
26.  septembrī  Ār-
lietu ministrijā (ĀM) 
norisinājās darba grupas 
diasporas politikas jautā-
jumos sēde, kurā diaspo-

ras organizācijas un sadarbības partneri 
diskutēja par Latvijas diasporas politikas 
nākotni un remigrējušo bērnu un jaunie-
šu integrāciju Latvijas skolās un augst-
skolās, kā arī citiem diasporai aktuāliem 
jautājumiem. Sēdi vadīja Ārlietu mi-

nistrijas speciālo uzdevumu vēstnieks 
diasporas jautājumos Atis Sjanīts, kurš, 
atklājot diskusiju par remigrējušo bērnu 
integrāciju Latvijas skolās, uzsvēra: „Šis 
ir viens no galvenajiem valsts uzdevu-
miem remigrācijas kontekstā.“

Izglītības un zinātnes ministrijas 
(IZM) valsts sekretāra vietniece Gunta 
Arāja informēja par remigrantu skolas 
vecuma bērnu integrēšanos Latvijas sko-
lās un diasporas bērnu un jauniešu citās 

valstīs iegūto izglītības dokumentu atzī-
šanu mācībām un studijām Latvijā. Jaunā 
mācību gada sākumā G. Arāja iepazīsti-
nāja ar atbalsta pasākumiem skolēniem, 
kuri iepriekš mācījušies Latvijā, kā arī 
tiem, kuri zinību pamatus Latvijā līdz šim 
nav apguvuši, un sniedza aktuālo infor-
māciju par sasniegto Latvijas skolu sistē-
mā un svarīgākajiem jautājumiem. IZM 
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Rudens darbi dārzos turpinās
Miķeļdienas gadatirgi

Rudens Latvijā ir 
atnācis gaužām savāds – 
ar lietavām un plūdiem 
Latgalē, kur apslīka 
labība un kartupeļi un 
izskalots ne viens vien 
lielceļš, toties visus prie-

cē baraviku laiks mežos.
Septembrī tradicionāli visur ap 

Miķeļiem notiek gadatirgi. Sestdien, 
23.  septembrī, tā ātri izgāju cauri 
diviem krāšņiem tirgus plačiem. Jūr-
malā, Bulduru Dārzkopības vidus-
skolas teritorijā jau 13. reizi notika 
Stādu parāde, t.i., tiek tirgoti tikai 
Latvijā audzēti stādi, un līdz ar to 
ir tāda kārtīga garantija, ka stādiņš 
ieaugs, pārziemos un nesīs augļus. 
Nav slikti tādā pasākumā redzēt 100 
Latvijas stādu audzētavu produkciju, 
no smalkām puķēm līdz sarkanlapu 
ozoliem, un ja kāds ir pacietīgs, tad 

visu var darīt pats no ozolzīles. (Sta-
cijā, gaidot vilcienu, redzēju, kā viena 
ģimene apsprieda ozola izaugšanu no 
zīles jakas krūšu kabatā, tik opis no-
sūkstījās, ka necik lielu jau to ozoliņu 
savām acīm neredzēs.)

Pircēji ir visi, kam pieder savs stū-
rītis zemes, kurš sen jau ir maksimāli 
apstādīts, bet vienalga – vēl visas vēl-
mes nav piepildītas. Ļaudis nāk un iet 
pa vairākiem lāgiem; sapērkas, aiznes 
maisus uz auto un nāk atkal. Bez stā-
diem tirgo arī šo to ēdamu: ogas, ābo-
lus, vīnu, skābētus kāpostus... un dār-
za tehniku. Saule, zila debess, puķu 
dobes un izklaides mūzika, viss labi 
organizēts.

Tālāk dodos uz Rīgu, uz Miķeļdie-
nas gadatirgu Doma laukumā, arī jau 
tradicionālu pasākumu. Kā vienmēr, 
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Miķeļdienas Gadatirgus.

FO
TO

 A
in

a 
G

ai
līt

e



2. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2017. gada 30. septembrī

Š.g. 23.  septembrī 
Latvijas vēstniecībā 
Londonā notika ikga-
dējā latviešu kopienas 
Apvienotajā Karalistē 

organizāciju pārstāvju sanāksme.
Latvijas vēstniece Apvienotajā 

Karalistē Baiba  Braže pateicās par 
organizāciju sniegto ieguldījumu ko-
pienas latviskās identitātes saglabā-
šanā. Iepazīstinot ar paveikto un plā-
noto sadarbībā ar latviešu kopienu, 
vēstniece uzsvēra valodas, kultūras, 
izglītības un ekonomisko aktivitāšu 
nozīmi saites ar Latviju uzturēšanā un 
nostiprināšanā. Sanāksmes dalībnieki 
tika informēti par 2018. gadā plāno-
tajām Latvijas simtgades aktivitātēm, 
kas tiek organizētas, sadarbojoties 
dažādām Latvijas, Baltijas valstu un 
Apvienotās Karalistes organizācijām. 
Diskusijās tika skarta arī aktuālā si-
tuācija Brexit sarunās.

Latvijas Ārlietu ministrijas īpašo 
uzdevumu vēstnieks diasporas jau-
tājumos Atis  Sjanīts, informējot par 
diasporas politikas aktualitātēm, at-
zīmēja finansējuma palielinājumu lat-
viešu kopienas organizāciju atbalstam, 
īpaši uzsverot izglītības jomu kā prio-

ritāti. Vēstnieks iepazīstināja ar valsts 
atbalsta iespējām diasporas projektiem 
un iniciatīvām.

Diasporas organizāciju pārstāvji 
informēja par plānotajiem projektiem, 
izcēla labas sadarbības piemērus ar 
vēstniecību un pašu kopienas organi-
zāciju starpā, kā arī pārrunāja jaunas 
sadarbības iespējas. Kā lielākos izaici-
nājumus sanāksmes dalībnieki minēja 
aktīvo latviešu motivēšanu ilgtermiņā, 
kā arī praktisko un finanšu jautājumu 
risināšanu nedēļas nogales skolu va-
jadzībām un kopienas pasākumiem. 
Tika arī paustas bažas par jaunās 
paaudzes latviešu valodas prasmju 
līmeni. Diskusiju laikā tika uzsvēr-
ta nepieciešamība nodrošināt lielāku 
pārredzamību kopējam diasporai pie-
ejamajam finansējumam un tā sadales 
principiem.

No vēsturisko diasporas organizā-
ciju pārstāvju puses (Latviešu Nacio-
nālās Padomes Lielbritānijā, Daugavas 
Vanagu Fonda, Latvijas Evaņģēliski 
luteriskās baznīcas Lielbritānijā) tika 
piedāvātas atbalsta un sadarbības ie-
spējas jaunajām diasporas organizāci-
jām. Tika pārrunāta arī goda konsulu 
loma diasporas aktivitāšu atbalstam.
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Latvijas vēstniecībā Londonā
Pārrunā sadarbību diasporas jautājumos un plānus Valsts simtgades svinībām

Sanāksmes noslēgumā vēstnie-
ce apliecināja vēstniecības turpmā-
ku atbalstu diasporas pasākumiem 
un iniciatīvām, tajā skaitā nodrošinot 
konsultācijas par diasporas atbalsta 
projektu sagatavošanu.

Jāatzīmē, ka Apvienotajā Kara-
listē ir izveidojusies lielākā latviešu 
kopiena pasaulē. Piektajā gadskārtējā 
kopienas organizāciju sanāksmē pie-
dalījās pārstāvji no Latviešu Nacionā-
lās Padomes Lielbritānijā, Daugavas 
Vanagu Fonda, Latvijas Evaņģēliski 
luteriskā baznīcas Lielbritānijā, orga-
nizācijas Bērzes Strazdi, Bredfordas 
latviešu nedēļas nogales skolas Saules-
puķe, Gērnsijas Latviešu asociācijas, 
Londonas Latviešu skolas, Latviešu 
biedrības Skotijā (LaBS), Dārbi sko-
liņas Jumītis, Vulverhamptonas sko-
liņas Burtnieki, Birmingemas latviešu 
kopienas Sakta, Ziemeļīrijas latviešu 
bērnu nedēļas nogales skolas Zīļuks, 
Sestdienas skoliņas Straumēni un UK 
Latvian Business Network (Anglijas 
Latviešu Biznesa Tīkla Kluba).

Par ikgadējo latviešu kopienas or-
ganizāciju sanāksmi taps TV raidīju-
ma Piektais novads sižets.

Latvijas vēstniecība Londonā

pārstāve arī informēja par līdzšinējo at-
balstu izglītības iestādēm un pedagogiem, 
uzsverot pašvaldību un skolu administrā-
ciju lomu diasporas bērnu un jauniešu 
integrācijā skolās. Diskusijā tika uzsvērts, 
ka atbalsts bērnu un jauniešu remigrāci-
jai ir viens no būtiskākajiem jautājumiem 
remigrācijas kontekstā, ievērojot prioritāti 
un atbalstu, ko diasporas latviskajai iz-
glītībai piešķir valdība. Daudziem šogad 
mācības Latvijas skolās un augstskolās 
uzsākušajiem remigrantu bērniem un 
jauniešiem šis jautājums ir aktuāls, tāpēc 
valstiskā līmenī ir nepieciešama vienota 
izpratne un rīcība šo skolēnu integrēšanai.

Latvijas Universitātes Diasporas un 
migrācijas pētījumu centra (LU DMPC) 
direktore Inta Mieriņa  iepazīstināja ar 
analītiskā pārskata Vienojošas nacionālās 
identitātes un kultūrtelpas nostiprināša-
na diasporas sadaļu par priekšlikumiem 
sabiedrības integrācijas politikas plānam 
2019.-2025. gadam. Ekspertu ziņojums 
sagatavots pēc Kultūras ministrijas pa-
sūtījuma un ietver pārskatu par diasporas 
politikas attīstību un mērķi, kurā iekļauts 
situācijas raksturojums, galvenās prob-
lēmas un risinājuma virzieni. Ziņojumā 
ir apkopoti ekspertu diskusijā noteiktie 
uzdevumi diasporas politikas jomā un 
priekšlikumi jaunajam politikas plānam.

Diskusijā par Latvijas diasporas poli-
tiku izskanēja aicinājumi iesaistīt diaspo-
ras pārstāvjus politikas satura veidošanā 

un plāna izstrādē, apzinot prioritātes 
valsts un diasporas sadarbības stiprinā-
šanai. Kultūras ministrijas (KM) valsts 
sekretāra vietniece Inita Pauloviča  in-
formēja, ka KM ir izstrādājusi sabiedrī-
bas saliedētības programmu, kuras daļa 
pašlaik ir arī diaspora, aicinot piedalīties 
šīs programmas publiskā apspriešanā.

Darba grupas dalībnieki diskutēja 
par diasporas politiku, kam jābūt daļai 
no valsts kopējās stratēģijas, un tā ir ne-
saraujami saistīta ar remigrāciju. Apzi-
noties ĀM vadošo lomu diasporas poli-
tikas īstenošanā, ministrija arī turpmāk 
veicinās tās koordināciju visos līmeņos.

Apkopojot diskusijas rezultātus, 
vēstnieks A. Sjanīts pateicās LU DMPC 
direktorei I. Mieriņai par ieguldīto dar-
bu, gatavojot analītisko pārskatu diaspo-
ras jomā. Viņš uzsvēra, ka tas ir pēdējā 
laika apjomīgākais dokuments par di-
asporas problēmjautājumiem un nepie-
ciešamajiem risinājumiem valsts līmenī.

Darba grupas sēdē piedalījās Pa-
saules Brīvo latviešu apvienības valdes 
priekšsēdis Jānis  Kukainis un valdes 
locekļi, Eiropas Latviešu apvienības 
priekšsēdētājs Kristaps Grasis, kā arī 
pārstāvji no Kultūras, Izglītības un zi-
nātnes un Ekonomikas ministrijām, 
Latviešu valodas aģentūras, Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras, Sa-
biedrības integrācijas fonda, LU DMPC, 
Valsts izglītības satura centra, Latvijas 
Nacionālā kultūras centra un remigrantu 
biedrības Ar pasaules pieredzi Latvijā.

LR Ārlietu ministrija

Remigrējušie bērni un jaunieši
Turpinājums no 1. lpp.
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Paldies, Betij, ka 
darīji mums zināmas sa-
vas domas par bērziem. 
Diemžēl, atbildi savam 
jautājumam Tavā raks-
tiņā neatradu. Skaistas 
atmiņas un skaisti skati 

man neliekas pietiekošs izskaidrojums.
L. Vāczemnieka skaisto dziesmu 

izlasīju visu (ne tikai laikrakstā ievie-
toto pantiņu), un pat vairākas reizes, 
bet neatradu meklēto atbildi. Man 
šķiet, dziesma mums māca, ka mums 
dziļi jāmīl zemi, kur aug visu to la-

bumu un pakalpojumu devēji bērzi, – 
resp, dziļi jāmīl mūsu tēvzeme.

Vai manis meklētā atbilde drīzāk 
nebūtu, ka bērzi mums simboliski ir 
dzimtene – tēvzeme, un tādēļ tos mī-
lam tāpat kā mīlam tēvzemi. Nezinu, 
vai izsakos pietiekoši skaidri, tāpēc 
liku jautājumu laikrakstā, cerēdams, 
ka kāds pateiks skaidri un nepārprota-
mi – kā ar to mūsu mīlestību uz bēr-
ziem ir, – bet Tava atbilde, diemžēl, to 
nedarīja.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

Baltu vienības dienas priekšvaka-
rā, kad latvieši un lietu-
vieši piemin vēsturisko 
Saules kauju, Latvijas 
un Lietuvas ārlietu mi-
nistri Edgars Rinkēvičs 

un Lins Linkevičs (Linas Linkeviči-
us) ir nākuši klajā ar paziņojumu iz-
veidot Baltu balvu.

„Uzskatu, ka šī iniciatīva sekmēs 
baltu tautu vēstures pētniecību un va-
lodu attīstību, kā arī literatūras popu-
larizēšanu, ļaujot mums aizvien labāk 
vienam otru iepazīt,“ uzsvēra ārlietu 

ministrs Edgars Rinkēvičs.
Pirmo Baltu balvu iecerēts sim-

boliski pasniegt 2018. gadā, kad abas 
valstis svinēs simtgades. Balva tiks 
piešķirta par ieguldījumu latviešu un 
lietuviešu valodu un literatūras popu-
larizēšanā, vēsturisko pētījumu veik-
šanā, kā arī citās jomās. Šobrīd abas 
Ārlietu ministrijas strādā pie Baltu 
balvas nolikuma izstrādes. Pieteik-
šanās balvai tiks izsludināta Latvijas 
un Lietuvas Ārlietu ministriju mājas-
lapās.

