
sīkums, jo debesis nav vairs indigo zilas, 
bet gan piķa melnas. Labi gan, ka mobi-
liem telefoniem ir lukturīši, jo otra rinda 
ar koristiem stāvēja un visu apgaismoja.

Beidzot visi kā bruņurupuči, ar 
mantām uz muguras, pa tumsu devās 
pārgājienā uz naktsmītni Salaspilī. Un 
tad debesis atvērās, vējš meta kūleņus 
ap koristiem, grāba aiz lietus plēvēm, 
jakām, dzina lietu sejā... kāpēc neva-
rēja no mugurpuses pūst? Diemžēl ne-
bija iespēja kā bruņurupucim ierauties 
savā mājiņā; – atkal ekstrēmais sports!

Tad izmirkuši paši, ar salijušām man-
tām, mēs ierodamies naktsmītnē, kur sa-
gaida siltas, gardas vakariņas un, cik for-
ši, bija arī kafijas automāts! Pārrunu laikā 
(Tādas notiek regulāri, lai spriestu, kā la-
bāk rīkoties nākamā posmā.) nolēma, ka 
nākamajā rītā tomēr brauks ar busu līdz 
laivām un neies 8 km ar mugursomām, 
jo ekstrēmais sāk apnikt!

Sestdiena
Sestdienas rīts bija saulains un sauss. 

Bet ir jau arī cita veida izaicinājumi, ne 
tikai laika apstākļu vai vingrotāju līdz-
svara izjūta nepieciešamība! Nobraucām 

pie upes, lai dotos tālāk uz peldošās pirts 
un divām laiva. Ir divas, kur trešā? Upes 
vidū gaida, kad kāds vai kas to atbrīvos 
no upes smiltīm! Bet, kā jau diriģents 
teica, nav jau tas, ka ir izaicinājumi, bet 
kā ar tiem tiek galā! Šoreiz tiek galā ar 
trīs mašīnām: koristi zvana vecākiem un 
divas mašīnas ierodas, lai daļu aizvestu 
uz Rīgu, bet pēdējai grupai jābrauc ar 
taksi – nekā citādi nevar, jo visiem ir jā-
būt koncertā Rīgā pie Televīzijas torņa. 
Pārējie sakāpa laivās un devās pa upi.

Forši braukt pa upi, kad spīd saule, 
kas liek ūdenim mirgot, un kad tas neš-
ļakst laivā. Pie torņa tie, kuri brauca ar 
mašīnām, ir jau klāt, bet kur tad diri-
ģents un peldošā pirts? Kā nav, tā nav! 
Vai tad atkal uzsēdās uz sēkļa? Nē... šo-
reiz pietrūka degvielas. Bet koncertam 
tomēr jāsākas kaut cik laicīgi, un lai-
mīgā kārtā jaunieši uzstājās ne tikai kā 
koris, bet arī kā solisti. Tātad, koncerts 
sākās ar Riharda ģitāras pavadījumu un 
solo gabaliem. Pēc laiciņa ieradās diri-
ģents. Koncerts šeit sastāvēja no divām 
daļām: ārā pie torņa un tad tunelī pie 
ieejas, kur bija pavisam cita akustika.

Tad koristiem pienāca atpūtas brīdis; 
nu laikam pareizāk būtu teikt – enerģis-
ka izklaide. Uz trīs stundām tie devas pa 
Daugavu ar smailītēm. Neviens neizkri-
ta, neviens nenogrima, jauks, brīvs laiks, 
tikai upe un izprieca. Un tad jau bija jāga-
tavojas otram šīs dienas koncertam Arkā-
dijas Parka bijušajā estrādē. Uz šo koncer-
tu bija ielūgti dziedātāji no visiem Rīgas 
koriem, jo koncerts sastāvēja no Dziesmu 
Svētku dziesmām. Foršs koncerts, jo šīs 
dziesmas reti bija izskanējušas iepriek-
šējos koncertos. Koristi no citiem koriem 

priecājas, ka ir iespēja dziedāt pie Dzies-
mu Svētku virsdiriģenta.

Trešais koncerts sākās plkst. 21.00, 
Smiļģa muzeja dārzā. Daudziem koris-
tiem šis koncerts bija vismīļākais. Tam 
bija tāda neparasta noskaņa. Agri ie-
stājās tumsa, un, lai apgaismotu dārzu, 
bija galda lampas, kas tika izdalītas iz-
klaidus pa dārzu un radīja tādu maigu, 
maģisku atmosfēru. Dziedāja koris, bet 
bija arī astoņi solo gabali. Koncertam 
bija tāda miera un viegluma sajūta, jo 
visi izaicinājumi izturēti un jau pagātnē.

Svētdiena
Svētdienas rītā visi kājām devāmies 

uz Gaismas Pili, kur ir pirmais dienas 
koncerts plkst. 11.00. Te klausītāji ļoti 
priecājās pa akustiku, par to, ka var sa-
dzirdēt un saprast katru vārdu. Koris uz-
stājās atrijumā, kur balsis skaisti pacēlās, 
kad vīri vieni paši dziedāja (Māte Saule), 
vai kad dziedāja viss koris. Rakstīju jau, 
ka katram koncertam bija sastādīta sava 
programma, bet jauniešu repertuārs ir 
tiešām iespaidīgs, jo šajā koncertturnejā 
pavisam kopā bija 17 koncerti!

Koncerts nodziedāts, un jaunieši 
kājām devās uz Mazo Ģildi. Dabīgi, 
ka arī tur sanāk uzstāties, jo tās ir kora 
mājas visus šos 30 gadus. Tur arī ap-
mainām mugursomas pret ceļa somam, 
jo pēc šī koncerta koris dosies gar Brī-
vības pieminekli, kur uzdziedās; tad 
pa Rīgas kanālu ar laivām uz ostu. Tur 
kāps Tallink kuģī Isabelle, lai dotos uz 
Stokholmu, jo arī Daugava ieplūst jūras 
līci, ne jau apstājas pie Rīgas robežas.

Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

Daugavas Vanagi
Melburnas nodaļas 2017./2018. g. valde

Pirmā rindā no kreisās: Kasiere 
Gunta Vagare, priekšsēdis Jānis 
Kārkliņš. Otrā rindā: Sekretāre Sil-
via Miglis, sarīkojumu vadītāja/me-
dija sakari – Ilze Ābele, speciāliem 
uzdevumiem Juris Vīksne, priekš-
sēža vietnieks Aleksandrs Grimms. 
Trešā rindā: Jauniešu vadītāja Dai-
na Jefimova, protokolists Markus 
Dragūns, biedrzine Koidula Nemīro. FO
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kas bija jaušams visas sarunas laikā.
„Manas mammas tēvs (Red. Māras 

vectēvs) nevarēja ciest Austrālijas vasa-
ras. Viņš vienkārši nevarēja tās izturēt. 
Bet bija kaut kāds laiks, kad viņiem bija 
jādzīvo Austrālijā, jo viņiem bija iedota 
pilsonība. Taču līdzko viņš varēja, tā ar 
visu ģimeni pārcēlās uz ASV, uz Ka-
lamazū, kur dzīvo ļoti daudz latviešu.

Mičiganā ir īsta ziema, gluži kā 
Latvijā, un tas viņam patika. Tur mans 
vecaistēvs arī nomira un vecāmāte arī. 
Manai mammai jau bija kādi 19 vai 20, 
vai pat 21 gads, kad tas notika.

Mans tēvs tajā laikā atbrauca uz 
ASV mācīties. Viņš iesāka par vete-
rinārārstu, bet turpināja ar anatomijas 
studijām. Tur, Amerikā, mani vecāki 
satikās un apprecējās. Es piedzimu 
Mineapolē. Pēc tam mēs vēl vairākus 
gadus dzīvojām Eiropā – Minhenē, Pa-
rīzē, Lionā, Keimbridžā.

Ap 1972. gadu tēvam piedāvāja 
darbu Adelaides Universitatē par ana-
tomijas profesoru, un tā mēs pārcēlā-
mies uz Austrāliju. Man toreiz bija seši 
gadi, un man tā bija pirmā sastapšanās 
ar Austrāliju, lai gan abi vecāki tur bija 
uzauguši.

Mans tēvs arvien uztraucās par to, 
ka latviešu valoda un kultūra izmirs 
un ka latviešu valoda Latvijā pārkrie-
vosies, un viņš apzināti atrada tādu 
sievu, kas viņam bija gatava dzemdēt 
daudz bērnu, un tā arī bija. Es ģimenē 
esmu vecākā no sešiem bērniem.

Tēvs bija ļoti aktīvs latviešu sabied-
rībā gan korporācijā, gan baznīcā, Gai-
dās un Skautos, visādās organizācijās.

Pusaudžu gados es jau biju lepna, 
ka esmu latviete, bet grūtāk bija tad, 
kad biju vēl bērns. Man uz skolu mam-
ma līdzi deva pusdienas, un tur vienmēr 
bija latviešu ēdiens, kas atšķīrās no citu 
bērnu ēdiena. Mani klases biedri brīnī-
jās, kāpēc man ir rupjmaize un aknu pa-
stēte ar skābiem gurķīšiem un biezpiens 
ar redīsiem. Tagad es saprotu, ka tās 
bija īpašas un, es pat teiktu, izsmalcinā-
tas maizītes, bet toreiz man bija kauns.

Un man arī, protams, nepatika iet 
uz to latviešu skolu katru sestdienu, 
kad es biju bērns. Austrāliešu bērni 
atpūtās vai gāja sportot, bet man bija 
jāiet uz skolu. Kad es izaugu lielāka, 
es, protams, sapratu, ka visas citas 
etniskās grupas – itāļi vai ungāri, vai 
grieķi darīja tāpat. Tie bērni taču arī 
gāja uz sestdienas skoliņām.

Kad es jau biju pusaudze, es biju lep-
na, kas varēju uzvilkt tautas tērpu. Tajā 
laikā vēl Latvija bija aiz Dzelzs aizka-
ra, un nebija nekādas izredzes turp aiz-
braukt. Un tā Latvija, kas mums toreiz 
tika iepotēta, bija tāda fantāziju pasau-
le. Mums tā bija kaut kāda ulmaņlaika 
fantāzija, kas mums tika iemācīta. To, 
kā ir patiesībā, nebija nekādu iespēju 
aizbraukt un apskatīties. Tā es uzaugu. 
Tas, kā es pati kļuvu par skolotāju, no-
tika ļoti dabiski. Es sāku palīdzēt lat-

viešu skoliņā jau 15 gadu vecumā. Tajā 
laikā Austrālijas skolās vēl varēja nolikt 
eksāmenu latviešu valodā kā papildus 
priekšmetu divpadsmitajā klasē, tāpēc 
es nopietni mācījos, un tā vairs nebija 
latviešu skoliņa, bet nopietna gatavoša-
nās eksāmenam otrdienu vakaros.

Tajā laikā es paralēli palīdzēju arī 
latviešu skolā, kas bija pats par sevi 
saprotams. Sākumā tā bija bērnudārza 
klasītes vadīšana, bet vēlāk, kad man 
pašai piedzima bērni, tad sāku strādāt 
klasēs. Parasti tās skolotājas, kas māca 
latviešu skolās, iet arī tālāk uz vasaras 
vidusskolu. Es vairākus gadus vadī-
ju Adelaides Latviešu pamatskolu un 
kopš 2000. gada es esmu mācījusi arī 
latviešu vasaras vidusskolā.“

Tagad latviešu valodu 
mācu pati

Kad pirms nedēļas sarunājāmies ar 
Māru, jautāju, kā tagad, pēc daudziem 
gadiem un ar tik bagātu pieredzi, no-
rit viņas latviskā ikdiena nelatviskā 
zemē? Māra stāsta, ka pastāvīgi strādā 
ar pusaudžiem Annas Ziedares vārdā 
nosauktajā Vasaras vidusskolā, kas iz-
vietojusies latviešu īpašumā Dzintari, 
Dienvidaustrālijas pavalstī.

