
2017. gada 27. de-
cembrī Strazdes pagastā 
Talsu novadā tika atklāts 
Ziemas Pasaules latvie-
šu jaunatnes seminārs 

2x2, kas pirmo reizi Latvijā ziemā 
pulcēja latviešu jauniešus no visas pa-
saules. Šogad Ārlietu ministrija atbal-
sta Nodibinājuma 2x2 rīkoto ziemas 
semināru 50 jauniešiem no ārvalstīm 

un Latvijas, kuriem bija iespēja disku-
tēt par nozīmīgiem jautājumiem ar sa-
viem vienaudžiem, kā arī politiķiem, 
uzņēmējiem, ekonomistiem, mūzi-
ķiem, māksliniekiem, sportistiem.

Jaunatnes semināra atklāšanā Ār-
lietu ministrijas Plānošanas grupas pa-
domniece diasporas jautājumos Vija 
Buša uzsvēra saiknes stiprināšanas sva-
rīgumu latviešiem visā pasaulē, lai īpaši 

jaunieši rastu iedvesmu veiksmīgas un 
stipras Latvijas nākotnes veidošanā. Se-
mināra dalībnieki uzzināja par Ārlietu 
ministrijas iniciatīvām un aktivitātēm 
diasporas atbalstam. Viena no ārpoliti-
kas prioritātēm ir sadarbība ar diasporu, 
veicinot tautiešu nacionālās identitātes 
stiprināšanu un ciešāku saikni ar Lat-

2018. gadā aprit simts gadi kopš 
proklamēta Latvijas valsts. Mūsu valsts 
netapa vienā dienā, tā bija mērķtiecīga, 
drosmīga un tālredzīga Latvijas cilvē-
ku rīcība. Arī šodien mums pa spēkam 
ir viss, kam ticam. Tāpēc valsts simtga-
dē ikviens aicināts dāvināt savu laiku 
labiem darbiem pašiem sev un Latvijai, 
lai kopīgi paveiktu nozīmīgas lietas.

Latvijas valsts simtgades mājaslapā 
www.lv100.lv pieejama plaša norišu prog-
ramma un vairāki desmiti iesaistes ini-
ciatīvu, taču ikviens aicināts izdomāt un 
izvēlēties savu paveicamo, lai Latviju da-
rītu skaistāku, sakoptāku, gudrāku, mīļā-
ku, tādu, kādu tieši jūs vēlaties to redzēt.

Ierosmes piepildītam gadam pie-
dāvā publiciste Ieva Zībārte.

Audioteika 100 ideju Latvijai – 
https://youtu.be/2wHQ9eIe2bc

Audioteiku veidojis Kultūras mi-
nistrijas Latvijas valsts simtgades 
birojs sadarbībā ar „Izdevniecību 
Dienas Mediji“. Teksts: Ieva Zībārte; 
balss: Dainis Grūbe.

100 ideju Latvijai
Atskaņot priecīgu mūziku. Atska-

ņot jaunu mūziku. Uzaicināt dīdžeju. 
Pie lielo namu fasādēm piekārt septiņus, 
nevis vienu karogu. Nomazgāt logus.

Nomazgāties. Uzvilkt tīras drēbes. 
Nedrukāt bukletus un skrejlapas. Šķi-
rot atkritumus. Dzīvot veselīgi. Spor-
tot. Nemitīgi mācīties. Lasīt. Paust 
viedokli. Uzklausīt viedokli. Smaidīt. 
Justies brīvi un skatīties acīs. Iekļaut. 
Salabot vai izmest salūzušo. Sveicināt 
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Koris „Maska“? Bravo!
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2018. gada 6. janvā-
rī, dienā, kad laika pare-
ģi solīja +41°C, nopuko-
jos pie sevis, ka jāatstāj 
vēsinātas telpas un pāris 
stundas kā uz grēksūdzi 
jāsēž uz cietā baznīcas 
sola, lai klausītos kora 

koncertu, vienalga, cik debešķīgi viņi 
dzied. Taču, kad koncerts bija noklau-
sīts, tad ne karstums, ne nosēdētā pēc-
puse vairs nedarīja nekādas raizes, jo 
koncerts lika aizmirst visas neērtības 
un pacēla dvēseli un domāšanu pavi-
sam citā plāksnē.

Latviešiem kora dziesma ir gan-
drīz kā svētums un ilggadīga tradīcija. 
Katrs var dziedāt un sanākt kopā, lai 
padziedātu, veicina draudzības un īsi-
na brīvo laiku. Tas neko nemaksā, un 
vai latviešiem dziesmas trūkst? Taču, 
nē, un visu laiku nāk vēl klāt.

Tas pierādījās Maskas koncertā 
Adelaides baznīcas zālē. Koncerta 
programmā bija 21 dziesma, gan mūsu 
skaņražu klasika, gan modernākas 
kompozīcijas un citu tautu un laik-
metu darbi, un jau no pašas pirmās 
dziesmas Tumša nakte, zaļa zāle, kas 
momentā lika aizmirst Adelaides svel-
mi, bija skaidrs, ka te notiks kaut kas 
īpašs. Pirmais pantiņš izskanēja solo 
dziedājumā, bet ar otro pievienojās ko-
ris, nākdami, dziedādami, no publikas 
aizmugures. Maigs, mierīgs iesākums, 
nepiespiests un izteiksmīgs. Taču tikai 
moments, un koris parādīja, ko nozī-
mē jaunas, dzidras balsis ar kontrolētu 
spēku un paļaušanos uz diriģentu.

Vītola/Ausekļa Gaismas pils trim-
das piecdesmit gados ir dzirdēta (un 
dziedāta) neskaitāmos kora koncertos, 
bet šis priekšnesums lika no jauna ie-
klausīties gan dzejolī, gan mūzikā un 
tos novērtēt ar jaunām ausīm.

Tavas saknes tavā zemē (Plakidis/
Belšēvica) ir no jaunākām kompozīci-
jām, bet ar patriotisku tekstu, kas lie-
cina par zemes mīlestību.

Eglīša/Garūtas kantāte Dievs, 
Tava zeme deg savu pirmo uzvedumu 
piedzīvoja, kad krievi jau soļoja iekšā 
Latvijā, lai to pārņemtu uz 50 gadiem, 
un lūgšana Mūsu Tevs šajā kontekstā 
pieņem pavisam citu nozīmi. To ko-
riem parasti nepaskaidro, un tādēļ iz-
pildījums, kaut svinīgs, ir samērā au-
tomātisks. Šajā gadījumā katrs vārds 
tika apmīļots, un izmisīgais lūgums 
nāca no sirds, no visiem kā viena, kaut 
katrs runāja ar savu personīgo Dievu, 
lai šī nelaimi viņam paietu garām. 
Man uz brīdi saskrēja asaras acīs.

Otra dziesma, kura aizkustinā-
ja tikpat, bija Lūsēna/Raiņa Karoga 
Dziesma, jo atkal koris mācēja izcelt 
ar cieņu pret tekstu kaut īsajā dzies-
mā, ko latviešu tautai ir maksājis šis 
karogs. Klusi rokas uzliekam Brīvās 

Latvijas karogam... Amerikāņi un an-
gļi no sava karoga šuj jūrmalas bikses; 
latvieši nemūžam to nevarētu.

Lauztās priedes (Dārziņš/Rainis) 
mūs atgrieza latviešu kora dziesmas 
klasikā. Jāatzīst, ka pagājuši daudzi 
gadi, kopš dzirdēts augstais si bemol 
dziesmas beigās, jo mūsu koros trūkst 
soprāni, kas to varētu uzņemt bez 
spiegšanas. Vispār, augstie, dzidrie 
soprāni un viscaur vieglais, vijīgais 
dziedājums iepriecināja. Precīzie, tī-
rie iekritieni un nobeigumi liecina par 
balss kontroli un pirmklasīgu kontak-
tu ar diriģentu, kas ir iespējams tikai, 
ja visu laiku nav deguns notīs.

Sevišķi nozīmīgi tas ir tādā dzies-
mā kā Saule, Pērkons, Daugava (Brau-
ns/Rainis), kur sākumā taktis aizpilda 
nevis notis, bet pauzes. Šajā gadījumā 
diriģents spēlēja klavieru pavadījumu. 
Šī dziesma ir kļuvusi ļoti populāra pat 
ārpus mūsu zemes robežām, starp sve-
šām tautām. Dinamiskie kontrasti to 
padara interesantu, un teksts smeļas 
latviešu senvēsturē.

Pretstatā ir Dvēseles dziesma 
(Ešenvalds/Kārkliņa), kurā teksts vēs-
ta par mīlestību savam novadam; vi-
siem pēc kārtas.

Koncerta otrā daļa sākās ar pāris 
dziesmām no itāļu renesanses un tur-
pinājās ar dziesmu basku valodā Izar 
Ederrak, kas brīdi maldināja, ka nāka-
mā dziesma Unam Udēb arī ir no bas-
kiem, bet izrādījās, ka tā ir mūsu pašu 
Bēdu manu apgriezts otrādi! Šo joku 
bija veikusi Laura Jēkabsone.

Pārmaiņas pēc nākošās trīs dzies-
mas sniedza tikai kungi. Mediņš/As-
pazija ar savu Vasaras vakars uzbūra 
pavisam citādāku vasaru nekā to, kas 
tveicināja ārpus baznīcas sienām; – 
kaut ko mērenu, skaistu.

Arī Skultes/Tomsona Aijā, kaut 
daudz dzirdēta, šo vīru dziedājumā 
pieņēma pavisam citu nokrāsu, citu 
maigumu, mīlīgumu, citu romantisku 
aizraušanos. Un tad kaut kas pavisam 
citādāks: lietuviešu tautas dziesma ar 
tēlošanu! Puisis jāj pie meitas, meita 
tielējas, tielējas, kamēr beidzot tomēr 
ielien gultā blakus, bet kamēr tiek tik 
tālu, dabūjām pamatīgi izsmīnēties. 
Tenoru falsetto pierādīja, ka tās 17.gs. 
operācijas (ouch!) nemaz nebija vaja-
dzīgas!

Ļoti interesanta un kaut kas pavi-
sam jauns bija dziesma Stars (Zvaig-
znes) – (Ešenvalds/Sara Teasdale), 
kur mūziku gādāja ne tikai balsis, bet 
ūdensglāzes un vargāns (angl. Jew’s 
harp). Kora dāmas sastājās gar baz-
nīcas sienām vienā rindā un dziedot, 
vilka pirkstu gar glāzes malu, tā radot 
skaņu. Kungi ar savām glāzēm palika 
zāles priekšā. Kopīgais efekts attēloja 
zvaigznes pie debesīm.

Beidzamā dziesma bija Sējāna/

Šipkēvičaa Vindo ar sadomātiem vār-
diem, kas nenozīmējot neko. Tas likās 
vājš nobeigums tiks skaistam, iespai-
dīgam koncertam.

Pats beidzamais, protams, bija Pūt 
vējiņi, kur publika varēja pievienoties. 
Ja kādu dziesmu neesmu pieminējusi, 
tad tikai tādēļ, ka visu nevar, un izcēlu 
tikai to, kas mani kaut kāda iemesla 
dēļ sevišķi imponēja.

Vēl tikai jāpiemin diriģents Jānis 
Ozols. Viņš ir īsts dzīvsudrabs, un var 
redzēt, ka koristi viņu mīlē, ciena un 
viņam klausa. Šis koris ir viņa roku 
darbs, un viņš ar to var lepoties. Vi-
ņam ne tikai ir ciešs kontakts ar ko-
ristiem, bet viņš ir dziļi muzikāls un 
saprot, kā savus koristus iedvesmot. 
Prom no diriģenta pults, liekas, viņš 
ir viens no zēniem. Uz Austrāliju bija 
atbraukušas, apmēram, divas trešdaļas 
no kora.

Pēc koncerta Tālavas Mazajā 
zālē bija klāts uzkodu galds, un bārs 
bija atvērts. Konstatēju, ka citreiz uz 
baznīcu tomēr ņemšu spilvenu līdz, 
lai būtu mīksts pamats zem vecajiem 
kauliem.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Ieejot Latvijas simt-

gadē, notiek maiņas ār-
zemju latviešu vadībā. 
Pasaules Brīvo latviešu 
apvienības (PBLA) Val-
des priekšsēža amatu uz 

trim gadiem no Jāņa Kukaiņa pārņem 
līdzšinējā Valdes priekšsēža vietniece 
un Latviešu apvienības Austrālijā un 
Jaunzēlandē (LAAJ) prezidija priekš-
sēde Kristīne Saulīte. Toties LAAJ 
prezidija priekšsēdis uz nākamajiem 
trim gadiem būs sidnejietis Jānis 
Grauds.

Ja LAAJ ir paredzēta vadības mai-
ņa rotācijas kārtībā starp trim lielā-
kajām latviešu pilsētām Austrālijā un 
Jaunzēlandē (Melburnas, Sidnejas un 
Adelaides), tad tādas lietas nav pare-
dzētas parlamentārās vēlēšanās. Katra 
partija cenšas paturēt sev varu, un mi-
nistru prezidents cenšas cieši pieturē-
ties pie savas vietas.

Latvijā šogad 6. oktobrī notiks 
13. Saeimas vēlēšanas. Tā sauktās 
latviešu partijas atkal sadrumstalojas 
pirms vēlēšanām – sašķeļas, veido jau-
nas, lai tik samazinātu iespējas veidot 
stabilu latviešu interešu aizstāvošu 
valdību.

Bet šoreiz ne par to. Ir vērts pado-
māt par skaitli: trīspadsmitās Saei-
mas vēlēšanas tieši Latvijas simtgadē. 
Tas nenozīmē, ka katra Latvijas Sa-
eima ir valdījusi kādus septiņus vai 
astoņus gadus. Nemaz ne. Saeimas 
vēlēšanas notika ar vienu līdz 4 gadu 
atstarpēm, izņemot 61 gadu un 8 mē-
nešus starp 4. Saeimas un 5. Saeimas 
vēlēšanām.

Vesela paaudze vai pat divas bez 
iespējām piedalīties demokrātiskā 
procesā.

Demokrātija nav perfekta. To ne-
viens neapstrīd. Bet alternatīvi arī nav 
perfekti. Autoritārais režīms veda pie 
latvietības pašapziņas pacelšanas, bet 
arī noveda pie Latvijas okupācijas pie-
ļaušanas bez pat mazākā iebilduma, 
pat bez jebkāda diplomātiska vai cita 
veida protesta. Vienkārši padevās uz-
brukumam.

Ne padomju, ne nacistu okupācijas 
laikā netika veicināta tautas īstās gri-
bas izpaušana.

Par spīti visam tam, Latvijas Re-
publikas Augstākās padomes vēlē-
šanās 1990. gada maijā tauta paspēja 
ievēlēt pietiekami lielā skaitā tādus 
deputātus, kuriem bija pietiekami 
drosmes sākt juridisko ceļo atpakaļ uz 
neatkarību.

