
Ārlietu ministrija 
ir vienojusies ar lie-
lāko viktorīnu orga-
nizatoru Latvijā Prā-
ta spēles (SIA Daudz 
Laimes) par Latvijas 
diasporas pārstāvju 

komandu dalību tematiskajās erudīci-
jas spēlēs Prāta spēles Latvijai 100, 
kas norisināsies tiešsaistes platformā 

līdz 2018. gada 27. oktobrim. Saska-
ņā ar 2018. gada 27. februārī noslēgto 
līgumu, Ārlietu ministrija atbalsta ie-
spēju diasporas pārstāvjiem un īpaši 
jauniešiem bez maksas piedalīties eru-
dīcijas spēlēs par Latviju Izzini Lat-
viju! tautiešu komandām visā pasaulē 
vienlaikus ar prāta spēļu komandām 
Latvijā.

Erudīcijas spēļu turnīrā plāno-

tas deviņas spēles, kurās, izmantojot 
tiešsaistes sniegtās iespējas, diasporas 
pārstāvji visā pasaulē sinhroni varēs 
pārbaudīt savas zināšanas dažādās 
jomās par Latviju – valsts pirmsāku-
miem, svētku, atceres un atzīmēja-
mās dienām, kultūru un tradīcijām, 
tradicionālajiem latviešu ēdieniem un 

Pirmajā biļešu tirdzniecības die-
nā uz Dziesmu un deju svētkiem (līdz 
plkst. 17.00) ir iegādātas 60417 biļe-
tes, kas kopā sastāda 64% no kopējā 
biļešu skaita, kas ir pieejamas publis-
kā tirdzniecībā. Publiskā tirdzniecībā 
3. martā tika nodots 95 250 biļešu uz 
Dziesmu un deju svētku 19 maksas pa-
sākumiem. Interneta veikalā www.bi-
lesuparadize.lv 3. martā līdz 17.00 tika 
pārdoti 38,02% no kopējā publiskai 
tirdzniecībai nodoto biļešu skaita. Šo-

brīd ir pieejamas biļetes uz 10 maksas 
pasākumiem – pūtēju orķestra koncer-
tu, mazākumtautību koncertu, tautas 
mūzikas koncertu, vokālo ansambļu 
koncerts, latviešu vokāli simfoniskās 
mūzikas koncerts un noslēguma kon-
certa ģenerālmēģinājumu.

„Visas dienas laikā mēs, kā svētku 
rīkotāji nemitīgi monitorējām biļešu 
tirdzniecības situāciju gan kasēs, gan 
internetā. Kā liecina biļešu tirgotāja 
sniegtie operatīvie dati, tirdzniecība 
ir noritējusi nepārtraukti gan kasēs, 
gan internetā – vienlaicīgi sistēmā tika 
apkalpoti vidēji 1000 pircēju. Mūsu 
novērojumi un biļešu pircēju sniegtā 
informācija liecina, ka biļešu tiešsais-
tes sistēma gan kasēs, gan internetā ir 
bijusi ļoti lēna. Esam konstatējuši arī 
to, ka biļešu pakalpojuma sniedzējs ir 
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ka tās ievieto pēc iespējas vairāk, jo 
tās kuplina aprakstus un dod informā-
ciju, bet tām vajadzīgi vārdi, jo citādi 
tās neizteic neko. Angļu valodas vār-
dus raksta fonētiski, iekavās pievie-
nojot oriģinālrakstību. Organizāciju 
pilns nosaukums parasti tiek ievietots 
raksta sākumā, pēc tam tikai iniciāļi.

Laikraksts cīnās ar naudas grū-
tībām, jo abonentu skaits samazinās. 
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Laikraksts „Latvija Amerikā“
Toronto latviešu pensionāri iedziļinās tā tapšanā

Pirms Toronto pensionāru 15. feb-
ruāra saieta sākuma Liene Mārtin-
sone deva vārdu Valdai Vidnerei un 
Ritai Strautiņai, kuras atgādināja par 
tautastērpu tirdziņu Centra Galerijā 
sestdien, 24. februārī. Daudzām pen-
sionārēm ir tautastērpi, ko tās vairs 
nevalkā. Toties daudzi no jaunākās 
paaudzes labprāt brauktu uz dziesmu 
svētkiem Latvijā, bet – nav tērpu. Par 
pārdotiem tērpiem ieņemto naudu pār-
devēji var paturēt sev vai ziedot Cen-
tram pēc pašu izvēles.

Skatoties Panorāmu, redzējām, ka 
zemnieki Latvijā sūdzas par augstām 
elektrības cenām. Šis temats šķiet pa-
zīstams, jo elektrības cenas ir diskusi-
ju degpunktā arī šeit. Daudz pārrunu 
bija par Latvijas lielākās privātbankas 
ABLV Bank īpašnieku šķietami netī-
riem vai vismaz ēnainiem darījumiem, 
par kuriem notiek izmeklēšana.

Valdes priekšsēdis Auseklis Zaķis 
atklāja saietu, izsakot cerību, ka visiem 
bijusi jauka Sirsniņdiena iepriekšējā 
dienā, bet tagad jāvēro, kā iet Kanā-
das un Latvijas sportistiem Olimpiskās 
spēlēs. Viņš atgādināja par komponista 
Ērika Ešenvalda koncertu 21. februārī 
Sv. Jāņa baznīcā. Izcilu pieminējumu 
ir pelnījis pensionārs Juris Mežģirts, 
kurš katru ceturtdienu uzticīgi mēra 
divu stundu vienvirziena braucienu 
no Kičeneras, lai būtu mūsu vidū. Šinī 
ceturtdienā vēl garāku ceļu ir mērīju-
šas divas viešņas no Albertas: Latvijas 
goda konsule Edmontonā Ena Rudovi-
ča un Rasma Muižniece no Kalgarijas. 
Tālāk ziņojums par nākamās nedēļas 
pilnsapulci, kad reģistrēšanās sāksies 
plkst.9.00, bet pati sapulce plkst.11.15 
ar brīvām pusdienām pilntiesīgiem 
biedriem. Pēdējais ziņojums bija atgā-
dinājums, ka Baltic Canada beidza-
mais sūtījums uz Latviju būs aprīlī, 
tamdēļ, kas vēlas, var vēl to izmantot.

Programmā bija laikraksta Latvi-
ja Amerikā redaktores Vitas Gaiķes 
stāstījums par laikrakstu ar virstematu 
Latvija Amerikā – cīņas un uzvaras. 
Vita savu nopietno stāstījumu sāka ar 
joku, norādot, ka parasti pensionāri 
nākot lejā pie viņas, uz redakciju Cen-
tra pagrabā, bet šoreiz viņa uznākusi 
augšā pie pensionāriem. Bez tam, viņa 
norādīja, ka „...jūs esat ilgāk kopā ar 
„LA“ nekā es!“ Stāstījums sākās ar 
pašiem iesākumiem, kad 1948. gadā 
Latviešu biedrība izveidoja laikrakstu 
Brīvais Latvietis. Sekoja dažādas pār-
maiņas, kamēr beidzot 3 vietējās avī-
zes apvienojās, un 1951. gadā DV pār-
ņēma izdevumu ar nosaukumu Latvija 
Amerikā, publicējot to divas reizes ne-
dēļā līdz 1971. gadam, pēc tam tas ir 
bijis tagadējā veidojumā tikai reizi ne-
dēļā. Redakcijas mājvietas ir vairāk-
kārt mainījušās, arvien kādas lielākas 
ēkas pagrabā, līdz 2004. gadā pārnāca 

uz Centru – atkal 
pagrabā! Tomēr 
šeit darbinieki ju-
tās tuvāki saviem 
lasītājiem.

Pirmajos ga-
dos arī drukāšana 
notika uz vietas, 
burtličiem ar tin-
tes notraipītiem 
pirkstiem saliekot 
rindas pa vienam 
burtiņam. Te nu 
bija drukas kļūdu 
velniņam īstais 
darbalauks, jo 
burti bija jāsaliek 
ačgārni. Būtu jā-
domā, ka tagad, datoru laikmetā, vel-
niņš aizraidīts uz siltāku vietu, bet tas 
ir pratis no turienes izlavīties un ar lie-
lu prieku pavirza datornieku pirkstus 
uz nepareiziem taustiņiem. Kā vēlāk 
pārrunās dzirdējām, rezultāti var būt 
gan jocīgi, gan arī pavisam nepatīka-
mi. Tagad laikraksts tiek sagatavots un 
to nosūta profesionāliem drukātājiem. 
Tam jābūt gatavam otrdienas vakarā, 
lai trešdienas rītā tas tiktu piegādāts 
redakcijā izsūtīšanai. Bet, ja nu otr-
dienā vēl atrodas pēkšņi notikumi, 
kas noteikti vēl jāievieto šinī avīzē? 
„Ja sarīkojums nav aprakstīts, tas nav 
noticis.“ Tad jāatrod, kas būtu nestei-
dzīgāks un atliekams uz nākamo izde-
vumu. Nebeidzama cīņa ir ar Kanādas 
pastu, kurš vainojams, ja avīze pienāk 
ar 23 nedēļu nokavēšanos.