LR Ārlietu ministrija

No 18.  līdz 
20. septembrim 
Latvijas Valsts pre-
zidents Raimonds 
Vējonis bija dar-
ba vizīte Ņujorkā, 
kur viņš piedalījās 
ANO 72. sesijas 
Ģenerālās Asamblejas atklāšanā.

Vizītes programmā 20. septembrī 
Valsts prezidents piedalījās Bloomberg 
Business Forum, kur pulcējās vairāku 
valstu un internacionālo biznesa vadī-
tāji; pēcpusdienā viņš sniedza uzruna 
ANO lielajā zālē; priekšvakarā tikās ar 

Ņujorkas latviešu kopienu.
19. septembrī Valsts prezidents arī 

piedalījās pieņemšanā, ko rīkoja ASV 
valsts prezidents Donalds Trumps.

Daris Dēliņš,
LR goda konsuls Ņujorkā 
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Atmiņa ir trausla 

lieta. Mēs esam katrs 
pārliecināts, ka mūsu 
domas ir objektīvas un 
pareizas. Ja atceramies 
kā tās lietas notika, tad 

tās patiešām arī tā notika.
Toties arī ir labi zināms, ka liecinieku 

atmiņas par vienu un to pašu notikumu 
var būtiski atšķirties. Par to, lai neuzti-
cas tikai vienam lieciniekam, jau brīdina 
bībelē: „Viens vienīgs liecinieks nevar 
celties pret kādu cilvēku par kādu nozie-
gumu un grēku, ko viņš grēkojis, bet pēc 
divu vai triju liecinieku vārdiem lieta lai 
tiek pacelta.“ (5.Mozus 19:15). Korāns 
vēl piekodina: „...un divus no jūsu vīriem 
piesauciet par lieciniekiem, bet, ja nebū-
tu divu vīru, lai ir vīrs un divas sievietes 
no tādām, kas jums pa prātam kā lieci-
nieces, – ja viena no šīm ko sajauks, tad 
otra šai atgādinās.“ (2. sūra. Govs)

Mums katram pieder savas atmi-
ņas. Vēl vairāk – mēs esam savas at-
miņas. Arī ja citi nepiekrīt mūsu atmi-
ņām, tās tomēr definē mūsu identitāti. 
Cilvēka atmiņas var sniegties gandrīz 
veselu mūžību pagātnē un kādu laiku 
nākotnē. Skats uz nākotni ir svarīgs, jo 
tas ietekmēs gan tādas ikdienas lietas 
kā lēmumu nešķērsot ielu tad, kad vir-
sū traucas automobilis, gan ilgtermiņa 
lietas, kā izvēli smēķēt vai izvēli starp 
iespējamām karjerām.

Cilvēkam var būt dažādi garīgās ve-
selības traucējumi, kuri liek atmiņām – 
pagātnes vai nākotnes – šķobīties. Ja 
nākotnes, tad var paaugstināties vēlme 
uzņemties lielus riskus. Ja pagātnes – 
tad paša identitāte sāk zust. Alcheime-
ra slimība ir sevišķi traumējoša – gan 
pašam slimniekam, gan tuviniekiem.

Viss teiktais arī attiecās uz tautām 
un nācijām. Nācijas identitāte ir tās 
kopīgā atmiņa un skats uz nākotni. Ja 
vēlas iznīcināt nāciju, tad jāķeras pie 
tās identitātes iznīcināšanas.

Zemākā pakāpe ir vienkārša atmiņu 
izdzēšana – pataisīt par mankurtu, kā ap-
rakstīts Čingiza Aitmatova grāmatā Un 
garāka par mūžu diena ilgst... Augstākā 
pakāpe ir iepotēt viltus atmiņas, ar vārdu 
sakot, izmainīt nācijas atmiņas par savu 
vēsturi. Ar šo cītīgi nodarbojās Padomju 
okupācijas vara, pārtaisot latviešu varo-
ņus par noziedzniekiem un nodevējus 
par varoņiem. Nācijas saslimšana ar 
Alc heimera slimību var būt graujoša.

Lai pilnīgi nobēdzinātu nāciju, arī 
jāatņem tās atmiņas par nākotni – tās 
ticību un cerību uz kaut ko labāku par 
šodienu. To veic, satriecot uzticību 
valsts iestādēm, valsts ekonomikai un 
saviem līdzcilvēkiem.

Mums jāapzinās, ka tiek aktīvi 
veicināta mūsu apsirgšana ar atmiņu 
kaitēm, un jāpalīdz viens otram veidot 
imunitāti pret šādiem uzbrukumiem.

GN

LR prezidents Vējonis Ņujorkā
Piedalījās ANO 72. sesijas Ģenerālās Asamblejas atklāšanā

ANO asamblejas lielajā zālē Latvijas Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis un Latvijas Republikas pilnvarotais 
vēstnieks pie ANO Jānis Mažeiks.
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Baltu balva
Latvijas un Lietuvas ārlietu ministri nāk klajā ar paziņojumu

Lasītāja vēstule
Atbilde Betijas atbildei (par bērziem).
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12. septembrī Pasau-
les brīvo latviešu apvienī-
ba (PBLA) laida klajā jau-
nu lietotni ar nosaukumu 
Tautasdziesmas. Lietotne 
ir diasporas latviešu skolu 
bērnu dāvana Latvijai tās 

simtgadē un ir triju gadu darba rezultāts. 
PBLA 2015. gadā diasporā izsludināja 
akciju Man dziesmiņu nepietrūka – kur 
trijos akcijas posmos latviešu diasporas 
skolām bija vispirms jāveido projekti vai 

u z v e d u m i 
par latvie-
šu tautas-
d z iesmām, 
jābalso par 
savām mīļā-
kajām tau-
tasdziesmām 
un 3. posmā 
sekoja tau-
tasdziesmu 
video ierak-
stu izveide; 
daļa skolu 
video ierak-
sti iekļauti 
lietotnē.

P ē c 
A m e r i k a s 
latviešu ap-
v i e n ī b a s 

Izglītības nozares vadītājas Andras 
Zommeres domām „šī akcija ir skaists 
atgādinājums latviešu bērniem visā pa-
saulē, ka dziesma mūs vieno. Radošais 
gars un mīlestība pret mūsu tautas ba-
gātību, dziesmu, parādījās gan skolēnu 
iesniegtajos sarakstos, gan pētījumos 
un video projektos, gan dziesmu ierak-
stos. Skaisti aizdomāties, ka izmantojot 
jauno tautasdziesmu lietotni, latviešu 
skolēni visā pasaulē vienosies dziesmā.“

Turpina Latviešu Nacionālās apvie-
nības Kanādā Izglītības nozares vadītāja 
Elita Pētersone: „PBLA rīkotā simtga-
des akcija skaisti iesaistīja visas latviešu 
skolas plašā pasaulē. Skolēni ar sajūsmu 
mācījās tautasdziesmas kā arī ieskaņoja 
video. Šajos trīs gados skolēni dziļāk 
iepazinās ar mūsu tautasdziesmām un 
varēja ar tām dalīties plašākā sabiedrī-
bā. Tautasdziesmu pētīšana tuvināja ne 
tikai skolas vienu ar otru, bet arī parādī-
ja sabiedrībai, ka tautasdziesmas palīdz 
uzturēt latviešu kultūru, vienalga kurā 
pasaules malā mēs dzīvojam. Lietotne 
nenoliedzami ir dārga dāvana Latvijai.“

Akcijā kopumā piedalījās aptuveni 
20 diasporas latviešu skolas no visas 
pasaules – no Reikjavīkas, Bergenas, 
Briseles un Mayo, Īrijā, Toronto, Ņu-
jorkas un Sandiego līdz pat Melburnai, 
Austrālijā. Par vispopulārākajām tau-
tasdziesmām atzītas: Bēdu, manu lielu 

bēdu, Aijā, žūžū, lāča bērni, Seši mazi 
bundzenieki, Āvu, āvu baltas kājas un 
Rīga, dimd!

Lietotnē ir iekļautas 100 bērnu mī-
ļākās tautasdziesmas – gan teksti, mel-
dijas un latviešu skolu video ieraksti. 
Lietotne ir unikāla, jo tā pēc lejuplādes 
dos katram iespēju piekļūt tautasdzies-
mām jebkurā vietā – ar vai bez pie-
kļuves internetam. Tā veicinās tautas-
dziesmu dziedāšanu, jo dziesmu vārdi 
nebūs vairs jāmeklē dziesmu grāmatās.

PBLA priecājas, ka tik daudz sko-
lu iesaistījās akcijā un mudināja savus 
skolniekus iedziļināties latviešu tau-
tasdziesmās. Šādā veidā bērniem bija 
iespēja vairāk iepazīt, mācīties un ie-
mīļot tautasdziesmas, kas mūsu tautai 
ir tik ļoti svarīga identitātes sastāvdaļa.

PBLA Izglītības padomes locekle 
un idejas autore Daina Grosa: „Lie-
totne paredzēta kā dāvana Latvijai 
tās simtgadē un ir domāta visiem, kam 
ir vēlme dziedāt latviešu tautasdzies-
mas – gan Latvijā, gan citur pasaulē. 
Ceru, ka daudzi to izmantos!“

Lietotni var lejuplādēt bezmaksas 
iTunes App store (iPhone, iPad) vai 
Google Play (Android), tautasdzies-
mas.com Tuvāka informācija:
info@mandziesminunepietruka.com

Daina Grosa,
PBLA Izglītības padomes locekle

Lietotne „Tautasdziesmas“
Diasporas latviešu skolēnu dāvana Latvijai simtgadē

Sveiki, mīļie 
latvieši Austrā-
lijā un citur pa-
saulē!

Mēs esam 
Austrālijas Lat-
viešu 35. Jaunat-
nes dienu vadītā-
ji! Aicinām jūs 

izbaudīt latviskās kultūras nedēļu šī 
gada nogalē Austrālijas latviešu jaunie-
šu vidū. Dziedāsim, dancosim, ēdīsim, 
dzersim un priecāsimies latviskā stilā! 
Aicināsim arī mūsu nelatviešu draugus 
un radus būt ar mums kopā, lai pavadī-
tu daudz skaistu un aizraujošu mirkļu. 
Dalīsimies ar mūsu vienreizējo un brī-
nišķīgo latviešu mūziku un tradīcijām.

Aija  Dragūna ir 18 g. v. mūzikas 
studente no Sidnejas. Šogad Aija uz-
sāka studijas Sidnejas Konservatorijas 
kompozīcijas nodaļā. Uzaugusi latviešu 
ģimenē, Aija no agras bērnības ir saistīta 
ar Sidnejas latviešu sabiedrību, beigusi 
SLB Latviešu skolu un Annas Ziedares 
Vasaras vidusskolu, piedalījusies Sid-
nejas Latviešu Teātra izrādēs, korī, dejo 
tautas deju kopā Jautrais Pāris. Aija cer, 
ka šajās Jaunatnes dienās viņa varēs pil-
nībā izbaudīt to lielo prieku, sadraudzību 

un garīgo bagātību, 
ko viņai ir devusi 
latviešu kultūra.

19. g. v. Tālis 
Štubis ir uzaudzis 
latviešu ģimenē 
un aktīvi darbojies 
Sidnejas latviešu 
sabiedrībā. Viņš ir 
beidzis SLB Lat-
viešu skolu un An-
nas Ziedares Va-
saras vidusskolu, 
dzied Sidnejas Lat-
viešu vīru korī un 
dejo – Jautrā pārī. 
Brīvajā laikā Tālim 
patīk nodarboties 
ar sportu, seviš-
ķi – regbiju (rugby 
league). Nākamgad 
Tālis cer sākt stu-
dijas universitātē. Tālis cer, ka šī nedēļa 
ikvienam dos jaunu iedvesmu un spēku 
latvietības kopšanā un stiprināšanā.

Aijai un Tālim nāk palīgā klāsts pa-
līgu, tai skaitā Madara Birzniece, Lai-
la Grosa, Daina Kaina, Gints Kārk-
liņš,  Ella  Mačēna,  Kaspars  Moore, 
Ivars  Štubis,  Kaspars  Vokers  (Wal-

ker), Anne Audette un Sandra Dragū-
na. Komiteja visu gadu dedzīgi strādā 
un ļoti gaida dalīties ar saviem panāku-
miem Jaunatnes dienās decembrī.

Uz tikšanos Sidnejā!
AL35JD vārdā

Aija Dragūna un Tālis Štubis
Laikrakstam „Latvietis“

Iepazīsimies – Aija Dragūna un Tālis Štubis
Austrālijas Latviešu 35. Jaunatnes dienu vadītāji

Aija Dragūna un Tālis Štubis.
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Svētdiena, 17.  septembris, bija 
pārsteigumu pārpildīts. Draudze svi-
nēja Pavasara svētkus Ciemā, ne kā 
parasti – baznīcas zālē.

Pārsteigums bija vīru kora neizslu-
dinātais koncerts. Diriģente Sandra 
teica, ka tas būšot tikai mēģinājums. 
Mēģinājums!?

Tas bija koncerta kvalitātē! Tiešām, 
prieks dzirdēt vīru balsis tik saliedētas 
un tādā izpildījumā. Un klausoties ap-
lausos, es nebiju vienīgais jūsmotājs. 
Paldies Sandrai un veseriem!

Sandra jūsmoja par jauko pavasara 
dienu un domāja, ka Dieviņš īpaši to 
izkārtojis priekš mūsu draudzes svēt-
kiem. Arī mācītājs Dainis pieminēja 
skaisto pavasara dienu, bet noklusēja, 
ka viņam būtu kādi nopelni šajā lietā.

Viņš kā patiess draudzes gans ap-
staigāja katru galdu un dalījās savā 
priekā par kuplo apmeklētāju skaitu. 
Zālē visi galdi bija aizņemti, bet svēt-
brīdī baznīciņā daži soli bija tukši.

Draudzes dāmas bija rūpējušās par 
uzkodām. Pārsteigums bija našķu šķī-
vis ar lielo našķu bagātību un dažādību.

Trīs skatuves uzvedumi gādāja par 

prieku un jautrību. Ārija bija vienrei-
zēji laba. Nē, viņa nemēģināja dziedāt. 
Viņa mēģināja dalīties ar savu Ziemas-
svētku kūkas recepti. Noskaitīja sastāv-
daļas un cik daudz, kad atcerējās, ka jā-
pārbauda viskija kvalitāte. Sastāvdaļas 
bļodā bija jāsamaisa, bet ik pa brīžam 
viņai bija jāpārbauda viskija kvalitāte. 
Drīz vien karote bija vairāk pa gaisu, 
kā bļodā un maisījums un maisītāja lī-
gojās. Ārija bija vienreizēja! Ilgu laiku 
nebiju smējies ar asarām acīs.

Tad sekoja dramatizēta tautas 

dziesma Kur tu augi, daiļa meita, kas 
izsauca smieklu vētru. Daiļā meita ne-
maz nebija tik daiļa, neveikls vīrietis 
ar slotu rokā – Juris baltās zeķītēs! 
Tautu dēls garās biksēs – Melita.