Latvijas simtgadē svinēsim visā-
das lietas un visādus notikumus ceļā 
uz neatkarību. Tomēr es iesaku sevišķi 
cildināt 13. Saeimas vēlēšanas kā pie-
rādījumu, ka mēs esam nobrieduši līdz 
stabilai demokrātijai.

GN

Latvijas valsts simtgade
Astoņi interesantākie diasporas projekti 

„Es esmu Latvija“ – šādu vēsti 
visā pasaulē mītošie latvieši vēlas nosū-
tīt savai vai iepriekšējo paaudžu dzim-
tenei Latvijai tās simtās dzimšanas 
dienas gadā. Trijos gados ar šo devīzi 
plānoti 54 projekti, kuru mērķis ir stip-
rināt vienotības sajūtu diasporā un vēs-
tīt pasaulei par Latvijas sasniegumiem.

„Domāju, ka jau šobrīd esam lieli 
ieguvēji, jo Latvijas valsts simtgadei vel-
tītajos projektos plecu pie pleca darbo-
jas visu paaudžu tautieši – gan tie, kuru 
ģimenes no Latvijas aizbrauca pirms 
daudzām desmitgadēm, gan tie, kuri uz 
dzīvi ārpus dzimtenes pārcēlušies pavi-
sam nesen. Tā mēs padarām Latviju dzī-
vu ikvienam latvietim,“ uzsver Pasaules 
brīvo latviešu apvienības Latvijas filiā-
les vadītājs Jānis Andersons.

Tā kā plānoto pasākumu skaits ir 
liels, tad, lūk, astoņi plašākie un in-
teresantākie projekti, kas norisināsies 
nākamajā gadā.
Reģionālie kultūras svētki 
Viduseiropā un Dienvideiropā 

Turpinot 2017. gadā iesākto, 
2018. gada 23. – 25. februārī Ro-
zendālā, Nīderlandē, notiks reģionā-
lie kultūras svētki Viduseiropā, bet 
27. – 29. aprīlī Antālijā, Turcijā, – re-
ģionālie kultūras svētki Dienvideiro-
pā. Svētkos paredzētas meistarklases 
un māksliniecisko kopu vadītāju semi-
nārs, koncerti, zibakcijas, amatnieku 
tirdziņš, kā arī māksliniecisko kopu 
vadītāju seminārs. Projektu īsteno Ei-
ropas Latviešu apvienība sadarbībā ar 
Nīderlandes latviešu kori, Turcijas lat-
viešu skolu un Latvijas vēstniecībām 
abās valstīs. Pirmajos svētkos, kas 
aprīlī notika Dublinā, pulcējās vairāk 
nekā 600 dalībnieku, bet rudenī Stok-
holmā – vairāk nekā 800 dalībnieku.
Latvijas kultūras dienas 
Igaunijā – Latvijai 100

Sadarbībā ar apgādu Liels un mazs 
martā un aprīlī Latviešu Nacionālā 
kultūras biedrība Igaunijā rīkos bēr-
nu literatūras svētkus, savukārt jūnijā 
Tallinā plānotas kārtējās Latvijas kul-
tūras dienas. Ja iepriekšējās kultūras 
dienas bija veltītas Jāņu tradīcijām, tad 
šīs – mūsu valsts simtgadei.

Latviešu māksla Kalamazū (ASV)
Kalamazū Latviešu centrā, Gare-

zerā un Rietummičiganas universitātē 
(RMU) Latvijas valsts simtgadei veltī-
tie pasākumi, tostarp koncerti, mākslas 
izstādes, konference, latviešu kultūras 
kurss RMU tiek īstenoti teju trīs gadu 
garumā – no 2017. līdz 2019. gadam.

2018. gada martā Kalamazū lat-
viešu biedrība kopā ar RMU rīkos 
konferenci Latviešu māksla Kalama-
zū, kurā Latvijas un Ziemeļamerikas 
lektori stāstīs par mūziku, mākslu, 

folkloru un parašām. 2017. gadā Kerr 
galerijā Ričmondā notika Sniedzes 
Ruņģes darbu izstāde.
Ērika Ešenvalda multimediālās 
simfonijas „Ziemeļu gaismas“ 
pirmatskaņojums Kanādā

2018. gada martā Toronto viens 
no Kanādas labākajiem koriem 
Orpheus (diriģents Roberts Kūpers) 
kā veltījumu Latvijas valsts simtgadei 
pirmatskaņos Kanādā Ērika Ešen-
valda multimediālo simfoniju Zieme-
ļu gaisma. Plānots, ka autora uzburto 
stāstu par leģendām apvīto ziemeļu 
polārblāzmu noklausīsies teju 2000 
kanādiešu un latviešu.
Baltijas valstu simtgadei 
veltīta konference Stenforda 
Universitātē

2018. gada 1. – 3. jūnijā Balti-
jas Studiju veicināšanas apvienības 
(AABS, The Association for Advance-
ment of Baltic Studies) rīko Baltijas val-
stu simtgadei un AABS 50. gadskārtai 
veltītu konferenci. Tajā uzrunas teiks 
Tartu universitātes starptautisko tiesī-
bu profesors Lauri Melkso, kas pētījis 
Baltijas valstu vēsturi un starptautisko 
statusu, enerģētikas un politisko risku 
eksperte Agnija Grigasa, Stenforda 
Universitātes Austrumeiropas studi-
ju profesors Normans Neimarks un 
tagadējais Eiropas Padomes (EP) cil-
vēktiesību komisārs Nils Muižnieks. 
Plānots, ka tās goda viesu vidū būs arī 
eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga, 
kas savulaik vadījusi AABS darbību.
Baltijas valstu filmu festivāls 
Ņujorkā

Lai iepazīstinātu ņujorkiešus ar jau-
nākajām filmām, Latvijas Goda kon-
sultāts Ņujorkā 2018. gada oktobrī rīko 
pirmo Baltijas valstu filmu festivālu.
Zviedrijas latviešu mākslas 
izstāde „Saknes no Latvijas“

Īpaši Latvijas valsts simtgadei 
veltīta Zviedrijas latviešu mākslas 
izstāde plānota 2018. gada oktobrī 
Stokholmā, 2019. gada februārī – Gē-
teborgā, 2019. gada martā – Malmē, 
2019. gada maijā – Umeo. Tajā savus 
darbus izstādīs Laris Strunke (1931), 
Miķelis Lapsa (1982), Annika Las-
mane Sundberga (1954) un vēl 20 
Zviedrijas latviešu mākslinieki.
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Vienīgais ieteikums būtu vairāk 
ievīt tēmu programmā. Uzvedums 
sākās ar Talkā eimu, bet vairāk ne-
manījām šo tēmu – vai nu dejās, vai 
starpspēlēs. Ir jāsaprot, ka koordinēt 
grupas, kas dzīvo tūkstošiem kilo-
metru attālumā, nav viegli. Šķiet, ka 
mūziķi un dejotāji daudzus mēnešus 
ir strādājuši kopā, ne tikai divas die-
nas pirms uzvedumu. Jāpateicas Ivetai 
Ronei, Sarmai Strazdai un viņa palī-
giem par lielo darbu savest kopā visus 
svarīgos elementus.

Ar Tautas deju uzvedumu Jaunat-
nes dienas tuvojās noslēgumam. Gints 
Kārkliņš, uzveduma koordinators, 
pateicās Tautas deju dalībniekiem un 
grupu vadītājiem, kā arī skatītājiem. 
Jāmin it sevišķi JD vadītāji – jaunie-
ši Aija Dragūna un Tālis Štubis, kā 
arī šī jauniešu mātes, kuras redzējām 
aizkulisēs – Sandra Dragūna rīkoja 
kora Maska koncertu un Anita Štube 
strādāja virtuvē, zālē un arī fotogra-
fēja koncertus. Rūdis Dancis, LJAA 
pārstāvis, pateicās JD komitejai. Starp 
citu, Rūdis rīko nākamās Austrālijas 

Latviešu Kultūras dienas Adelaidē 
2018. gada decembrī.

Karogu iznesot, jaunieši atvil-
ka elpu un gatavojās uz Jaungadu 
sagaidīšanas balli, lai skaļi iedejotu 
2018. gadu.

Ceru, ka Sidnejas jaunieša uzņē-
mību rīkot svētkus imponēs nākamās 

Sestdien, 30. de-
cembrī, pulcējās ļaudis 
Sidnejas Latviešu nama 
zālē, lai skatīties popu-
lāro Tautas dejas uzve-
dumu. Uzveduma tēma 
bija Liel darbiņa padarī-

ja. Priekšnesums sākās ar tautas deju 
grupas meitenēm, kuras piepildīja sie-
viešu deja, iesaistot maizes cepšanas 
darbu, Kukulītis. Kā bijušai Saules 
Jostas dejotājai, man bija prieks atkal 
redzēt šo deju no Saules Jostas pla-
šā deju krājumu. Programmā arī bija 
vēl piecas Skaidrītes Dariusas horeo-
grāfētās dejas, kuras izpildīja Sidnejas 
Jautrais Pāris. Daudzi no Sidnejas 
astoņiem pāriem bija gados jauni un 
dziļi koncentrējās, lai pareizi nodejotu 
tūres. Tās arī iznāca. Varējam skaid-
ri redzēt dejas prieku uz pieredzējušo 
dejotāju sejām, tā kā Strazdu pārim. 
Visjaunākā paaudze arī parādīja savu 
dejošanas prasmi. Sidnejas Latviešu 
skolas skolēni uzstājās ar zilās grāma-
tas favorītu – Ritenīti, un bērnudārzs 
pievienojās pie rotaļām. Koncerta bei-
gās, kad visi dejotāji nodejoja Cūkas 
driķos, mātes vismazākos dejotājus ti-
kai ar grūtībām savāca no deju grīdas; 
tik lieli bija viņu dejas prieki!

Skatoties uz Melburnas dejas kopu 
Ritenītis, ienāca prātā vārdi: braši, 
koši, precīzi. Mēs redzējām iespaidu, 
ko atstājuši 2017. gada viesu skolotāji 
no Latvijas, ir sevišķi – Jānis Purviņš, 
kurš vadīja meistarklases Melburnā un 
arī Vasaras Vidusskolā. Purviņa Gal-
diņam četri stūri bija viena no prog-
rammas izcilākajām dejām. Vadītāja 
Lāra Brennere ar palīdzēm bija izvē-
lušās interesantas dejas. Lija Ander-
sones horeogrāfētā deja Skaisti cirti 
norāda, ka mūsu trešā paaudze uztur 
un pat paplašina mūsu dejas pūru.

No Auseklīša bija atbraukuši gan-
drīz četri pāri. Vadītāja Ieva Daenke 
slimības dēļ palika Adelaidē, un viņas 
vietā dejoja Ritenīšu meitenes. Adelai-
dieši bija izvēlējuši vietējo mūziķu – 
Alda Sila un Dailas Šmitas – rakstī-
tas dejas. Adelaides puišiem, dejojot 
straujās un interesantās dejas Spērieni 
un Bumburdeja, – melnie svārki plivi-
nājās vien.

Neskatoties uz to, ka tikai trīs gru-
pas (un skolas bērni) piedalījās, prog-
ramma bija labi izpildīta un daudzvei-
dīga. Ceram atkal drīzā nākotnē redzēt 
Kanberas dejotājus – Sprigulīti.

Jāpiemin arī muzikantus; pazīsta-
mas māte/meita kombinācijas – Ella 
un Viktorija Mačēnas un Kaija un 
Maija Upenieces. Palīgā pienāca mū-
žīgie jaunieši Andris Kariks (vijole) un 
Ojārs Greste (perkusija). Mūziķi pava-
dīja daudzas, bet ne visas dejas, un arī 
nospēlēja un nodziedāja divas tautas 
dziesmas klausītājiem pa prieku.

35. Jaunatnes dienas
Tautas dejas uzvedums

Austrālijas Latviešu 35. Jaunatnes dienu Tautas deju uzvedums.
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Apvienotās Austrā-
lijas latviešu deju kopas 
Jūrmalnieki meistar-
klases, gatavojamies 
2018. gada Dziesmu un 
Deju svētkiem Latvijā.

Ir pagājis jau gads, 
kopš apvienotā Austrā-

lijas latviešu deju kopa Jūrmalnieki 
sāka gatavoties 2018. gada Dziesmu 
un Deju svētkiem Latvijā. 2016. gada 
tautas deju meistarklases notika pa-
zīstamā latviešu horeogrāfa, deju pe-
dagoga, vairākkārtējā Deju svētku 
virsvadītāja un lielkoncerta mākslinie-
ciskā vadītāja Jāņa Purviņa vadībā.

Meistarklasēs piedalījās dejotāji no 
Adelaides, Kanberas, Sidnejas un Mel-
burnas, kā arī tautas deju kopa Līgo no 
Latvijas. Īpaša deja Austrālijas Latvie-
šu 56. Kultūras dienu lieluzvedumā bija 
Saimes galds, kurā vajadzēja garus, 
baltus dvieļus. Pateicamies par dāva-
nām – baltajiem dvieļiem, kuri speciāli 
tika vesti no Latvijas uz Austrāliju.

Šogad tautas deju meistarklases 
norisinājās septembra mēnesī trīs 
Austrālijas pilsētās – Adelaidē, Mel-
burnā un Sidnejā. Meistarklases šogad 
vadīja tautas deju kopas Gatve vadītā-
ja Gunta Raipala.

Visintensīvākās klases notika no 
23. līdz 24. septembrim Adelaidē, 
kad vairākas Jūrmalnieku paaudzes 
cītīgi gatavojās pēdējai pirmsvētku 
deju skatei, kas ir jāiesniedz nākamā 
gada aprīlī.

2018. gada Deju svētku Lieluzve-
dumā Māras zeme piedalīsies pāri par 
15 000 dejotājiem no visas pasaules. 
Uzveduma tēma ir stāsts par latviešu 
tautas deju vēsturi, sākot ar senlatvie-
šu tradīcijām, līdz pat šodienai – mo-
dernajām dejām.

Pirmo reizi būs iespēja redzēt arī 
apvienotu ārpus Latvijas dzīvojošo 
latviešu tautas deju kopu kolāžu, ar 
nosaukumu Saved to mājās pie Dau-
gavas. Šeit ir savienotas godinātās de-
jas – Z. Miezīša Tornonaks, L. Ābo-
liņa Pavasara deja, kā arī mūsu pašu 
visiem pazīstamās foreogrāfes S. Da-
riusas Alku deja.

Pie reizes atļaušos izsludināt mazu 
reklāmu. Mūsu dejotājiem nākošā 
gada Lieluzvedumā ir nepieciešami 
astoņi pāri, adītu, latvisku cimdu! 
Būsim priecīgi gan par dāvinājumiem, 

gan aizdevumiem. Apsolāmies par 
cimdiem rūpēties!