Avīzes 66 gadu pastāvēšanas lai-
kā tai ir bijuši 9 redaktori, ieskaitot 
Vitu, uz kuras šaurajiem, bet spēcī-
gajiem pleciem nu gulstas visa atbil-
dība. Darbs avīzē ir tāds, ko visi var 
atļauties kritizēt, pat ļoti asi. Mazāk 
ir uzslavu. Tomēr Vitai vajadzētu arī 
kritiku uzņemt drīzāk kā komplimen-
tu, jo tā pierāda, ka, pirmkārt, avīze 
tiek rūpīgi izlasīta no viena gala līdz 
otram, otrkārt, ka lasītāji vēlas, lai tās 
labā kvalitāte tiktu uzturēta.

Vita ar cieņu un atzinību piemi-
nēja gan agrākos, gan arī tagadējos 
līdzstrādniekus mūzikas, fotogrāfi-
jas un zīmējumu laukā, pieminot arī 
pensionāru saietu reportierus. Visuz-
ticīgākais korespondents ir Gundars 
Grīslītis no ASV, kurš sīki apraksta 
ne vien agrākos un tagadējos sporta 
notikumus, latviešu dzīvi Indiānapolē, 
bet iesūta arī vispārēju tematu apceres. 
Pieminēta netika gan cītīgā lasītāju 
vēstuļu rakstītāja Mary BerzinBirch. 
Avīze vienmēr ir bijusi cīņu lauks, jo 
katram ir tiesības izteikties. Dažreiz 
lasītāju vēstules izraisa polemiku, ka-
mēr redakcijai jāsaka: „Tagad pietiek. 
Šis temats izbeigts.“

Atbildot jautājumam par fotogrāfi-
ju ievietošanu avīzē, Vita paskaidroja, 

Laikraksta „Latvija Amerikā“ redaktore Vita Gaiķe.
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Mēneša priekšmets – Marts
No muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma – Latviešu strādnieki Vācijā

Pēc Latvijas neatkarī-
bas atgūšanas un Padom-
ju Savienības sabrukuma 
20. gs. 90. gadu sākumā 
daudzi Latvijas iedzīvo-
tāji devās uz ārzemēm, 
lai labāk nopelnītu un 
uzlabotu savus dzīves 

apstākļus. Daļa pēc kāda laika atgrie-
zās Latvijā, citi izvēlējās apmesties uz 
pastāvīgu dzīvi ārpus dzimtenes. Kopš 
Latvijas uzņemšanas Eiropas Savienībā 
2004. gadā, jo īpaši ekonomiskās krīzes 
gados, cilvēku plūsma no Latvijas inten-
sīvi pieauga. Aplēsts, ka 21. gadsimtā ap 
250 000 Latvijas iedzīvotāju ekonomis-
ku un citu iemeslu dēļ ir atstājuši Latviju. 

Priekšmeta paraksts
Maciņš, izgatavots no džinsu bik-

šu kabatas. To darinājis Laimons Spri-
dzāns Vācijā, 1993. gadā

Celtnieks Laimons Spridzāns 
1993. gadā no Latvijas devās uz Vāci-
ju, lai strādātu par celtnieku latviešu 
brigādē kādā dzelzsbetona rūpnīcā ne-
tālu no Braunšveigas (Braunschweig). 
Darba nedēļas ilgums bija sešas dienas, 
latviešu strādnieki mitinājās mazā va-
goniņā. Lielāko daļu sapelnītās naudas 
latvieši sūtīja uz Latviju. Ja kāds brigā-
des dalībnieks brauca uz Latviju, viņš 
veda naudu arī darba biedru ģimenēm.

Lai nopelnītā nauda droši nonāktu 

galā, viņi to ielika pašga-
tavotā maciņā, ko, brau-
cot uz Rīgu ar vilcienu, 
uzkāra kaklā un paslēpa 
zem drēbēm. Nauda, ko 
tolaik varēja Vācijā nopelnīt, Latvijas 
apstākļiem bija ievērojama. Laimons 
atceras: Ja prasīja, cik Vācijā pelnīja, 
viena atbilde visiem bija – „Vairāk par 
Gunti Ulmani – bišķi!“

Muzejs „Latvieši pasaulē“ aicina 
atsaukties cilvēkus, kuri pēc Latvi-
jas neatkarības atgūšanas ir izbrau-
kuši dzīvot, strādāt un mācīties ār-
pus Latvijas un vēlas pastāstīt ar 
savu izceļošanas stāstu un ārvalstīs 
gūto pieredzi.

Marianna Auliciema
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Ir interesanti salīdzi-

nāt divas runas, kuras šķir 
35 gadi. Pirmā – ASV pre-
zidenta Ronalda Rēgana 
runa 1983. gada 23. mar-
tā*, un otrā – Krievijas 

prezidenta Putina runa šogad 1. martā**.
Prezidents Rēgans uzrunāja tautu 

par aizsardzību un nacionālo drošība. 
Prezidents Putins sniedza ikgadējo 
runu par valsts stāvokli.

Prezidents Rēgans izklāstīja trūku-
mus ASV aizsardzībā. Tās kodolraķešu 
arsenāls novecojis, kamēr Padomju Sa-
vienības stratēģiskie ieroči esot jau spē-
jīgi iznīcināt gandrīz visas ASV raķetes, 
pirms tās tiktu palaistas. Padomju Sa-
vienība attīstot savus militāros spēkus 
daudz plašāk, nekā būtu vajadzīgs aiz-
stāvībai. Viņš atgādināja par Padomju 
Savienības rīcību Afganistānā un Polijā.

Tai laikā valdošā aizsardzības po-
litika bija Abpusēji nodrošināta iznīcī-
ba (Mutual Assured Destruction – sa-
īsinājumā MAD, jeb „traks“). Ja viena 
puse uzsāktu kodolkaru, tad otrai 
pusei tomēr paliktu pietiekami daudz 
ieroču, lai uzbrucēju valsti iznīcinātu.

Minētajā runā prezidents Rēgans 
teica, ka viņš kļūst arvien vairāk pār-
liecināts, ka cilvēku garam jābūt spējī-
gam pacelties virs tā, kā apieties ar ci-
tām nācijām un cilvēkiem, apdraudot 
to eksistenci.

Un tā viņš paziņoju plašu, intensīvu 
ilgtermiņa programmu attīstīt Stratē-
ģisku aizsardzības sistēmu (Strategic 
Defense Initiative). Tās mērķis bija izvei-
dot aptverošu aizsardzības sistēmu pret 
kodolraķetēm, izmantojot gan lāzerus, 
gan pavadoņus, gan citas jaunas tehnolo-
ģijas. Rēgans beidza uzrunu ar vārdiem: 
„Mēs netiecamies sasniegt nedz militāro 
pārākumu, nedz politisko priekšrocību. 
Mūsu vienīgais mērķis – tāds, kurā da-
lās visi cilvēki – ir meklēt veidus kā sa-
mazināt kodolkara briesmas.“

Rēgana plānus izķengāja gan Pa-
domju propagandisti, gan pašmāju preti-
nieki, un visa programma lēnām izsīka.

Prezidents Putins gari un plaši runā-
ja par attīstību, par ekonomiku, par ve-
selības aprūpi un citām lietām. Bet tad 
pēkšņi sāka lielīt jaunos ieročus. Lepojās 
par Krievijas militāro spēku varenumu. 

Putins gan apgalvoja, ka „mēs ne-
vienu neapdraudam, nevienam neuz-
bruksim un nevienam nekā neatņem-
sim, draudot ar ieročiem. Mums nekas 
nav vajadzīgs. Tieši pretēji“. Bet tad 
tiek rādīta animācija, kā Krievijas ko-
dolieroči krīt uz Floridas, ASV.

Kam ticēt?
GN

* https://www.reaganlibrary.
gov/sites/default/files/archives/
speeches/1983/32383d.htm
** http://en.kremlin.ru/events/
president/transcripts/56957

Maciņš, izgatavots no džinsu bikšu ka-
batas.
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Ervīns Jurģis strādāja ar citiem Limbažu meistariem Vācijas rietumos 1996.-
1997. gadā, ceļot privātmājas.
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Kopš 1981. gada, 
kad pirmo reizi Kanbe-
rā notika Daudzkultūru 
festivāls, tas ir vērsies 
plašumā, gan kā dalīb-
nieku, tā arī apmeklētā-
ju skaitā. Tas notiek ik 

gadu februāra mēneša pirmajā pusē, 
vienā no Kanbera galvenajiem iepirk-
šanās centriem Civic. Šī centra ielu 
satiksme, atskaitot dažas galvenās 
satiksmes ielas, ir slēgta, un visās ša-
jās ielās un laukumos ir novietnes ar 
daudzu tautu nacionālajiem ēdieniem, 
dzērieniem, kā arī informatīviem ma-
teriāliem par tautām pasaulē.

Kopš 2015. gada – trīs pēdējos  
gadus, saziņā ar Latvijas vēstniecību 
Austrālijā, atbildīgi par Latvijas valsts 
novietni (ES paspārnē) bija Vita un 
Egons Eversoni.

Šogad, saziņā ar Eversoniem, at-
bildību par Latvijas valsts (ES paspār-
nē) novietni uzņēmās, to iekārtoja un 
vadīja Ilze Lapsa Bales ar palīgiem.