Arī Jancis bija centies un uzrakstī-
jis skeču par dzīvi ciemā. Profesionālu 
slīpējumu skečam deva Valda un Māra. 
Labi, ka varam pasmaidīt paši par sevi.

Labi, ka visi jutās labi un pavasarī-
gi. Paldies rīkotājiem!

Edgars
Laikrakstam „Latvietis“

Pavasaris atnācis Ciemā
Draudzes sarīkojums ar pārsteigumu

Jau no agra rīta ar 
nepacietību gaidījām to 
stundu, kad mūs apcie-
mos mazie dzīvnieciņi. 
Ar norūpējušos skatu 
raudzījāmies debesīs, 
kuras ar katru mirkli 
kļuva tumšākas un solīja 
lietu.

Atvērās lielās nodarbību istabas 
durvis, un mūs pārsteidza rosība, kas 
tur notika. Ārā bija nolikts liels spai-
nis, pilns ar ūdeni un tur mēģināja 
mazgāties viena liela zoss un divas 
melnbalti raibas pīles. Ūdeni šļaksti-
nāja visapkārt; tuvumā mēs negājām, 
lai nepaliktu slapji, bet paskats bija 
skaists un komisks.

Sāka līņāt, un mums bija jāpaliek 
telpās. Divi mazi jēriņi – melns un 
balts staigāja apkārt, un mēs tos baro-
jām. Tiem līdzi bija paņemts ēdamais 
un mazas krūzītes, tie bija pieraduši 
pie tādas barošanas un gāja visapkārt 
meklēdami, kuram ir barība rokā. Ma-
zajam kazlēnam tikko bija iznākuši 
radziņi un mums nebija jābaidās no 
tiem. Trusīši bija visādās krāsās un ga-
rām ausīm. Jūras cūciņas gribēja, lai 
tikai tur tās rokās un silda. Divas brū-
nas vistas lepni staigāja starp cilvēku 
kājām un ļāvās pacelt tās. Apkārt te-
kalēja mazās cukurvistiņas ar pieciem 
cālīšiem. Plakano bruņurupuci nēsāja 
apkārt, lai to varētu paglaudīt un ap-

brīnot. Zaļa, diezgan pagara ķirzaka 
lielu mīlestību nedabūja,visiem labāk 
patika mīksti, mazi un rokām pazīsta-
mi dzīvnieki.

Man sagādāja vislielāko prieku, 
kad es redzēju, ka persona, kura nevar 
izrunāt nevienu vārdu un sazināties ar 
citiem, tagad gulēja lielā krēslā, bet 
kad iedevu viņai trusīti, dzīve pār-
mainījās, atplauka smaids un parādī-
jās mirdzums acīs, roka nepārtraukti 
glaudīja mīksto spalvu.

Skatījos apkārt un redzēju daudzas 
sejas ar svētlaimīgu, apmierinātu ska-
tu. Visi dzīvnieciņi bija plastmasas 
trauciņos un tos pārmaiņus nēsāja ap-
kārt, lai iepazītos ar kādu vēl neredzē-
tu. Kāds onkulītis gribēja zaķīti patu-
rēt visu laiku un nelaida projām, jo tas 
atgādināja bērnību.

Vienai iemītniecei ap pleciem bija 
silts lakats. Mazais cālītis atrada tur 
vietu, un abi divi varēja nosnausties. 
Cālītis nemaz nedomāja meklēt savu 
mammu, jo viņam tur bija silti, mīlīgi 
un patīkami.

Neiztikām arī bez trokšņa, kad 
aitiņas sāka blēt un vistas kladzināt. 
Tas izraisīja lielu jautrību un smieklus. 
Kāda balss noteica: „Nu es jūtos kā 
tēva mājas pagalmā!“ Vai tas nav jau-
ki, ja mēs cilvēkam dodam iespēju aiz-
klīst tālā pagātnē.

Liels, garu spalvu suns staigāja un 
visu to pieskatīja; pietika pateikt: „Kur 

ir vistiņas?“ Viņš mierīgi izstaigāja 
lielo telpu un atstūma tās. Sāka stipri 
līt, un pīlītes aizgāja pastaigāties pa 
dārzu; tad pietika pateikt: „Kur ir pī-
les?“ Un pēc pāris mirkļiem viņš tās 
jau stūma uz priekšu.

Bija pavadīta svētīga un neaiz-
mirstama diena. Paldies rīkotājiem par 
to! Paldies sūtam katrai mazai radībi-
ņai, kas mums sagādāja smaidu sejā!

Betija
Laikrakstam „Latvietis“

Mazie ciemiņi
Betija par zvēriņiem Latviešu ciemā

Vera Rubene ar trusīti.
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Draudzes Pavasara svētki Latviešu ciemā. Pie klavierēm Sandra Birze.

FO
TO

 A
nd

ri
s A

tv
ar

s



6. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2017. gada 30. septembrī

Svētdien, 17. sep-
tembrī, Latviešu Ciemā 
pulcējās vairāk nekā 100 
dalībnieku, lai svinētu 
pavasara svētkus. Svēt-
ki sākās plkst. 11.00 ar 
svētbrīdi Ciema baznī-
ciņā un svētku mielasts 

sekoja Ciema lielajā zālē plkst. 12.00. 
Draudzes dāmas bija sarūpējušas pašu 
gatavotās pusdienas, kafiju un kūku, 
kā arī dzērienus pēc izvēles – Cēsu 
alus un vīnu.

Priekšnesumu daļā uzstājās Ārija 
Merita ar skeču, pastāstot publikai, 
kā vispareizāk jāgatavo mīkla Zie-
massvētku kūkai. Galvenās piedevas – 
milti, sāls, cukurs, piens un... pudele 
laba viskija. Recepte prasa, ka pirms 
un pēc katras piedevas jāpārbauda, vai 
viskijs vēl ir derīgs.

Melita un Juris Ozoli uzstājās ar 
skeču Es meitinā kā rozīte, kā sarkana 
zemenīte, dziesmas pavadījumā. Meli-
ta, ģērbusies kā tautu dēls, bet Juris – 
kā tautu meita.

Par abiem priekšnesumiem publika 
savu sajūsmu izrādīja ar skaļiem aplau-
siem. Tas nebija viss, vēl sekoja priekš-
nesumi. Vīru koris Veseris, gatavojoties 
uz savu koncertu Latviešu namā 28. ok-

tobrī, pagodināja svētku dalībniekus ar 
kora atklāto mēģinājumu un sniedza to 
kā Master Class priekšnesumu.

Priekšnesumu daļa noslēdzās ar 
kopdziesmām, Ivara Štubja ģitāra pa-
vadījumā.

Paldies visiem, kas piedalījās svēt-
kos, draudzes dāmām, kas ziedoja un 
gādāja par ēdieniem un dzērieniem, 
par ziedotiem loterijas laimestiem, par 
draudzes locekļu palīdzību virtuvē un 
ar norisi vasaras svētkos. It sevišķu 
paldies Vesera kora vadībai Sandrai 
un Robim, Vesera koristiem un Iva-
ram Štubim.

Pirms devāmies mājās, draudzes 

kasieris ziņoja, ka Vasaras svētku sa-
rīkojuma pārpalikums ir $2 000.

Kārlis Kasparsons
Melburnas Latviešu ev. lut. 

Draudzes priekšnieks
Laikrakstam „Latvietis“

Šī gada 4. novembrī 
Adelaides Latviešu sko-
la sadarbībā ar LAAJ 
(Latviešu apvienības 
Austrālijā un Jaunzēlan-
dē) Skolu nozari organi-
zē Atvērto durvju die-
nu. Šīs dienas ietvaros 

Adelaides Latviešu skolā notiks divi 
pasākumi.

Profesionālās pilnveides 
seminārs

Profesionālās pilnveides seminārs 
Austrālijas un Jaunzēlandas latviešu 
spēļu grupu vadītājiem un palīgiem. 
Aicinām interesentus, kas vēlas gūt 
jaunu pieredzi un uzlabot darbu jau 
esošajās spēļu grupās vai vēlas orga-
nizēt savās pilsētās jaunas latviešu 
valodas apguves spēļu grupas. Prog-
rammā paredzēta atvērtā nodarbība 
Adelaides Latviešu skolas spēļu grupā, 
pārrunas par redzēto un informatīva 
rakstura lekcijas. Kopējais pasākuma 
laiks spēļu grupu koordinatoriem no 
plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00 (vēlākais). 
Naktsmītnes viesiem būs nodrošinātas 
pie vietējās latviešu sabiedrības pār-
stāvjiem, iespējama lidojuma daļēja 
atmaksa.

Atvērtā durvju diena skolas 
vecuma bērniem

Adelaides Latviešu skola šajā dienā 
aicina ģimenes ar skolas vecuma bēr-
niem, kas ir ieinteresēti uzsākt mācības 
nākošajā mācību gadā Adelaides Lat-
viešu skolā. Jums būs dota iespēja ie-
lūkoties, kā darbojas jūsu bērnu vecu-
mam atbilstošās klases latviešu valodas 
stundās no plkst. 9.30 līdz plkst. 11.00.

Atvērto durvju diena Adelaides Latviešu skolā
Dienas ietvaros divi pasākumi

Adelaides Latviešu skolas bērni mā-
cās par Jāņiem un praktiski darbojas.
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P ievieno -
ties latviešu 
skolai vai spē-
ļu grupai var 
jebkurā vecu-
mā un jebkurā 
laikā bērni un 
arī pieaugušie 
ar jebkuru va-
lodas zināša-
nas līmeni.

Interesentus lūdzu pieteikties sav-
laicīgi līdz 20. oktobrim Ļenai Rum-
pei, rakstot uz e-pastu: laaj.izglitiba@
gmail.com un pasākuma dienā reģis-
trēties līdz plkst. 9.00.

Izglītojošo pasākumu līdzfinansē 
Latviešu valodas aģentūra no Izglī-
tības un zinātnes ministrijas budžeta 
programmas „Valsts valodas politika 
un pārvalde“.

LAAJ Skolu nozares vadītāja
Ļena Rumpe

Laikrakstam „Latvietis“

Melburnas draudzes Pavasara svētku sarīkojums
Svētbrīdis, pusdienas un priekšnesumi

Vīru koris „Veseris“.
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Labdien, mākslinieki un dizaineri!
Vai Jums ir interese radīt Kultūras dienu 

oficiālo emblēmu?
Austrālijas Latviešu 57. Kultūras dienu 

Rīcības komiteja rīko konkursu, lai izmeklē-
tu oficiālo KD emblēmu.

2018. g. Adelaides Kultūras dienu emblē-
ma tiks izmantota visās KD reklāmās, avīžu 

rakstos, biļetēs, sabiedriskā mēdijā un vēl citos KD izdevu-
mos un priekšmetos.

Dizaina veidotāja/s saņems divas KD Jaungada balles 
ieejas biļetes, apmēram, $200 vērtībā.

Emblēmas dizains jāiesniedz KD RK līdz 2017. g. 

1. novembrim.
Lai saņemtu norādījumus par emblēmas motto, iesnie-

guma noteikumus un citu noderīgu informāciju, ieintere-
sētie laipni lūgti griezties pie RK priekšsēža; epasts: Rūdis 
Dancis (emblema@alkd.org.au) vai zvanot – 0412 637 427.

Rūdis Dancis
AL57.KD RK priekšsēdis

Nākošais Austrālijas 3x3 pie Kanberas
Tai pašā vietā, kur notika Austrālijas pirmais 3x3

Kādu 15 minūšu 
braucienā no Kanberas 
uz rietumiem, Grīnhil-
sa (Greenhills) centrā 
(www.greenhillscentre.
com) no 2.  līdz  8.  jan-
vārim  2018.  g. notiks 

3x3 saiets. Lai gan tuvu Kanberai, šeit 
ir miers un klusums – meži, putni un 
brīvā daba. Patvērums no pasaules rai-
zēm, kur izklaidēties un izpriecāties!

Šai pašā vietā 1983. g. notika Aus-
trālijas pirmais 3x3. Toreizējie dalīb-
nieki varbūt vēl atceras skaistās, plašās 
āres, kurās notika dažādas nodarbības 
un vakara koncerti. Toreiz bija patīka-
mi vasaras vakaros ar bērniem sēdēt 
ārā uz segām, un vēlāk vakarā, kad 
kļuva vēsāks, tais pašās segās ietīties.

Kopš tās reizes ir sabūvētas jau-
nas, modernas ēkas, bet āres arvien 
ir skaistas un tik pat plašas kā toreiz. 
Lapu koki izauguši lieli un kupli un 
met tumšas ēnas, kurās var glābties 
no vasaras karstās saules. Tuvumā tek 
Austrālijas vēsturē un kultūrā nozīmī-
gā Marambidžī (Murrumbidgee) upe. 
Šī upe vasarā Kanberas ģimenēm ir 
populāra peldēšanai un piknikiem. 
Upē ir vietas, kur var droši peldēties. 
Ir arī labas seklas vietas, kur maziem 
bērniem plunčāties.

Āres šeit ir piemērotas dažādām 
interesēm un izdarībām. Zem kokiem 
brīvajos brīžos var pasēdēt savā noda-
bā, pasapņot, gleznot, zīmēt vai lasīt 
kādu grāmatu. Aktīvām nodarbībām 
ir dažādi sporta laukumi, un lielais 
plašais zālājs. Grīnhilsa centram bla-
kus ir skautu īpašums ar daždažādām 
virvju un abseilinga kāpšanas ierī-
cēm. Šāda kāpšana augstu starp ko-
kiem pa kāpnēm, virvēm un bomjiem 
pagājušajā 3x3 saietā bija ārkārtīgi 
populāra ne tik vien bērniem, bet arī 
vienam otram pieaugušam vīrietim. 
Tiem, kam interesē plašāka apkārtne, 
būs arī iespējas piedalīties dažādos 
pārgājienos. Ja uznāk vēlme uz īsu 
brīdi aizmukt, kur labāk, kā uzbraukt 
turpat augšā Mauntstromlo (Mount 
Stromlo) kalnā?

Ēkas Grīnhilsa centrā ir lielis-
ki piemērotas 3x3 saieta vajadzībām 
un visām paaudzēm. Ēdamistaba ir 
liela, ar balkonu un skaistu skatu uz 
kalniem un mežiem. Vasaras vaka-
ros ieteicams uz balkona sēdēt, ēst 
vakariņas un novērot burvīgos sau-
les rietus. Pat ja diena ir bijusi karsta, 
vakari parasti šeit ir patīkami vēsāki! 
Apmešanās ir 4 vai 6 gultu istabās ar 
vannas istabu klāt. Nodarbībām ir vi-
sādas telpas, stūrīši, liela zāle ar ska-

tuves aparatūru un arī 
virtuve. Visas ēkās ir 
atvēsināmas.