Ja variet palīdzēt, tad lūdzu sa-
zināties ar Lāru Brenneri, rakstot uz 
epastu: mazalara@hotmail.com vai 
arī zvaniet 0407 551 654.

Ar cieņu,
Lāra Brennere

Apvienotās Austrālijas latviešu 
deju kopas „Jūrmalnieki“ vadītāja

Laikrakstam „Latvietis“

Gatavojamies Latvijas 100 gadei!
Austrālijas latviešu deju kopas „Jūrmalnieki“ meistarklases

Meistarklases dalībnieki.

 

Meistarklase.

pilsētas (Melburna) jauniešus uzņemt 
JD rīkošanu 2019. gadā. Vienīgais ie-
teikums būtu, lai kārtīgi sagatavotu 
runas. Bija prieks klausīties tās uzru-
nas, kuras bija iepriekš izdomātas, uz-
rakstītas un pārbaudītas.

Pati pārdomāju savas tautas deju 
gaitas. Bija prieks, ka jaunieši vēl 
grib dejot. Latvijas viesi, kā arī mūsu 
viesošanās Latvijā, pastiprina saites 
ar mūsu vecāku un vecvecāku man-
tojumu. Piedalīties tautas deju kopā 
nenozīmē tikai uzstāties sarīkojumos, 
bet dejotājiem rodas draudzību sajū-
ta, kura iesāka mēģinājumos, turpi-

nās uzvedumos, apkūlībās un ik gadu 
stiprinās. Kamēr ir aktīvas tautas de-
jas grupas ar talantīgiem vadītājiem, 
es ieteiktu vecākiem, ja jaunieši grib 
iepazīties ar savām saknēm, lai viņi 
iestājās tautas deja grupā, sāk dejot un 
lai piedzīvo dejas prieku!

Linda Graudiņa
Laikrakstam „Latvietis“

35. Jaunatnes dienas
Turpinājums no 4. lpp.



6. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2018. gada 12. janvārī

Moto: „Brīvība – kā 
doma un vārds,

tās dzīvība – sirds asins 
stāds!“

Silvija Kaugere
Latvijas valsts simt-

gades priekšvakarā, 
atceroties brīvības cīnītājus, kuri pa-
domju okupācijas laikā nebaidījās teikt 
patiesību, to aizstāvēt un līdz ar to ro-
sināt Latvijas neatkarības atjaunošanu, 
Daugavas Vanagu Centrālās Valdes 
(DV CV) priekšsēdētājs Andrejs Mež-
malis rosināja atkal veidot konkursu 
Gunāra Astras piemiņai. Radošais lite-
rārais konkurss šogad tika izsludināts 
visās Latvijas skolām. Gunāra Astras 
savulaik tiesas sēdē teiktais Pēdējais 
vārds izskanēja ne tikai kā liecība 
smagajam okupācijas laikam, kad Lat-
vijas neatkarība bija vēl tikai sapnis, 
bet arī kā ticība laikam, kas toreiz tikai 
vēl nāca, neatkarīgas Latvijas valsts 
laikam. Šogad Gunāram Astram vel-
tītajā konkursā izvirzītā tēma bija par 
ticību ideāliem, Latvijai, tās brīvībai 
un neatkarībai. Kas tad deva spēju ti-
cēt un izturēt grūtībās, kad apkārt bija 
vienaldzība, neticība, padomju okupā-
cijas laiks toreiz, ko visi varam šodien 
mācīties no Gunāra Astras, viņa ceļa. 
Latvijas skolu jaunatnes radošo lite-
rāro darbu konkurss – Gunārs Astra. 
Sirdī ticot Latvijai, ir noslēdzies.

Konkursa galveno balvu ieguva 
Estere Anspoka no Ilūkstes 1. vidus-
skolas 10. klases; biļeti braucienam uz 
Briseli viņai pasniedza EP deputāte, 
profesore Inese Vaidere. Pirmās vietas 
ieguvējs ir Kārlis Griška no Aknīstes 
vidusskolas 10. klases, otro vietu ie-
guva Alise Bauže no Grobiņas ģim-
nāzijas 12.b klases, trešo vietu ieguva 
Dāvids Rubens no Rudzātu vidussko-
las 10. klases. 14 labāko darbu autori 
saņēma Latvijas Republikas izglītības 
un zinātnes ministra Kārļa Šadurska 
un DV CV priekšsēdētāja Andreja 
Mežmaļa Atzinības rakstus. Visi finā-
listi saņēma diplomus, ziedus, skaistas 
grāmatas, DV CV, kā arī LZA ārlietu 
sekretāra, profesora Tālava Jundža un 
EP deputātes Ineses Vaideres biroja sa-
rūpētās balvas. Ar pateicībām un zie-
diem sirsnīgi tika sveikti finālistu sko-
lotāji, kuri bija ieradušies no daudzām 

Latvijas skolām.
Svinīgajā pa-

sākumā, kas bija 
veltīts brīvības 
cīnītājam Gunā-
ram Astram un 
Latvijas brīvības 
cīņām, skaists un 
ļoti emocionāls 
mirklis bija, kad 
Daugavas Vanagu 
augstāko apbalvo-
jumu – krūšu nozī-
mi zeltā – par savu 
nenovērtējami lielo 
ieguldījumu Latvi-
jas valsts labā, tajā 
skaitā Okupācijas muzeja Video un ki-
nofonofoto krātuves izveidē, represēto, 
brīvības cīnītāju un leģionāru dzīves 
ceļu izpētē, neskaitāmu liecību apko-
pošanā, saņēma kinorežisors Andrejs 
Edvīns Feldmanis. Apbalvojumu pa-
sniedza DV CV priekšsēdis Andrejs 
Mežmalis un DV CV loceklis Andris 
Staklis. Andreju Edvīnu Feldmani svi-
nīgajā brīdī sveica Latvijas Okupācijas 
muzeja biedrības valdes priekšsēdis 
Valters Nollendorfs ar vārdiem, ko sa-
vulaik teicis lielais reformators Mārtiņš 
Luters: Te es stāvu un citādi nevaru!

Cienījamo režisoru svinīgajā brīdī 
sirsnīgi sveica arī EP deputāte Inese 
Vaidere, LR izglītības un zinātnes mi-
nistrs, kā arī daudzi klātesošie. Visus 
klātesošos uzrunāja LR izglītības un 
zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, 
Gunāra Astras brālis Leons Astra, LU 
prorektore, profesore Ina Druviete, 

DV CV priekšsēdētājs Andrejs Mež-
malis, ārste un DV biedre Vija Tipai-
ne, režisors Andrejs Edvīns Feldma-
nis. Uzrunas teica arī DV CV valdes 
loceklis Andris Staklis un mācītāja 
Raela Rozīte, pasākumu vadīja Silvija 
Kaugere. Pasākums noritēja svinīgā 
un sirsnīgā gaisotnē, svētku noskaņu 
papildināja Ingus Pētersona dziedātās 
dziesmas Venta Zilvera pavadījumā 
kā veltījums Gunāra Astras piemiņai. 
Konkursu ar lielu atdevi atbalstīja 
Oskara Kalpaka Rīgas tautas daiļama-
tu pamatskolas direktore Alla Štolcere 
un direktores vietniece Linda Dīriķe, 
skolas atbalsts konkursiem ir bijis ik 
gadu. Noslēgumā viesi kavējās sarunās 
pie kafijas galda. Pasākuma mirkļus 
fotogrāfijās ietvēra Latvijas Okupācijas 
muzeja fotogrāfs Aivars Reinholds.

Silvija Kaugere
Laikrakstam „Latvietis“

Sirdī ticot Latvijai
Latvijas skolu jaunatnes radošais literāro darbu konkurss – „Gunārs Astra. Sirdī ticot Latvijai“

Konkursa uzvarētāju sveic EP deputāte I. Vaidere.
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No kreisās: Valters Nollendorfs, Inga Vilcāne, Andris Staklis, Andrejs Edvīns 
Feldmanis, Andrejs Mežmalis, Lelde Neimane.
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viju, tāpēc pašlaik tiek izstrādāti di-
asporas politikas plānošanas dokumenti 
2019. un 2020. gadam. Laikmetā, kam 
raksturīga pieaugoša iedzīvotāju mobili-
tāte un apmešanās uz dzīvi ārpus savas 
valsts robežām, Latvijas valsts ir ieinte-
resēta ar savu diasporu veidot skaidras 
un prognozējamas ilgtermiņa attiecības.

Pašreizējā demogrāfiskajā situācijā 
viens no vissvarīgākajiem uzdevumiem 
ir panākt demogrāfiskās bilances izlī-
dzināšanos valstī, tai skaitā piesaistot 
jauniešus Latvijai arī pēc skolas beig-
šanas, kad studijas vai darbs ir izvēlēti 
ārvalstīs. Jaunatnes aktivitāte ir būtiska 
migrācijas procesā, lai veicinātu gan 
jauniešu palikšanu Latvijā, gan atgrie-
šanos pēc studijām ārvalstīs, veiksmīgi 
iekļaujoties darba tirgū un sabiedrībā.

2x2 nometne tika izveidota pagājušā 
gadsimta sešdesmitajos gados, un toreiz 
pulcēja trimdas latviešus ASV, bet kopš 
2015. gada 2x2 notiek Latvijā. Seminārs 
norisinājās līdz 2018. g. 1. janvārim.

LR Ārlietu ministrija

http://www.mfa.gov.lv/aktualitates/
zinas/58808-arlietu-ministrija-
atbalsta-ziemas-pasaules-latviesu-
jaunatnes-seminaru-2x2

Noticis 2x2 seminārs
Turpinājums no 1. lpp.
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Ilze Nāgela: Kā Jūs kļuvāt par 
vēstnieci?

Dace Treija-Masī: Kad es sāku 
strādāt Ārlietu ministrijā (ĀM), es ne-
zinu, vai man bija tāds mērķis, es pie-
ņemu, ka nē. Bet tad, kad turpina un 
ilgus gadus strādā, tad tas ir tāds dabīgs 
process, kas zināmā vecumā beidzās ar 
kļūšanu par vēstnieku. Tā ir tāda dabīga 
profesionāla attīstība, ja nodarbojas ar 
politiskiem jautājumiem, tad tā tas lai-
ka gaitā parasti notiek. 1992. gadā, kad 
es sāku strādā Ārlietu ministrijā, es ne-
domāju, ka man nebija daudz zināšanu, 
kas ir vēstnieks un ko vēstnieki dara.

IN: Varbūt tajā laikā lielākai daļai 
nebija īsti skaidrs, visi mācījās...

DTM: Jā, tā bija, tajā laikā visi 
mācījās, un tajā laikā vēl bija ļoti maz 
vēstniecību. Tas bija pats, pats sākuma 
posms.

IN: Vai kā vēstniecei šī ir Jūsu pir-
mā vieta?

DTM: Šis ir pirmais postenis div-
pusējā vēstniecībā ārkārtējais un piln-
varotais vēstnieks. Pirms tam es biju 
Briselē. Briselē ir trīs vēstnieki, ņemot 
vērā Eiropas Savienības struktūras. 
Pirmais vēstnieks ir COREPER II vēst-
nieks, tad ir COREPER I vēstnieks un 
tad ir Politiskā un drošības komiteja. 
Es biju pārstāve Politiskajā un drošības 
komitejā. Tā ir pilnīgi cita specifika, jo 
tie ir Eiropas Savienības kopējās ārējās 
drošības un politikas jautājumi. Tā, ka 
tā nav divpusēja vēstniecība.

IN: Un tad nāca šis piedāvājums 
stāties vēstnieku rindās?

DTM: Jā, un es sen senos laikos 
biju Japānā mācījusies, tad likās, ka 
Japāna varētu būt interesanta vieta, un 
tā tas arī ir. Protams, ja cilvēks ir mācī-
jies kaut vai tas ir pirms 20 gadiem, tad 
tomēr ir vieglāk atgriezties tajā vietā.

IN: Jūs Japānā mācījāties tieši ja-
pāņu valodu?

DTM: Tā bija gan nedaudz valoda, 
gan reģiona studijas, gan vēsture, tā 
bija tāda samērā plaša apmācības prob-
lēma. Tas bija tikai vienu gadu, bet tas 
tomēr dod ieskatu, kas notiek reģionā, 
kas notiek valstī, kādas ir tās attiecības, 
kāda dinamika, kā rezultātā ir vieglāk, 
protams, tagad atgriezties atkal un ie-
justies, jo tomēr ir atšķirības starp Ei-
ropu un Japānu un Austrumu zemēm.

IN: Vai Jūs pārvaldāt japāņu va-
lodu?

DTM: Tā gluži to nevarētu teikt; 
japāņu valodu es sāku mācīties, un 
tagad, kad es to atkārtoju un mēģinu 
atkal mācīties pirms braukšanas, es 
sapratu, ka kaut kāda bāze ir palikusi, 
bet tā noteikti ir, ļoti, ļoti jāizkustina, 
un jāmācās ir jauna terminoloģija un 

jauni vārdi, lai varētu runāt. Protams, 
ir arī vieglāk sākt, jo tiešām pirms 20 
gadiem esmu nedaudz mācījusies. Gra-
matika nemaz nav tik grūta, bet, pro-
tams, visi tie hieroglifi jau ir tas grūtā-
kais. Līdz rakstīšanai un lasīšanai vēl 
ļoti tāls ceļš ejams, tas būtu bijis jāsāk 
agrā jaunībā, bet es pieņemu, ka pa-
mats runāšanai, pamatvārdus, tos varē-
tu iemācīties zināmā vecumā. Ir pilnīgi 
cita struktūra, pilnīgi cita valodas filo-
zofija, cita domāšana. Piemēram darbī-
bas vārdi ir pašās teikuma beigās, tā, 
ka principā, kad sāk runāt, stāstīt kaut 
ko, tad nezinām ar ko tas beigsies – būs 
pozitīvi, vai būs negatīvi, nevar zināt; 
vai būs apstiprinājums, vai noliegums, 
un ir ļoti jāseko; arī ļoti grūti ir tulkot.

IN: Kā ar sejas mīmiku sarunas lai-
kā? Pastāv viedoklis, ka japāņi nereaģē 
tik emocionāli, kā varbūt eiropieši?

DTM: Japānā cilvēki noteikti ir 
ieturētāki, un ķermeņa valodas ziņā 
noteikti, bet ļoti daudz jau ir atkarīgs 
no individuāli no cilvēka, nevar vis-
pārināt. Bet sabiedrība, protams, ir 
atturīgāka, ieturētāka un varbūt savas 
emocijas ļoti atklāti neizrāda.

IN: Japānā jūs ar ģimeni; kādos 
vecumos ir bērni?

DTM: Es esmu ar ģimeni; bērni 
trīs, desmit un trīspadsmit gadus veci 
un mācās Starptautiskajā skolā. Skolā 
mācās arī japāņu valodu kā svešvalodu.