Pirms daudziem gadiem Mārai pa-
šai ir bijis tas gods tur mācīties, kad 
skolas dibinātāja Anna Ziedare vēl 
bija dzīva. Arī Māras mamma Sarma 
Priedkalna ir vadījusi šo Vasaras vidus-
skolu. Mammai tur esot arī sava vieta – 
skaists koka galds ar soliem kalna galā, 
kur atpūšoties var redzēt jūru. Tur atro-
das arī viņai veltīta piemiņas plāksnīte. 
To Māra arvien rādot saviem bērniem. 
Viņas divi jaunākie vecmāmiņu Sar-
mu nav redzējuši, tāpēc Mārai ir vieta, 
kurp viņus aizvest, parādīt un pastāstīt.

Par Annu Ziedari Māra saka: „Viņa 
bija no Melburnas, ļoti enerģiska, ļoti 
patriotiska, ļoti stingra, bet mēs viņu 
ļoti mīlējām. Mēs viņu saucām par Zie-
darmāmiņu. Viņa varēja būt arī visai 
barga un dažus vidusskolniekus, kas 
nemācēja uzvesties, aizsūtīja mājās. 
Un gandrīz katru gadu vidusskolā ir 
kāds, ko nākas sūtīt mājās.“ Piemē-
ram, pagājušogad viens palaidnis bija 
izdomājis, ka jāaizdedzina pūšamais 
dezodorants un to arī istabā bija izda-
rījis. Protams, sākusi kaukt signalizā-
cija un atbraukuši ugunsdzēsēji. Šāds 
izbraukums maksā lielu naudu, un vi-
dusskolai tās bijušas lielas nepatikša-
nas. Bet puisim vidusskola bija jāatstāj.

Tev ir lieliska iespēja salīdzināt, kā 
bija toreiz un kā tagad – ar jaunajiem 
iebraucējiem, piemēram, tādiem, kā 
mēs šeit, Īrijā. Vai tu redzi, ka mēs ejam 
to pašu ceļu, ko jūs, jeb ir atšķirības?

Tas ceļš, kā jūs esat šurp tikuši, ir 
galīgi savādāks. Mani vecvecāki bija 
kara bēgļi, bet šeit ir vairāk, laikam, 
ekonomiskie. Bet tie bērni, kas tagad 
ir dzimuši Īrijā, viņi ir kā mana paau-
dze. Un tas ir ļoti līdzīgi. Ja bērni nāk 
no tādām ģimenēm, kur abi ir latvie-
ši, jeb arī: ja māte ir latviete un pati 
ir dzimusi un augusi Latvijā, viņai ir 

ļoti viegli runāt ar savu bērnu latvis-
ki. Man nav tik viegli, jo latviešu nav 
mana pirmā valoda.

Godīgi sakot, man pašai ir vieglāk 
runāt angliski. Padomā: bērni iet sko-
lās, viņi tur mācās angļu valodā, un vi-
ņiem ir visi tie paši šķēršļi, kas mums 
bija. Ja tu atnāc no skolas un gribi ar 
mammu runāt par to, kas notika skolā, 
ir baigi grūti tūlīt pārslēgties uz latvie-
šu valodu. Mans tēvs bija ļoti stingrs un 
obligāti vajadzēja ar tēvu runāt latvis-
ki. Un līdz pat šai dienai nav iespējams, 
ka es ar savu tēvu runātu angliski. Bet 
mamma bija pielaidīgāka, un, kad mēs 
atnācām no skolas un gribējām izkratīt 
sirdi, tad varējām to darīt angliski. Un 
tad, protams, bērni savā starpā sāka ru-
nāt angliski arī mājās. Tā tas īstenībā 
notika. Es nezinu, kā tas notiek citās 
ģimenēs, bet tā bija mūsu ģimenē. Go-
dīgi sakot, es ar saviem brāļiem un mā-
sām savā starpā arī runāju angliski. Un 
ne tikai bērnībā un pusaudžu gados, 
bet arī tagad. Es esmu uztrenējusi savu 
latviešu valodu, jo es bieži braucu uz 
Latviju, bet iedomājies cilvēkus, kuri 
to nedara tik bieži. Mans brālis Dāvids 
māca latviešu valodu pamatskolā, bet 
mēs visi runājam ar tādu samērā stipru 
akcentu, un, protams, savā starpā mēs 
runājam angliski. Varbūt, ka to nevaja-
dzētu teikt, bet tā ir patiesība.

Un tas notiks arī ar šo paaudzi 
Īrijā, ja viņi paliks un dzīvos te. Bet 
es domāju, ka tas nav pasaules gals. 
Kad cilvēks aizbrauc uz Latviju, tad, 
protams, ir jālieto latviešu valoda. Ja 
iesaistās latviešu sabiedrībā, tad arī ir 
jālieto latviešu valoda.

Pie mums uz Austrāliju pēdējā lai-
kā brauc latvieši no Latvijas, pārsvarā 
tādi, kas aizprecējušies, un šie latvieši 
ienāk mūsu latviešu skolās un paceļ to 
valodas līmeni uz augšu bišķītiņ.

Vai tie latvieši, kas tagad brauc uz 
Austrāliju, aktīvi iesaistās vietējā lat-
viešu dzīvē?

Kā kurš, bet tie, kas iesaistās, tie ir 
ļoti aktīvi. Ir sievietes, kas dzīvo Aus-
trālijā jau 10 – 15 gadus. Vispirms vi-
ņas sāk mācīt latviešu skoliņās un tad 
jau viņas ir kaut kādās latviešu organi-
zācijās, aktīvi kontaktējas ar Latviju, 
un mēs esam ļoti priecīgi par šiem cil-
vēkiem. Ja mums ir kādas gramatiskas 
problēmas, tad mēs zvanām viņiem un 
prasām, kā tagad šito pareizi teikt? Jo 
patiesība ir tāda, ka daudziem sabied-
riskajiem vadītājiem manā paaudzē 
valoda klibo.