Ja varbūt pēc 3x3 
saieta vēl vēlaties pa-
kavēties Kanberas 
apkārtnē un izpētīt 
Austrālijas galvaspil-
sētu, tad Grīnhilsa 
centrā ir 5 nelielas patstāvīgas mājiņas 
ar kādām 4-6 gultām. Cenas pieklājīgi 
lētas. Māju var sarunāt uz priekšu vai 
arī piebraukt uz labu laimi un cerēt, ka 
kāda būs brīva.

Aicinām jūs visus – ģimenes un 
vieniniekus uz nākamo Austrālijas 
3x3 saietu! Vieta ir ideāla visiem – ma-
ziem bērniem, jauniešiem, ģimenēm 
un veciem ļaudīm. Brauciet izbaudīt 
latvisko vidi un Kanberas apkārtni! 
Gaidīsim!

Pateicamies Latvijas Kultūras mi-
nistrijai par atbalstu.

Baiba Haringtona
Laikrakstam „Latvietis“

Grīnhilsa centrs.

FO
TO

 B
ai

ba
 H

ar
in

gt
on

a

Grīnhilsa centrs.

FO
TO

 B
ai

ba
 H

ar
in

gt
on

a

Austrālijas Latviešu 57. Kultūras dienas
2018. gadā Adelaidē
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16. septembrī Preiļu 
kultūras namā pulcējās 
krietns pulks mākslinie-
ku un mākslas cienītāju, 
lai būtu klāt III Jāzepa 
Pīgožņa balvas Latvijas 
ainava glezniecībā gal-
venā laureāta nosaukša-

nā (uz šo pilsētu atceļojusi arī izstāde, 
kas pavasarī trīs mēnešus bija skatāma 
Pētera baznīcā). Intriga bija liela; – 
balvu tīkoja pieci pretendenti: Meld-
ra  Bula,  Madara  Gulbe,  Andrejs 
Ģērmanis,  Aldis  Kļaviņš,  Nukzars 
Paksadze,  Alberts  Pauliņš,  Pēteris 
Postažs, Agra Ritiņa, no kuriem tikai 
viens varēja saņemt 3 000 eiro.

Dienu pirms galvenā notikuma pul-
cējās Preiļu plenēra dalībnieki, lai no-
svinētu Jāzepa Pīgožņa 83. dzimšanas 
dienu un atklātu improvizētu darbu iz-
stādi, parādot, ko nedēļas laikā Preiļos 
viņi ieraudzījuši, kas viņus piesaistījis, 
skāris viņu sirdis un tagad krāsās uzlikts 
uz audekla vai kartona. To redzējām arī 
mēs, priecājoties, ka, neraugoties uz 
lietainajām dienām, katrs mākslinieks, 
viņu vidū Andrejs   Ģērmanis,  Aldis 
Kļaviņš, Osvalds Zvejsalnieks,  Jānis 
Plivda,  Ilze  Preisa,  Agra  Ritiņa un 
citi, uzgleznojuši vismaz piecas studijas.

Prēmijas pasniegšanas ceremonijas 
vadmotīvs bija sirdsapziņa. „Sirdsapzi-
ņa cilvēku padara Dievam līdzīgu,” skan 
kāda pasaules domātāja atziņa. Kā pa-
rasti, daudz vērtīgu atziņu un vielu pār-
domām pasniegšanas ceremonijas dalīb-
nieki guva no žūrijas locekles Ingrīdas 
Burānes runas, šoreiz rakstiskā veidā:

„Latvijas ainava ar visu, kas tajā 
saredzams, sasmaržojams, satverams, 
samīļojams, ir vienīgais, kas mums – 
katram atsevišķi un tautai kopumā, 
patiešām pieder. Dieva radīta pasaule 
ar savu kārtību, likumiem – rakstītiem 
un nerakstītiem, ar savu mūžīgumu. /../ 
Vārds „sirdsapziņa“ ir saliktenis – sirds 
un apziņa, smadzeņu darbības joma. 
Varētu arī teikt: jūtu un prāta vienība. 
Varētu arī teikt: satura un formas vie-
nība. Tas ir tas, ko savās gleznās un 
atšķirīgās darbības jomās nemitīgi, ne-
nogurstoši meklēja, atrada, piepildīja 
Jāzeps Pīgoznis. /../ Tā dzīvo un strādā 
daudzi jo daudzi Latvijā, visā pasaulē. 
Ne tikai mākslā, bet katrs cilvēks, kurš 

ir savā vietā.“
Patiesi, māks-

linieki strādā pēc 
tīrākās sirdsapzi-
ņas. To prasa ra-
dīšana kā process. 
Ja tā nebūs, cilvēki 
nenoticēs, nepie-
ņems, atstās viņus 
vienaldzīgus, viņu 
sirdis neiekvēlo-
sies, radītais neat-
sauksies dvēselē.

Tad pienāca 
brīdis, kad šīgada 
žūrijas priekšsēde, 
pagājušā gada bal-
vas ieguvēja glez-
notāja Silva Linar-
te kopā ar Preiļu 
novada domes priekšsēdētāju Maruta 
Plivdu paziņoja III Jāzepa Pīgožņa 
balvas ieguvēja vārdu – tas ir Liepājas 
mākslinieks Aldis Kļaviņš.

Kaut arī viņš gadiem ilgi dzīvo Lie-
pājā, taču viņa saknes meklējamas Mār-
cienā. Pēc Mākslas akadēmijas gleznie-
cības nodaļas beigšanas viņš pārcēlās 
uz Liepāju, kur bijis gan pedagogs, gan 
arī direktors Liepājas Lietišķās mākslas 
vidusskolā, pēc tam ilgus gadus bija 
Liepājas teātra galvenais mākslinieks, 
bet nu jau atkal ir kļuvis pedagogs – viņš 
ir Liepājas universitātes Humanitāro un 
mākslas zinātņu fakultātes profesors. 
Viņš bijis Liepājas mākslinieku organi-
zācijas vadītājs un aktīvs izstāžu dalīb-
nieks. Piedalījies arī plenēru rīkošanā, 

vadīšanā, kā arī pats ņēmis tajos dalību. 
Viņš arī atcerējās, kā kopā ar Jāzepu 
Pīgozni bijis plenērā Sēlijā. Saņemot 
apbalvojumu, Aldis Kļaviņš izteicās: 
„Latvijā ir tik daudz labu gleznotāju, ka 
neesmu pārliecināts, ka šī balva pienā-
kas man. Bet, dārgie kolēģi, lūdzu, pie-
dodiet, tā balva tomēr šoreiz tika man.“

Arī šie vārdi apliecina, ka mūsu 
mākslinieki strādā pēc tīrākās sirds-
apziņas.

Nu jau arī šis notikums ir pagātnē; 
jau tagad sākam gaidīt nākamo gadu, 
kad mākslinieki atkal pulcēsies jaunā 
konkursā par labāko Jāzepa Pīgožņa 
balvu Latvijas ainavu glezniecībā.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
III Jāzepa Pīgožņa balva tika Aldim Kļaviņam

Izstādes kopskats.
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Alda Kļaviņa plenēra darbi.
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Sertifi cēta Austrālijas vīzu speciāliste
Solvita Adamoviča (MARN:1575233) 

Kontakti:
M: 0416 359 950 (zvaniem Austrālijā)
E: info@seloniamigration.com.au
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Sestdienas, 16. sep-
tembra, pavēsā pavasa-
ra vakarā, kas joprojām 
ietērpts ziemas kažokā, 
Melburnas trauksmainā 
centrā, apmēram, 900 a 
cappella mūzikas cienītā-
ju rinda apskāva Sv. Pau-

la katedrāles perimetru. Pēc stundas at-
klājās brīnišķīgas vokālās skaņas – divi 
izcili un ilggadēji a cappella vokālie 
ansambļi: The Idea of North (Austrāli-
ja) un The Real Group (Zviedrija) snie-
dza sajūsminātajai auditorijai satriecoši 
skaistas un novatoriskas vokālās skaņas. 
Nākamo stundu laikā izjutām patiesu 
baudu, klausoties izteiksmīgu, sirsnīgu 
un aizraujošu vokālo mūziku, un, šķiet, 
ka laiks it kā apstājās, un visas ikdieniš-
ķās domas un rūpes tika piemirstas.

The Idea of North – mākslinieciskā 
vadītāja Naomi Krelina (Crellin) (alts) 
un dibinātājs Niks  Begbī  (Nick  Beg-
bie) (tenors) kopā ar jaunajiem dalīb-
niekiem – Emmu Rūli  (Emma Rule) 
(soprāns) un Lūks  Tomsons  (Luke 
Thompson) (bass) sveica plašo audito-
riju un tad pagriezās ar sejām pret altā-
ri. Katedrāles bagātīgajā akustikā rezo-
nēja rāmās un majestātiskās islandiešu 
himnas izpildījums, radot jūtas par die-
višķo klātbūtni un cilvēka pazemību. 
Bija aizraujošs un piemērots ievads sa-
triecošai programmai, kas sekoja.

Publika tika iepazīstināta ar jaunu 
ansambļa dalībnieku – japāņu vokā-
lo perkusionistu Kaičiro  (Kaichiro) 
Kitamura. Izskanēja Dance Medley 
(no Džeka Oheigana (Jack O’Hagan) 
1922. gadā komponētās pazīstamās 
ziņģes Ceļš uz Gundagai) ar pilnu 
komplektu vokālām metodēm ansamb-
lis atdarināja ukuleles, bandžo, trom-
petes skaņas, pat pūšaminstrumentu 
kvartetu un tam raksturīgu trompetes 
solo (Niks), kopīgi nodrošinot rotaļīgu 
fonu alta solistei Naomi Krellins.

Kai  Kitamuras veiklība vokāla-
jā perkusijā skaidri atklājās ansambļa 
atskaņotajā Maikla Džeksona (Micha-
el Jackson) popurijā: You wanna be 
startin’ somethin’; Man in the Mirror; 
Billie Jean. Aizrautīgi! Klausītāji jutās 
kā apburti!

The Real Group tika izveidota 
1984. gadā, sākotnēji piecu studen-
tu sastāvā no Stokholmas Karaliskās 
Mūzikas akadēmijas audzēkņiem, 
kuri „vēlējās izpētīt vokālās mūzikas 
mākslas pasauli ar uzsvaru uz dže-
za, pop un tautas mūziku. Grupa ātri 
ieguva starptautisku auditoriju, un 
ir kļuvusi par vienu no mūsdienu a 
cappella stūrakmeņiem.“ (Tulkots no 
citējuma The Real Group mājas lapā; 
S.B.) Ansambļa sastāvā dzied Emma 
Nilsdotter (soprāns, Zviedrija), Lisa 
Ostergren (alts, Zviedrija), Anderšs 
Edenrots (Anders Edenroth) (Zvied-

rija), Morten Vinther (Dānija) un bass 
no Latvijas – Jānis Strazdiņš.

The Real Group mērķis ir veicināt 
skaidru sirdsapziņu un izpratni par 
cilvēktiesībām un globālajām problē-
mām, izmantojot savu māksliniecis-
ko vīziju. Ansambļa skaņa ir bagāta, 
plūstoša un pārliecinoša. No šīs pir-
mās koncerta daļas man ļoti patika 
zviedru tautas dziesma – dzīvespriecī-
ga, ar pēdu piesitieniem un izsmalci-
nātu jodelēšanas vokālo tehniku. Ļoti 
aizkustināja dziesmas apdare Nature 
Boy, kuras faktūrā izcēlās latviešu 
vokālista Jānis Strazdiņa dziļie basa 
toņi. Dziesmas kulminācija bija izci-
la ar bagātīgu un izjustu kāpinājumu. 
The Real Group skaņu dizaineres / in-
ženieres talants ir ļoti slavējams.

Abas vokālās grupas vienojās paci-
lātam un dvēseliski iejūtīgam izpildīju-
mam angļu mūziķa Sting dziesmas ap-
darei Fragile, kurā izcēlās kontrapunkts, 
Jāņa  Strazdiņa precīzās un dzidrās 
basa līnijas, Naomi Krelina sketa solo 
un dziedošā saruna starp visām balsīm.

Pēc īsa starpbrīža un kāju izvin-
grināšanas The Real Group atgriezās 
izpildīt dziesmu par ūdeni skanīgā 
ūdens pudeļu pavadījumā. (Izmantojot 
īpaši uzskaņotas plastmasas ūdens pu-
deles, attiecīgos toņos.) Dziesma stāsta 
par ūdens brīnumu miljoniem gadu ga-
rumā. Efekts bija vienreizējs: skanēja 
balss un Pāna flautas skaņas, kas ra-
dās, iepūšot ūdens pudelēs.

Nākamais skaņdarbs veidoja stilī-
gu kontrastu – Scandinavian Shuffle 
ar sketa* zilbēm un jodelēšanas orna-
mentiem.

Ansamblis The Idea of North atska-
ņoja Naomi Krelinas apdari austrāliešu 
rokgrupas Cold Chisel dziesmai Flame 
Trees, izveidojot sirsnīgu re minora ba-
lādi, ar iejūtīgu, medainu soprāna solo 
(Emma  Rūle). Sekoja komisks strī-
diņš starp tenoru Niku Begbī un altu/
māksliniecisko vadītāju Naomi  Kre-
linu par nākamās dziesmas tonalitāti: 
vai dziedās Fa mažorā, vai Fa#? Jautrs 
izpildījums Man patīk dziedāt F# atklā-
ja brīnišķīgo pustoņu sadursmi (F#), ko 
stūrgalvīgi un asprātīgi izaicināja tenors 
Niks Begbī, pret ansambļa noturīgo re 

minora pavadījumu. (Komponists/ko-
miķis Tims Minčins  (Tim Minchin); 
iesaku noskatīties oriģinālo klipu**. 
Skanēja dziesmu apdare Eleanor Rigby 
(The Beatles, Lennon-McCartney, The 
Idea of North arr.), izceļot Naomi Crel-
lin izcilo vokālo veiklību un Kai Kita-
mura iespaidīgās perkusijas skaņas.

Nākamās dziesmas – I’ll Help You 
Home (komp. Morten Vinther) izpildī-
jumā izcēlās The Real Group dibinātāja 
Anders Edenroth debešķīgais falsets.