IN: Cik daudz latviešu ir Japānā?
DTM: To ir grūti pateikt; ir vairā-

kas kategorijas, ja tā var teikt; ir stu-
denti, kas aizbrauc mācīties pusgadu, 
gadu, 3 mēnešus – tā ir viena kategorija. 
Otra kategorija ir jauni profesionāļi, kas 
kādreiz ir mācījušies un kas ir paliku-

ši – tādi ir daži, un tad vēl ir cilvēki, kas 
ir apprecējušies un jau vairākus gadus 
dzīvo Japānā. Tie skaitļi var būt dažā-
di – 50-60, apmēram; tie ir, kas reģistrē-
jas vēstniecības reģistrā mums ir konsu-
lārais reģistrs, bet ir ļoti grūti izsekot.

IN: Vai ir kāda latviešu skoliņa, 
bērnu dārza grupiņa?

DTM: Latviešu skoliņas mums 
nav tāpēc, ka ļoti daudzi dzīvo ārpus 
Tokijas, un izbraukāt vienreiz nedē-
ļā – tas ir gandrīz neiespējami, bet mēs 
rīkojam pasākumus – Jāņos, Ziemas-
svētkos un, protams, 18. novembris; 
latviešu kopienai tie būtu tie galvenie 
pasākumi. Un ja ir izstādes, koncerti, 
tad, protams, visi tiek laipni aicināti. 

IN: Viesojas kori no Latvijas, 
mākslinieki, mūziķi?

DTM: Jā, tieši tā. Nesen bija Bos-
tonas Simfoniskais orķestris ar diri-
ģentu Andri Nelsonu. Japānā par viņu 
ļoti liela interese tāpēc, ka iepriekšējos 
gados Bostonas Simfonisko orķestri 
ilgi diriģēja japāņu diriģents Seidži 
Ozava, un tādēļ uz nākamo diriģentu 
viņi skatās ar pavisam citu aci nekā, 
ja orķestri pirms tam nebūtu diriģējis 
viņiem labi zināms diriģents. Gidons 
Krēmers un Kremerata regulāri brauc 
koncertēt uz Japānu. Uz Simtgadi mēs 
skatāmies, ka koris Dzintars varētu būt 
aprīlī. Japāņiem ir ļoti liela interese par 
latviešu kora mūziku, mūziku vispār. 
Kora mūzika, Dziesmu svētki – tās ir 
lietas, ka Japānā cilvēkus fascinē.

IN: Man ir vairāki draugi un pa-
ziņas, kas īsāku vai ilgāku laiku pa-
vadījuši Japānā; Māra Sīmane, Ilze 

Intervija – Dace Treija-Masī
Latvijas nerezidējošā vēstniece Austrālijā un Jaunzēlandē
Latvijas nerezidējošā vēstniece Austrālijā un Jaunzēlandē Dace Treija-Masī apmeklēja Melburnu 16. un 17. decembrī. Vēst-
niece, kura rezidē Tokijā, 14. decembrī svinīgā ceremonijā Kanberā iesniedza akreditācijas vēstuli Austrālijas Ģenerālgu-
bernatoram Seram Pīteram Kosgrovam. 16. decembrī vēstniece laipni sniedza nelielu interviju laikrakstam „Latvietis“.

 
Turpinājums 14. lpp.

No kreisās: Latvijas Goda konsuls Melburnā Jānis Roberts Dēliņš, vēstniece 
Dace Treija-Masī, Gunārs Nāgels, Ilze Nāgela, DV Melburnas nodaļas vadītājs 
Jānis Kārkliņš, Melburnas Latviešu organizāciju apvienības priekšsēde Anita 
Andersone, LAAJ Saimniecības daļas vadītājs Pēteris Saulītis, LAAJ prezidija 
priekšsēde (tagad PBLA valdes priekšsēde) Kristīne Saulīte.
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Otrās Adventes, 
10. decembra, vakarā, 
plkst.19.30, kad kādas 
četras stundas jau bija 
nodzīvots tumsā, parā-
dījās gaismiņa, kas ie-
dvesmoja un apbūra. Šī 

gaismiņa spīdēja Sv. Marijas Magda-
lēnas baznīcā, kur korim Kamēr... no-
tika jaunākā albuma Pelēcis/Plakidis. 
Kamēr… atvēršanas koncerts.

Lielai daļai no koncerta apmeklē-
tājiem vakars iesākās agrāk ar otrās 
Adventes dievkalpojumu pievilcīgajā 
baznīcā, kas notika tieši pirms kon-
certa. Šī baznīca ir apbrīnojama, ne 
jau tāpēc, ka tur notiek Adventes diev-
kalpojumi, jo iespēja apmeklēt tos ir 
daudzviet Rīgā, bet tāpēc, ka to apku-
rina! Kas par laimi! Ziemas vakarā sil-
tā baznīcā var atļauties mūzikas izai-
cinājumam, ne klausīties kā zobi klab!

Un bija daudz izaicinājumu, kas 
radīja visādas emocijas. Koncerts sa-
stāvēja no Pētera Plakida un Georga 
Pelēča kora mūzikas skaņdarbiem, jo 
abiem komponistiem 2017. gads bija 
jubilejas gads.

Tas nebija pārsteigums, ka kon-
certs sākās ar In Memoriam (Plaki-
dis), jo komponists no šīs pasaules 
šķīrās šogad. Šis darbs jau ir diezgan 
pazīstams un no pirmajām frāzēm jau 
izaicina aizrauties personiskās medi-
tācijās. Tā tas turpinās ar katru jaunu 
plūstošo skaņu vilni. Tikai šoreiz bei-
gās ir tāda trausluma sajūta, jo kompo-
nista vairs nav starp mums.

Koncerts rit uz priekšu ar sakrā-
lo mūziku, bet mūs jau brīdināja, ka 
mūzika pieskarsies vairākiem baznī-
cas un dabas gadalaikiem, ieskaitot 
Lieldienas un Jāņus. Georga Pelēča uz 
pareizticīgās baznīcas liturģijas balstī-
tās partitūras (Kristus ir augšām cē-
lies, Tēvreize, Nāvi ar nāvi iznīcinājis 
1. daļa, Credo) ir valdzinošas un atkal 
meditatīvas, un šo sajūtu kopā stiprina 
kora saskaņotā dziedāšana.

Bet koncerts jau nesastāv tikai no 
skaistas sakrālās mūzikas. Tavas sak-
nes tavā zemē (Plakidis) atgādina „…
esi mierīgs, tici, zini, tava zeme paliks“, 

un arī to, ka Plakidis savās kompozīci-
jās lieliski spēj izcelt dzejnieka liriku. 
Tad seko jaunas noskaņas, un klausītāji 
tiek iepīti vasaras mīlīgumā un tautas 
dziesmu enerģijā (Vasaras vidus dzie-
smiņa – Plakidis, Stāvēju, dziedāju un 
Man dziesmiņu nepietrūka – Pelēcis).

Visas dziesmas netaisos aprakstīt, 
jo koncerts turpinās ar skaņdarbiem, 
kas ne tikai aizved klausītājus uz citu 
sfēru, bet arī ļauj iepazīsties ar to, kas 
komponistus personīgi iedvesmo. Bet, 
nav jau tikai komponisti, – ir arī koris 
un tā diriģenti: galvenais diriģents Jā-
nis Liepiņš un diriģents Aivis Greters. 
Bez kora harmoniskās dziesmu izpil-

des un diriģentu reizēm intensīvās, 
reizēm domīgās, reizēm izteiksmīgās 
un emocionālās diriģēšanas, koncerta 
noskaņa jau būtu pavisam cita.

Bet ko tad domāja citi? Viens korists, 
Arturs, izsakās, ka ir tāds sasprindzi-
nājums, kad ir tik daudz klausītāju, un 
sanāk cita skaņa. Jaunā koriste, čelliste 
Dita priecājas par iespējām iegūt izprat-
ni par citu mūzikas formu, dziedot korī. 
Daudzi saka, ka ir paveikts liels darbs. 
Un, vai tad koncerta repertuārā ir arī 
kāda mīļākā dziesma? Šajā sarakstā pa-
rādās In Memoriam un Credo.

Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

Kora „Kamēr...“ koncerts
Koncertā Pētera Plakida un Georga Pelēča kora mūzikas skaņdarbi

Koris „Kamēr“.
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Brazīlijas latviešu skaitīšana akcija 
un pasākums „Ar Latviju sirdī“

Brazīlijas latviešu kopiena iecerē-
jusi vairākus simtgades pasākumus, 
tostarp 2018. gada 18. novembrī gai-
dāms lieluzvedums Ar Latviju sirdī, 
sadarbībā ar Brazīlijas pastu tiks izdo-
ta Latvijas simtgadei veltīta pastmar-
ka. Taču laikā no marta līdz decem-
brim risināsies elektronisks Brazīlijas 

latviešu skaitīšanas projekts, ko rīko 
Brazīlijas latviešu kultūras apvienība.

Tāpat īpaši simtgadei veltīti pa-
sākumi notiks Austrālijā, Lielbritā-
nijā, Vācijā, Luksemburgā, Kanādā, 
Krievijā, Baškortostānā, u.c. valstīs. 
2019. gadā iecerēti Eiropas latviešu 
2. Kultūras svētki, kuri varētu notikt 
Dublinā un kuros iesaistītos visas lat-
viešu kopienas Eiropā un pasaulē.

Pasaules brīvo latviešu apvienība 
sadarbībā ar starptautiskajām latviešu 
diasporas pārstāvniecībām un Latvi-
jas Republikas Kultūras ministrijas 

atbalstu organizē virkni pasākumu 
Latvijas valsts simtgades programmas 
ietvaros. Šo pasākumu mērķis diaspo-
ras latviskās identitātes un saiknes ar 
Latviju saglabāšana un veicināšana, 
vienlaikus stiprinot sadarbību arī ci-
tās jomās. Sākot no 2017. gada līdz pat 
2019. gadam teju visos kontinentos no-
risināsies vairāk nekā 50 dažāda mēro-
ga pasākumu, lai svinētu latvietību un 
lai demonstrētu, cik daudzveidīgi var 
izpausties latviskā kultūras identitāte.

Tija Ezeriņa
„Public ID Group“ projektu direktore

Latvijas valsts simtgade
Turpinājums no 3. lpp.
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kaimiņus. Palīdzēt. Pacelt pie pastkas-
tītēm izmētāto surogātpastu.

Agri celties. Fokusēties. Pabeigt 
iesākto. Atmest lieko. Strādāt pro-
duktīvi. Tiekties pēc individuālās un 
kolektīvās labklājības. Iestādīt kokus. 
Iestādīt puķes. Nebaidīties. Uzdrīkstē-
ties. Riskēt. Sasniegt mērķus. Iet kājām. 
Skriet. Braukt ar velosipēdu. Dzert ūde-
ni. Iekārtot parkus un dārzus. Pavadīt 
laiku svaigā gaisā. Nofotografēt Lat-
vijas skaistākās vietas. Aizbraukt uz 
pasaules skaistākajām vietām. Atjaunot 
vecu māju. Uzcelt jaunu māju. Nenomīt 
kukainīti. Noķert zivi. Uzcept nēģi. No-
vākt čupas, vecās vannas un mašīnas.

Nedzert. Nerīt. Piecelties sveicie-
nam. Palīdzēt sirmgalvim. Smieties kopā 
ar bērnu. Iemīlēties, mīlēt un uzticēties. 
Piedot zaglim un riebeklim. Piezvanīt 
mammai. Nedusmoties. Aiznest kaimi-

ņam gabalu kūkas. Izvizināt meitenes ar 
laivu. Izskrieties ar suni. Noglaudīt kaķi.

Iedegt sveces. Ietīties siltā segā. 
Atslēgties. Padomāt. Izgulēties. Sap-
ņot. Darīt un izdarīt.

Paskatīties uz pasauli mākslinieka 
acīm. Paskatīties uz pasauli bezpajumt-
nieka acīm. Atvērt acis. Pārvērst asfaltē-
tu autoplaci dārzā. Izgrābt plastmasu un 
mēslus no jūras. Iemācīties pazīt putnus.

Pievienot ēdienam indiešu gar-
švielas, iekārtoties Marokas spilvenos, 
izpētīt holandiešu mākslas albumu. Iz-
lasīt Vorhola atmiņas. Izlasīt Janovska 
Sōlu. Uzvilkt tautastērpu. Nopirkt 
plānus, Itālijā šūtus cimdus. Gandrīz 
nemaz neēst gaļu. Izspiest ābolu sulu. 
Iekārtot rotaļu laukumu bērniem. No-
likt soliņus. Atveldzēties koku ēnā. 
Sasvīst ziedošā pļavā. Nofotografēties 
saullēktā. Nopeldēties saulrietā. Salīt 
pilsētā pēc kino. Iekārt kokos šūpoles.

Atņemt bērniem smagās mugurso-
mas. Iedot bērnam rokās otu. Iemācīties 

vēl vienu valodu. Nebraukt tik ātri. Dzī-
vot kopā. Kļūt par aktīvistu. Sākt ar sevi.

Nebūt vecam. Satikties ar cilvē-
kiem. Uzrunāt svešinieku. Nosūtīt 
vēstuli. Nedomāt, ko citi domā. Atļaut 
citiem domāt. Dalīties ar zināšanām. 
Pagatavot desertu. Beigt uztraukties.

Ģērbties labi. Izskatīties labi. Izvē-
joties liedagā. Smaidīt. Volontēt. Sa-
dzirdēt. Nosvinēt! Turpināt. Izrauties. 
Iedvesmot un izaicināt. Būt stipram un 
neatlaidīgam, sirsnīgam un labam.

Es esmu Latvija ir valsts simtās 
gadadienas svinību vēstījums – aici-
nājums un atgādinājums, ka Latvijas 
galvenā vērtība ir tās cilvēki, kuri 
veltījuši savu dzīvi neatkarīgas valsts 
tapšanai un pastāvēšanai, veido tās ta-
gadni un liek pamatus rītdienai.

Linda Pastare
Latvijas valsts simtgades biroja 

sabiedrisko attiecību speciāliste, 
Kultūras ministrija

2018. gada 5. janvārī

Vāka dizaina pamatā ir Fridriha Mil-
ta (1906-1993) zīmējums ar ogli – skats 
no viņa dzīvokļa loga Elles ķēķī (Hell’s 
Kitchen), Ņujorkas pilsētā. Tas ir viens no 
daudziem Milta mākslas darbiem, kuri 
pagājušo rudeni bija izstādīti Latvijas Na-
cionālajā mākslas muzejā; vēl septiņi citi 
mākslas attēli šai numurā pavada LNNM 
izstāžu kuratores Daces Lambergas raks-
tu par mākslinieka dzīvi un daiļradi.