Un kā iet ar visjaunāko, šķiet, nu 
jau ceturto latviešu paaudzi Austrālijā?

Tā ir paaudze, kas pārsvarā ir no 
jauktām laulībām. Un tā ir vairāk kā 
kultūras saglabāšana, bet valodu bēr-
ni mācās kā otro valodu. Tā vairs nav 
pirmā, tā ir otrā valoda. Un Vasaras vi-
dusskolā notiek tas, ka mēs gribam šos 
bērnus aicināt uz vidusskolu neatkarīgi 
no tā, vai viņiem valoda ir jeb nav. Mēs 
gribam saglabāt kultūru. Latviešu valo-

Mēs pasaulē
Turpinājums no 5. lpp.
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ja cilvēks pacēla glāzīti un saskatījās 
ar kādu citu, tad abiem diviem bija 
glāzīte jāizdzer tukša. Laimīgā kārtā 
glāzītēs bija ķīniešu rīsa vīns, no kura 
piedzerties ir grūti.

Savukārt pēc banketa Taivānas 
ārlietu ministra vietnieks, kurš bija 
vakara saimnieks, paziņoja „Tagad 
mēs iesim apskatīt īsto Taipeju, dosi-
mies uz čūsku aleju!“ Sarāvos, jo no 
čūskām man visu mūžu bijis bail, bet 
diplomātija ir diplomātija, devāmies 
uz čūsku aleju. Gara aleja, abās pu-
sēs kioski, un nudien daudzās no tām 
tika tirgoti rāpuļi un dažādi ar viņiem 
saistīti produkti. Pēc kāda brīža mums 
piecilpoja gados jauns ķīnietis ar plast-
masas glāzēm, kuras bija pilnas ar 
dzeltenu šķidrumu. Tas ir čūskas pūšļa 
ekstrakts, viņš paskaidroja, dzeriet to, 
lai uzlabotu redzi. Arī tobrīd diplomā-
tija bija diplomātija, nācās to izdzert. 
Redzei tas īpaši nepalīdzēja vis.

No Taivānas ministrs un deputā-
te atgriezās Latvijā, bet es – Vašing-
tonā, lai nokārtotu lietas tur. Mantas 
sakravāju konteinerā uz Latviju vai, 
pareizāk sakot, vienā mazā konteinera 
daļiņā, tās Rīgā pienāca pēc pusgada. 
Savu mašīnu es aizvedu atpakaļ uz Či-
kāgu, kur uzaugu, atdevu ģimenei.

Mammas tobrīd vairs nebija. Es 
biju PBLA kongresā Ņujorkā, kad mani 
palūdza atstatus nākt minētais Gunārs 
Meierovics, kurš man pateica: „No Rī-
gas pienākusi ziņa, tava mamma no-
mirusi.“ Tas bija prātam neaptverams 
šoks, viņai bija tikai 54 gadi, viņa dzī-
voja Augstākās padomes viesnīcā un 
nomira ar sirdi; iespējams daļēji tāpēc, 
ka viņai numuriņā nebija telefona, lai 
sauktu palīgus. Nākamajā dienā bija 
pareizticīgo Lieldienas, draugi bija 
atbraukuši uz viesnīcu, mammu vest 
uz svinībām, bet atrada viņu mirušu. 
Mēs ar māsu Žubīti atbraucām viņu ap-
glabāt. Bēres bija svētā Jāņa baznīcā, 
Rīgā, kur savulaik mamma bija kristīta 
(un kur mācītājs man pačukstēja, ka tās 
bija pirmās bēres visā garajā Padomju 
laikā, izņemot vienu arhibīskapu), ap-
glabāta viņa ir Slokā, kur dzīvoja viņas 
tēvs un vectēvs; vectēvs cita starpā bija 
Slokas pilsētas vecākais.

Gadu pirms viņas bērēm mēs ar 
Žubīti Slokas kapsētā devāmies mek-
lēt vecvecvecāku kapa vietu, mums 
izdevās to atrast, uzstādīt pieminekli. 
Mamma tagad guļ pie saviem sen-
čiem. Tēvs mans, Laimons Streips, 
pēc mammas nāves atgriezās Latvi-
jā un dzīvoja cepuri kuldams ar savu 
amerikāņu pensiju līdz 2003. gadam, 
kad arī noslēdzās viņa mūža ceļš. Cita 
starpā viņš Latvijā apprecējās vēlreiz, 
sieva nāca komplektā ar diviem bēr-
niem, kuri tagad ir pieauguši un paši 
ar savām ģimenēm, kas ir gaužām jau-
ki Ziemassvētkos un citos gadalaikos, 
kad gribas būt kopā ar ģimeni, bet ci-
tādi visa mana ģimene dzīvo Amerikā.

Es abus vecākus mīļi pieminu, lie-
lā mērā tāpēc, ka bez viņiem es nekad 
mūžā nebūtu cilvēks, kurš var dzīvot 
un strādāt Latvijā. Mājās mēs allaž ru-
nājām tikai un vienīgi latviešu valodā. 
Kad es piecu gadu vecumā uzrados 
bērnudārzā, audzinātāja bija šokā par 
bērnu, kurš ne tikai neprata angļu va-
lodu, bet runāja valodā, par kuru viņa 
visticamāk nezināja neko. Audzinātāja 
mammu nostrostēja pamatīgi – bērns 
ir amerikānis, jārunā angļu valodā. 
Mamma pieklājīgi smaidīja, bet mājās 
mēs turpinājām runāt latviešu valodā. 
Mācījos Čikāgas Latviešu sestdienas 
skolā, Garezera vasaras vidusskolā, 
arī Minsterē.