Tad pēkšņi Jānis Strazdiņš uzru-
nāja publiku, jautājot, vai starp klausī-
tājiem ir kāds, kas saprot latviešu va-
lodu? Atsaucās trīs skanīgas balsis, šo 
rindu autori ieskaitot. Jānis angļu valo-
dā pastāstīja par latviešu tautasdziesmu 
Tumša nakte, zaļa zāle: „Iedomājieties 
zaļu pļavu miglā... saimnieks palaiž 
savu zirgu un pēkšņi saprot, ka zirgs 
ir pazudis miglā, varbūt uz neatgrieša-
nos,... bet tomēr saimnieks zirgu atkal 
atrod.“ Skaisto apdari veidojusi Latvi-
an Voices dalībniece, komponiste Lau-
ra Jēkabsone. Laura ir pasaulē atzīta 
vokāliste godalgotajā a cappella grupā 
Latvian Voices un ražīga vokālās mū-
zikas komponiste. Skaņdarbs precīzi 
attēloja tumšās naktes dziļo miglu un 
dabas skaņas ar elpas efektiem; izcē-
lās komponistes liriskās melodijas un 
skaistās harmonijas ansambļa meista-
rīgajā un iejūtīgajā izpildījumā.

Pēdējais skaņdarbs – Pikantā 
dziesma abu ansambļu izpildījumā sa-
viļņoja klausītājus, un dārdoši aplau-

Prieks un gandarījums par baudīto vakaru
„The Idea of North“ un „The Real Group“ koncerts Melburnā

„The Real Group“. No kreisās Jānis Strazdiņš.
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Jānis Strazdiņš ar ūdens pudeli.

FO
TO

 R
ob

er
ts

 B
ir

ze

 
Turpinājums 12. lpp.



10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2017. gada 30. septembrī

Ar šiem abiem trim-
das bērnu bērniem man 
sadarbošanās jau ir bi-
jusi iepriekš. Daina ir 
Spīdola un ar Arni jau 
pirms vairākiem gadiem 
man iznāca kopīgi risināt 
problēmu sakarā ar Oku-

pācijas muzeju, izstrādājot jaunu tieš-
saistes veidu, lai varētu pieņemt maksā-
jumus un ziedojumus ar kredītkartēm. 
To arī kopīgi atrisinājām. Tagad, 9. sep-
tembrī, pēc fantastiskas Latvijas bas-
ketbola izlases uzvaras pār Montene-
gro izlasi abi ir atnākuši pie manis uz 
stundiņu parunāties. Jau zinu, ka viņi ir 
darbīgi latviešu sabiedrībā kā šeit Lat-
vijā, tā ir jau bijuši arī Austrālijā. Bet 
tagad ļaušu viņiem runāt pašiem.

Iesāk Daina
„Mani abi vecāki nāk no Rīgas. 

Māte ir dzimusi Rīgas centrā, bet uz-
augusi Āgenskalnā. Tēva vecāki arī 
bija rīdzinieki.“

Te ierunājas arī Arnis, teikdams, ka 
viņa vecāki arī ir auguši Āgenskalnā.

Daina min, ka iespējams, ka jau 
viņu abu vecvecāku ceļi tur bija krus-
tojušies. „Manai mammai bija 13 gadu, 
kad izbrauca no Latvijas. Mans tētis 
dzīvoja tieši Alberta un Strēlnieku ielas 
krustojumā un izbrauca no Latvijas 18 
gadu vecumā. Viņu iesauca vācu darba 
dienestā. Sākumā viņš strādāja kūdras 
purvos, tad Vācijā raka tranšejas. Mani 
vecāki iepazinās tikai Austrālijā – seš-
desmitajos gados; apprecējās un dzīvoja 
Sidnejā. Abi iesaistījās latviešu sabied-
rībā. Es piedzimu 1967. gadā, un abas 
ar māsu tikām latviski audzinātas.“

Arnis turpina
„Arī mani vecāki abi ir rīdzinie-

ki – māte no Āgenskalna, tēvs arī no 
Pārdaugavas, bet mazliet tālāk – Slo-
kas ielā. Māte izbrauca no Latvijas 7 
gadu vecumā un Vācijā nonāca Eslin-
genā. Mani vecāki satikās tikai Aus-
trālijā, un tagad arī mans brālis Kārlis 
jau labu laiku dzīvo Latvijā. Māsa ir 
jaunākā un vēl dzīvo Melburnā.“

Daina stāsta, ka skolas ir izgājusi 
Sidnejā, sākot ar visur ierastajām lat-
viešu centru skoliņām un austrāliešu 
pamatskolu un vidusskolu, bet pēc tam 
Macquarie Universitātē Sidnejā ir iegu-
vusi bakalaura grādu filoloģijā. Pēc ilga 
laika nestudēšanas pagājušā gadā ieguva 
maģistra grādu Melburnā – pielietojamā 
lingvistikā. Viņai ir māsa Māra 4 gadus 
jaunāka, kura ir mākslas skolotāja. Arnis 
ir izskolojies Melburnā, un viņam ir ba-
kalaura grāds inženierzinātnēs. Viņš vēl 
ir mācījies latviešu valodas lingvistiku 
pie profesora Trevora Feneļa. Viņa mēr-
ķis tam bija citādāks, jo kā jauneklim 
latviešu skolā viņu ļoti iedvesmoja tēma 
par latviešu valodas gramatiku un tās 

digitalizēšanu. Tas 
viņu pamudināja ar 
datoriem strādāt arī 
latviešu gramatikas 
sakarā, un rezultāta 
izveidoja pirmās 
latviešu gramati-
kas programmas 
Macintosh un Win-
dows datoriem. 
Deklinators varē-
ja izlocīt jebkuru 
lietvārdu un Kon-
jugators darbības 
vārdus. Ar to viņam 
ir sācies tāds interesants periods, jo uz 
laiku izdevās sadarboties ar vadošiem 
valodas pētniekiem, un tas viņam ļāva 
turpināt veidot latviešu gramatiku dato-
rā. Sakarā ar šīm programmām viņš de-
vās uz ļoti daudziem dziesmu svētkiem 
ASV, Kanādā un Eiropā, kur pārdeva šīs 
programmas. Programmas sākumā bija 
datoros, bet šodien jau mobilajos telefo-
nos un planšetdatoros (Latvian Nouns 
un Latvian Verbs).

Tālāk atkal stāsta Arnis
„Atceros, kad es vispār pirmo reizi 

ar tām programmām mēģināju tirgo-
ties, tas bija Minsteres Latviešu dzies-
mu svētkos tālā 1987. gadā, toreiz es to 
parādīju Līgai Rupertei, bet daudzi citi 
nesaprata, kā ar tām rīkoties. Tagad 
jaunie visi saprot, saprot pat tie, kas ir 
jau 60 un vecāki.“

Te mani stāstītāji mazliet pieklust 
un sāk domāt, bet es neļauju viņiem 
apstāties un prasu, kur un kad šie abi ir 
satikušies. Abi ir iepazinušies diezgan 
sen – Dainai bijuši vēl tikai 19 gadu: „Es 
biju tikko beigusi skolu un iesākusi uni-
versitāti, un mēs satikāmies kādā jau-
niešu saietā, jo tur bija ļoti daudz latvie-
šu jauniešu, kas diezgan bieži saviesīgi 
satikās. Tur bija dzimšanas dienas, bija 
iesvētības, un mēs bieži kopā braucām 
arī uz citām pilsētām, it sevišķi labi sa-
kari mums bija ar Melburnas un Adelai-
des jauniešiem. Mums bija daudz drau-
dzību starp šo pilsētu jauniešiem, un 
diezgan bieži jaunie no divām pilsētām 
arī apprecējās. Mūsu jauniešu kompāni-
ja bija diezgan plaša. Tur arī mēs iepa-
zināmies. Pirmo reizi Latvijā mēs bijām 
jau abi kopā – 1989. gadā. Mēs bijām ve-
sela jauniešu grupa no Austrālijas, mēs 
bijām organizētā tūrē un toreiz palikām 
viesnīcā Latvija. Mēs to nosaucām par 
Latvijas superletiņu tūri tāpēc, ka mēs 
bijām vispirms Somijā Vispasaules Lat-
viešu jaunatnes kongresā Haiko un arī 
Zviedrijā Eiropas Dziesmu svētkos, un 
tikai pēc tam, kad es ar dažiem drau-
giem jau biju bijis Losandželosas Dzies-
mu svētkos. No Somijas ar prāmi uz 
Igauniju un no turienes ar autobusu jau 
diezgan liela jauniešu grupiņa no Aus-
trālijas uz Latviju. Tur mums tikai atvē-

rās acis, kas tā tāda Latvija īstenībā ir – 
pirmo reizi redzējām Latviju klātienē!

Daina min, ka atgriezušies 
1991. gadā, kad pati nodzīvojusi te vai-
rākus mēnešus, bet Arnis piebilst, ka 
viņam bijis jābrauc atpakaļ uz darbu 
Austrālijā un toreiz bija ļoti žēl šķirties 
no Dainas. Agrajos 90. gados Arnis ar 
savām gramatikas programmām bija 
dabūjis kontaktu ar Latvijas Universitā-
ti (Mākslīgā Intelekta Laboratoriju), kas 
viņu bija iepazīstinājis ar internetu ag-
rajos 90. gados. Tas bija jau 1991. gadā, 
kad internets vēl nebija plaši pazīstams. 
Arnis sāka apjēgt šīs jaunās interneta 
iespējas un izveidoja jaunu pakalpo-
jumu Baltic Express Mail, ar ko varē-
ja pārsūtīt vēstules no Austrālijas uz 
Latviju un citur. Tā viņš varēja nosūtīt 
ziņas arī Dainai burtiski dažu stun-
du laikā, kad toreiz vēl vēstules ceļoja 
vairākas nedēļas. Īstais pārbaudījums 
bija vēlāk tā gadā augustā, kad pa puča 
laiku Latvijā bija atslēgti visi sakari 
uz Rietumu pasauli, un Arnis ar savu 
Baltic Express Mail vēl turpināja sūtīt 
vēstules, izmantojot Rīgas un Maska-
vas savienojumu. Tā Austrālijas latvieši 
dabūja ziņas no Latvijas puča laikā. To 
visu varēja izdarīt vienas dienas laikā. 
Šis tīkls vēlāk tika paplašināts arī uz 
Igauniju un Lietuvu. Caur to viņi varēja 
pasūtīt arī dažādas preces, veikt ziedu 
piegādes, kā arī citus pakalpojumus.

Apprecējās abi 1992. gadā un šogad 
jau nosvinēja sudraba kāzas. Pirms ra-
dās bērni, viņi ļoti bieži laiku pavadīja 
Latvijā, jo viņiem te patika un vienmēr 
bija ko darīt. Strādāja vēl Austrālijā, 
bet brīvdienas vienmēr tika ieplāno-
tas Latvijā. Citu reizi Latvijā pavadīja 
pat vairākus mēnešus. Arnis bieži vien 
konsultēja cilvēkus Latvijā, kas gribēja 
kaut ko jaunu no interneta iemācīties, 
bet Daina vienu brīdi darbojās prezi-
denta Ulmaņa birojā pie tulkošanas no 
latviešu valodas uz angļu. Gadījās arī 
tā, ka Arnis mācīja Latvijas preziden-
tam, kā lietot Amerikas latviešu dāvāto 
Macintosh klēpjdatoru. Viņi brauca te 
bieži, īsākos atvaļinājumus izmantoja 
tikai ceļošanai, bet garākajos strādāja 
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Latvijas labā dažādos darbos.
Turpināja braukt arī tad, kad bēr-

ni vēl bija mazi – citu reizi uz garā-
ku laika periodu, citu reizi uz īsāku. 
1996. gadā viņiem piedzima meita 
Laila; viņai tagad ir 21 gads, un viņa 
dzīvo Austrālijā. 1998. gadā piedzima 
dēls Toms, kuram tagad ir 18 gadu. 
Viņi abi piedzima Melburnā un uzau-
ga turienes latviešu sabiedrībā.

„Mums Austrālijā vēl samērā liela 
grupiņa latviešu bija Sidnejā, Melbur-
nā un arī Adelaidē. Tā arī sanāca, ka 
mums visiem gandrīz vienā laikā dzi-
ma bērni, tādēļ nebija grūti visiem kopā 
bērnus audzināt latviskā garā – bija sa-
biedrība, kas ir svarīga,“ stāsta Daina.

Ap 2005. gadu viņi sāka domāt, vai 
nevajadzētu ilgāku laiku padzīvot Lat-
vijā. Tas bija diezgan interesantā dzī-
ves posmā, jo īsu brītiņu pirms tam bija 
izdomājuši, ka māja kļūst par mazu un 
sākuši piebūvēt otro stāvu, jo bija pie-
dzimis trešais bērns. Tad cits nekas ne-
bija atlicis, kā jauno, lielo māju izīrēt. 
Ar visu to, ka jaunākais dēls vēl bija 
pavisam maziņš, viņi atbrauca uz Lat-
viju. Meitiņai jau bija 11 gadu, dēlam 7 
gadi, un vecāki gribēja, lai kādu laiku 
mācās arī skolā Latvijā. Viņi dzīvoja 
uz Tērbatas ielas mazā dzīvoklītī, kas 
piederēja Austrālijas latvietim – divar-
pus istabās. Nodzīvoja tā veselu gadu, 
bet tad iegādājas savu dzīvokli. Darbs 
Arni sameklēja, viņam piedāvāja dar-
bu starptautiskā auditoru firmā KPMG. 
Kā IT nodaļas vadītājs viņš bija atbil-
dīgs par visām trim Baltijas valstīm. 
Pēc tam viņi vēl tam pievienoja Balt-
krieviju. Tad nu bija izaicinājums, kā 
bez valodas vadīt auditoru birojā IT 
nodaļu, bet Arnis to darīja. Vienkāršā 
līmenī viņi prata angļu valodu.

Daina pa to laiku dzīvoja mājās ar 
bērniem, bet viņa aktīvi iesaistījās arī 
PBLA darbā – izglītības jomā. Šeit bija 
interesants posms, jo tā kā daudzi bija 
kopš Latvijas iestāšanās Eiropas savie-
nībā emigrējuši uz citām valstīm Eiropā, 
lielajās pilsētās Eiropā veidojās jaunas 
skoliņas, un Daina arvien vairāk pievēr-
sās šo skoliņu darbam. Viņa diezgan re-
gulāri uz tām brauca iepazīties ar skolu 
darbību, nākt ar padomiem no trimdas 
pieredzes. Aktīvi nesen emigrējušie lat-
vieši labprāt gribēja mācīt latviešu valo-
du bērniem, kas dzīvoja vietējā apkaimē, 
bet nezināja, kā to vislabāk visu struktu-
rēt. Pie tam vēl sāka izveidoties sadarbī-
ba ar Latvijas valsts institūcijām, kuras 
arvien vairāk uzņēmās diasporas atbal-
sta lomu. Kad Daina jau bija atpakaļ 
Austrālijā, ar šo Latvijas valsts diaspo-
ras atbalsta finansējuma palīdzību rīkoja 
latviešu valodas skolotāju konferences 
Austrālijā un 2011. g. sanāca ar PBLA 
līdzekļiem rīkot skolotāju konferenci arī 
Latvijā. Tad viņai sanāca koordinēt lat-
viešu valodas skolotājus no visas pasau-
les. Šo lomu tagad jau vairākus gadus 
uzņēmusies Latviešu valodas aģentūra.