Novietne bija gaumīgi iekārto-
ta, greznota ar folkloras rakstiem un 
manekenu – tērptu Nīcas tautas tēr-
pā. Ilze ar palīgiem ieinteresētajiem 
garām gājējiem izdalīja skrejlapas un 
stāstīja par Latviju.

Pie novietnes uz brīdi piestājās 
ACT Minister for Multicultural Af-
fairs – Reišele Stīvena-Smita (Ra-
chel Stephen-Smith).

Pievakarē uz vienas no speciāli 
būvētajām estrādēm ar tautas dejām 
nu jau ceturto gadu šajā festivālā uz-
stājās Kanberas latviešu tautas deju 
kopa Sprigulītis Janīnas Strautas un 

Daudzkultūru festivāls Kanberā
Latvieši piedalās Eiropas Savienības paspārnē

Latvijas valsts (ES paspārnē) novietne – Ilze Lapsa Bales.
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Tomasa Volša (Walsh) vadībā. 
Ar savu vijīgo dejojumu, krāš-
ņajos, baltos Abrenes tautas tēr-
pos viņi pievilka un iepriecināja 
skatītāju acis.

Kā visus iepriekšējos gadus, 
tā arī šoreiz, – pie novietnes plī-
voja sarkanbaltsarkanais karogs.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

dzērieniem, mūsdienu aktualitātēm, 
sportu un citām jomām, stiprinot saik-
ni ar Latviju un pilnveidojot latviešu 
valodu.

Spēļu cikla pirmā spēle norisinājās 
10. februārī, pulcējot desmit koman-
das astoņās valstīs: Beļģijā, Gruzija, 
Īrija, Lielbritānijā, Šveicē, Luksem-
burgā, Norvēģijā un Somijā. Koman-
das mērojās zināšanām pašu izvēlētās 
tēmās, piemēram, par Latvijas pil-
sētu anagrammām, mūsu olimpie-
šiem – medaļu ieguvējiem, kā arī par 
politiskajām aktualitātēm, kultūru un 
loģikas uzdevumos. Pirmo vietu šajā 
spēlē ieguva latviešu komanda Šveicē 
RAMTAI, savukārt 2. - 3. vietu dalīja 
diasporas komandas no Luksembur-
gas Štepselētāji Global un Gruzijas 
Mimino.

Nākamā spēle norisināsies 
24. martā, nodrošinot iespēju spēlēt 

visās laika zonās. Lai piedalītos spēlē, 
ir jāizveido komanda un līdz 23. mar-
ta plkst. 21.00 pēc Latvijas laika 
jāpiesaka dalība vietnē http://lv100.
prataspeles.com/. Reģistrācija ir jāveic 
iespējami savlaicīgi. Aktuālai infor-
mācijai par spēlēm ir iespējams sekot 
līdzi gan Prāta spēļu organizatora 
Latvijā mājaslapā, gan sociālajā tīklā 
Facebook.* Vēršam uzmanību, ka šīs 
saites ir pieejamas tikai diasporas pār-
stāvjiem ārvalstīs.

Spēļu cikla erudītākās komandas 
piedalīsies Gadsimta kausa finālā, lai 
cīnītos par viserudītākās komandas 
titulu un galveno balvu. Cikls noslēg-
sies Latvijas valsts 100. gadadienas 
priekšvakarā novembrī. Iesaistīties 
spēlē ir iespējams jebkurā posmā, 
spēlēt var arī tikai dažas no cikla 
spēlēm. Spēļu norises nodrošināšanā 
iesaistās arī Latvijas diplomātiskās 
un konsulārās pārstāvniecības. Vien-
laikus spēlēt var jebkurā piemērotā 
telpā ar pastāvīgu interneta pieslē-

gumu dalībai tiešsaistes spēlē, ne-
pieciešams tikai dators un mobilais 
telefons.

Pirmās spēles norises gaisot-
ne apliecināja, ka erudīcijas spēles 
tautiešiem ir guvušas atsaucību un 
pilda savu misiju, veicināt kopā bū-
šanu, līdzdalību, lietderīgu brīvā lai-
ka pavadīšanu un savu zināšanu un 
spriestspējas pārbaudi. Prāta spēles 
saliedē, dod pozitīvas emocijas un 
domās ļauj būt Latvijā, runājot un 
diskutējot par mūsu valsts faktiem, 
vērtībām un sasniegumiem, popula-
rizējot Latvijas vārdu pasaulē, stip-
rinot piederības sajūtu Latvijai un 
radot iespēju kontaktēties un sadar-
boties latviešiem dažādās pasaules 
valstīs.

LR Ārlietu ministrija

* https://www.facebook.com/
onlineprataspeles/

„Prāta spēles Latvijai 100“
Turpinājums no 1. lpp.
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Laima Jansone
Izcilā Latvijas koklētāja atgriežas Austrālijā!

Adelaidē: svētdien, 25. martā
• Latviešu ev. lut. baznīcā plkst. 14.00 

Melburnā: sestdien, 31. martā
• Latviešu namā plkst. 14.00

Brisbanē: svētdien, 8. aprīlī
• Latviešu namā plkst. 14.00

Sidnējā: svētdien, 15. aprīlī
• Latviešu namā plkst. 14.00

„Laima Jansone spēlē kokli ar flamenko 
ģitārista virtuozitāti un aizraušanos.“

Meistarklases „Koklējam Austrālijā!“
katrā pilsētā dienā pirms koncerta.

Informācija: Anita Andersone 0411 263 973
granita@ozemail.com.au

piemērojis interneta veikala lietošanas 
komisijas maksu. Bet saskaņā noslēg-
to līgumu starp LNKC un SIA Biļešu 
Paradīze, pakalpojuma sniedzējs nav 
tiesīgs piemērot papildus biļešu tirdz-
niecības komisiju jeb apkalpošanas 
maksu, tāpēc veiksim saistošas juridis-
kās procedūras, lai saņemtu skaidroju-
mu par situāciju un operatīvi lemtu par 
turpmāko rīcību. Šobrīd apkopojam un 
analizējam visus problēmjautājumus, 
lai jau nedēļas pirmajās dienās sniegtu 
gan rīkotāja, gan biļešu pārdevēja skai-
drojumu sabiedrībai,“ akcentē Svētku 
izpilddirektore Eva Juhņēviča.

Sludinājumu portālos ir parādīju-
šās biļetes uz Dziesmu un deju svētku 
pasākumiem par cenu, kas pārsniedz 
tās sākotnējo vērtību. „Mūsu rokās 
nav juridisku ieroču cīņai ar šiem ne-
godprātīgajiem cilvēkiem. Mēs varam 
tikai aicināt neiegādāties biļetes no 
pārpircējiem. Ja pērkat biļetes ārpus 
tirdzniecības vietām, pastāv augsts 
risks nopirkt viltotas biļetes. Kā rīko-
tājs mēs varam izteikt nožēlu par to, 
ka Dziesmu un deju svētku biļetes pa-
kļautas šādai negodīgai rīcībai,“ stāsta 
Eva Juhņēviča.

Dziesmu un deju svētku prog-
rammu kopā veido 65 pasākumi, no 

kuriem 43 ir brīvi pieejami un ir bez 
maksas. Visu svētku nedēļu dažādās 
Rīgas vietas – Vērmanes dārzā, Es-
planādē, Latvijas Etnogrāfiskajā Brīv-
dabas muzejā, Doma laukumā, Rīgas 
skvēros un parkos, notiks kultūras pa-
sākumi un koncerti. Pasākumu pieeja-
mība būs nodrošināta sabiedriskajos 
medijos un internetā.

Publiskajā tirdzniecībā uz vi-
siem maksas pasākumiem tika nodotas 
95 230 biļetes (75% no kopējā biļešu 
skaita), t.sk. 47 431 biļete uz Noslēgu-
ma koncerta ģenerālmēģinājumu un 
koncertu (77,73% no kopējā Noslēgu-
ma koncerta un ģenerālmēģinājuma 
biļešu skaita) un 23 640 biļetes uz deju 
lieluzvedumu (75,38% no kopējā deju 
lieluzveduma ģenerālmēģinājuma un 
divu koncertu biļešu skaita).

Biļešu iepriekšējā rezervācija 
tiek piešķirtas tikai uz Noslēguma 
koncertu un deju lieluzvedumu – tie ir 
vidēji 24% no biļešu skaita uz Noslē-
guma koncertu (7 429 biļešu uz 7.07. 
un 8.07.) un dejas lieluzvedumu (7 220 
biļetes uz 05.07., 06.07. un 07.07.). No 
visām iepriekšējās rezervācijas biļetēm 
vidēji 70% nonāks Dziesmu un deju 
svētku procesa uzturētājiem (Latvijas 
pašvaldībām, PBLA, Unesco, LNKC 
u.c.), vidēji 15% divām sociālajām gru-
pām – cilvēkiem ar kustību traucēju-
miem un daudzbērnu ģimenēm ar karti 

3+. Vidēji 8% Svētku rīkošanā iesais-
tītajiem sadarbības partneriem un or-
ganizācijām (atbalstītāji, informatīvie 
partneri, pasākumu norises vietas u.c.) 
un vidēji 7% valsts pārvaldei (Saeima, 
Ministru kabinets, Kultūras ministrija, 
Ārlietu ministrija u.c.).