Katrā gadījumā, es Latvijā varē-
ju ierasties ar pilnu, tā teikt, latviešu 
valodas bagāžu. Brīdī, kad te ierados, 
neko daudz par tēvzemi nezināju. Pro-
tams, skolā mācījāmies par Latvijas 
vēsturi, ģeogrāfiju un visu pārējo, taču 
trimdas latviešiem būtībā vēsture bei-
dzās 1940. gadā, kad notika Latvijas 
okupācija. Tik ļoti, ka mans tētis sa-
cerēja mācību grāmatu par Padomju 
Latvijas vēsturi. Mani vecvecāki par 
Latviju runāja reti un negribīgi, tik 
liela viņiem bija sāpe par dzimtenes 
pamešanu.

Manas mammas māte, Milda 
Korsts, prombraucot nolika atslēdzi-
ņu zem paklāja koridorā, lai vēlāk 
atkal varētu iekļūt dzīvoklī. Viņai 
pie rokas bija astoņus un divus gadus 
vecas meitas, vēderā bija trešā, kura 
piedzima jau Vācijā (kur viņas vīrs, 
mans vectētis Voldemārs Korsts, visu 
mūžu itin žiperīgs būdams, uzdienē-
jās kļūt par Hanavas bēgļu nometnes 
komandantu). Nekad mani vecvecāki 
savu dzimteni vairs neredzēja. Daudz-
reiz, pa Rīgu klimstot, domāju, kā te 
bija dzīve toreiz, kad te dzīvoja mani 
vecvecāki. Viņi nestāstīja, iespējams, 
es knauķis nepratu pajautāt. Taču arī 
viņi ielika artavu manis audzināšanā 
kā latvietim, un arī viņiem esmu mū-
žīgi pateicīgs.

Ārlietu ministrijā es nostrādāju 
tikai apmēram pusgadu, kad pie ma-
nis birojā uzradās divi jaunieši, kuri 
paziņoja, ka viņi veido pirmo privāto 
televīzijas kompāniju bijušajā PSRS, 
un vai es gadījumā negribētu kļūt par 
tās ziņu nodaļas vadītāju. Teicu – jā, jo 
darbs ministrijā man īsti pie sirds ne-
gāja. Procesa rezultāts bija telekanāls 
NTV-5, kuru varēja redzēt ļoti ierobe-
žotā teritorijā, bet kur es nudien izvei-
doju ziņu nodaļu.

Mani diktori bija Ilva Liepiņa, 
kura pēc tam ilgus gadus to pašu ama-
tu pildīja Latvijas Televīzijas Panorā-
mā, un Eduards Švāns, atslēdznieks no 
Augstākās padomes autobāzes, kuram 
bija dobja, televīzijas darbam lieliski 
piemērota balss. Raidījumā laikā Ilva 
un Eduards mēdza zīmēt ķiņķēziņus 
uz papīra un bāzt tos viens otram zem 
deguna, lai liktu smieties.

Taču NTV-5 es katru vakaru vadī-
ju desmit minūšu ziņu raidījumu angļu 

valodā, tas bija jauki, jo tā galu galā 
bija mana profesija. NTV-5 nobankro-
tēja, visi pārgājām uz telekanālu RBS. 
Nobankrotēja arī tas, un es savus 
ļaudis palaidu pasaulē. No visa tā, ko 
esmu darījis Latvijā, visvairāk lepojos 
par to, kā es palīdzēju izveidot mūs-
dienīgu izpratni par televīzijas ziņām.

No NTV-5 nāk ne tikai Ilva Liepi-
ņa, bet arī Rīga TV24 ētera zvaigzne 
Ansis Bogustovs, producente Krista 
Vāvere, arī citi. NTV-5 arī bija žur-
nālistu diskusiju raidījums, kura no-
saukumu neatceros, bet no tā sanāca 
raidījums Skats no malas Latvijas tele-
vīzijā, kurš ēterā bija 18 sezonas.

Visu laiku paralēli esmu turpinā-
jis darbu Latvijas Universitātē, tie-
sa, vairs ne svešvalodniekos, bet gan 
Komunikāciju fakultātē, kur mācu 
ziņu rakstīšanu. Vispār arī tajā pirma-
jā gadā, kad te dzīvoju, sanāca tā, ka 
svešvalodnieki un žurnālisti bija vie-
nā un tajā pašā namā, un, kad pēdējie 
uzzināja, ka tajā pirmajā strādā profe-
sionāls žurnālists no Amerikas, viņi 
ātri vien atrada mani, un gada otrā se-
mestrī es pasniedzu semināru televīzi-
jas dokumentālfilmu veidošanā.

Cita starpā mēs uztaisījām filmu 
par reliģijas atdzimšanu Latvijā, tajā 
skaitā atceros interviju ar mācītāju 
laukos, kurš stāstīja, kā padomju laikā 
nereti viņš svētdienā vadīja dievkalpo-
jumu tikai sev un ērģelniecei, liturģis-
kie principi prasīja dievkalpojumu arī 
tad, ja neviena cita tur nebija. Pavieso-
jāmies arī Rīgas sinagogā, kur sākumā 
rabīns negribēja mūs laist dievkalpoju-
mā, jo tas bija sabatā, kad ebrejiem ir 
aizliegts vispār strādāt, bet man izde-
vās viņu pierunāt, un mēs ar operato-
ru stāvējām un filmējām balkonā, kur 
arī bija sinagogas sievietes. Arī viņām 
nebija atļauts atrasties pašā dievnamā.

Daudzus gadus man arī bija rai-
dījums vispirms privātā radio stacijā, 
pēcāk Latvijas radio. Patlaban jopro-
jām lasu lekcijas augstskolā un vadu 
raidījumu Vēlais ar Streipu minētajā 
RīgaTV24. Lielākoties naudu jopro-
jām pelnu kā tulkotājs.