Daina un Arnis kopā ar žurnālistu 
Andri Strautmani no Mineapoles, ASV 
2000. gadā izveidoja mājas lapu Lat-
vians Online, kas vēl šodien darbojas. 
Dainu tas nodarbināja vairākus gadus, 
bet tagad viņa Latvijā strādā Rīgas Stra-
diņa Universitātē un ir angļu valodas sa-
tura redaktore universitātes mājaslapai. 
Daina pagājušajā gadā arī uzrakstīja 
grāmatu par latviešu veco ļaužu ciemu 
Melburnā, kas būvēts pa posmiem. Tika 
intervētas gan tās personas, kas agrāk 
bija pie Latviešu ciema vadības, gan 
darbinieki un aprakstīts Ciema tapšanas 
process. Grāmata iznāca Austrālijā pa-
gājušā gadā oktobrī latviski un angliski. 
Austrālijā Daina vadīja arī Latviešu ap-
vienības Austrālijā un Jaunzēlandē sko-
lu nozari, uzņēma kontaktu ar skolām 
un spēļu grupām. Lai apzinātu, kas gla-
bājas Melburnas Latviešu biedrības bib-
liotēkā (vairāk nekā 19 000 publikāciju) 
pirms trim gadiem Arnis vadīja projek-
tu, kur tika digitalizēta kartotēka. Re-
zultātā šodien ar planšetdatora palīdzību 
var ātri un viegli sameklēt publikācijas 
pēc autora, nosaukuma, redaktora, iz-
devēja, publicēšanas gada, tēmas vai 
pēc kāda cita atslēgvārda. Ar planšet-
datoru Arnis arī digitalizēja Melburnas 
Latviešu ev. lut. draudzes kapsētu, kur 
apglabāti vairāk par 1500 latviešiem. 
Vajadzēja pārzīmēt kapsētas plānu un 
apzināt visus, kas ir apbedīti, kremēti. 
Bija interesanti tas, ka ļoti bieži radinie-
ki savus aizgājušo pelnus bija pārveduši 
uz Latviju un pārapbedījuši savu senču 
kapos, un bija grūti izsekot, kurš vēl tur 
apglabāts. Dati bija vairākās burtnīcās 
un to visu arī beigās digitalizēja.

Arnis tagad izveido biznesa ri-
sinājumus planšetdatoriem un citām 
viedierīcēm. Tas nozīmē, ka šefs vai 
darbinieks ar savu mobilo ierīci var pie-
slēgties un skatīties, kas notiek ar vis-
dažādākiem biznesa procesiem. Viņš 
var redzēt kopsavilkumu, pieņemt pa-
sūtījumus, izrakstīt rēķinus vai atvērt 
vajadzīgos dokumentus. Kad darbs ir 
paveikts, klients var sanāk tā, ka viņš 
var izmantot laika zonu. Ar Austrālijas 
klientiem viņš var darboties no rīta, un 
viņi ar atbildēm var strādāt jau nāka-
majā rītā, Latvijai ar Austrāliju ir tikai 
7 stundu laika starpība.

Ik pa brīdim viņam sanāk arī iz-
veidot latviešiem jaunu lietotni. Nupat 
septembrī palaista jauna lietotne Tautas-
dziesmas, kurā var mācīties un klausīties 
tautasdziesmas. Tas ir PBLA projekts. 
Tur arī var noskatīties video, ko veidoju-
šas latviešu skoliņas ārzemēs, izvēloties 
savas mīļākās tautasdziesmas.

Pirms diviem gadiem tika izveidota 
viktorīnas spēle Kas, kas, ko? Tā ir bā-
zēta uz spēles ar to pašu nosaukumu, ko 
pirms 30 gadiem izstrādāja Melburnas 
Latviešu skolu skolotāji ar domu, ka caur 
spēli, jautājumu un atbilžu formātā, spē-
les dalībnieki uzzina faktus par Latviju. 
Spēle tika palaista arī telefonos, un te, 
Latvijā, pirmajās dienā to paņēma kādi 
30 līdz 40 tūkstoši latviešu. Joprojām 
katru dienu kādi 50 jauni lietotāji lejup-

lādē šo spēli, pēdējos mēnešos it sevišķi 
no Krievijas un Ķīnas. Pirms 10 gadiem 
ģimene te dzīvoja 4 ar pus gadus, lie-
lākie bērni gāja skolā, mazākais Latvi-
jas bērnudārzā, un bija kļuvis par īstu 
superletiņu ar Latvijas latvieša akcentu.

Tomēr 2010. gadā ģimene izlēma 
vairāku iemeslu dēļ braukt atpakaļ uz 
Austrāliju. Viens no iemesliem bija tas, 
ka viņu vecāki bija kļuvuši vecāki un 
vajadzēja palīdzību. Otrs bija tas, ka 
bērnus vēl gribēja izskolot Austrālijas 
skolās. Tā 7 gadus viņi nodzīvoja Aus-
trālijā, vecākie bērni skolu bija nobei-
guši, un Daina un Arnis atkal redzēja 
logu – nu vairs tikai viens bērns ir sko-
las vecumā, un ģimene var atgriezties 
Latvijā. Divi vecākie var izvēlēties paši, 
ko tālāk darīt, un mazais sāks skolā iet 
Latvijā. Viņš tagad iet 8. klasē 49. vi-
dusskolā uz Valdemāra ielas. Pa vasaru 
viņam bija jāsamācās vācu un krievu 
valodas no nulles, un šobrīd šķiet, ka 
viņš tiek līdzi saviem klases biedriem. 
Viņš jau nedēļu ir skolā un īpaši nesū-
dzas. Meita palika Austrālijā un turpina 
studijas, kuras beigs nākamajā gadā, un 
tad redzēs, ko viņa tālāk darīs.

Dēls izlēma, ka studēs Nīderlandē, 
un pagājušā nedēļā pārcēlās un sāka 
studijas tur.

Daina turpina
„Jaunākais dēls vēl ir pie mums, 

un tā mēs pēkšņi esam izkaisīti pa visu 
pasauli. Tad jau redzēs, ko bērni tālāk 
izlems, bet viņiem vismaz ir bijusi tāda 
nopietna pieredze jau dzīvojot Latvijā, 
un Latvija viņiem nav sveša.“ Daina ir 
pārliecināta, ka viņi Latvijai nepazudīs. 
Viņiem jau pašiem par Latviju ir liela in-
terese. Modernā dzīve ir tāda, ka nekur 
nav jāapmetas uz visu dzīvi. Austrālijas 
draugi jau atkal prasa, cik gadus tad šie 
abi vēl būšot Latvijā. Arnis ir drošs, ka 
vismaz vēl 5, jo Latvijas simtgadi svinēs 
veselus 5 gadus, un viņš vēlas to svinēt. 
Daina apstiprina, ka Latvijā nekad nav 
iespēja garlaikoties, jo te vienmēr ir ko 
darīt, ja ne strādājot, tad kultūras iz-
klaidēs, jo pasākumu te nekad netrūkst. 
Vienmēr ir saistoši koncerti un izrādes 
un cita veida sarīkojumi. Te vienmēr 
notiek kaut kas interesants.

Ar to viņi domā, ka ir man savu 
stāstu izstāstījuši un gatavojas mani 
atstāt. Daina vēl uzkāps stāvu augstāk, 
jo ir atcerējusies, ka kaut kas vēl pa-
veicams PBLA birojā, kas man ir tieši 
virs galvas, un Arnis ies uz mājām, kas 
arī nav no mana dzīvokļa sevišķi tālu.

Un es priecājos, ka man atkal ir bi-
jusi izdevība tuvāk iepazīt ģimeni, kas 
ir fantastiski palīdzējuši Latvijai pēc 
neatkarības atjaunošanas, un ir trimdas 
bērnu bērni un mazbērni. Tādēļ es ne-
kad neteikšu, ka latvieši no trimdas nav 
atgriezušies. Visvairāk atgriezušies 
tieši to trimdas bērnu bērni, kas trimdā 
tika audzināti latviskā vidē un garā.

Paldies tiem trimdas bērniem, kas 
savus bērnus izaudzināja par latviešiem!

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas bērnu bērni... (24)
Turpinājums no 10. lpp.
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Tad  vēl  1994.  gada 
4. decembrī saņēmu no 
Freija Jura vēstuli.

Viņš cita starpā 
raksta:

Viņdien piezvanīja 
Mirdza (Martinsone) no 

Rīgas. Viņa tiešām skrien vienā skrie-
šanā, it kā mēģinot atgūt laiku, ko 
notērēja braucot pa Ameriku. Kolēģi 
Dailē domājot, ka turneja esot bijusi 
tikai viens izpriecas brauciens. Daļēji 
jau tā bija – viņi visur tika uzņemti un 
izvadāti, taču tas neizskauž faktu, ka 
pa starpu bija jāmēro gari gabali un 
jāspēlē teātris. Un, ka tā sauktie „pro-
fesionāļi“ arī pa reizei var apgurt, par 
to liecināja dažādās, pat krasi pretējas 
atsauksmes no viņu turnejas dažādām 
izrāžu vietām.

Faktiski abas aktrises Mirdza un 
Ligita Skujiņa bija tās labākās. Veči 
laikam šad tad par daudz iemeta un 
tad mocījās ar paģirām. Auškāps tur-
nejas sākumā esot dūšīgi „rāvis“, tā 
kā aktieri bija nobažījušies, kādu ie-
spaidu viņš atstāšot turnejas rīkotā-
jiem, taču kad Klīvlandē sēdējām pēc 
izrādes pie viena galda, viņš uz vodkas 
pudeli pat nepaskatījās.

Paldies par Tavu atreferējumu par 
Rīgas teātros redzēto, tāpat par operu 
un baletu. Jā, starp citu, Gunārs Vēre-
nieks arī piedalās baletā, un dejos, ja 
nemaldos, Burvi „Riekstkodī“. Patie-
sībā viņam gan jācilā jaunas meitenī-
tes, bet tad gan arī elšot un pūšot. Viņš 
jau kādreiz Eslingenā dejoja pie Lē-
maņa rakstur dejas, bet tagad viņam ir 
jau 68! Nākamgad viņš mums iestudēs 
divus Zīverta gabalus.

Misiņa bibliotēkas adresi tiku 
nodevis tālāk, un man tika ziņots, ka 
kāda paziņa šejienes tantei došoties 
turp izpētīt Tavus gara darbus. Lai 
nu kā, savu popularitāti tautā Tu esi 
ieguvis, jo tavi skeči vienmēr tiek mek-
lēti un atkārtoti uzvesti. Vai Tev neniez 
roka uzrakstīt ko jaunu? Viela taču 
Tev būs Latvijā savākta bez jēgas.“

Tad vēl apsveikums no Sandras 
Zeidenbergas un gads ir cauri. 

 * * *
Ir pienācis laiks doties atpakaļ uz 

Austrāliju. (Es vairs nesaku: laiks pie-
nācis braukt atpakaļ uz mājām). Ilze 
jau ir aizbraukusi ātrāk. Es izkāpju 
Bangkokā no SAS lidmašīnas, kas pie-

nākusi no Kopenhāgenas ar lielu no-
kavēšanos. Pie vārtiem mani sagaida 
tailandiete ar lielu plakātu rokās, uz 
kura 3 vārdi; starp tiem arī manējais. 
Kas par lietu? Mūs vedīšot ar elektris-
ko transporta līdzekli uz QANTAS 
vārtiem. Kurš no vārdiem esot manē-
jais? Es parādu. Pie mana vārda esot 
pierakstīts Ms, bet es esot vīrietis? Tas 
jums tikai tā liekas, es atbildu, mana 
kokteiļkleita ir koferī. Viņi smaida un 
domā, ka visi eiropieši ir dulni. Var jau 
būt, ka viņai taisnība.

Un te nu mans JG raksts beidzas. 
Fine!

 * * *
Reiz dzirdēju, ka Konrāda Jānim, 

sen. kāds prasīja:
– Jāni, kā tas nāk, ka tavi bērni tik 

labi peld?
– Vannā taisīju.

 * * *
Kultūras dienas šogad noris Bris-

banē. Rīcības komitejas priekšsēdis ir 
Andris Auliciems. No Latvijas vieso-
jas Antra Bigača (Toreiz vēl viņa nebija 
superzvaigznes klasē) un koris Versija.

Beidzamais KD sarīkojums, kurā 
mēs ar Zemīti uzstājamies, ir Raibais 
vakars. Par sarīkojumu A. Biela AL 
raksta:

Kultūras dienu Raibo pēcpusdienu 
no nevēsinātā latviešu nama pārcē-
la uz Kultūras centra auditoriju. Bija 
labi, ka tā, jo atnācēju skaits vien būtu 
piepildījis latviešu namu līdz pēdējai 
vietai. Pēcpusdiena bija raiba diez-
gan, bet viss bija ieturēts mierīgā iz-
klaides gultnē.

Visu norisi vadīja veiklrunātāju 
pāris – Uldis Siliņš un Juris Zemītis. 
Dzirdējām un redzējām (bija arī ko 
redzēt) bārdainus vīriešus un sievietes 
dejojot un ducinot ap iedzimto uguns-
kuru!) vairākas „Versijas“ kora „ver-
sijas.“ (Cik es aborigēnu uzvedumu 
atceros: tas bija pēc „piena“. Ko Versi-
jas horeogrāfi zināja par iedzimtajiem, 
mazgadīgs kaķis varēja uz astes aiz-
nest. Pirms sarīkojuma man diriģente 
paziņo, ka viņiem būšot priekšnesums. 
Kāds priekšnesums un par ko? Tas 
esot noslēpums. Cālīt, es viņai saku, 
ne man! Es esmu sarīkojuma vadītājs!)

Sevišķi aizgrāba sieviešu balsu 
dziedātā „Nāras dziesma.“ Ivetas 
Tāles ansamblītis dziedāja „Es stāvu 

uz augstiem kalniem.“ Bija pa jautrai 
dziesmai citu jauniešu un atsevišķi ko-
ristu, piemēram, Arņa Miltiņa izpildī-
jumā un citi raibumi.

Ar neslēptu ironiju pilns bija 
veiklais J. Zemīša referāts par dzer-
šanu, krogiem un citām ar tiem saistī-
tām izdarībām, kurās latvieši vienmēr 
bijuši atjautīgi un mundri. Sieviešu 
ķermeņa augšdaļas atbrīvošanas (top-
less) process gan esot pazīstams citām 
tautām, bet, ak vai, „kad pienākšot 
latviešiem tie laiki, ko citas tautas ta-
gad redz,“ nopūtās Zemītis,

Savas asprātības, īsākas un ga-
rākas, bārstīja arī U. Siliņš, gan kā 
pieteicējs, gan autors. Viņš paziņoja, 
ka Latvijā tagad atkal modē nākušās 
māla pīlītes (agrāk teica: nepūt nu 
pīlītes!) neesot nekas cits, kā latviešu 
seksa sauciens (mating call). Pie šiem 
vārdiem no skatītāju soliem uz skatu-
ves aizmuguri aizdrāzās pāris vingru 
jauniešu stāvu. Demogrāfiskais lī-
menis solījās uzlaboties par labu lat-
viešiem. Savu smiekliņu izraisīja arī 
L. Veikinas deklamētās un dziedātās 
„poēmas“ par dietu un citu ko.