Ielūgumu skaits uz Dziesmu un 
deju svētkiem nepārsniegs 2% no bi-
ļešu skaita un Deju lieluzvedumu 
un Noslēguma koncertu. Ielūgumu 
skaits uz deju lieluzvedumu 06.07. ir 
113 (1,1% no biļešu skaita uz konkrē-
to pasākumu), uz deju lieluzvedumu 
07.07. – 194 (1,8% no biļešu skaita uz 
konkrēto pasākumu), uz Noslēguma 
koncertu 08.07. – 462 (1,5 % no biļešu 
skaita uz konkrēto koncertu). Ielūgu-
mus plāno piešķirt trim valsts aug-
stākajām amatpersonām, bijušajiem 
valsts prezidentiem, Dziesmu un deju 
svētku procesa uzturētājiem (Dzies-
mu un deju svētku padome, PBLA, 
Rīcības komiteja), Dziesmu un deju 
svētku goda viesiem (Izcilības balvas 
ieguvējiem, LNKC sadarbības orga-
nizācijas ārvalstīs), kā arī Dziesmu un 
deju svētku satura veidotājiem (virsdi-
riģentiem, virsvadītājiem goda visdiri-
ģentiem un goda virsvadītājiem, mūzi-
kas un tekstu autoriem, tautas mākslas 
nozaru pārstāvjiem saskaņā ar nozaru 

Dziesmu un deju svētku biļetes
Turpinājums no 1. lpp.
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„Vārds dzirdēts, bet 
kur tās ir? Kas tur ir?...“ 
ir pirmie jautājumi, ko 
prasa ģimene un draugi, 
kad minam mūsu ceļoju-
ma plānus.

Kokosu (Kīlinga) 
salas (Cocos (Keeling) 

Islands) ir Austrālijas tālvaldības teri-
torija un atrodas 3 000 km no Pertas. 
Tās ir Indijas okeānā, tropu joslā pie 
Indonēzijas. Ģeogrāfiski tās ir tikpat 
tālu ziemeļos kā Kērnsa.

Kokosu (Kīlinga) 27 salas izvieto-
jušās uz diviem atoliem ar 20 km at-
starpi. Pirmā atolā ir 26 mazas lēzenas 
korāļu saliņas. No tām vienīgās divas 
apdzīvotās atrodas viena otrai pretī. 
Otrā atolā ir tik viena sala – Ziemeļkī-
linga (North Keeling), kas ir nacionā-
lais parks, bet tūristiem nav pieejams.

Kokosu (Kīlinga) salas formāci-
ja ir bļodas izskatā. Ap malu atrodas 
visas salas, atskaitot tā viena, kā kok-
teiļu desas, ielencot lagūnu un ārpus 
tām – okeāns.

Pirmais, kas atrada Kokosu atolu 
1609. gadā bija britu kapteinis Vil-
jams Kīlings (Capt. William Keeling). 
1825. gadā britu kapteinis Džons Klū-
nijs-Ross (Clunies-Ross) apstādīja vie-
nu citu salu ar kokosu palmām un pa-
pardēm. 1857. gadā briti tās pievienoja 
savas valsts kolekcijai un to valdīja no 
Singapūras vai Šrilankas.

1955. gadā briti nodeva Austrālijai 
tās uzskatīt, bet īstenībā lielāko tiesu, 
līdz 1979. gadam, zeme piederēja Klū-
nija-Rosa ģimenei, kas atveda malajie-
šus apstrādāt kopra plantācijas.

1984. gada 6. aprīlī 261 salas ie-
dzīvotājs balsoja obligātā referendumā 
vai pievienoties Austrālijai, vai Indo-
nēzijai. Izšķīrās par Austrāliju.

Gan Kokosu (Kīlinga) salas un 
Singapūra ir abas veidotas no korā-
ļiem, tās ir totāli savādākas. Turpretim 
Singapūras akmeņainai zemei pārklāja 
plazmas materiālu, importēja zemi, ar 
ko pārsegt, un izgreznoja ar stādiem. 
Kokosu (Kīlinga) salas ir atstātas da-

bai.
Salās, kur no Austrālijas var ielidot 

divas reizes nedēļā, nav ne friziera, ne 
zobārsta (Gan ir lidojušais zobārsts, 
kas no Pertas ciemojās ik pa 4-6 ne-
dēļām.), ne citas ērtības, kā piemēram, 
kino vai koncertzāle, pat nav vietējā 
kora! Aptieka atrodas uz vienas salas, 
bet slimnīca otrajā; starp tām – lagū-
na.

Kaut gan salas ir Austrālijas terito-
rija, mums vajadzēja pasi. Ir lētāk no 
Pertas lidot uz Bali, un tamdēļ tūristu 
skaits ir maziņš. Salā, kur dzīvo Ko-
kosu malajieši, nav komerciālas vietas, 
kur var apsēsties un baudīt kādu uzko-
du, mielastu vai izdzert krūzīti kafijas, 
tējas. Ir nerakstāmi skaidrs, ka tie vē-
lās piekopt savu reliģiju un dzīves vei-
du bez citām ietekmēm no ārpasaules.

Preces no Pertas pieved vienu reizi 
mēnesī. Visi to gaida. Tur ir ēdiens vei-
kaliem (katrai salai pa vienam), visādi 
pasūtījumi un labumi, mēbeles, trauki 
un svaigie augļi. Tā kā visu ir jāieved, 
tas atspoguļojās cenās, īpaši – ēdienā.

2015. gadā salām pievienoja NBN 
(platjoslas internets), un ir arī satelītu 
komunikācija. Mums nebija signāls 
mobilajiem telefoniem, bet varējam 
par maksu, ja vēlējāmies, lietot infor-
mācijas telpas datoru.

Viss notika pamīšus, ļoti organizē-
tā ritmā. Daudz nodarbības bija atka-
rīgas no vēja, ūdens paisuma/bēguma, 
un bieži plāniem bija jāpielāgojas šiem 
apstākļiem.

Sestdiena, 14. oktobris
Lidlaukā bijām plkst. 5.30, jo iz-

vēle lidojumam nebija un baudījām 
starptautiskās robežas šķērsošanas 
procedūras. Lidojuma sākumā kap-
teinis ziņoja, ka esot liels pretvējš, un 

tamdēļ, ka nepietiks degviela, būšot 
jāuztankojas Liermontā (Learmonth), 
tuksneša malā, valsts gaisa flotes bāzē, 
bet ārā nelaidīšot. Lidmašīna bija pilna 
līdz bēniņiem, jo iepriekšējās nedēļas 
lidojumi vēja dēļ bija atlikti. Ja nevar 
nolaisties, tad maršruts ir tālāk uz In-
donēziju, gaidot labvēlīgāku laiku.

Pēc 4,5 lidojuma stundām no gaisa 
redzējām skaistas krāsu kombinācijas 
jūrā. Galapunktā Rietumu salā (West 
Island) sagaidīja ne tikai tropu gaisot-
ne un dūšīgs vējš, bet Avrila – mūsu 
namamāte. Viņa mums ieteica pirms 
tālāk braukšanas iegādāties pusdienas 
lidlauka beķerejā, kas bija atvērta uz 
dažām stundām.

Sasildījāmies un novērojām, ka 
lidlauka priekšā bērni skrēja pa zālāju, 
blakus atradās basketbola laukums un 
salas kluba telpas, iepretī galvenā iela, 
kur sarindojās mājas, un zālāja malā 
bija nosprausts ceļa rādītājs, nekas tā-
lāk par 7 km. Mēs atradāmies sabied-
rības centrā.

Ar nupat izceptiem maizes ruļ-
ļiem, kas pildīti ar cāļa gaļu, pievieno-
jamies Avrilai un pagājām dažus soļus 
līdz busiņam. Salas parastais iedzīvo-
tāju skaits ir 600, kas ieskaita valdības 
kontrakta darbiniekus, bet to nedēļu 
tas pieauga par 28.

Busiņš norija 50 centus līdz steķim 
un tad $2,50 ar katamarānu. Kamēr 
mēs to gaidījām, piepeldēja liels bru-
ņurupucis un graciozi mūs sveicināja. 
Tas droši vien pārstāvēja savu 30 000 
lagūnas bruņurupuču cilti.

Burvīgais un modernais 18 mēne-
šu vecais katamarāns gludi brauca pa 
lagūnu, un pusstundas laikā piebrau-
cām pie Mājas salas (Home Island) 

Kur? Kas? Uz Kokosu (Kīlinga) salām? (1)
Ceļojuma apraksts
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Kokusu (Kīlinga salas).

Iebraukšana Mājas salā (Home Island).
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steķa. Iebraucot redzējām pensionēto 
veco kuģīti, atpūšoties mierīgajā lagū-
nas ūdenī.

Acīs iekrita galvenais transports – 
golfa vāģi, ko nevajag reģistrēt, un šo-
ferim nav jāvelk ķivere. Bija tikai daži 
mocīši, kuru šoferiem vajadzētu nēsāt 
ķiveres, bet tas tikai notiek, ja ik pa 
laiku no Rietumu salas ar katamarānu 
atbrauc vienīgais federālās valdības 
policists. Ziņas ir steidzīgi aizsūtītas 
viņam pa priekšu, un viss likumīgi no-
kārtots, pirms tas ir pat no laivas spē-
ris pirmo soli.