Pirmajos gados, kad braucu cie-
mos pie māsām Čikāgā, allaž teicu, vēl 
vienu gadu un viss, bet kaut kad tā ap 
pagājušā gadsimta 90. gadu otro pusi 
Rīga kļuva par pietiekami kosmopolī-
tisku un modernu pilsētu, lai arī te jus-
tos ērti. Nu jau daudzu gadu garumā 
nevis pavadu gadu Latvijā un tad pāris 
nedēļas esmu mājās Amerikā, bet gan 
otrādi, tās ir pāris nedēļas Amerikā, 
un tad braucu mājās uz Latviju. Tāds 
ir mans stāsts.“

Tika tālu Kārļa Streipa stāstītais, 
kas man liekas viens no interesantā-
kajiem līdz šim manai grāmatai. Ļoti 
priecājos, ka man beidzot izdevās viņu 
pierunāt. Galu galā viņš ir viens no 
man pazīstamu vecāku bērniem. Esmu 
priecīga, ka izdevās arī viņu pašu tu-
vāk iepazīt.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas bērnu bērni... (22)
Turpinājums no 11. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien, 16. sept., plkst. 10.00 Tāla-
vas Mazajā zālē novuss.
Sestdien, 16.  sept., plkst. 11.00 ALB 
namā Pavārmākas kursi; Matthew 
Mc Curry demonstrēs saldā ēdiena re-
cepti. Ieejas maksa $5.
Svētdien, 17. sept., plkst. 9.00 Tālavas 
Mazajā zālē novuss.

Trešdien,  20.  sept., plkst. 11.00 iz-
brauksim no ALB nama uz pusdienām 
Lakefront Bistro, West Lakes. Senioru 
pusdienu cena $14,90. Pieteikties LAI-
MAS birojā līdz 18. sept.
Trešdien, 20. sept., plkst. 19.00 Tāla-
vā DLOA sēde.
Piektdien,  22.  sept., plkst. 18.00 pa-
vasara pirmā LAIMĪGĀ STUNDA 
ar meksikāņa piegaršu (neviss mē-

neša pēdējā piektdienā kā ierasts) no 
plkst. 18.00. Ēdiens un atspirdzināju-
mi par draudzīgām cenām. Visi mīļi 
gaidīti Adelaides latviešu nama Tāla-
va omulīgajā kafējnicā!
Sestdien, 23. sept., plkst. 10.00 Tāla-
vā Latviešu skolas sarīkojums.
Svētdien, 24. sept., plkst. 14.00 Tāla-
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
17. septembris
Vera, Vaira, Vairis
1237. Modēnas Vilhelms nosaka Rī-
gas, Zemgales un Kursas bīskapijas 
robežas.
1742. cariene Elizabete paraksta Rīgas 
pilsētas tiesības.
1907. māksliniece, pedagoģe Anna 
Zariņa.
1943. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Ints Puķītis.
1957. politiķis, LR tautas izglītības 
ministrs (1990.g. 18.maijs – 1993.g. 
3.aug.), LR finanšu ministrs (1994.g. 
1.sept – 1995.g. 25.maijs), ES ener-
ģētikas komisārs (2004.g. 22.nov. – 
2010.g. 9.febr.), ES attīstības komisārs 
(2010.g. 9.febr. – 2014.g. 1.nov.) Andris 
Piebalgs.

18. septembris
Liesma, Elita, Alita
1872. mikrobiologs, politisks darbi-
nieks, okupētās Latvijas Valsts pre-
zidents, LPSR AP prez. pr. Augusts 
Kirhenšteins.
1947. aktieris Agris Māsēns.

1957. aktrise Katrīne Pasternaka.

19. septembris
Verners, Muntis
1927. komponists Edmunds Gold-
šteins.
1932. vēsturnieks, politologs, medi-
ķis – zobu ārsts, publicists Agnis Ba-
lodis.

20. septembris
Guntra, Marianna, Ginters
1937. rakstniece, latviešu radio darbi-
niece Austrālijā Elvīra Latiša (pseido-
nīms Elvīra Blūma).

21. septembris
Modris, Matīss, Mariss
1887. filoloģe, skolotāja Elizabete 
Damberga.
1950. dramaturgs Austrālijā Jānis Ba-
lodis.
1957. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Kalvis Jaunalksnis.

22. septembris
Māris, Maigurs, Mārica

Baltu vienības diena
1236. sākās kauja, kas vēsturē pazīs-
tama kā Saules kauja. Zobenbrāļu 
lielākais spēks – smagi bruņotā vācu 
kavalērija – bija bezspēcīga purvainajā 
apvidū. Tos karotājus, kuriem izdevās 
aizmukt, ceļā uz Rīgu sagaidīja zem-
gaļu zobeni. Zobenbrāļu ordeņa mestrs 
Folkvins bija sapulcinājis no 2000 līdz 
3000 kareivju karaspēku, kuru veidoja 
krustneši, ordeņa brāļi, krievi karavī-
ri, pakļautie lībieši, latgaļi un igauņi, 
kuri bija spiesti piedalīties vācu kara-
gājienos. Savākuši bagātīgu laupījumu 
Dienvidzemgalē un Lietuvā, karotāji 
devās atceļā. Nakti viņi pārlaida kādā 
no Saules novada purva salām, bet 
22. septembra rītā atklājās, ka tos ie-
lenkuši lietuvieši... un kauja sākās.
1957. sabiedrisks darbinieks, laikrak-
sta Latvietis korespondents Latvijā 
Uldis Brūns.

23. septembris
Vanda, Venija, Veneranda
1887. gleznotājs Ģederts Eliass.
1947. kinooperators Jānis Mūrnieks. ■

das stundā nometnes sākumā bērni tiek 
pārbaudīti, un tiem, kam zināšanas ir 
uz nulli, tie iet pie vienas ļoti labas sko-
lotājas, kas ir no Latvijas – Ilzes Gaiga-
las. Viņa Latvijā māca nelatviešiem ru-
nāt latviski, un viņai ir sava metodika, 
kā to darīt. Viņa sāk no paša sākuma ar 
lietvārdiem un ar alfabētu. Bērni pie vi-
ņas iet iemācīties lasīt, rakstīt un runāt. 
Bet tie, kam ir tāds kā astotās klases 
līmenis, tie iet pie citas latviešu valo-
das skolotājas. Bet, protams, visi kopā 
iet uz dziedāšanu, dejošanu, folkloru, 
ticības mācību un arī vēsturi.