Tautas dziesmas un ārijas dziedā-
ja KD laikā daudz par maz dzirdētā 
soliste, meccosoprāns Antra Bigača. 
Patīkami bija klausīties arī gados jau-
na pianista Stīvena Beikera latvisko 
melodiju aranžējumu. Tas ļoti patika.

Ja neskaita Jaungada sagaidīša-
nas balli, Raibā pēcpusdiena bija KD 
beidzamais sarīkojums. Palika skumji 
un sērīgi ap sirdi, kaut mājās jau bija 
sakrājusies vēl neizlietotu piezīmju 
kaudze, gribējās vēl būt savējo un cie-
miņu vidū. Atliekt teikt Dr. Andrim Au-
liciemam un viņa palīgiem paldies par 
jaukajām Kultūras dienām: viss labi 
beidzies, sekmīgi veikts liels darbs par 
spīti mūsu centra mazumam, meklēti 
jauni ceļi un līdzekļi sarīkojumu orga-
nizēšanā un finansēšanā, latviešu kul-
tūras iznešanā atklātībā.

„Katrai lietai ir divi gali,“ teica 
U. Siliņš. Raibā sarīkojuma beigas bija 
arī visu Austrālijas Latviešu 43. KD 
nobeigums. Karogu paspējām nodot 
44. KD vadītājam Aivaram Saulītim 
vešanai uz Melburnu jau kopkora kon-
certā. Sekmīgas 44. Kultūras dienas!

Un tā beidzās Tā Kunga 1993. gads.
Uldis Siliņš

Turpmāk vēl

Šis un tas no manas dzīves (6)
Labas dienas, labi ļaudis!
Piektais turpinājums. Sākums LL472, LL473, LL474, LL475, LL477.

si pieauga, visai auditorija paceļoties 
ovācijās. Ansambļi atgriezās, piede-
vām sniedzot skaistu dziesmu, kas 

vēlreiz izrotāja gaisotni, un es jutu, ka 
ik katram sirdī radās pacilātība, prieks 
un gandarījums par baudīto vakaru.

>>> I <<<
Sandra Birze

Laikrakstam „Latvietis“

* sketa dziedāšana – (angl.: scat) 
vokālā improvizācija, kas ir raksturī-
ga džezā.

** https://www.youtube.com/
watch?v=5Ju8Wxmrk3s

Prieks un gandarījums...
Turpinājums no 9. lpp.
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Vītolu fonds ap sevi allaž ir pulcējis 
cilvēkus, kas rod bezgalīgu prieku, da-
rot laimīgus citus. Tādu prieka apveltītu 
cilvēku fondā laimējās sastapt rudens 
atvasarā, kad norimstot vējiem un lietus 
gāzēm, fonda stipendiāti sirdī juta sa-
tikšanās prieku. Zelta rudenī Asjas un 
Berndta Everts testamenta izpildītājs 
Juris Liepiņš ieradās no tālās Austrāli-
jas, lai rīkotu svētku pusdienas 75 stipen-
diātiem no visiem Latvijas novadiem.

2013. gadā fondu sasniedza ziņa par 
Asjas Everts testamentāro novēlējumu 
Latvijas jauniešu izglītībai – $1 000 000 
(Austrālijas dolāru) liels ziedojums, kas 
dod iespēju talantīgiem Latvijas jaunie-
šiem iegūt augstāko izglītību. Par dāvā-
tājas vēlējuma īstenošanu rūpējas advo-
kāts Juris Liepiņš, kurš ar lielu interesi 
izlasa stipendiātu vēstules un seko līdzi 
viņu sekmēm. Stipendija šo gadu laikā 
ir bijusi atbalsts 132 jauniešiem, kuri uz-
sākuši studijas izvēlētajās augstskolās.

22. septembrī viesnīcas Albert Ho-
tel viesmīlīgajās restorāna telpās notika 
Asjas un Berndta Everts piemiņas sti-
pendijas saņēmēju tikšanās ar advokātu 
Juri Liepiņu. Tikšanās laikā stipendiāti 
stāstīja par dzimtajiem novadiem un stu-

diju gaitām, bet ar muzikālu un aizkus-
tinošu priekšnesumu uzstājās koklētāja 
Ilze  Cepurniece. Dāvātos stipendiātu 
ziedus Juris Liepiņš pēc tikšanās devās 
nolikt pie Brīvības pieminekļa, tā godi-
not ziedotāju piemiņu un atdodot godu 
tēvzemei, jo „tikai Latvijā tā dziesmu 
svinēt, un tikai Latvijā tā uzziedēt. Tu 
aizej pasaulē viss dziesmās tīts, kā tēva 
mātes siltā seģenē.“ (Vitauts Nenišķis).

Pēc tikšanās stipendiāte Melisa 
Kaškura pateicības vēstulē rakstīja: 
„Cik labi ir visā šajā dzīves skrējienā 
apstāties, pacelt acis uz augšu un jop-
rojām spēt saskatīt zvaigznes! Tikša-
nās ar Juri Liepiņa kungu bija viena no 
spožākajām zvaigznēm šogad. Jaunie-
ši var paveikt lielas lietas tad, ja jūtas 
pārliecināti un droši par sevi un savu 
nākotni. Šajā dienā mēs visi jutāmies 
ieraudzīti, novērtēti un ļoti pateicīgi 
ziedotājiem Asjai un Berndtam Everts, 

kaut arī viņu vairs nav starp mums, 
par nesavtīgu mīlestību un atbalstu.“

Asjas un Berndta Everts stāsts aiz-
sākās jau sen, bet tas turpina dzīvot to 
stipendiātu sirdīs, kuri patiesi tic, ka bez 
šī atbalsta nebūtu iespējams likt savas 
dzīves galveno pamatu – iegūt labu iz-
glītību. „Maz tādu, kas klausīsies tavu 
stāstu. Daudz tādu, kas tikai paskries 
garām. Maz tādu, kas no sirds centī-
sies. Daudz tādu, kas iesākto pametīs. 
To visu var labot! Bet tikai tad, ja katrs 
sāksim sapnim ticēt, katrs savu sapni 
redzēt,“ šādus vārdus stipendiāti sūtīja 
tur, tālumā, aiz debesīm, saviem sarg-
eņģeļiem Asjai un Berndtam Evertiem.

Paldies advokātam Jurim Liepi-
ņam par organizēto tikšanos ar stipen-
diātiem un neatlaidīgo darbu stipendi-
ju pārvaldīšanā!

Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv

oriģināli noformēta skatuve, rudens veltes nav žēlotas. Iz-
metu riņķi apkārt vispārējam iespaidam. Daudz gardu ēda-
mo, bet cenas arī labas. Mani priecēja rakstīta informācija 
par lauku rupjmaizi bez rauga, tik ar ieraugu ceptu. Maize 
ļoti dažāda, izskatās, ka pēc principa – labs labu nemaitā. 
Arī šoreiz pirku tikai smiltsērkšķu sulu (nepasterizētu) un 
kaņepju sviestu; ilgi meklēju, bet atradu. Ļoti smaržīgas 
jau bija teltis ar gaļas kūpinājumiem!

Nogāju gar ābolu rindu: ak, tās cenas vienādas ar Itā-
lijas dārgākajiem āboliem spicākajā lielveikalā! Daudz 
ķirbju – lielu, mazu, sagrieztu un vietām pārcentīgi izde-
korētu. Medus, – pat nepiegāju paskatīties cenu... Ak, jā, 
vēl es nopirku gabalu ābolu plātsmaizes. Nu ļoti jau garda 
izskatījās un tāda arī tā bija. To mēs notiesājām kopā ar 
keramiķi, kura cakainās vāzītes un svečturi priecē mani 
mājās. Pinumi, koka izstrādājumi, adījumi, lina un vilnas 
audumi, sveces, ziepes un rotas un vēl 
un vēl...

Daudzi tirgotāji veikli loka mēli 
svešvalodās, jo daudz pircēju ir ār-
zemnieki; tūristi ļoti aizrautīgi staigā 
pa Doma laukumu. Gods kam gods, 
daudzviet vāzēs bija miķelīši!

Tad jau nākamā pastaiga būs pa 
Ziemassvētku tirdziņu.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Rudens darbi dārzos turpinās
Turpinājums no 1. lpp.

Miķeļdienas Gadatirgus; priekšplānā Jura Krompāna ke-
ramikas darbi.
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Miķeļdienas Gadatirgus.
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Bulduru Dārzkopības vidusskolas terito-
rijā jau 13. reizi notika „Stādu parāde“.
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Asjas un Berndta Everts testamentārais novēlējums
Pārvaldītāja Jura Liepiņa sarīkojums stipendiātiem

Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendijas saņēmēju tikšanās.
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Saviem aizsaules biedru pulkiem pievienojies
bijušais Daugavas Vanagu Austrālijā valdes priekšsēdis

un DVCV loceklis, ar DV zelta nozīmi apbalvotais

ARTŪRS BERĶIS

Mums pietrūks Artūra draudzīgais smaids un gudrais padoms.

DV saimes vārdā, DV Austrālijā valde

✝
LĪDZJŪTĪBA

Mūžības ceļā devies viens no DV Adelaides nodaļas dibinātājiem

ARTŪRS BERĶIS
3.08.1926. – 14.09.2017.

Visdziļāko līdzjūtību viņa sievai, radiem un draugiem 
izsaka laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde

No mums aizgājis Artūrs Berķis
3.8.1926. – 14.9.2017.

Viņš likās neiznīcināms, taču kat-
ram pienāk savs laiks, un 14.9.2017., 
nesen kā sasniedzis savu 91. gadu, agri 
no rīta mūsu mīļais Artūrs slēdza acis 
uz mūžu.

Dzimis Bauskas rajonā, zēna gadus 
Artūrs pavadīja Saldū, kur tēvs Kārlis 
strādāja uz dzelzceļa un māte Milda bija 
mājsaimniece. Jau agrā bērnībā Artūrs 
rādīja lielu interesi uz mehāniku, taču 
viņa dabiskā ziņkāre bieži lika viņa pēc-
pusei ciest. Piemērs: sekmīgi izjaucis 
tēva pulksteni, lai izdibinātu tā darboša-
nās noslēpumus, viņam pie kopā salikša-
nas salūza kādu sastāvdaļa, kas tēvu ne-
būt neiepriecināja, un Artūra sēžamvieta 
dabūja šo neveiksmi pamatīgi atmaksāt. 
Citā reizē, Rīgā elektriskos tramvajus 
redzējis, viņš uzbūvēja veselu tramvaja 
sistēmu miniatūrā, taču nesaprata, ka to 

 
Turpinājums 15. lpp.

nevar vienkārši pievienot mājas tīklam – 
vajadzīgs elektriskais motors. Sekojošās 
problēmas ar mājas elektrības piegādi 
atkal neatstāja uz tēvu labu iespaidu, un 
atkal tika vainots Artūra bikšu dibens, 
taču visumā, bērnība bija laimīga, un 
aizraušanās ar mehāniku izvērtās Artū-
ram par mūža darbu.

Pienāca Latvijas Briesmu Gadi, un 
Artūru iesauca Leģionā. Viņš izcieta 
gan kara šausmas, gan vairākās gūs-
tekņu nometnēs pret gūstekni vērsto 
brutalitāti un pazemojumus. Sevišķi 
Zēdelgema atstāja ellišķīgu iespaidu, 
un par šo pārdzīvojumu Artūrs rakstī-
ja dienasgrāmatu, kuru daudzus gadus 
vēlāk izdeva, lai gan tajā laikā grāma-
tas rakstīšana bija stingri aizliegta, un 
par to draudēja nežēlīgs sods.

Taču karš beidzās, un Artūra dzīvē 
atkal sāka spīdēt saulīte. Pārcēlies uz 
Angliju, Artūrs turpināja studēt mehā-
niku un inženiera zinātnes, un strādāt 
arī praktiskos darbus. Anglijā arī iestā-
jās Daugavas Vanagos. Pēc pāris gadiem 
pārcēlies uz Austrāliju, viņš Adelaidē 
uzbūvēja inženiera darbnīcu, kurā no-
strādāja līdz pensijas gadiem. Mīlestība 
uzsmaidīja 1954. gadā, kad daiļā Milda 
aizrāva viņa sirdi, un pēc trim gadiem 
ģimeni kuplināja dēls Imants. Adelaidē 
Artūrs bija klāt, kad tur dibināja Dauga-
vas Vanagu nodaļu. Taču atkal atklājās 

dzīves ēnainā puse ar Mildas aiziešanu 
mūžībā 1985. gadā. Jaunu laimi Artūrs 
atrada ar Regīnu, Daugavas Vanadzi no 
Džilongas, to apprecēdams 1998. gadā.

Tāda nu būtu vēsture un statistika, 
bet kāds bija pats cilvēks? Var pavisam 
nopietni teikt, ka Adelaidē Artūrs pie-
trūks, jo viņš bija iesaistīts gandrīz vai 
katrā organizācijā un savā garajā mūžā 
palīdzēja katram, kam palīdzība bija 
vajadzīga.

Adelaidē Artūrs ir bijis vismaz valdē 
un pat priekšgalā Daugavas Vanagiem, 
Latviešu biedrībai un Katoļu biedrībai, 
taču viņa roka sniedzas daudz tālāk. 
Viņš strādāja Palīdzības Apvienībā, kas 
rūpējās par gadskārtējo palīdzības sūtī-
jumu uz Latviju; ja kādam sarīkojumam 
vajadzēja bīdīt mēbeles vai iekārtot zāli, 
Artūrs bija klāt; Vanagu sarīkojumos 
viņš gādāja, lai runātājam būtu mikrofo-
ni darbības kārtībā un publikai būtu sa-
skaņots ekrāns ar rādāmām bildēm. Viņš 
ātri apguva moderno tehnoloģiju un citu, 
ne tik apķērīgu ļaužu vietā, tika galā ar 
programmu drukāšanu utt. Ja kaut kas 
saplīsa vai nedarbojās, viņa patīkamā-
kā nodarbošanās bija vest to atpakaļ pie 
kārtības. Kur vien ļaudis sapulcējās, tur 
visbiežāk dzirdētais vārds bija: Artūr! 
Turklāt, viņš varēja, telpai no rīta tikai 
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Klusā dabas stūrītī, Dievsētas Rāma-
vā, saules apspīdētā rītā, pulka saviešu 
vidū, Kļaviņu Ilze deva savu solījumu 
vadīt Latvju dievturu sadraudzi nākošos 
piecus gadus. Pirmo reizi dievturu vēstu-
rē, kopš dievturības dibināšanas 1926. g. 
sieviete uzņemas šo amatu. Brastiņu 
Ernests bija pirmais vadonis. 2017. g. 
silu m. 3. dienā, Ilzes solījumu pieņēma 
Vecāko padomes priekšēde Pones Elga, 
bijušais vadonis Spuru Ričs un vecāko 
padomes locekle Spuru Lilita.