Pirms mūsu brauciena mēs saņē-
mām ziņas pa sieviešu apģērba notei-
kumiem. Kokosu malajiešu salā bija 
vēlams respektēt Islāma reliģiju, nepa-
rādot ne plecus, ne ceļgalus.

Avrila domāja, ka mums būs pa-
rastā bagāža, un bija atstājusi mašī-
nu steķa malā, bet bija pārsteigta, ka 
mēs, kā parasti, tik ar rokas somām. 
Varējām īso ceļu nostaigāt, bet tā kā 
bija mašīna, tad mūs pieveda pie vie-
nīgā ēdienveikala. Tur sapirkāmies 
uzturu – olas (bija $11,00 par duci), 2 
minūšu nūdeles, sieru, pienu un rītiem 
pārslas.

Iebraucot, pie ūdens krasta malas 
skaistajā dārzā stāvēja eleganta divstā-
vu māja, kuras vārdā sala ir nosauk-
ta. Vēsturiskā Okeāna māja (Oceania 
House) atrodas Austrālijas mantojuma 
sarakstā, un ir vienīgā vieta, kur tūristi 
var apmesties. Mums laimējās, ka ne 
tikai mēs bijām vienīgie visā 12 per-
sona mājā, bet tas nozīmēja, ka bijām 
vienīgie tūristi visā salā! Atradāmies 
oriģinālā muižnieka Klūnija-Rosa ģi-
menes mājā.

Pa glaunām trepēm ieveda mūs 
Rozes istabā; plaša un gaiša ar skatiem 
gan uz dārzu, gan uz lagūnu. Mēbeles 
no senču laikiem gaumīgi novietotas. 
Sienas no Rietumaustrālijas džarra 
(jarrah), dažas mēbeles no Borneo tīk-
koka un vēl dažas pat no salas dzelzs 
koka, kas šodien retāk atrodams. Nebi-
ja vēsinātāji, jo ēka būvēta, lai vienmēr 
kāds logs noķertu vējiņu. Palūrējām uz 
leju, kur dārzā putni saticīgi staigāja 
starp vistiņām, gaiļiem un cālīšiem.

Mājas arhitektūra ļoti interesanta. 
Ķieģeļi ir dedzināti ar trim kārtām 
baltu glazūru, lai izturētu visus laika 
apstākļos, un tie ir tiešām noturējušies 
dažus gadsimtus. Domās ienāca, ka it 
kā kaut kur šie ir redzēti. Avrila teica, 
ka varbūt mēs tos labāk pazīstam, ie-
ejot slimnīcās, labierīcībās vai apakš-
zemes dzelzceļu stacijās.

Izstaigājām dārza malu un iepazi-
nāmies ar vietējo kaķi Miau, Miau. Uz 
salas nav suņu, jo tie ir reliģijai pretīgi, 
un pašlaik mēģina likvidēt visus meža 
kaķus. Labi, ka Miau Miau turas tuvu 
pie mājas!

Avrilai ar partneri Loidu (Lloyd) 
ir pašiem savs mājas spārns, un mūsu 
rīcībā bija visa pārejā māja.

Vakarā sēdējām pie apklāta āra 
galdiņa, baudot vieglo lagūnas ūdens 
čalošanu, atvadīšanos no dienas un 
kaut ko vēsāku pie lūpām. Mēs bi-
jām ziņkārīgi par mājas vēsturi, un to 
mums interesantā veidā izstāstīja mā-
jasmāte.

Klūnija-Rosa ģimene uzbūvēja 
māju 1887. gadā. Oriģināli no Skotu 
Šetlandas salām pirmā Klūnija-Rosa 
ģimene tirgojās ar valzivīm, iegādājas 
laivas un kuģus. Vienā šai ekspedīci-
jā atrada šo salu un ik pa laikam, kad 
iznāca tai garām braukt, arī iestādīja 
kokosu palmas. Eventuāli ģimene pār-
vietojās uz dzīvi, ievedot malajiešu 
strādniekus.

Neparastais uzvārds nācis Klūnija 
kunga laulībām, kad ļoti turīgais sie-
vastēvs pieprasīja viņa uzvārdu pieka-
bināt klāt.

Gadu pirms laulībām māju būvēja 
no Kilmarnok ķieģeļiem atvestajiem 
no Glāzgovas. Britu karaliene Vikto-
rija ģimenei uzdāvināja salu uz visiem 
laikiem. Tā tika nodota dēliem, kas 
valdīja, uzturot pie 1000 darbiniekus. 
Paši gādāja salas valūtu, ar ko strād-
nieki varētu iegādāties ēdienu un pre-
ces.

Viss klapēja labi līdz tautas balso-
šanai, kad briti nodeva salu Austrāli-
jas valdībai. Valdība pieprasīja Mājas 
salu, citējot aizsardzības iemeslus. 
Eventuāli ģimene, ar lielu valdības 
spiedienu, piekrita un saņēma $6 milj., 
bet tikai ar norunu, ka māja un tās ap-
kārtējā 12 akru zeme paliks ģimenei.

Ar naudu ģimene izceļoja pasauli 
un nopirka 3 tirdzniecības kuģus. At-
griežoties mājās, tie atrada, ka Aus-
trālijas valdība bija pārdomājusi un 
deklarēja, ka ģimenei ir jāatstāj viss 
kā stāv un jābrauc projām.

Cīniņš aizgāju līdz augstākai tie-
sai, kur lēmums bija ģimenes pusē. 
Līdz ar to Klūnija-Rosa ģimene pazau-
dēja draugus augstākajos plauktos. Uz 
Kanberas ierēdņiem tas atstāja tik lielu 
skābumu, ka tie atriebās, neizsniedzot 
ģimenei nevienu tirdzniecības kuģa 
kontraktu, iesāka šmucīgu kampaņu, 
un rezultātā ģimene nonāca bankrotā.

Policisti atbrauca uz salu un ar 
varu aizstiepa ģimeni uz laivu un uz 
neatgriešanos. Dafnī,(Daphne) – pē-
dējā Klūnija-Rosa mājas īpašniece, 
pēc viņas vēlēšanās, 2013. gadā tika 
apbedīta Mājas salas kapos.

Ilgus gadus māja stāvēja tukša. 
Mēbeles un mantas pazuda, un tur 
pārnakšņoja kas vēlējās, jo nevienas 
durvis vai logi nebija aizslēgti, un ne-
viens no Kanberas neatbrauca to pār-
skatīt vai dzīvot un uzraudzīt.

Kad valdība izdomāja to pārdot, 
tur bija vēl stāsts stāstu galā, bet bei-
gu beigās Avrila Vaita (Avril Whyte) 
ar Loidu Leistu (Lloyd Leist) to iegā-
dājās jau nožēlojamā stāvoklī. Viņi ir 
pielikuši sirdi un dvēseli, to vēsturiski 
atjaunojot.

Avrilas stāstījums atdzīvināja pa-
gātni. Viņas, kā bijušā drāmas skolo-
tājas spējas, iedeva vārdiem dvēseli. 
Okeāna māja ir atvērta tūristiem čet-
ras dienas nedēļā, ar iepriekšēju pie-
teikšanās var baudīt gan stāstu, gan 
elegantās istabas.

Remonts turpinās.

Svētdiena, 15. oktobris
Gulēšana bija ar pauzēm. No rītiņa 

agrumā... Bija jāpierod, ka plkst.4.00 
pa skaļruņiem iesākās Islāma dienas 
svētie vārdi. Nebijām pat otrreiz iemi-
guši, kad gaiļi iesāka savu repertuāru 
ar kikirigū!

No rīta piecēlāmies un redzējām, 
ka abiem āda ir izsitusies sarkanos 
plankumos. Logiem nebija sietu, un 
dažiem odiem mēs gādājām gardas 

Uz Kokosu (Kīlinga) salām?
Turpinājums no 6. lpp.

 
Turpinājums 9. lpp.

Okeāna māja (Oceania House).
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Okeāna mājas (Oceania House) ieejas telpa.
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Piektdien, 23. februārī, plkst. 
20.00 notika svētku atklāšana, kuru ar 
savu klātbūtni pagodināja LR kultūras 
ministre Dace Melbārde, LR vēstnie-
ce Nīderlandes, Beļģijas Karalistēs, 
Luksemburgas Lielhercogistē Ilze 
Rūse, Roosendaal pilsētas mērs Ja-
cques Niederer, ELA valdes priekšsē-
dis Kristaps Grasis. Atklāšanā kon-
certēja Latvijā pazīstami mākslinieki 
Latvian Voices un Žoržs Siksna.

Sestdien, 24. februārī, norisinājās 
meistarklases, zibakcijas pilsētā un 
Koru Lielkoncerts, kur svētku kulmi-
nācijā kopkorī vienojās latviešu un nī-
derlandiešu koru dziedātāji. Un dienas 
nobeigumā ar lustīgiem dančiem kopā 
ar folkloras mūzikas grupām Aus-
trumkalns, Hāgenskalna muzikanti un 
visiem iemīļoto tenoru Žoržu Siksnu 
norisinājās Svētku balle.

Savukārt svētdien, 25. februārī, 
plkst.13.30 notika Deju uzvedums un 
visas dienas garumā aktivitātes visai 
ģimenei, amatnieku tirgus un latviešu 
ēdienu degustācija.