Ar visjaunākiem dzejas sacerējumiem 
uzstājas Mūža balvas laureāti literatūrā 
Leons Briedis un Uldis Bērziņš. Ar dzeju 
un ar fragmentu no topošā romāna Alīdas 
dzīve šai žurnālā debitē trīs dzejas grā-
matu un romāna Dzimuši Latvijai autore 
Rūta Mežavilka. Stāstā Lielās piedošanas 
diena Ilze Lāce-Verhaeghe ar sardonisku 
humoru attēlo Eiropas globalizētās sa-
biedrības pilsoņus, kuri pulcējušies kādā 
iekšzemes ostas pilsētā Beļģijā, lai baudī-
tu gadskārtēju izpriecas laivu parādi un 
sekojošu mielastu un balli. JG līdzredak-
tores Lāsmas Gaitnieces stāstījums Dzie-
dnīca koka barakā ir fragments no viņas 
jaunākās grāmatas Dziednīca pie jūras. 
Versija par Liepājas medicīnas vēsturi.

Latvijas Universitātes Literatūras, 
folkloras un mākslas institūta vadošās 
pētnieces Ingunas Daukstes-Silaspro-
ģes ieskats Jāņa Jaunsudrabiņa ikdienā 
trimdā, Vācijā liecina, ka „Jaunsudra-
biņa trimdas laiks iekodēts vārdos – 
„Piemini Latviju!“ Viņam pagātnes 
mantojums ļāva izturēt tagadni.“

Amerikas Latviešu Mākslinieku 
apvienības (ALMA) biedru un atbal-
stītāju gadskārtējo saietu apraksta JG 
mākslas redaktore kopš 2010. gada, 
ALMA priekšsēde Linda Treija. Šogad 
sarīkojums bija veltīts Ģirta Puriņa pie-
miņai, kurš pats bija ALMA priekšsē-
dis 12 no tās 39 pastāvēšanas gadiem. 

Puriņa glezna Izeja Nr. 9 (1986) fotore-
producēta šī numura pirmajā lappusē.

Vēstures nodaļā JG līdzredak-
tores, Stokholmas Universitātes mā-
cībspēka Lilitas Zaļkalnes pētījums 
„Dzimtenes Balss“ pielikumi ir par Pa-
domju Latvijas režīma mēģinājumiem 
ietekmēt trimdinieku politisko nostāju 
ar literāriem izdevumiem, kuri nebija 
pieejami dzimtenē esošai tautai.

Sava pētījuma „Latvijas Padomju 
Rakstnieku savienības valdes ietekme 
uz literāro procesu“ sestajā turpināju-
mā un noslēgumā Madara Eversone 
secina, ka, laika posmā 1956-1969, par 
spīti periodiskiem stingru represiju un 
cenzūras uzviļņojumiem, Latvijā no-
turējās stipra, radoša literārā kultūra.

Atmiņu nodaļā Saeimas deputāts, 
Latvijas Ārpolitikas institūta dibinātājs un 
goda direktors Atis Lejiņš atskatās uz bēr-
nību Austrālijā, Melburnas priekšpilsētā.

Publicists un mediju personība, ne-
atkarīgais žurnālists Otto Ozols (īstā 
vārdā Mārtiņš Barkovskis) 2017. gada 
aprīlī nostaigāja 480 km garo Katalo-
nijas ceļu Via Catalana, lai demons-
trētu savu personīgo atbalstu katalo-
niešu centieniem panākt neatkarību 
no Spānijas. Šai numurā Ozols dedzīgi 
aizstāv Katalonijas neatkarības ideju.

Grāmatu nodaļā trīs recenzijas un 
Vitas Gaiķes sakopots jaunizdevumu 
apskats. Juris Šlesers par postmodernu 
literāru mākslas darbu novērtē Ināras 
Vērzemnieces angļu valodā rakstīto 
Among the Living and the Dead (Starp 
dzīvajiem un mirušajiem) – savas dzim-
tas likteņu stāstu un memuāru. Lāsma 
Gaitniece atzinīgi novērtē divas grāma-
tas: (1) Kristīnes Ulbergas romānu Tur 
(no Dienas Grāmatu sērijas Mēs. Latvi-
ja, XX gadsimts, un (2) Dženijas Rūni-

jas Sarkanā Džoana (Jenny Roony, Red 
Joan) no angļu valodas tulkotu stāstu 
par slavenu britu spiedzi, kura ilgu mūžu 
strādājusi Padomju Savienības labā.

Nodaļā Slidenā slīpe Jura Žagariņa 
tulkota dzejproza no Metjū Minikuči 
(Matthew Minicucci) dzejgrāmatas 
Small Gods (Mazi dievi).

Jaunās Gaitas ziemas numuru var 
atrast daudzās Latvijas bibliotēkās. Par 
lētu naudu to var nopirkt Jāņa Rozes 
grāmatveikalos, NicePlace veikalā, un 
pie Latvijas okupācijas muzeja grāmat-
galda. Par abonēšanas kārtību rakstiet 
e-vēstuli juris.zagarins@gmail.com 
vai zvaniet +1 413 732-3803, vai arī ska-
tiet mājas lapu http://jaunagaita.net/. 

Juris Žagariņš
Laikrakstam „Latvietis“

„Jaunā Gaita“ Nr. 291 ziemai
Rakstu krājums kultūrai un brīvai domai

Žurnāla „Jaunā Gaita“ Nr. 291 vāks.

100 ideju, ko paveikt šogad
Turpinājums no 1. lpp.
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Jaunā Latvijas Repub-
likas neatkarība ir radījusi 
situāciju, kuru var rakstu-
rot tā: latvieši ir visur. Ir 
radusies Latvija aiz Lat-
vijas Republikas robežām. 
Kādā no latviešu konfe-

rencēm, kuras nu jau regulāri rīko Ārlietu 
ministrija, bija runa par globālo latvieti.

Un šoreiz es gribu pastāstīt par 
to, kā šis globālais latvietis realizējās 
Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi.

Latvieši, kuri dzīvo ārzemēs, mek-
lē viens otru, realizē kopējas idejas. Ir 
radusies Eiropas Latviešu apvienība, 
kura apsaimnieko Eiropā dzīvojošos 
latviešus. ELA sadarbības partneri ir 
tie latvieši, kuri ir organizējušies sa-
vās jaunajās dzīves vietās, un latviešu 
biedrības jau ir juridiskas personas.

Mums, Gruzijā dzīvojošiem latvie-
šiem, ir ļoti patīkami, ka ELA pamanī-
ja Ave Sol! darbošanos, un 2017. gadā 
Gruzijas Latviešu biedrība Ave Sol! 
tika uzņemta ELA par pilntiesīgu bied-
ru. Mūs tas ļoti priecē, jo mēs ne tikai 
esam ELA pilntiesīgi locekļi un sākam 
aktīvi piedalīties, tā sakot, vispasaules 
notikumos, bet mūsu dzīvesvieta – 
Gruzija ir atzīta kā Eiropas valsts.

Taču šoreiz brāļošanās ir notikusi 
absolūti bez jumta organizācijas pieda-
līšanās. 2017. gada pavasarī ar mums 
sazinājās latvieši no Londonas, kon-
krētāk, – latviešu folkloras kopa Kok-
ļu zapte. Šī kolektīva vārdā pārrunas 
veda Liene Andrusjaka. Viņu plānos 
bija tūrisma brauciens uz Kaukāzu, arī 
uz Gruziju šī gada rudenī. Kāpēc gan 
neiepazīties šajā braucienā ar Gruzijas 
latviešiem? Par cik pārrunas sākās ļoti 
savlaicīgi, brāļošanās tika rūpīgi saplā-
nota, saskaņota un arī lieliski realizēta.

Kokļu zapte Gruzijā bija 10 dienas, 
un četras no tām mēs pavadījām kopā; tie 
bija 21., 22., 23. un 29. oktobris. Katrai 
dienai bija sava programma, un notiku-
mu nozīme auga ar katru mūsu tikšanos. 
Iesākām ar iepazīšanos. Kokļu zaptes 
pārstāve Vilma novadīja mums visiem 
zīmēšanas un meditācijas stundu, kura 
radīja interesi par psiholoģiju, par zīmēm, 
par dažādiem zīmējumu tulkojumiem 
utt. Pievakarē viss bija veltīts koklei; lon-
donieši muzicēja, rādīja kokles iespējas, 
ļāva avesoliešiem patrinkšķināt uz kok-
les, kopā dziedājām, pat dancojām. Vi-
siem ļoti iepatikās oriģinālās bungas, nu 
ļoti oriģinālas, katrs gribēja tās uzvilkt 
uz kājas vai paturēt rokās.

22. oktobris bija svētdiena, un bija 
ieplānoti divi ļoti svarīgi notikumi: ko-
pēja svētdienas skolas latviešu valodas 
stunda, jo londoniešu grupā bija 5 bērni, 
un kokļu spēles stunda. Bet vakarā noti-
ka oficiāls Kokļu zaptes koncerts, uz kuru 
mēs saaicinājām ne tikai avesoliešus, bet 
arī mūsu draugus – gruzīnus, armēņus, 
lietuviešus, ukraiņus un citus, vārdu sa-

kot – mūsu sadarbības partnerus Tbilisi 
pilsētā. Aicinājām arī oficiālas personas 
no Latvijas Republikas Vēstniecības 
Gruzijā, no Gruzijas ombucmena aparā-
ta, no Tbilisi mērijas Draudzības nama, 
no Gruzijas Sieviešu Padomes, no avīzes 
Daudztautību Gruzija un citas. Koncerts 
notika Pixelbiznescentra Konferenču 
zālē (par to paldies Latvijas Vēstniecī-
bai, kura apmaksāja nomas maksu par 
visām četrām dienām). Koncerts bija ļoti 
labi apmeklēts, un aplausi bieži pārgāja 
ovācijās. Mūsu viesi bija apmierināti un 
mēs vareni lepojāmies, ka varam parādīt 
publikai mūsu tautas kultūru.

Mūsu viesu Kokļu zaptes koncerta 
laikā Pixelī Gruzijas Sieviešu Padomes 
vadītāja Ketevan Gabruašvili piedāvāja 
koncertu atkārtot plašākai gruzīnu pub-
likai un ar gruzīnu muzikantu piedalīša-
nos. Un ideju mēs realizējām! 29.10.2017 
plkst.14.00 Gruzijas dziesmas un muzi-
kālo instrumentu muzejā (museumofins-
truments) notika kopējs koncerts, kurā 
piedalījās: Londonas latviešu folkloras 
kopa Kokļu zapte, Gruzijas sieviešu an-
samblis Nanina, jauniešu koris Torda, 
ansamblis Māsas Zviadauri, azerbai-
džāniete – ašug (vienīgā sieviete šajā 
lomā) un, protams, – ļoti daudz skatītāju.

Tas tiešām bija vakars, kur valdī-
ja MŪZIKA! valdīja tautu draudzība. 
Un cik labi, ka starp skatītājiem nebi-
ja neviena politiķa. Draudzības svētki 
visīstākajā izskatā!!!

Liela nozīmē šim notikumam ir vēl 
tajā faktā, ka mūsu Londonas tautiešiem 

tā bija fantastiska reklāma, bet mums – 
Gruzijas latviešiem tas bija gadījums 
atzīmēties Tbilisi pilsētas sabiedriskajā 
dzīvē apliecināt savu klātbūtni.

Liels paldies fantastiskā Muzeja 
direktoram Rezo Kotrikadze, Ketevan 
Gabruašvili, Sieviešu Padomes vadī-
tājai, Draudzības nama darbiniekiem 
Nanai Nikoladze un Malhazam Ma-
lasonija un visiem avesoliešiem, kuri 
šoreiz bija labi pārstāvēti. Sevišķs pal-
dies Dacei Džavašvili – atnāca ar visu 
ģimeni, ieskaitot mazo Jēkabiņu.

Novērtējot mūsu tautiešu viesoša-
nos pie mums, gribu izteikt pateicību 
ar vārdiem, kurus ierakstīja Goda dip-
lomos – paldies par ārzemēs dzīvojošo 
latviešu morālo atbalstu!!!

Gruzijas Sieviešu Padomes Pateicī-
bas Diplomus piešķīra katram latviešu 
folkloras kopas Kokļu zapte dalībniekam: 
Aivim Krēsliņam (kopas vadītājam), 
Ilzei Iesalniecei, Kristam Martinsonam, 
Montai Skaidrai, Eināram Lesiņam, Ja-
nai Altenbergai un Kristīnei Reisonei.

Nevar teikt, ka organizēt tādu vis-
pasaules latviešu tikšanos ir viegli, bet 
tā ir jauna pieredze, tā nāk no tautas, 
tā nāk no sirds, un jādomā, ka sagādā 
prieku abām dalībnieku pusēm. Veik-
smi londoniešiem un avesoliešiem nā-
košo plānu realizācijā!

Regīna Jakobidze
Gruzijas latviešu biedrības 

„Ave Sol!” priekšsēdētāja
31.10.2017. Gruzija, Tbilisi

Laikrakstam „Latvietis“

Latviešu brāļošanās aiz Latvijas robežām
Globālais latvietis realizējās Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi

Koklētāji Gruzijā.

„Kokļu zaptes“ koncerts.
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Vēl joprojām noka-
vējam un palaižam izde-
vības apzināti garām ne-
izmantotas. Un tā bija un 
ir ar tā sauktajiem čekas 
maisiem. Visus tos vaja-
dzēja raut vaļā jau pirma-
jā dienā pēc neatkarības 

atgūšanas. Bet nobijāmies – baidījā-
mies, ko teiks citi un ko teiks pasaule. 
Cietēji bijām mēs, lai pasaule tagad stāv 
pie malas, jo kur viņa bija, kad notika 
visas šīs nejēdzības mūsu zemē? Bei-
dzot mums pašiem ir jāpārvar pagātne, 

mums jābūt skaidrībā pašiem par sevi. 
Kā to saka Ivars Galiņš – Laiks tikt vaļā 
no pagātnes svina tupelēm. Mēs sākam 
piemirst, kas mēs esam galu galā. Ta-
gad, pēc visiem šiem pazemojumiem 
un netaisnībām, kas mūsu tautai bija 
jāizcieš. Tautas dzīvē ir tādas lietas 
un tādi momenti, ko nevaram aizmirst 
nekad. Un sekas kā neredzama ēna vēl 
joprojām velkas līdzi. Tas viss ir jāmai-
na, jo galīgās atbildes nav, un vai tāda 
vispārīgi var būt un vai tāda ir? Tas, kas 
ir vainīgs, ir bailīgs, saka tautas paruna.

Tas nedrīkst apturēt meklējumu 

pēc taisnības – izlīdzinājuma. Tas ie-
nesīs mūsos gandarījuma sajūtu, ka 
esam darījusi visu, kas ļautu mums 
pacelties pāri visiem un visam. Mums 
ir jāatbrīvojas no visiem sārņiem, ap-
melojumiem un netaisnībām. Pārāk 
ilgi esam sevi mocījuši, izlikdamies 
pārāk jūtīgi un smalkjūtīgi pret citiem. 
Tautā un sabiedrībā sāk zust uzticība 
valdībai un Saeimai šo maisu laicīgā 
neatvēršanas lietā.