Latvju dievturu sadraudze ir darbo-
jusies gandrīz nepārtraukti caur Brasti-
ņu Ernesta draudzes locekļiem, galve-
nokārt Ziemeļamerikā. Pašu spēku un 
labu draugu palīdzību celta, Dievsēta 
Viskonsīnā kalpo sadraudzei kā pa-
stāvīga mājvieta jau 40 gadu. Dievtu-
ri seko demokrātiskiem principiem un 
vadoni pārvēl ik pa pieciem gadiem.

Pēc solījuma došanas Kļaviņu Ilze 
iesāka savu uzrunu sadraudzei, aicinot 
Laimu palīgā:

„Ej, Laimiņa,Tu pa priekšu, Es ta-
vās pēdiņās; Nelaid mani to celiņu, Kur 
aizgāja ļauna diena. Kādu ceļu lai izvē-
lamies? Kurp lai ejam? Dabīgā atbilde 
ir – uz priekšu! Ar latvietību sirdī un 
dvēselē. Dzīvē vienmēr būs jauni un sve-
ši piedzīvojumi. Pasaule vilina ar savām 
skaistām vietām, eksotiskām parādībām, 

svešām valodām.
Ņemot līdzi 

savas latviskās vēr-
tības un zināšanas, 
mēs varam droši 
dzīvot līdzi visam, 
tomēr nezaudējot 
sevi un savu iden-
titāti. Mums no 
senčiem ir dots brī-
nišķīgs mantojums 
katram rokās: Ej 
bāliņ taisnu ceļu, 
Runā taisnu valo-
diņu: Tad ir Dievs 
palīdzēs Labu mūžu nodzīvot.

Runāsim latviski, jokosimies un 
dziedāsim latviski. Stāstīsim saviem kai-
miņiem un paziņām, ka esam latvieši; 
kur Latvija atrodas, kādi ir latvieši; kāda 
mums sena bagātība: tradīcijās, apģērbā, 
ēdienos, dzīves jēgā. Visam pa starpu 
būs arī jāstāsta par Latvijas sportistiem 
un to veikumiem, Latvijas koriem, da-
žādiem svētkiem, dabas skaistumu un 
Dieva gudrību.

Mēs, latvieši, izkaisīti pa visu pasau-
li, tomēr esam viena tauta, ar līdzīgiem 
piedzīvojumiem, uzskatiem, vērtībām. 
Kopā turoties, mēs stiprināsim savu lat-
visko garu un nodrošināsim savu tautu: 
Pieci simti sveši ļaudis, Simtiņš manu bā-

leliņu; Pieci simti nebēdāju, Simtiņā sta-
vēdama. Būsim tas spēcīgais simtiņš!“

Pēc uzrunas, jaunā vadone uzklau-
sīja apsveikumus no tālienes un visiem 
klātesošiem.

Sekoja Apjumību klaipa dalīšana, 
kuru pasniedza kopā ar Latvijas medu 
svētku rīkotāja Bērziņu Ilze. Tradi-
cionāli jauna vadoņa ievešana notiek, 
kad sadraudze svin Apjumības kopā 
ar gadskārtējo izstādi, kurā savieši – 
jauni un veci parāda savu pēdēja gada 
ražu. Pārsteidzoši, cik daudz no Diev-
sētas ļaudīm ir ļoti apdāvināti, radoši, 
daudzpusīgi un spējīgi.

Spuru Lilita
Laikrakstam „Latvietis“

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
1. oktobris
Zanda, Zandis, Lāsma
Skolotāju diena (2017)
Starptautiskā mūzikas diena
Starptautiskā veco ļaužu dienu
1897. gleznotājs Jānis Tīdemanis.
1952. dibināta Toronto Latviešu tautas 
augstskola (TLTA).
1957. Rīgā sāk iznākt laikraksts Rīgas 
Balss.

2. oktobris
Ilma, Skaidris
1842. skolotājs, dzejnieks Jānis Austriņš.
1907. rakstniece Elza Miķelsone.

1942. kostīmu māksliniece Larisa Brauna.

3. oktobris
Elza, Ilizana
1867. dzejnieks Eduards Veidenbaums.
1927. rakstnieks Gunārs Freimanis.
2007. Krievijas prezidents Vladimirs 
Putins parakstīja Latvijas Saeimas un 
Krievijas Domes ratificēto robežlīgumu.

4. oktobris
Modra, Francis, Dmitrijs
Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības 
diena
1862. literāts Kristaps Alksnis-Zundulis.

5. oktobris
Amālija, Amēlija
1932. rakstnieks Arturs Goba.
1937. grafiķe, gleznotāja Malda Muižule.
1972. rakstniece Inga Ābele.

6. oktobris
Monika, Zilgma, Zilga
1907. žurnāliste, tulkotāja Lonija Ku-
kura (īstajā vārdā Leontīne Kukura).
1929. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Pēteris Kļaviņš.
1956. mūziķis, sabiedrisks darbinieks 

Vēsturisks notikums
Kļaviņu Ilzes ievešana amatā kā Latvju dievturu sadraudzes vadone

No kreisās: Spuru Lilita, Spuru Ričs, Kļaviņu Ilze, Pones Elga.

 

cauri iziedams, ieraudzīt vairākas labo-
jamas lietas un līdz pusdienu laikam tās 
salabot. Nekad nevajadzēja prasīt – pats 
redzēja, kas darāms. Tas sevišķi palīdzē-
ja Daugavas Vanagiem. Artūrs mīlēja iz-
aicinājumu gan smadzenēm, gan rokām.

Uz Artūru varēja simtprocentīgi 
paļauties. Ja viņš ko solīja, tas notika – 
bez izņēmuma. Viņš pateica, ko viņš 
domāja, taču mācēja cilvēkus neapvai-
not. Viņa platais smaids un sirsnīgais 

apkampiens vai rokas spiediens aici-
nāja uzticību viņa vārdos un darbos. 
Par saviem pakalpojumiem Artūrs ir 
apbalvots ar neskaitāmiem atzinības 
un pateicības rakstiem, bet visvairāk 
viņš lepojās ar Daugavas Vanagu krū-
šu nozīmi zeltā un Adelaides Latviešu 
Biedrības zelta Mūža Biedra nozīmi.

Savā brīvajā laikā Artūram patika 
makšķerēt, un pat Austrālijā neiecienī-
to zivi – karpu viņš savā paša būvētajā 
žāvētavā mācēja pārvērst delikatesē, 
ko apbrīnoja pat austrāliešu kaimiņi. 
Arī ar foto mākslu Artūrs aizrāvās, 

un ir atstājis daudzas stundas filmu 
un tūkstošiem fotogrāfiju, daudzas par 
liecību Adelaides sabiedrības darbībai.

„Es vēlos mājās pārnākt, kad Lat-
vija brīva būs“ – bija viena no Artūra 
mīļajām dziesmām. Latvija ir atkal 
brīva, un Artūrs atgriezīsies. Pēc pār-
pelnošanas viņa pelnus guldīs Leste-
nes kapos, kā piedien bijušam kara-
vīram, kas tik daudz no sevis ir devis 
savai dārgai dzimtenei un tās brīvībai.

LAI ARTŪRAM VIEGLAS 
SMILTIS LATVIJAS ZEMĒ!

Gunta R.

No mums aizgājis Artūrs Berķis
Turpinājums no 14. lpp.
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Adelaidē
Sestdien,  14.  okt., plkst. 12.00 Tāla-
vas mazajā zālē Latviešu nama koope-
ratīva pilnsapulce.
Sestdien,  14.  okt., plkst. 13.30 Tā-
lavas mazajā zālē Sabiedriskā kluba 
pilnsapulce.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 1. okt., plkst. 11.00 17. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem; dievkalpo-
jums ar dievgaldu.
Svētdien,  15.  okt., plkst. 11.00 
19. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – 
dievkalpojums.

Brisbanē
Sestdien,  14.  okt., plkst. 13.30 kora 
Baltika koncerts Latviešu namā.
Svētdien, 15. okt., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvāku in-
formāciju sniedz Dace Ose-Abey (0422 
338 997); daceabey@bigpond.net.au
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Līdz 2018. g. 30. janvārim latviešu fo-
togrāfa Pētera Dombrovska (1945-1996) 
70 darbu izstāde Austrālijas Nacionālā 
bibliotēkas Izstāžu zālē (Exhibition Gal-
lery, Ground Floor). Pēteris Dombrovskis 
bija viens no pasaules vadošajiem dabas 
fotogrāfiem, un viņa Tasmānijas mežu 
fotogrāfijas mainījušas veidu, kā austrā-
lieši domā par apkārtējo vidi. Austrālijas 
Nacionālās bibliotēkas krājumā ir pāri 
par 3000 Dombrovska darbu. https://
www.nla.gov.au/exhibitions/dombrovskis
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 8. okt., plkst. 13.00 Reformā-
cijas atceres dievkalpojums Sv. Pētera 
baznīcā, Reid. Kalpos mācītājs Gun-
tars Baikovs no Dienvidaustrālijas. Pēc 
dievkalpojuma ierastais saiets baznīcas 
zālē, kur pie pašu gādātiem groziņiem 
un siltiem vai vēsiem atspirdzinošiem 
dzērieniem pakavēsimies un iepazīsi-
mies tuvāk ar mūsu tālo ciemiņu.

Melburnā
Sestdien,  7.  okt., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Otrdien, 10. okt., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 1. okt., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 8. okt., plkst. 11.00 dievkal-

pojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien,  15.  okt., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 1. okt., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.
Svētdien,  15.  okt., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sidnejas Baltiešu mākslinieku darbu 
izstādi Latviešu namā.
Sestdien, 30. sept., plkst. 15.00 Latviešu 
namā Latvijas Universitātes dibināšanas 
atceres akts. Indriķa Kalniņa sel! uzru-
na. Svētku runu teiks fil! Andrejs Me-
denis, Latvus. par Veterinārmedicīnas 
attīstību pēdējā gadsimtenī. Pec akta 
saviesīgs brīdis ar atspirdzinājumiem.
Ceturtdien,  5.  okt., plkst. 12.00 DV 
namā saiets un draudzības pēcpusdiena.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 1. okt., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 8. okt., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 15. okt., plkst. 10.00 Kapu 
svētki latviešu kapos.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 1. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien,  8.  okt., plkst. 9.30 Pļaujas 
svētku dievkalpojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 15. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 5. okt., plkst. 13.00 kārtējā 
baltiešu mēneša tikšanās Broadbeach 
Library, 61 Sunshine Boulevard, Mer-
maid Waters (iepretim Pacific Fair ie-
pirkšanās centram). Ieejot bibliotēkā, 
sekot norādījumam uz Meeting Room A.

Latvijā
Otrdien, 3. okt., plkst. 17.40 pulcēša-
nās Doma laukumā zibakcijai – Vāg-
nera Tanheizera Svētceļnieku kora gā-
jienam no Doma laukuma līdz Vāgnera 
mājai vismaz 1000 cilvēku sastāvā. Ie-
cere ir dot skaidru un nepārprotamu 
zīmi Latvijas Republikas valdībai, ka ir 
pienācis laiks atjaunot Vāgnera teātri.
Otrdien, 3. okt., plkst. 19.00 koncert-
zālē Lielā Ģilde ar šī rudens roman-
tiskāko koncertu Eiropas romantiķi 

uzstāsies izcilākie jaunās paaudzes 
kamermūzikas interpreti no Austrijas, 
Lietuvas un Krievijas. Viņu izpildī-
jumā baudīsim skaistākās Franča Šū-
berta, Fēliksa Mendelszona-Bartoldi, 
Roberta Šūmaņa, Kamila Sensānsa, 
Gustava Mālera un citu izcilu Eiropas 
romantisko komponistu meistardarbus.
Svētdien,  8.  okt., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā. 
(Ar svētdienas skolu, kafijas galdu).
Piektdien, 13. okt., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Līdz 22. okt. Latvijas Fotogrāfijas muze-
jā, Mārstaļu ielā 8 (ieeja no Alksnāja ielas) 
izstāde Fotokluba Rīga vēsture. Izstādes 
mērķis ir sniegt ieskatu 20. gadsimta ot-
rās puses Latvijas nozīmīgākā fotokluba 
vēsturē un parādīt tā dalībnieku daiļradi.
Līdz  29.  okt. Ernas Bērziņas, Ineses 
Birstiņas un Dzidras Mičeles grafiku, 
tekstīliju un gleznu izstāde Madonas 
novadpētniecības un mākslas muzeja 
izstāžu zālē.
Līdz  29.  okt. Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja izstāžu zālē ARSE-
NĀLS (Vecrīgā, Torņa ielā 1) skatāmas 
divas personālizstādes – Vijas Zariņas 
un Kaspara Zariņa projekts Paralēli. 
Vijas Zariņas pašreizējo interešu lokā 
ir Latvijas ainava. Izstādē iekļautas div-
desmit lielformāta ainavas, kas ir tapu-
šas pēdējā pusotra gada laikā. Kaspars 
Zariņš izstādē Domu šķērsgriezumi tur-
pina attīstīt pirms diviem gadiem atras-
to izteiksmes veidu, kas pirmo reizi bija 
skatāms izstādē Simptomi (2015) Dau-
gavpils 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.
Līdz  5.  novembrim Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja galvenajā ēkā (Rīgā, Jaņa 
Rozentāla laukumā 1) 4. stāva izstāžu 
zālēs būs skatāma Fridriha Milta (1906–
1993) gleznu izstāde. Fridrihs Milts, kura 
dzīve aizritēja starp Pārdaugavu un Ņujor-
kas centru Manhetenu, trimdas latviešu 
uztverē kļuvis par leģendāru personību, 
un, pateicoties advokāta un kolekcionāra 
Filipa Kļaviņa iniciatīvai, mākslinieka 
sniegums tiks parādīts arī dzimtenē.  ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi

Austrālijā Viktors Brenners.

7. oktobris
Daumants, Druvvaldis
Pasaules senioru diena
1922. Latvijā sākas 1. Saeimas vēlēšanas.

1942. Rūzvelts apsola, ka pēc kara tie-
sās tikai masu slepkavas.
1962. Kārlis Kundziņs iesvētīts amatā par 
Latvijas ev. lut. baznīcas arhibīskapu.  ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