„Viss ir izdevies ar uzviju un gan-
darījums par padarīto un gūtajām 
emocijām nerimstas. Īpašs prieks, ka 
izdevās izcilo latviešu vokālo grupu 
„Latvian Voices“ atkal dzirdēt Rosne-
dālē, šoreiz kopā ar kopkori, tas bija 
vienreizēji,“ tā pasākuma lokālais or-
ganizators Fons Papendorp.

„Piektdien, ierodoties Rozendālē, 
ejot pa vecpilsētu,  vairākkārt izdzir-
dēju Latvijas himnu, domāju, ka tā 
ir sagadīšanās. Sestdien, zvanu tornī 
spēlēja latviešu populārās dziesmas 
un svētdien, apmeklējot zvanu torni, 
es ieraudzīju to brīnumu, gluži kā ēr-
ģeles, zvanu instrumentu spēlēja kāds 
kungs, kurš neslēpa savu sajūsmu par 
latviešu dziesmām un grāmatu, ko vi-
ņam sagādājusi vietējās organizatoru 
darba grupas vadītāja Gunita Kron-
berga. Tas bija ārkārtīgi aizkustinoši, 
līdz asarām un apliecinājums mūsu 
mīļajai Latvijai tās simtgades gadā un 
šo svētku nozīmei vietējo vidū. Ir sajū-
ta, ka vēl ilgi Rozendālē skanēs vārds 
Latvija un latvieši,“ par savām sajū-
tām stāsta svētku dalībniece, LBĪ kora 
eLVē dziedātāja Indra Jākobsone.

Skaistā sapņa daļiņa atkal ir iz-
sapņota un jau ar lielu nepacietību 

gaidām nākamo, RKSE, Dienvidu re-
ģionā, Turcijā, Antālijā, no 27. aprīļa 
līdz 29. aprīlim,“ aicina Inguna Grie-
tiņa-Dārziņa.

Svētku norisi atbalsta Latvijas Re-
publikas Kultūras ministrija, Latvijas 
Republikas Ārlietu ministrija, Latvijas 
Nacionālais kultūras centrs, Latvijas 
Republikas vēstniecība Nīderlandes 
karalistē, Pasau-
les Brīvo Latviešu 
Apvienība, latvie-
ši.com.

ELA ir apvie-
nojušās 23 latviešu 
un latviešu sadrau-
dzības nevalstis-
kās organizācijas 
no 18 Eiropas val-
stīm ārpus Latvi-
jas. ELA mērķis ir 
pārstāvēt Eiropas 
latviešu diasporas 
intereses, saskaņot 
tās biedru orga-
nizāciju darbību 
informācijas, lat-
viskās izglītības 
un kultūras un 
pilsoniskās līdz-
dalības jomās, kā 
arī veicināt sadar-
bību starp biedru 
organizācijām un 
ar radniecīgām or-

ganizācijām.
Ingūna Grietiņa-Dārziņa,

ELA prezidija biedre, kultūras 
referente, projekta idejas autore un 

vadītāja
Gunita Kronberga,

Biedrības „LVkorisNL“ un Svētku 
rīcības komitejas vadītāja Niderlandē

Laikrakstam „Latvietis“

Svētki Nīderlandē
Koncerti, meistarklases, zibakcijas

LR kultūras ministre Dace Melbārde un ELA priekšsēdis Kristaps Grasis sniedz 
uzrunas dalībniekiem un skatītājiem.
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Ieskats svētku tirdziņā.
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Lasa pāri drauga plecam. No ASV ir 
saņemtas ziņas, ka vienu laikrakstu 
lasa 10 abonenti. Kamēr, no rokas rokā 
ejot, tas sasniedz beidzamo, ziņas sen 
jau ir novecojušas. Bez DV atbalsta 
laikraksts nebūtu tik ilgi pastāvējis. 
Ziedojuši arī lasītāji. Paldies! Redakci-
jā tagad strādā 2½ cilvēki.

Visi agrāko gadu numuri ir iesieti 
un pieejami redakcijā. Tāpat tie ir arī 
Latvijas Nacionālā bibliotēkā un Misi-
ņa bibliotēkā Rīgā. Agrākie gadi tagad 
ir arī internetā.

Tas bija ātrs skrējiens cauri 66 ga-
diem. Uzvara! To simbolizē Kanādas 
Etniskās preses padomes atzinības bal-
va Latvijai Amerikā, kas piešķirta jau 
pirms 3 gadiem kā atzinība par vairāk 
nekā 60 gadu pastāvēšanu. Tā ir ievē-

rojama Kanādas mērogā, ņemot vērā, 
ka Kanādā ir daudzas tautības, kas šeit 
ir dzīvojušas daudz ilgāk nekā mēs.

Varam tikai vēlēt, lai Latvija Ame-
rikā Vitas vadībā priecina mūs vēl 
daudzus gadus!

da
(Dzidra Avena)

Laikrakstam „Latvietis“
Pirmpublicējums laikrakstā 

„Latvija Amerikā“

Laikraksts „Latvija Amerikā“
Turpinājums no 2. lpp.
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vakariņas un vēl piedevas. Šie odi ne-
nes nekādas baismīgas slimības, un 
bonus bija, ka kodieni neparastā kārtā 
neniezēja.

Rītu pavadījām siltos ūdeņos. Māja 
ir būvēta salas vienā galā. Tur satiekas 
jūra un lagūna, ļoti skaistā vietā, jo 
ūdens krāsas visu laiku mainījās. Es 
paplunčājos pa mierīgo lagūnas pusi, 
kamēr Pēteris peldēja okeānā. Būdama 
korāļu sala, abi tās krasti un akmeņi 
zem ūdens bija ļoti akmeņaini, un ar 
neapautām kājām nevarēja ne staigāt, 
ne peldēt.

Pirms pusdienām izstaigājām 
apkārtni. Mājas atslēgas nebija vaja-
dzīgas, jo nevienas durvis nekad ne-
slēdza. Vispirms uz pilsētas pusi gar 
mājām, kas sarindojās lagūnas pusē, 
gar salas dievnamu, kas ar dzeltenas 
un zaļas krāsas rakstaino kupolu izcē-
lās pret zilām debesīm un mājas jum-
tiem. Ievērojām, ka ielas nav bruģētas 
ar cementu, bet izliktas ar ķieģeļiem. 
Tas rodot vairāk darba iespējas un 
vieglāk pievest materiālus. Mums ne-
paņēma ilgu laiku izstaigāt dažas ie-
las, un devāmies atpakaļ uz lielo māju 
baudīt kādu krūzīti. Pa ceļam nevienu 
nesatikām, bet garām pabrauca daži 
golfa vāģīši.

Diena bija silta, bet ar vējiņu; neju-
tām sutu, un pēc pīppauzītes devāmies 
pa salas otro pusi, gar jūras krastu, kur 
bija ļoti vējains. Tur atradām zēģelē-
šanas laivu kluba telpas, kam blakus 
bija interesants skolas projekts. Ar 
izskaidrojuma šiltīti bērni bija izpētī-
juši, kāpēc krasta malā bija palikušas 
cementa ripas. Tās savulaik pielietoja, 
ražojot eļļu no Jarak stāda, ko Indonē-
zijā bieži stāda kā dzīvžogu. Eļļu pin-
dzelēja uz darba rīkiem pret rūsu, kā 
arī ikdienā pret termītiem. Cementu 
ripas arī pielietoja sasmalcināt akme-
ņus un jūras gliemežvākus, veidojot 
ķieģeļus būvniecībai, ieskaitot ceļa 
būvē.

Mēs paskatījāmies gar skaisto 
krastmalu, kas bija apstādīta ar daudz-
veidīgiem stādiem un papardēm, do-
dot burvīgus skatus, bet nevarējām at-
rast nevienu lielāku gliemežvāku. Visi 

esot izzvejoti.
Pusdienas pavadījām uz Mājas ve-

randas, pamanot mainošo debesi un 
skatoties uz darbiniekiem, kas staigāja 
gar krastmalu ar lieliem maisiem. Iz-
skaidroja, ka vienreiz mēnesī robež-
sargi apejot abas salas, salasot izska-
lotos jūras gružus. To tad saskaitot un 
saliekot pa kategorijām. Lielākoties 
jūras piesārņojums nāk no Āzijas, ie-
skaitot Ķīnu.

Lietutiņš mūs apciemoja uz īsu lai-
ku, un debesis palika klātas mākoņos.

Vienreiz pa mēnesi Mājas salā 
notiek organizētais sabiedrības tir-
dziņš, un mums pa laimi tas notika 
pēcpusdienā. Ar kājām aizcilpojām, 
un nāsis priecājās, jo tur ēdienu izvēle 

bija liela, un no-
pirkām pusdienas 
nākamai dienai. 
Ļaudis sveicināja, 
bet tai pat laikā 
bija atturīgi. Sa-
vāktā naudiņa tiek 
ziedota visādiem 
projektiem – vai 
tas ir dievnamam, 
vai jūras glābšanas 
fondam.

Ejot pa lagūnas 
malu uz Māju, sa-
stapām zvejnieku, 
kas blakus savai 
laivai šķēla cietus 
zivju gliemežvā-

kus Saldās Lūpas (Sweet Lips). Salā 
šī zivs ir pazīstama ar palamas vārdu 
Gong Gong, atdarinot sišanas skaņu. 
Tā izskatās pēc zirnekļa, bet centrā ir 
ēsma. Zvejniecība vietējiem pastāv, jo 
vēl pietiek ģimenes apgādei, bet lagū-
na un apkārtējā jūra ir pārzvejota, lai 
varētu komerciāli pastāvēt.