No kā tad mēs īsti baidāmies?
Jānis J. Dimants, Jr., M.D.

Laikrakstam „Latvietis“

2017. gada rudenī, 
sadarbojoties Latvijā 
un Zviedrijā dzīvojo-
šiem zinātniekiem, ir 
noslēdzies Zviedrijas 
latviešu organizāciju 
vēsturiskā dokumen-
tu arhīva sistemati-
zēšanas projekta pir-
mais posms. Projektu 

ar Latvijas Ārlietu ministrijas finan-
siālu atbalstu īstenoja Zviedrijas Lat-
viešu Apvienības (ZLA) Arhīvu grupa 
Lilitas Zaļkalnes vadībā sadarbībā ar 
Latvijas Valsts Arhīva Personu fondu 
un ārvalstu dokumentu nodaļas vadī-
tāju, arhivāri Inesi Kalniņu. Projekta 
gaitā caurlūkota un sakārtota aptuveni 
piektā daļa no Zviedrijas latviešu do-
kumentu arhīva materiāliem, kas jau 
drīzumā būs pieejami izpētei zinātnie-
kiem. Arhīva materiālu sakārtošanu 
darbu iecerēts turpināt arī nākamgad.

Kā pastāstīja projekta autore un 
viena no īstenotājām Lilita Zaļkal-
ne, intensīvākais darbs pie Zviedrijas 
latviešu organizāciju apjomīgā doku-
mentu arhīva sakārtošanas noritēja 
2017. gada augustā, kad, pateicoties 
Latvijas Ārlietu ministrijas atbalstam 
un Zviedrijas Latviešu Apvienības ie-
sniegtajam projektam, Latvijas Valsts 
Arhīvu Personu fondu un ārvalstu 
dokumentu nodaļas vadītāja, arhivāre 
Inese Kalniņa varēja Zviedrijā pavadīt 
sešas nedēļas, caurskatot, kārtojot un 
aprakstot līdz šim rūpīgi uzglabāto, 
bet nesistematizēto Zviedrijas latviešu 
organizāciju arhīvu. L. Zaļkalne pie-
bilst, ka projekta īstenošanā neatsvera-
ma palīdzība bijusi iespēja pieaicināt 
profesionālu arhivāri no Latvijas, Inesi 
Kalniņu, ņemot vērā tieši I. Kalniņas 
lielo pieredzi trimdas latviešu organi-
zāciju dokumentu izpētē.

Dokumentu izpētes gaitā secināts, 
ka Zviedrijas latviešu organizāciju ar-
hīvs ir īpaši vērtīgs, jo tajā saglabāti 
gandrīz pilnībā visi dokumenti, kas 

attiecas uz latvie-
šu organizāciju 
darbību Zviedrijā 
pēc Otrā Pasaules 
kara. L. Zaļkalne 
uzsver, ka arhīvā 
Zviedrijā ir daudz 
unikālu doku-
mentu, kas stās-
ta, piemēram, par 
Otrā Pasaules kara 
bēgļu laivām un to 
īpašniekiem; to, 
vai kāds ģimenes 
loceklis ar Sarka-
nā Krusta palīdzī-
bu tika pārvests 
no kara izpostītās 
Vācijas uz kara 
neskarto Zviedri-
ju; to, kādus soļus 
spēra Latviešu 
Palīdzības Komi-
teja sakarā ar t.s. 
Baltiešu izdošanu 
1945. gada beigās, 
vai kā izpaudās 
trimdas baltiešu 
sadarbība Aukstā 
kara laikā. „Pa-
teicoties veiktajai 
arhīva materiālu 
sakārtošanai, šādus un līdzīgus jau-
tājums zinātniekiem pavisam drīz būs 
iespējams izpētīt un darīt zināmus arī 
plašākam interesentu lokam,“ norāda 
L. Zaļkalne.

Zviedrijas latviešu organizāciju 
arhīvs patlaban atrodas Zviedrijas gal-
venā arhīva Riksarkivet paspārnē un 
gādībā arhīva filiālē Arningē, ārpus 
Stokholmas. Arhīvs sastāv no vairāk 
nekā 120 plauktu metriem un arhī-
va materiālu veido dažādi dokumen-
ti – žurnāli, grāmatas, bankas rēķini, 
fotogrāfijas, fotoalbumi, līgumi, zi-
ņojumi, protokoli, sarakste un daudz 
kas cits. Lielā materiālu apjoma dēļ 
līdz šim izdevies izskatīt un sakārtot 

291 dokumentu kasti – jeb, apmēram, 
vienu piekto daļu no visa Zviedrijā uz-
glabātā dokumentu arhīva. Darbu pie 
arhīva dokumentu sistematizēšanas 
iecerēts turpināt arī nākamgad.

Zviedrijas Latviešu Apvienība 
izsaka pateicību Latvijas Ārlietu Mi-
nistrijai par piešķirto pabalstu, kā arī 
īpaši pateicas Latvijas Republikas 
Vēstniecībai Zviedrijā par pretimnāk-
šanu un palīdzību, kārtojot ar projektu 
saistītos jautājumus.

Lilita Zaļkalne
Zviedrijas Latviešu Apvienības 

Arhīvu grupas vadītāja
2017. gada 19. decembris, Stokholma

Laikrakstam „Latvietis“

Zviedrijas latviešu organizāciju arhīvs
Īstenots vēsturiskā dokumentu arhīva sistematizēšanas projekta pirmais posms

Inese Kalniņa arhīva darbos. 2017. gada rudenī.

FO
TO

 L
ili

ta
 Z

aļ
ka

ln
e

Lasītāja vēstule
Čekas maisus jāplēš vaļā tūliņ
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Vai tā tiešām bija?
Ak, tie vecie, labie laiki... Tās mīļās, skaistās atmiņas.

Satikšanās ar kādu 
senu dienu paziņu var 
būt jauka un iepriecino-
ša, – bet var arī būt bai-
ga un nervu bendējoša. 
Katrs normāls cilvēks 
teiktu – katrai tādai rei-

zei vajadzētu būt iepriecinošai; kā gan 
var būt citādi?

Citādi var būt, ja tu šo seno dienu 
paziņu nepazīsti; tev liekas, ka sa-
tiec viņu pirmo reizi mūžā. Viņš tevi 
apkampj – gandrīz vai grib ap kaklu 
krist, – bet tev pāriet auksti drebuļi pār 
muguru. Kauns atzīties, ka nepazīsti; 
kauns parādīt, ka tava atmiņa tevi ir 
atstājusi. Tu savelc seju tādā muļķīgā 
smaidā. Tu slauki acis, it kā prieka 
asaras birtu, bet patiesībā tev dikti žēl 
pašam sevi. Nu laikam tas Alcheimers 
klāt gan! Uz āru lauzties taisās ne ti-
kai asaras, bet tāds īsti satriecošs kau-
ciens...

Bet pēc brīža tu sāc nomierināties. 
Galu galā, tik daudz jau vairs to veco 
draugu nebija palikuši, lielākā daļa jau 
bija aizgājuši pie Pētera. Tad jau tas 
draugu zaudējums atmiņas dēļ nevarē-
tu būt pārmērīgi liels.

Un, bez tam, līdz ar šiem drau-

giem, aizmirsti taču ir arī visi tie podi, 
ko tu savā laikā esi tik bagātīgi gāzis.

Tu sāc justies kā viens prātīgs un 
anštendīgs cilvēks. Vai tas nav liels 
ieguvums? Tev gandrīz vai gribās 
sist uz pleca šim anštendīgam cilvē-
kam un saukt viņu, ja ne par brāli, tad 
vismaz par draugu... Ja tu to nedari, 
tad tas nav kautrības vai pieklājības 
dēļ; tas gluži vienkārši ir grūti izda-
rāms. Sišana uz pleca ir jāizdara ar 
plašu žestu un pietiekoši spēcīgi – tā, 
lai putekļu mākonītis paceļas gaisā. 
Kāda šance puteklīšiem, ja tev ne-
pietiek spēka kārtīgi noklepoties vai 
nošķaudīties... Kur nu vēl pašam sev 
uz pleca sist. Un tagad vēl klāt nāks 
tas Alcheimers... Nākotne, ja par tādu 
vispār var runāt, nerādās visai spožās 
krāsās. Būtu jaunāks, tad varētu pār-
celties uz citu pagastu, kur tevi nepa-
zīst. Tad neviens nevienu nepazītu, 
un visi būtu vienlīdz gudri vai dumji. 
Bet tu jau esi tikpat kā iespundēts šinī 
anštaltē... kas tev ļaus pa pagastiem 
apkārt klenderēt.

Labāk tā kārtīgi pārdomā, ko sacīsi 
Pēterim, kad tiksieties pie tiem pērļu 
vārtiem. Atkal uzmācās tādi mēreni 
drebulīši. Kas tad, ja tev pērļu vārtus 

neredzēt kā savas ausis bez spoguļa? 
Ja tev būs darīšanas tikai ar dakšām un 
kvēlām, sarkanām oglēm?

Muļķības! Jā, tas viss ir tikai muļ-
ķības. Bet ja tev arvien biežāk šādas 
muļķības iekrīt prātā, sevišķi naktī, 
tad uz labu tas nav.

Tā vien liekas, ka būtu vieglāka 
dzīve, ja tu varētu apstāties domāt. Bet 
tad jau tu vairs nebūtu dzīvs. Atkal 
problēma. Bet šitai problēmai noteik-
ti jābūt kādam apkārtceļam. Es katru 
dienu redzu cilvēkus staigājam uz riņ-
ķi, uz riņķi un atkal atpakaļ. Citi atkal 
uz riņķi vien... bez kādas domāšanas... 
gluži tā kā roboti,... bet viņi ir dzīvi, 
viņi kustās bez podziņas piespiešanas 
un ēd pusdienas ar...

Baigi muduļi! Domāju, domāju un 
kad to lietu tā kārtīgi pārdomāju, tad 
nonācu pie atbildes: Es atstāšu to do-
māšanu tiem citiem, lai katrs saprot, 
kā viņš grib... Turpmāk, kad satikšos 
ar cilvēkiem, kas mani it kā pazīst, bet 
es viņus nē, es tikai griezīšu ģīmi pret 
debesīm un dvesīšu: Ak, tie vecie, la-
bie laiki... Tās mīļās, skaistās atmiņas. 
Grūti tagad ticēt... Vai tā tiešām bija?

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

Jauki dzīvnieciņi – cūkas
Jancis brīdina

Rozā ādiņa, balti 
stingri sariņi, labi noba-
rots rumpītis un pakaļi-
ņa... Un tāda maza, tieva 
astīte, kā kad rozā zī-
mulītis būtu iedurts tanī 
pakaļiņā. Bieži šī astīte 

ir saskrullēta; tas gan izskatās pikanti 
(ja šeit var to vārdiņu lietot), bet tad 
par zīmulīti gan to vairs nevar saukt. 
Varētu saukt par sprodziņu, bet mātes, 
kas saskrullējušas savām drostaliņām 
matus sprodziņu skruļļos, varētu ņemt 
ļaunā un taisītu troksni. Mīļā miera dēļ 
sauksim cūkas astīti par astīti.

Ģīmis, – nu kas tur daudz ko teikt 
par cūkas ģīmi – vienai smukāks, ot-
rai tāds cūcīgāks. Tie divi caurumi, 
kas cūkai degunā vai šņukurā neko 
labu izskatam nedara. Bet tie ir pilnī-
gi nepieciešami, lai neieēstu kaut ko 
veselībai kaitīgu. Tāpēc jau cilvēki 
tik daudz slimo, ka ar tiem maziem 
nāsu caurumiņiem lielākā daļa cilvē-
ku neko vairāk par nelabu smaku ne-
var saostīt. Ja cilvēkiem degunu vietā 
būtu cūkas šņukurs, tad slimnīcas ne-
būtu jābūvē.

Tā kā cūka spogulī neskatās, tad 
dabīgi viņai ir pilnīgi vienalga, kur 
ir kādi caurumi, kur nē. Tas neno-
zīmē, ka cūka būtu vienaldzīga par 
savu izskatu. Tikai izskata pēc cūka 

audzē tās daiļās ādiņas, kas karājās 
cūkas galvai abās pusēs. Tās netiek 
audzētas priekš mušu trenkāšanas, 
kā piemēram to dara ziloņi, bet gan 
tikai skaistumkopšanas nolūkos. Ka 
zem šiem daiļajiem, gandrīz vai caur-
spīdīgas ādas veidojumiem ir ausis, 
tā ir tikai sagadīšanās. Ja cūkas pašas 
mācētu fotografēt, un viņām būtu va-
jadzīgie štrumenti, tad daiļās noļeku-
šās ausis jūs varētu redzēt uz fotogrā-
fijām visos lielākajos laikrakstos, kā 
arī populārākajos modes žurnālos – 
bez izņēmuma.

Lauksaimnieki un cūku audzinātā-
ji to nesaprot, un tādēļ jūs bieži redzat 
cūkas tādas kā noraudājušās. Izņemot, 
protams, kuiļus. Tie pret skaistuma 
lietām ir vienaldzīgi. Tiem interesē ti-
kai viena lieta. Tā kā kuiļi ir mazāku-
mā, salīdzinot ar cūkām, tad mēs par 
viņu interesēm plašāk neizteiksimies; 
cūkas var to ņemt ļaunā.

Par cūkas galvu, man šķiet, vairāk 
nebūtu ko teikt, jo ja paņem nost smu-
kās ausis un purnu ar diviem cauru-
miem, – maz kas paliek pāri. Acis, nu 
kā jau visas acis: dažas sapņainas, da-
žas asarainas, citas aizpampušas. Uz 
matā tāpat kā cilvēkiem. Ja mēs to pa-
teiktu, cūkām dzirdot, viņām nebūtu 
ne silts, ne auksts; viņas tikai pasmai-
dītu, bet pasaki tu kādam cilvēkam, 

ka viņam ir cūkas acis... nu, tad tik tu 
redzētu, kas cilvēks var būt par lopu.

Nebūtu godīgi, ja mēs, apskatot 
cūku, pieminētu tikai galvu. Arī cū-
kas kājiņām ir pasaulē ļoti svarīga vie-
ta. Vai varam iedomāties pasauli bez 
cūkas kājiņām? Citiem vārdiem, vai 
varam iedomāties pasauli bez galer-
ta? Tūkstoškārt – NĒ! Dažas mazāk 
izglītotas tautas, gatavojot galertu no 
galvas vien bez kājiņām, bet tas iz-
klausās barbariski. Baleta dejošanai 
cūkas kājiņas nav piemērotas, bet ga-
lertam – taisni nepieciešamas. Kādēļ 
tas tā, to būtu jājautā kādai, kas gājusi 
cauri Kaucmindei.