Pēdējā gadā skolēniem ir jāraksta 
projekts. Tie, kas nav spējīgi rakstīt lat-
viski, drīkst to darīt angliski. Un tā viņi 
arī nobeidz to Vasaras vidusskolu. Kad 
es pati gāju Vasaras vidusskolā, tad bija 
sodi par anglisko runāšanu, bija kartu-
peļus jāmizo vai tualetes jātīra. Tā bija 
ļoti nopietna lieta, jo mēs mācējām ru-
nāt latviski, bet tagad, kad bērni vispār 

nemāk runāt, tad... Jā, diemžēl, latvie-
šu valoda netiek lietota vairs tik daudz 
kā astoņdesmitajos gados.

Cik jums vispār ir jauniešu, cik ir 
to, kas paši vēlas un grib doties uz Va-
saras vidusskolu?

Ap simts, no 70 – 100 un vēl au-
dzinātāji, tie, kas atbildīgi par nodar-
bībām ārpus mācību stundām un arī 
uzvedību, lai bērni laicīgi ietu gulēt un 
tamlīdzīgi. Tad vēl ir ieviržu vadītāji. 
Kopā cilvēku ir daudz un nometnes ir 
pārslogotas. Pagājušo gad man bija tā, 
ka es gulēju savā klasē. Tur bija gulta, 
un es vienkārši sāku tur gulēt, jo man 
tā bija ērtāk. Mēs arī domājam par to, 
ka mums vajadzētu piebūvēt klāt kaut 
kādas mītnes bērniem un tas nozīmē, 
ka mums jauniešu skaits neiet zudumā, 
bet valoda gan iet zudumā. Tā lielā ce-
rība ir tā, ka būs latvieši, kas aizbrauks 
uz Latviju, nodzīvos tur gadu vai di-
vus, un tad viņu valoda uzlabosies.

Ko tu novēlētu tādai jaunai kopie-
nai kā latviešiem Īrijā?

Nezaudējiet kontaktus ar Latviju, jo 

Latvija jums ir tik tuvu. Mums no Aus-
trālijas tas ir ļoti tāls un arī ļoti dārgs 
ceļš. Un padomju laikā tikt uz Latviju 
bija gandrīz neiespējami. Tagad ir citā-
di. Es zinu, ka cilvēki katru gadu brauc 
uz Jāņiem. Un, ja Latvija ir tik tuvu, 
tad es novēlu jaunajiem, lai viņi neaiz-
mirst Latviju un lai braukā. Ir skaidrs, 
ka Īrijā ir laba dzīve, un savu dzīvi 
daudzi veidos šeit, bet jums ir ideāla 
situācija, jo esat tik tuvu pie Latvijas, 
un nav arī dārgi turp aizbraukt. Un tas 
ir arī veids, kā uzturēt valodu. Kultūru 
uzturēt ir vieglāk, bet valodu – grūtāk.

Paldies Mārai par atklāto stāstīju-
mu, un novēlu labas sekmes viņas dar-
bā ar jauno paaudzi Austrālijā!

Sandra Bondarevska

Raksts ir sagatavots 
ar Sabiedrības integrā-
cijas fonda finansiālu at-
balstu no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem.

P i r m p u b l i c ē j u m s 
www.baltic-ireland.ie.

Mēs pasaulē
Turpinājums no 13. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 13. septembrī.
€1 = 1,49090 AUD
€1 = 0,90243 GBP

€1 = 1,64510 NZD
€1 = 1,19790 USD

vā LU gadasvētku akts.
Otrdien,  26.  sept., plkst. 19.00 Tā-
lavas kafejnīcā Latviešu kooperatīva 
valdes sēde.
Ceturtdien,  28.  sept., plkst. 11.00 
ALB namā LAIMAS ugunsdrošības 
kursi. Visi laipni aicināti noklausīties 
visu par dažādiem ugunsgrēkiem un 
to nodzēšanu. Kurss ilgs vienu stundu, 
kam sekos siltas pusdienas. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 25. sept.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien,  17.  sept., plkst. 11.00 
15. svētdiena pēc Vasarsvētkiem; diev-
kalpojums ar dievgaldu.
Svētdien, 1. okt., plkst. 11.00 17. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem; dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 23. sept., plkst. 12.00 Rum-
my & zolītes spēles Latviešu namā. 
Piedalīšanās $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Svētdien,  24.  sept., plkst. 11.00 Ka-
pusvētki Mount Thompson Memorial 
Gardens. Šogad nobeigsim 3 gadu 
ciklu, godinot un pieminot mūsu aiz-
gājējus, pieliekot latviešu karodziņus 
tiem, kuru piemiņas plāksnes, atrodas 
Mount Thompson Memorial Gardens, 
kā pagājušos gados Hemmantas un 
Mt. Gravatt kapsētās. Lūdzam visus 
piedalīties – iesaistiet arī savus bērnus 
un mazbērnus! Ņemiet līdzi groziņus, 
atspirdzinājumus un kādu dārza krēslu 
vai segu, kur pasēdēt zālīte, un cerams 
arī saulītē. Sapulcēsimies pie East 
Chapel auto novietnes plkst. 11.00, kur 
saņemsiet karodziņus un norunāsim, 
kuru dārza daļu jūs apstaigāsiet. Pēc 
tam sanāksim kopā pieminēt aizgājē-
jus un dalīsimies atmiņās.