Vakarā bija formālās vakariņas pie 
skaistā koka galda, lietojot antīka trau-
kus. Visi četri bijām formāli saģērbu-
šies, un runas gāja raiti raitas. Pat Miau 
Miau parādīja savas mednieka spējas, 
pienesot mums papildus gaļu. Nabaga 
melnam cālītim dzīve bija īsa.

Pēc tam mēs sēdējām uz bijušā 
gubernatora viesistabas mēbelēm, ko 
īpašnieki iegādājās salas izsolē, un 
mums pievienojās Kokosu (Kīlingas) 
Salas domas galva ar sieviņu. Bija in-
teresantas sarunas par salas attīstību. 
Rūpniecību varētu uzsākt, bet lielā-
kais mīnus ir transporta cenas, kas 
neļauj precēm cīnīties pasaules tirgū. 
Vadītāju domas bija, ka jāatsāk tas, 
kas jau ir zināms – ka krīta pamatā 
daudz neaug, atskaitot kokosu palmas. 
Stādīšana ir iesākta ar cerību sagādāt 
pietiekami pašu uzturam, jo kokosu 
ūdeni un pienu ieved no Taizemes.

Pirms iemigām, dzirdējām vieglas 
lietu lāses.

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Uz Kokosu (Kīlinga) salām? (1)
Turpinājums no 7. lpp.

Cementa ripas.
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Mājas salas dievnams.
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Zvejnieks sit „Gong Gongu“.
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Toronto Latviešu 
centrā svētdien, 25. feb-
ruārī, notika ievērojams 
koncerts, kas bija pir-
mais lielais mēģinājums 
uz Lielajiem dziesmu 
svētkiem Latvijā. Tie, 

kas nebrauks vasarā uz Latviju, lai 
būtu klāt īstajos dziedāšanas un dejo-
šanas svētkos, varēja kaut nedaudz ie-
justies lielo svētku gaisotnē un dzirdēt 
daļu no svētku repertuāra un redzēt arī 
vairākas dejas no Deju lieluzveduma, 
kas notiks Daugavas stadionā. Kanā-
das un ASV koristi un dejotāji, kuri 
gatavojās šovasar braukt uz Dziesmu 
svētkiem un piedalīties Noslēguma 
koncertā Zvaigžņu ceļā, sniedza rūpīgi 
sagatavotu programmu.

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētki norisināsies Liela-
jā Mežaparka estrādē Rīgā no 30. jū-
nija līdz 8. jūlijam, kas būs Latvijas 
simtgades svinību viena no augstākām 
virsotnēm. Vispārējie Dziesmu svētki 
ir lielākais tradicionālās kultūras pa-
sākums, kas notiek reizi piecos gados. 
Latvijas valsts simtgadei par godu arī 
tiek daļēji atjaunota Mežaparka lielā 
estrāde kā latviešu tautas svētvieta. 
Jaunā estrādes projekta ieceres pama-
tā ir līdzība ar dabu; tribīne ir kā kalns, 
kurā kāpt un jumts ir kā sidraba birzs. 
Arī mūsu Ziemeļamerikas dziedātāji 
no Toronto, Monreālas, Otavas, Ha-
miltonas un ASV vairāk nekā 10 pilsē-
tām no abiem krastiem, – Kalifornijas 
un Vašingtonas, krāj spēkus un dzie-
dāšanas prasmi, lai uzkāptu dziesmu 
kalnā!

Dziesmu svētku spēks vieno izkai-
sītās latviešu sirdis visā pasaulē un ar 
savu klātbūtni bagātina mūsu tautas 
kultūras fenomenu. Šogad ir arī būtis-
ki pieaudzis ārzemju latviešu kolek-
tīvu skaits, kas brauks uz Latviju, un 
Latvijas dziesmu svētku rīcības komi-
teja noteica visām koru grupām, kas ir 
ārpus Latvijas, atsūtīt video materiālu 
ar konkursa dziesmām no Noslēguma 
koncerta repertuāra. Latvijā notika 
skates, kurās koru nozarē 20 vietās 
gandrīz 400 koru katru nogali izdzie-
dāja Noslēguma koncerta Zvaigžņu 
ceļā repertuāru. Skatēs tika pārbaudīta 
koru repertuāra apguve un noskaidroti 
Svētku dalībnieki. Arī kopkoris no To-
ronto cītīgi gatavojās video ierakstam, 
kas notika Jāņu baznīcā dienu pirms 
svētdienas koncerta.

Divas dienas pirms šī koncer-
ta korim notika lieli kopmēģinājumi 
ar Dziesmu svētku virsdiriģentu un 
māksliniecisko vadītāju Mārtiņu 
Klišānu, kas bija ieradies no Rīgas tie-
ši pie mums, lai dotu derīgus padomus 
un noradījumus ar diriģenta stigro ro-
kas mājienu, kā arī lai paceltu mūsu 
dziedātāju dziesmoto sparu.

Svētdienas priekšpusdienā Dzies-
mu svētkus ieskandināja: Toronto un 
ASV apvienotais koris Dzirksts – di-
riģentes Vizmas Maksiņas vadībā, 
Toronto latviešu koris Ziemelis – Jura 
Ķeniņa un Ritas Strautiņas vadībā, 
Otavas/Monreālas apvienotais koris 
Ērika Jerumaņa un Andreja Vītola 
vadībā, kā arī Toronto vidējās paaudzes 
deju kopa Dižais dancis – Māras Sim-
sones vadībā. Uz koncertu bija ieradies 
pats Latvijas vēstnieks Kārlis Eihen-
baums ar dzīvesbiedri, kas arī dziedāja 
kopkorī. Ar nelielu uzrunu viņš sirsnīgi 
sveica koristus un visus klātesošos, kas 
bija ieradušies kuplā skaitā. Program-
mā bija 15 dziesmas korim gan a capel-
la, gan ar klavieru un instrumentālo pa-
vadījumu un četras dejas Dižais dancis 
izpildījumā. Koncertā skanēja gan ori-
ģinaldziesmas no klasiskā repertuāra 
gan tautas dziesmu apdares un jaunāko 
mūsdienu komponistu oriģināldzies-
mas. Protams, neizpalika mūsu klasiķu 
J. Vītola Gaismas pils, Alfr. Kalniņa 
Dziedot dzimu, dziedot augu un Lūcijas 
Garūtas Mūsu Tēvs debesīs no kantātes 
Dievs, Tava zeme deg! Viss koncerts 
bija diriģenta Mārtiņa Klišāna rokās, 
kam ļoti uzmanīgi sekoja vairāk nekā 
120 dziedātāju koris. Dziesmu pavadī-
jumus sadalīja pianistes Rita Strauti-
ņa un Helēna Gintere, bungu partiju 
piespēlēja Aldis Sukse un čello partiju 
Juris Ķeniņš. Solo dziedājumus izpil-
dīja Teika Matisone, Krista Amoliņa, 
Inese Grava-Gubiņa, Dace Zacs un 
Valdis Jevtejevs.

Koncerta abās daļās programmu 
lieliski atdzīvināja Dižā danča dejotāji, 
kas gatavojās lieluzvedumam Māras 
zeme. Dejotāji ir vienmēr gaidīti, tie 
papildina programmu ar savu enerģijas 
lādiņu un dod klausītājiem kaut vai do-
mās lēkt līdzi dejas ritmā. Pirms katras 
dejas Māra Simsone pastāstīja par dejas 
saturu. Redzējām dejas: Kristī mazus, 
kristī lielus, Es meitiņa kā rozīte, Pie-
lūgsme meitenei. Dejā, Saved to mājās 

pie Daugavas krastiem, ir iekļauta arī 
Zigurda Miezīša horeogrāfija.

Lielu atsaucību saņēma Ērika 
Ešenvalda dziesma Krustiem zvaig-
znes debesīs, kas bija pirmatskaņo-
jums Toronto ar paša autora piedalī-
šanos. Ēriks Ešenvalds Kanādā bija 
ieradies uz savas multimediālās sim-
fonijas Kanādas pirmatskaņojuma 
Nordic Light, ko dzirdējām iepriekšējā 
vakarā, sestdien, 24. februārī, Metro-
politan United Church, kā arī ar lekciju 
un dokumentālo filmu ko demonstrēja 
gan Toronto, Otavā, Kičinera un Mon-
realā. Diriģents Mārtiņš Klišāns starp 
dziesmām arī stāstīja par to kā notiks 
Dziesmu svētku koncerta norise Me-
žaparka lielajā estrādē, Rīgā. Ē. Ešen-
valda dziesma Krustiem zvaigznes 
debesīs būs dziesma, kas savedīs visus 
dziedātājus caur skatītāju ejām augšā 
uz skatuvi, līdz beidzot visi kopā sa-
plūdīs vienā balsī. Dziesmas pamatā ir 
vairāku tautas dziesmu vārdi, kā pie-
mēram, Krustiem auga ceļam saknes, 
krustiem zvaigznes debesīs vai Dieva 
dēli, Saules meitas pār Daugavu rokas 
dev’... Ar šo dziesmu arī sāksies dau-
dzu tūkstošu dziedātāju kopdziedāša-
na uz Mežaparka lielās skatuves.