Tad nu paliktu pāri tikai rumpis. 
Bet kad nu pienācis laiks apskatīt cū-
kas galveno, vai vismaz lielāko sastāv-
daļu, tad atskārstam, ka tai tikai divi 
uzdevumi. Pirmkārt, lai būtu kur pie-
kārt jauko astīti un, otrkārt, lai pabaro-
tu negausīgo cilvēku.

Ja apskatītu dažādos veidus, kā cil-
vēks apstrādā cūkas miesu pirms viņš 
to ēd, tad vajadzētu vēl pāris lapu pa-
pīra. Tā kā man vairāk nav, tad beigšu. 
Vienīgi vēl piemetināšu brīdinājumu, 
jo cilvēks vairāk cūkas miesu ēd, jo 
vairāk viņš pats sāk izskatīties pēc cū-
kas. Cilvēk, padomā par to!

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“
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2017. gadā vairāk kā citos Jauniešu koris 
BALSIS sajuta, ka ne tikai DAUDZAS BAL-
SIS, DOMA VIENA, bet arī cik laba sajūta 
ir sadarboties kolosālu ideju realizēšanā ar 
īstajiem cilvēkiem. 30. jubilejas sezona bija 
kolorīta, svaiga un iedvesmojoša ikvienam 
no BALSĪM.

PALDIES esošajām un vecajām BAL-
SĪM, sadarbības partneriem un domubiedriem, kas rada 
un dara, lai realizētos. Un klausītājiem Rīgā, Liepājā, Īlē, 
Lindē, Viesītē, Ropažos, Dobelē, Salaspilī, Ogrē, Indrā, 
Vecumniekos, Daugmalē, Daugavpilī, Igaunijā, Slovēnijā, 
Zviedrijā, Ķīnā .. 

#BALSIS31 sāksies ar koncertiem 6. janvārī VEF Kul-
tūras pilī, 18. janvārī Mazajā Ģildē.

6. janvārī Jauniešu koris BALSIS dziedāja atjaunotās 
VEF Kultūras pils koncertuzvedumā Saules mūžu Lat-
vijai, kas jaunajās telpās bija viens no Latvijas simtgades 
atklāšanas projektiem. Koncertuzvedums tiek veidots kā 
mūsu tautas stāsts, izstāstīts caur valsts vienaudžu – Latvi-
jas simtgadnieku dzīvesstāstiem. Režisore Inga Tropa sav-
starpēji integrējusi video fragmentus ar Latvijas simtgad-
nieku stāstiem, Latvijas dabas ainavām un tautā zināmus 
skaņdarbus, tā, ka tie, dramaturģiski papildinot viens otru, 
izveido vienotu tautas likteņstāstu.

Repertuārs, ko veidojuši koncertuzveduma producents 
Aldis Lazdiņš, Jauniešu kora BALSIS mākslinieciskais 
vadītājs, diriģents Ints Teterovskis un mūziķis Artūrs 
Uškāns, atklāj ideju par to, ka šis gads ir simboliska ceļa 
zīme, kas vienlaikus liek atskatīties uz pagātni un domāt 
par mūsu nākotni.

Programmā iekļautas gan latviešu tautasdziesmu apda-
res mūsdienīgās aranžijās, gan latviešu komponistu darbi, 
kas nu jau kļuvuši par klasiku, piemēram, R. Paula Atziedi, 
dvēsele! jauktā kora, solistu un maestro Raimonda Paula 
izpildījumā. Īpašs pārsteigums būs tieši šim notikumam 
komponēti jaundarbi. VEF kultūras pilī pirmo reizi izska-
nēs Mārtiņa Brauna orķestrim un jauktajam korim kompo-
nētais skaņdarbs Kā putni dzied! Koncerta tiešraide LMT 

Straume vietnē straume.lmt.lv.
18. janvārī plkst. 19.00 BALSIS un ASV koris CEN-

TRE CHORALE satiksies koncertā Mazajā Ģildē. Telpu 
piepildīs Baltijas valstu komponistu skaņdarbi un mūzika 
no Amerikas Savienotajām Valstīm - korāļi, folk, pop, ga-
rīgā mūzika, Amerikas pamatiedzīvotāju un tautas mūzi-
ka. Ieeja bez maksas.

Būs pārsteigumi arī šajā sezonā, jo turpinot ir jāattīs-
tās! Aicinām ikvienu sekot mūsu aktivitātēm un jaunajiem 
projektiem balsis.lv

Ints Teterovskis
Jauniešu kora BALSIS mākslinieciskais vadītājs

Akcija „Dod kadru Latvijai“
Top jauna dokumentālā filma „Katra diena simtgadē“

Par godu Latvijas simtgadei stu-
dijas SB (Sibīrijas Bērni) režisore un 
producente Dzintra Geka uzsākusi 
darbu pie vērienīga projekta – doku-
mentālās filmas Katra diena simtga-
dē.

Pie projekta īstenošanas strādās 
divas filmēšanas komandas, tiks ie-
saistīti jaunie režisori, kā arī Latvijas 
reģionālās televīzijas, kuras pārstāvēs 
Re:TV.

Projekta ideja ietverta jau filmas 
nosaukumā, proti, no 2018. gada 

1. janvāra līdz 31. decembrim filmas 
veidotāji dokumentēs katru aizva-
dīto dienu Latvijā, fiksējot norises 
dabā, sabiedrībā, pilsētā un laukos, 
aptverot visu Latvijas teritoriju un 
veidojot paliekošu liecību par šo lai-
ku.

Akcijas Dod kadru Latvijai ietva-
ros Latvijas iedzīvotāji tiks aicināti 
piedalīties filmas tapšanā – iesūtot 
video, dalīties ar kādu emocionāli 
nozīmīgu notikumu savā vai ģimenes 
dzīvē. Iesūtītie video materiāli kalpos 

kā unikāls papildinājums filmas vei-
dotāju vēstījumam par to, kādi mēs bi-
jām, kā mēs nodzīvojām katru Latvijas 
simtgades dienu, ļaus ielūkoties tur, 
kur nebūs klātesoši filmas veidotāji un 
operatori.

Akcija Dod kadru Latvijai sāku-
sies 2018. gada 1. janvārī un noslēg-
sies 31. decembrī, detalizēta informā-
cija par tās norisi tiks publiskota jau 
drīzumā.

Evita Bērziņa,
Izpildproducente

Ar diviem koncertiem Rīgā sākas „BALSIS“ 31!
Bezmaksas koncerts Mazajā Ģildē
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Mūžībā aizgājusi mūsu filistre un korporācijas Spīdola dibinātāja

AUSMA BALODE
Dzimusi 1926. g. 22. jūlijā Latvijā

Mirusi 2018. g. 7. janvārī Melburnā, Austrālijā

Sēro korporācijas Spīdola Melburnas kopa un spīdolas visā pasaulē

„Sarkandaiļa roze auga diža ceļa maliņā“

Dieva mierā aizgājusi

INDRA GUBIŅA, dz. BENCONE
Dzimusi 1927. gada 8. augustā Līvbērzē, Latvijā

Aizgājusi mūžībā 2017. gada 12. decembrī Toronto, Kanadā
Dieva mierā izvadīta 2017. gada 16. decembrī Toronto

Aizeju gaismai es pretim, tai, kas visiem līst pāri,
kurā kādreiz kā stari tiksimies mūžības laukos. 

I. Gubiņa

Paklone...
DTM: Jā, labi zinu Ilzi Pakloni; 

viņa ļoti daudz darīja, lai izveidotu 
tādu ļoti labu izstādi par Latvijas arhi-
tektūru, kas tika ļoti novērtēta.

IN: Bet tagad par Austrāliju; vai 
tas ir papildus darbs, kas Jums nāca 
klāt pie Jūsu vēstnieces pienākumiem 
Japānā?

DTM: Jā, diplomātiskā valodā ru-
nājot, Latvijas vēstniecība Tokijā no-
sedz Austrāliju un Jaunzēlandi.

IN: Šis ir jauns risinājums?
DTM: Kādreiz tas tika darīt no 

Londonas, bet, ņemot vērā ģeogrāfiju 
un to, ka iespēja biežāk apciemot Aus-
trāliju un Jaunzēlandi, ja tas tiek darīt 
no Tokijas, kur ir 10 stundu lidojums, 
nevis no Eiropas, kur ir 24 stundu li-
dojums.

IN: Bet Jums tas ir dubultdarbs?
DTM: Ir vairāk darba, bet tas jau 

arvien ir interesanti.
IN: Vai esat pirmo reizi Austrā-

lijā? Cik daudz pazīstama Jums bija 
Austrālija jau iepriekš?

DTM: Jā, esmu pirmo reizi. Aus-
trāliju pazīstu caur tiem cilvēkiem, 
kurus satiku Latvijā, kuri nākuši no 
Austrālijas, vai kuriem vecāki ir no 
Austrālijas, – tas ir viens stāts. Un tad 
jau, protams, ir tās zināšanas, ko mēs 
visi iegūstam, lasot grāmatas un skato-

ties televīziju, filmas un, protams, sa-
tiekot austrāļus, kādus man ir gadījies 
satikt, gan esot Beļģijā, gan Londonā. 
Šeit ir ļoti interesanti un, galvenais, 
mums ir jāuztur kontakts ar latviešu 
kopienu šeit, jāmeklē dažādas politis-
kās un ekonomiskās sadarbības iespē-
jas. Protams, ir attālumi, un ģeogrāfiju 
mēs nevaram izmainīt, bet mūsdienu 
modernajā pasaulē attālumam ir ma-
zāka nozīme nekā tas kādreiz bija. 

IN: Sazināties un apmainīties ar 
informāciju mēs tiešām vara ārkārtīgi 
ātri, bet tomēr, ja esi saticies, tad tas 
personīgais kontakts ir ļoti palīdzīgs.

DTM: Viena lieta ir runāt pa tele-
fonu un rakstīt epastus, bet otra lieta 
ir uzlikt seju uz telefona numura vai 
epasta adreses.

IN: Vai Jums ir kādi savi plāni 
Austrālijā? Ko Jūs vēlētos savā darba 
laikā paveikt?

DTM: Es domā – uzturēt vistie-
šākos kontaktus ar latvieši sabiedrību 
šeit. Noteikti mums ir ļoti laba poli-
tiskā sadarbība, kas ir tālāk jāattīsta, 
bet mums noteikti vajadzētu pameklēt 
kādas biznesa sadarbības nišas, un te 
ir jāskatās uz eventuālo Eiropas Savie-
nības – Austrālijas lielās tirdzniecības 
līgumu, par kuru, cerams, sarunas 
varēs sākt nākamgad (Red. 2018.), un 
es pieņemu, ka Latvijai tur varētu būt 
zināmas intereses.

IN: Cik reāli tas varētu būt?
DTM: Tad, kad Eiropas Savienība 

vienosies par sarunu mandātu, tad tā-
lāk notiks kustība. Cerēsim, ka sarunas 
varētu nākamgad (Red.: 2018.) sākt.

IN: Un sāpīgais jautājums latvie-
šiem Austrālijā: Kad Austrālijā būs 
Latvijas vēstniecība?

DTM: Tas jautājums ir dienas 
kārtībā, un tas ir atkarīgs no budžeta 
iespējām. Es domāju, jo ir vairāk argu-
mentu, lai pārliecinātu ne tikai Ārlietu 
ministriju, bet arī citus valdības locek-
ļus, kas lemj par budžetu, un Saeimu, 
jo ir lielākas iespējas, ka vēstniecība 
tiks atvērta; plānots jau tas ir. Mums 
vienkārši jāstrādā visiem kopā, lai mēs 
varētu pārliecināt, ka tas ir pareizais lē-
mums, un, ka vēstniecībai būs ko darīt, 
un ka tam visam ir pievienotā vērtība.

IN: Vai pagaidu risinājums neva-
rētu būt vismaz konsulāts kā atbalsts 
mūsu goda konsuliem?

DTM: Ir bijušas dažādas pieredzes. 
Es domāju, ka mūsu goda konsuli Aus-
trālijā dara milzīgu darbu, tur pietrūkst 
vārdu, lai pateiktu paldies, jo tas, ko 
viņi veic, ir milzīgs darbs. Ir bijuši ga-
dījumi, kad tiek atvērti konsulāti, un tā-
pat ir jāatver vēstniecība. Tradicionāli 
jau tiek atvērtas vēstniecības šīs valsts 
galvaspilsētā, tā ir tāda zināma prakse. 
Un arī, ja skatās uz izmaksām, es nees-
mu izrēķinājusi, bet es stipri šaubos, vai 
konsulāts vienā, vai otrā pilsētā maksā-
tu lētāk nekā vēstniecība galvaspilsētā.

Intervija – Dace Treija-Masī
Turpinājums no 7. lpp.

 
Turpinājums 15. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
14. janvāris
Roberts, Roberta, Raitis, Raits
1878. dziedātājs Pauls Sakss.
1898. literāte Helēna Laurinoviča (dzi-
musi Proņevska).
1923. zinātnieks, filozofs, dzejnieks, 
filozofs Roberts Mūks (īstajā vārdā 
Roberts Avens).
1928. literatūras un mākslas kritiķis, 

filozofs Pēteris Zeile.
1943. diriģents Mariss Jansons.
1959. sabiedriska darbiniece Austrālijā 
Andra Rone.

15. janvārī
Fēlikss, Felicita
1908. gleznotājs Ansis Artums.
1918. Latviešu Nacionālā Padome Pē-

terpilī pieprasa Latvijas neatkarību.
1938. mākslinieks (koktēlnieks), izglī-
tības darbinieks Antons Rancāns.
1951. Sidnejas Latviešu teātra aktieris 
un režisors Egils Ķipste.
1988. basketboliste Aija Putniņa.

 
Turpinājums 16. lpp.

Šis un tas no manas dzīves (13)
Iepazīšanās
Divpadsmitais turpinājums. Sākums LL472, LL473, LL474, LL475, LL477, LL478, LL480, LL481, LL483, LL484, LL487, LL488.

Ja nu vēl neesmu 
Jums galīgi apnicis ar 
saviem radu rakstiem, 
tad es gribu pastāstīt par 
savas mātes dzimtu.

Mana mātesmāte 
Anna Paegle, dz. Put-

niņš, bija pasaulē nākusi 1871. gada 
5. martā. Viņa bija atnākusi meitām El-
zai un Mildai līdzi uz Carnikavu. Pēc 
vīra Mārtiņa Paegles nāves, Anna ar lie-
lām grūtībām bija sagādājusi iespēju El-
zai nobeigt ģimnāziju, bet Mildai pieti-
ka naudas tikai Kaucmindes mājturības 
skolai. Kā personība viņa bija diezgan 
bezkrāsaina. Kamēr jaunā Carnikavas 
pamatskola vēl nebija uzcelta, viņa dzī-
voja kalpu mājā Sautiņos, kas piederēja 
māsas vīram Eduardam Grantskalnam.