Kanberā
Sestdien, 23. sept., plkst. 14.00 Kan-
beras Latviešu biedrības Izskrien 
Latviju pasaulē. Satikšanās un izstai-
gāšanas vieta ir priekšpilsētā Dunlop. 
Satikties parkā pie West Belconnen 
Pond – iepretīm 28 Percy Begg Circuit. 
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 16. sept., plkst. 11.00 Vana-
džu sanāksme Latviešu ciemā.
Sestdien, 16. sept., plkst. 12.00 Skolu 
sarīkojums Latviešu namā.
Svētdien,  17.  sept., plkst. 12.00 Lat-
viešu ciemā, Draudzes Pavasara svētki 
visai ģimenei. Uzkodas, tortes, kafi-
ja, vīns/alus pērkams uz vietas. Gal-
dus rezervēt pie Z. Kasparsones tel. 
98501248. Gaidīsim jūs kuplā skaitā 
baudīt skaisto pavasara gadalaiku Cie-
mā. Bezmaksas ieeja.

Sestdien, 23. sept., plkst. 10.00 – 14.00 
MIĶEĻDIENAS sarīkojums Latvie-
šu Ciemā. Tirdziņš no plkst. 10.00 
(Rokdarbi, ēdieni, gardumi); Loteri-
ja – Laimes rats; Plkst. 12.00 Siltas 
pusdienas – $10; Dažāda veida kūkas 
un kafija; Plkst. 13.00 Muzikāli priekš-
nesumi.
Piektdien, 29. sept., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien,  17.  sept., plkst. 11.00 svēt-
brīdis Latviešu Ciema baznīcā. Plkst. 
11.30 pulcēšanās Ciema zālē uz drau-
dzes Pavasara svētkiem.
Svētdien, 24. sept., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 1. okt., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 17. sept., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sestdien,  16.  sept., plkst. 19.00 kon-
certs The Concourse, Chatswood. 
Programmā iekļauta Ellas Mačēnas 
kompozīcija, par kuru viņa saņēma 
Fine Music FM Jaunās komponis-
tes godalgu (Young Composer of the 
Year). Willoughby Simfonisko orķes-
tri, diriģēs Matthew Wood.
Svētdien,  17.  sept., plkst. 14.00 kon-
certs The Concourse, Chatswood. 
Programmā iekļauta Ellas Mačēnas 
kompozīcija, par kuru viņa saņēma 
Fine Music FM Jaunās komponistes 
godalgu. Willoughby Simfonisko or-
ķestri, diriģēs Matthew Wood.
Ceturtdien,  21.  sept., plkst. 12.00 
Latviešu namā Ceturtdienas pusdie-
nas.
Ceturtdien,  28.  sept., plkst. 12.00 
Latviešu namā Ceturtdienas pusdie-
nas.
Sestdien,  30.  sept., plkst. 15.00 Lat-
viešu namā LU dibināšanas atceres 
akts.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 17. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 24. sept., plkst. 11.00 Pļau-
jas svētku dievkalpojums. Piedalas 
SLVK. Pēc dievkalpojuma Pļaujas 
svētku sarīkojums.
Svētdien, 1. okt., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien,  17.  sept., plkst. 9.30 diev-
kalpojums.
Svētdien,  24.  sept., plkst. 9.30 diev-
kalpojums.

Zelta piekrastē
Sestdien,  16.  sept., plkst. 10.00 – 
16.00 Skandināvu festivāls (ieskaitot 
Igauniju) Perry Park, Bowen Hills. 
Priekšnesumi un ēdieni. Ieeja – zelta 
monēta.

Latvijā
Sestdien, 16. sept. – 5. nov., Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja galvena-
jā ēkā 4. stāva izstāžu zālēs skatāma 
Fridriha Milta gleznu izstāde Fridrihs 
Milts (1906–1993).
Piektdien,  22.  sept., plkst. 15.00 Er-
nas Bērziņas, Ineses Birstiņas un 
Dzidras Mičeles grafiku, tekstīliju un 
gleznu izstādes atklāšana un tikšanās 
ar Inesi Birstiņu Madonas novadpēt-
niecības un mākslas muzeja izstāžu 
zālē. Izstāde apskatāma līdz 29. okt.
Svētdien,  24.  sept., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā. 
(Bez kafijas galda un svētdienas skolas).
Svētdien, 24. sept., plkst. 15.00 Saru-
nas muzejā. Tikšanās ar mākslinieku 
Edgaru Vērpi un izstādes kuratori, 
mākslas zinātnieci Dr. art. Daci Lam-
bergu. Mērķauditorija: aicināti visi in-
teresenti! Dalības maksa: ieejas biļete 
izstādē. Iepriekšēja pieteikšanās nav 
nepieciešama.
Trešdien, 27. sept., plkst. 9.00 PBLA 
valdes sēdes oficiālā atklāšana notiks 
27. septembrī plkst. 9.00 Rīgas Latvie-
šu biedrības nama Līgo zālē.
Līdz 22. okt. Latvijas Fotogrāfijas mu-
zejā, Mārstaļu ielā 8 (ieeja no Alksnāja 
ielas) izstāde Fotokluba Rīga vēsture. 
Izstādes mērķis ir sniegt ieskatu 20. 
gadsimta otrās puses Latvijas nozīmī-
gākā fotokluba vēsturē un parādīt tā 
dalībnieku daiļradi.
Līdz  29.  okt. Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja izstāžu zālē ARSE-
NĀLS (Vecrīgā, Torņa ielā 1) skatā-
mas divas personālizstādes – Vijas 
Zariņas un Kaspara Zariņa projekts 
Paralēli. Vijas Zariņas pašreizējo in-
terešu lokā ir Latvijas ainava. Izstādē 
iekļautas divdesmit lielformāta aina-
vas, kas ir tapušas pēdējā pusotra gada 
laikā. Kaspars Zariņš izstādē Domu 
šķērsgriezumi turpina attīstīt pirms di-
viem gadiem atrasto izteiksmes veidu, 
kas pirmo reizi bija skatāms izstādē 
Simptomi (2015) Daugavpils Marka 
Rotko mākslas centrā.
Līdz  29.  okt. Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja izstāžu zāles ARSE-
NĀLS Radošajā darbnīcā (Vecrīgā, 
Torņa ielā 1; 2. stāvā) skatāma Ata 
Jākobsona personālizstāde The Bright 
Night of the Soul / Dvēseles gaišā 
nakts.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