Kamēr Grantskalns bija Saeimas 
deputāts, viņam nedrīkstēja piederēt vei-
kals ar alkoholiskiem dzērieniem. Tas 
tika pārrakstīts uz Annas vārda. Carni-
kavas pamatskolā viņa turēja pāris govju, 
cūku un vistas. Viņa prata labi aust skais-
tas grīdsegas no krāsainām lupatām.

Anna devās mums līdzi bēgļu gai-
tās uz Vāciju un Austrāliju.

Vecāsmātes beidzamais brīdis 
pienāca negaidot. Abi bijām tai brīdī 
garāžā, kad ievēroju, ka viņa taisās 
saļimt. Es iznesu vecomāti mauriņā, 
viņa man gribēja vēl ko teikt, bet tad 
pēkšņi viņas acis izdzisa. Smadzeņu 
trieka. Sirds vecaimātei bija stipra un 

turēja viņu pie dzīvības vēl kādu nedē-
ļu. Viņa nomira 1980. gada 18. janvārī.

Un nu atļaujiet man jūs iepazīstināt 
ar savu mammu – Elzu Vilhelmīni Si-
liņu, dz. Paegli.

Viņa bija nākusi pasaulē 1904. g 
7. janvārī, Limbažos. Tēvs, kalējs mi-
ris jau 1913. gadā. Esmu redzējis viņa 
fotogrāfiju – stalts, izskatīgs cilvēks. 
Mājās neviens viņu nekad nepieminē-
ja. Es tagad brīnos, kāpēc? Neviens arī 
negāja apmeklēt viņa kapu. Es nezinu, 
kur viņš ir apglabāts.

Mamma mācījusies Pabažu jūr-
malas piecu klašu proģimnāzijā un 
1923. gadā beigusi 1. Valsts ģimnāzi-
ju. Pēc 3 mēnešu skolotāju sagatavo-
šanas kursu beigšanas (visos priekš-
metos ar vērtējumu ļoti sekmīgi) viņa 
1925. gadā sāk strādāt Carnikavas pa-
matskolā. Skolotājas darbs manai mātei 
nebija profesija, bet sūtība. Rakstnieks 
V. Lāms savā grāmatā Viena avota lāse 
par viņu raksta: „...par palīgskolotāju 
strādāja laipna, mīlīga kundze. Pat vi-
ņas rāšanās skanēja bez ļaunuma.“

Carnikavā viņa satiek Siliņu Eidi, 
seko romance, kāzu zvani, bet paiet 
labs laiks līdz es piesaku savu klātbūtni.

Māte piedalās sabiedriskajā dar-
bā: dzied korī, spēlē teātri un darbojas 
dažādās organizācijās. Pēc J. Aļļa aiz-
iešanas pensijā viņa noraida piedāvāto 
skolas pārziņa vietu un turpina strādāt 
par skolotāju. Pirmajā krievu okupācijas 

laikā viņu tomēr ieceļ par skolas pārzini.
Kā lai raksturo manu māti? Pie-

nākuma cilvēks, laipna, izpalīdzīga, 
sabiedriska, bet reizē distancēta. Drau-
dzene viņai ir bijusi tikai viena – Herta 
Krūmiņa, mana drauga Ulda māte. Ne-
atceros, ka māte kādu paziņu, ja neskaita 
Hertu, būtu uzrunājusi ar tu. Arī ar viņu 
neviens tādu familiaritāti neatļāvās.

Mātei trūka izteikti robustās humora 
izjūtas, kāda piemita tēvam un pārējiem 
Siliņiem. Viņai bija viena neparasta kais-
lība – skrubināt ar zobiem zupas kaulus 
līdz pie tiem nepalika ne kripatiņas gaļas.

Mātes veselība nekad nav bijusi 
spoža, un viņa to nesa ar klusu nopūtu. 
Ap 1939. gadu viņa piedzīvoja audzēja 
operāciju, bet tas izrādījās labdabīgs. 
1940. gados Vācijā viņa piedzīvoja 
otru audzēja operāciju. Arī šoreiz au-
dzējs izrādījās labdabīgs, bet ķirurgs 
aiz neuzmanības bija pārgriezis nieres 
vadu. Niere bija jāizņem.

1963. gadā, tikai 59 gadu vecumā, 
māti pieveica melanomas vēzis. Arī te 
bija vainojama ārste, kas nespēja lai-
kā uzstādīt pareizo diagnozi, līdz bija 
jau par vēlu. Mātes turpmākās gaitas 
esmu aprakstījis atmiņu krājumos Reiz 
UNRAS laikos, reiz IRO dienās un 
Zem Dienvidu krusta.

Uldis Siliņš
Laikrakstam „Latvietis“ 

Turpinājums sekos

IN: Varbūt būtu iespējams vari-
ants, ka baltiešiem – Igaunijai Latvija 
un Lietuvai būtu vēstniecības zem vie-
na jumta?

DTM: Es domāju, ka tā saucamā 
kolokācija, kad vairāku valstu vēstnie-
cības ir vienā ēkā un īrē, tāda prakse 
tiek attīstīta un tāda prakse ir, to Aus-
trālijā mēs redzam, piemēram Igaunija 
un Somija. Kad mēs tiksim līdz lēmu-
ma pieņemšanas stadijai, kad tas būs 
aktuāli, tad noteikti Latvija arī to mek-

lēs, jo ir jādomā kā varētu samazināt 
izmaksas, un tas būtu ļoti racionāls ri-
sinājums. Šādu mehānismu mēs esam 
izmantojuši Abū Dabī, un to noteikti 
varētu izmantot.

IN: Un nu tradicionālais jautā-
jums – ko jūs gribētu pateikt laikrak-
sta „Latvietis“ lasītājiem?

DTM: Pozitīvākais, ko es Austrā-
lijā redzēju, ka ir liela vēlme uzturēt 
saikni ar Latviju un tas ir ne tikai vecā-
kām paaudzēm, bet arī jaunākiem cil-
vēkiem. Noteikti nevajag baidīties no 
tā, ka nezin pietiekoši labi latviešu va-
lodu, tas nav noteicošais, ja cilvēkam 

ir vēlme uzturēt šo saikni, tad to vajag 
darīt. Kopā var darīt interesantas lietas, 
un tur ir milzīgs potenciāls. Es domāju, 
ka jābūt ar atvērtām domām un atvērtu 
sirdi un skatīties, ko kurš var darīt un 
kāda kuram šī saikne labāk patīk, bet 
galvenais, lai patīk. Es domāju, ka ne-
viens nekad nevienu nenosodīs par to, 
ka nezin perfekti latviešu valodu; tas ir 
mazākais. Galvenais, ka ir interese un 
entuziasms. Un labi, ka daudzi jauni 
cilvēki tagad saņem Latvijas pasi, aiz-
brauc uz Latviju un redz, cik tas ir ļoti 
interesanti, un viņi atklāj savas identi-
tātes pilnīgi jaunas dimensijas.  ■

Intervija – Dace Treija-Masī
Turpinājums no 14. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 9. janvārī.
€1 = 1,52420 AUD
€1 = 0,88270 GBP

€1 = 1,66010 NZD
€1 = 1,19320 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
3. – 20. jan. LAAJ Annas Ziedares 44. 
Vasaras vidusskola Dzintaros.
Ceturtdien, 18 . janv., un 19. janv. 
Dzintaros iespēja likt Latvijā akreditē-
tu latviešu valodas pārbaudījumu. Pie-
teikšanās, informācija: anta.lazare-
va@visc.gov.lv. AZVV pēdējās dienās 
viesosies Valsts izglītības satura cen-
tra (VISC) eksaminētājas. Vidusskolē-
ni un darbinieki ir aicināti likt latviešu 
valodas pārbaudījumu. Pārbaudījums 
ir idividuāls, orientējoši izdarāms 90 
minūtēs. Jāmaksā LR valsts nodeva, 
aptuveni 23 AUD.
Sestdien, 20. janv., plkst. 15.00 Latvie-
šu Nama Tālava Lielajā zālē 44. Annas 
Ziedares Vasaras vidusskolas Noslē-
guma koncerts un plkst.18.30 Danču 
vakars. Koncerta un Danču vakara bi-
ļešu cena ar vakariņām: pieaugušajiem 
$45/$35, bērniem $20. Tikai AZVV 
Noslēguma koncerts $20/$15, bērniem 
$5. Tikai Danču vakars ar vakariņām 
pieaugušajiem $30/$25, bērniem $15. 
AZVV skolas saimei bez maksas. Laip-
ni lūdzam pieteikties pie Zintas Līdu-
mas 0401048363 vai rakstot izlidums@
bigpond.net.au vai facebook messenger.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 14. janv., plkst. 11.00 AZVV 
dievkalpojums bez dievgalda Sv. Pētera 
baznīcā. Dievkalpojumu vadīs Vasaras 
vidusskolas viesu mācītājs, prāv. emer. 
Dāvis Kaņeps no Hamiltonas draudzes 
Kanādā, un to kuplinās skolēnu koris. 
Visi laipni aicināti piedalīties.

Brisbanē
Sestdien, 27. janv., plkst. 12.30 Lat-
viešu namā Rummy & zolītes pēcpus-
diena. Piedalīšanās $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Līdz 2018. g. 30. janv. latviešu fo-
togrāfa Pētera Dombrovska (1945-

1996) 70 darbu izstāde Austrālijas 
Nacionālā bibliotēkas Izstāžu zālē 
(Exhibition Gallery, Ground Floor). 
Pēteris Dombrovskis bija viens no pa-
saules vadošajiem dabas fotogrāfiem, 
un viņa Tasmānijas mežu fotogrāfijas 
mainījušas veidu, kā austrālieši domā 
par apkārtējo vidi. Austrālijas Nacio-
nālās bibliotēkas krājumā ir pāri par 
3000 Dombrovska darbu. https://www.
nla.gov.au/exhibitions/dombrovskis
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 13. janv., plkst. 14.00 Latvi-
jas jauniešu kora Maska koncerts Lat-
viešu namā. Ieeja: $30/25/ jauniešiem 
līdz 18 gadiem ieeja bez maksas.
Trešdien, 17. janv., plkst. 11.00 Lat-
viešu ciemā tikšanās ar žurnālistu no 
Latvijas, vienu no žurnāla IR dibinātā-
jiem, Paulu Raudsepu – Simtgades vē-
lēšanu priekšvakarā: kas notiek Lat-
vijas politikā. Ieeja pret ziedojumiem.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Janvārī NAV paredzēti dievkalpo-
jumi.

Pertā
Svētdien, 21. janv., plkst. 13.00 Latvi-
jas de jure atzīšanas diena un Draudzīgā 
aicinājuma atcere. Visi laipni aicināti!
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 21. janv., plkst. 10.30 diev-
kalpojums. 3. svētdiena pēc Epifānijas.

Sidnejā
Janvārī DV namā sarīkojumi nav 
paredzēti.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 28. janv., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 

draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Zelta piekrastē

Latvijā
Svētdien, 14. janv., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Trešdien, 17., 19., 20. un 21. janvārī 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā no-
tiks izrāde Gaismas raksti. Izrāde būs 
laikmetīgs stāsts par mūsu valsti, kuru 
mūzikā, dejā un gaismu spēlēs izstās-
tīs Latvijas Radio koris, Jānis Šipkē-
vics (balss, sintezatori, elektronika); 
Miķelis Putniņš (ģitāra, elektronika); 
Asnate Rancāne (vijole); Guntars Prā-
nis (ratalira); Ieva Nīmane (pūšamins-
trumenti); Anda Eglīte (kokle); kā arī 
aktieri un dejotāji.
Ceturtdien, 18. janv., plkst. 19.00 
Jauniešu koris BALSIS un ASV koris 
CENTRE CHORALE satiksies kon-
certā Mazajā Ģildē. Telpu piepildīs 
Baltijas valstu komponistu skaņdarbi 
un mūzika no Amerikas Savienotajām 
Valstīm – korāļi, folk, pop, garīgā mū-
zika, Amerikas pamatiedzīvotāju un 
tautas mūzika. Ieeja bez maksas.
Sestdien, 20. janv., Lielajā ģildē 
VSIA Latvijas Koncertu organizētais 
Latviešu simfoniskās mūzikas lielkon-
certs šogad notiks jau divpadsmito rei-
zi. Skanēs latviešu klasiķu – Alfrēda 
Kalniņa, Jāņa Mediņa, Jāņa Ivanova 
simfoniskās partitūras; šī gada jubilā-
ra Jura Karlsona skaņdarbs Gliese 581; 
varēsim arī novērtēt Jēkaba Jančevska 
jaundarbu Turbidus. Uz Lielās ģildes 
skatuves spēlēs Latvijas Nacionālais 
simfoniskais orķestris, Liepājas Sim-
foniskais orķestris un Lietuvas Nacio-
nālais simfoniskais orķestris.  ■

16. janvāris
Lidija, Lida
1903. literatūrkritiķis, grāmatizdevējs, 
pedagogs Jānis Kadils.
1958. Latvijas politiķis un uzņē-
mējs, LR ministru prezidents (1995.g. 
21.dec. – 1997.g. 6.aug., 1999.g. 
16.jūl. – 2000.g. 5.maijs) Andris Šķēle.
1983. latviešu dziedātājs Andris Ērglis.

17. janvāris
Teņa diena
Tenis, Dravis
1923. dzejniece, publiciste Elga Ro-

dze-Ķīsele (pseid. Elga Leja).
1925. LZA ārzemju loceklis un LZA 
Lielās medaļas laureāts, arhitekts Gu-
nārs Birkerts.
1938. vēsturnieks, nacionālās pretestī-
bas kustības dalībnieks Viktors Kalniņš.

18. janvāris
Antons, Antis, Antonijs
1853. valodnieks Kārlis Mīlenbahs.
1863. pedagogs, tulkotājs, dzejnieks 
Fricis Adamovičs.
1928. rakstniece Anita Liepa.
1953. arhitekts, diplomāts Jānis Dripe.
1996. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Laila Grosa.

19. janvārī
Andulis, Alnis
1898. sabiedrisks darbinieks, publi-
cists Jezups Trasuns.
1948. ārste, uzņēmēja Biruta Bandere.
1988. uzņēmējs Krišjānis Putniņš.
1988. latv. futbolists Aleksandrs Cauņa.

20. janvārī
Oļģerts, Aļģirds, Aļģis, Orests
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres 
diena
1878. jurists, rakstnieks, Saeimas de-
putāts Kārlis Dišlers. Izsūtīts 1941. g., 
atbēga uz Latviju 1947. g., atkal izsū-
tīts 1950. g., miris turpat 1954. gadā
1983. mūziķe Ance Deksne.  ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