Vēl kā pirmatskaņojums izskanēja 
Uģa Prauliņa balāde jauktam korim 
un instrumentālajam ansamblim Die-
vaines. Tā ir mistērijas pilna, intere-
santa kompozīcija par tumšo veļu lai-
ku, kad dabu vēl nav pārklājis sniegs. 
Solo dziedājumu izpildīja mūsu jaunā-
kās dziedātājas – soprāns Teika Mati-
sone un Krista Amoliņa, bet dziesmas 
noslēguma daļā solo posmu ar tautas 
dziesmas vārdiem Kas var dziesmas 
izdziedāt, kas valodas izrunāt? Kas 
var zvaigznes izskaitīt, jūrā zvirgzdus 
izlasīt? – nodziedāja visjaunākā dzie-
dātāja – 10 gadus vecā Anete Rasa no 
Toronto. Koncerta kulminācijas bei-
gās vareni izskanēja Zigmara Liepi-

Uz „Zvaigžņu ceļu“!
Koncertā Toronto varēja iejusties Dziesmu svētku gaisotnē

Soliste Anete Rasa.
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Līdz šim nav atbil-
des ne no valdības, ne 
Saeimas, kāpēc čekas 
maisi netika atvērti at-
jaunotās valsts sākumā. 
Tā bija valdības un Saei-
mas nevarība, gļēvums 
un politiskās gribas trū-

kums to darīt tad, visādi gudri un pār-
gudri aizbildinoties, it kā baidītos no 
kā. Jā, no kā? Paši no sevis?

Nekas netika uzrādīts, bet sazvēr-
nieciski noklusēts, cerot, ka cilvēki 
aizmirsīs; cilvēki nekad neaizmirst.

Atverot maisus tagad, varbūt beidzot 
tiksim pie kādas skaidrības par mums 
pašiem, kas mazinās īstus un izdomātus 
aizspriedumus. Tas kliedēs neziņu, kas 
mūs grauž no iekšas diendienā.

Daži saka: kādu labumu tas dos, at-
verot maisus tagad. Tad jājautā: ko mēs 
vispārīgi no tā visa sagaidām un gribam. 

Labums kā zelta gabals neatlēks. Un ko 
nozīmē labums? Visi runā vispārībās…

Tās lietas nav tik sarežģītas, kā to 
grib mums visiem iegalvot daudzi cil-
vēki, valdībai un Saeimai ciešot klusi.

Kad mēs beigsim sevi mocīt, šaus-
tīt un turēt visādās aizdomās, nezinot 
čekas maisu sastāvu; aizbildinoties, ka 
šogad nebūtu gudri to darīt. Bet kāpēc 
tas gudri nebūtu?

Visus šos gadus esam diskutējuši ar 
teorētiskiem spriedelējumiem, esam ap-
zināti vilcinājušies gaidot uz vēsturnie-
ku vērtējumiem. Šī visa runāšana, kas 
notiek komisijas darbā, nav nesusi ne-
kādu skaidrību, ieteikumus vai risināju-
mus. Un vispārīgi, vai ko risinošu varam 
sagaidīt no tā? Cik gadu nav pagājuši, 
un vēl joprojām netiekam pie mazākās 
skaidrības. Galu galā, no kā mēs baidā-
mies? Paši no sevis? Ar skaidru prātu 
nevēlamies skatīties patiesībai acīs.

Vairs neesam cīnītāji, lai gan lat-
vieši ir visur. Mēs esam palikuši pa-
sīvi, neizdarīgi, bailīgi – tas viss bieži 
noved pie garīgiem traucējumiem. Sa-
metās kauns par to mums un necieņa 
pret tiem, kas nevar skatīties patiesī-
bai acīs un attīrīties. Šodienas valodā 
runājot, mēs terorizējam sevi paši. Un 
mūsu nelabvēļi un naidnieki par mums 
smejas un ņirgājās. Zūd respekts. Zūd 
uzticība vienam pret otru.

Maisi jātver ne jau ziņkārības dēļ, 
bet patiesības un taisnības vārdā. Ja 
mēs paši to nedarīsim, neviens cits to 
mūsu vietā nedarīs, jo citam tas nesāp 
un nerūp.

Mēs varam kļūdīties; par to mums 
vēsture piedos, bet ja neko nedarījām vai 
nemēģinājām darīt ko lietas labā, vēstu-
re bargi mūs visus sodīs un nepiedos.

Jānis J. Dimants, Jr., M.D.
Laikrakstam „Latvietis“

Lasītāja vēstule
No maisiem jātiek ārā…

Laiks
Jancis prasa, vai tas kur der?

Man šķiet, ka ir pie-
nācis laiks kaut ko uz-
rakstīt par laiku. Laika 
man ir diezgan; reizēm 
es pat nezinu, ko iesākt 
ar savu laiku. Kas varē-
tu būt dabīgāks, kā gara 

laika dēļ rakstīt par laiku. No augšmi-
nētā jau būsiet nojautuši, ka es gatavo-
jos rakstīt par laiku, tādēļ netērēsim 
vairāk laiku, bet sāksim strādāt. Es 
rakstīšu par laiku, Jūs lasiet par laiku.

LAIKS ir NAUDA! Šī bieži dzir-
dētā paruna melš niekus, un to nekāda 
ziņā nedrīkstētu mācīt bērniem skolās, 
Es nevaru iedomāties neko muļķīgāku 
par šo parunu. Es esmu nodzīvojis pāri 
par 85 gadiem, tātad garu laiku, bet 
maksājis par šo laiku man neviens nav. 
Kur tad ir tā nauda? Pat mazākā daļiņa 
no šī laika nav man samaksāta. Mans 
paziņa Krišs mēģināja man iestāstīt, ka 
tie garie gadi, ko kalpojām citiem, esot 
bijuši darba gadi, un par šo laiku mums 
esot maksāts naudā. Muļķības. Mums 
maksāja par darbu nevis par laiku. Ja 
mēs būtu sēdējuši uz baļķa un kasījuši 
vēderu nevis zāģējuši kokus, tad gan 

neviens nebūtu tik dulls, ka mums par 
to dotu naudu. Un ja arī būtu bijušas mi-
nūtes vai stundas, kad šmaucām bosu 
un, paslēpušies malkas grēdās, gurķojā-
mies, tad mums tomēr maksāja par dar-
bu, ko boss domāja, ka mēs darām, ne-
vis, ka boss redzēja mūs gurķojamies, 
uzņēma laiku un tad mums samaksāja 
par to laiku. Vēlreiz – Muļķības!

Vai tad ubagam pilsētā, uz trotuāra 
stāvot, kāds sviež naudu cepurē par to, cik 
ilgi viņš stāv? Nē! Viņam krietni pie tā jā-
piestrādā. Jāsaplēš drēbes skrandās, jāno-
mālē mute un piere ar sodrējiem un cauru 
dienu ģīmis jāsavelk tik sāpīgā grimasē, 
ka pats nevar spogulī skatīties, lai nebūtu 
jāraud. Tas ir darbs un aktiera māksla – 
ne laiks. Un kas vēl – ubags visu dienu ir 
uz kājām; vai mēs nezinām, kā kājas var 
sāpēt un niezēt un rauties krampjos? Tam 
ar laiku nav nekāda sakara.

Laiks pats par sevi nekādu labumu 
nenes. Cilvēks ar laiku noveco, viņš ar 
laiku nosirmo, ar laiku arī dabū kriku 
mugurā vai sānos, vai abos divos – 
līdz viņam apnīk dzīvot un žēloties. 
Protams, ir cilvēki, kas nežēlojās; tie 
lamājās un spļaudās.

Vienīgais labais un patīkamais 
laiks ir – Jaunība. Neviens nesūdzas 
par jaunības laiku. Vienīgā sūdzēša-
nās ir, ka tas ir aizgājis un vairs nedo-
mā nākt atpakaļ. „Tā nenāks, nenāks 
vairs, Tā neatgriezīsies...“

Neviens neraud par to, ka bērnība ne-
nāks atpakaļ – vai vīra gadi... Bet par jau-
nību gan lej gaužas asaras. Tad tāda savā-
da lieta; esmu dzirdējis, ka pēc jaunības 
nāk vīra gadi, bet nekad neesmu dzirdējis 
par sievas gadiem... kā tas nāk? Vai tad 
sievietēm tā jaunība velkas līdz pat otrai 
bērnībai? Varbūt tas izskaidro, ka vīram 
jau sirma bārda, bet sievai vēl rozā vaigi.

Mēs esam nonākuši pie fakta, ka tas 
laiks nekur neder; viņš nedara neko labu, 
tikai sliktu. Ko cilvēks varētu sevis labā 
darīt? Cilvēks ir ticis vaļā no bakām un 
citām nejaukām slimībām; kāpēc viņš 
nevarētu tikt vaļā no laika? Mans draugs 
Krišs saka, ka tas tikai laika jautājums. 
Nu protams, ka laika jautājums, tu mūjā-
beli, – par ko tad mēs te visu laiku runā-
jam? Vai par galifē biksēm vai? Muļķis 
tāds, un es viņu saucu par draugu.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

ņa fragments no rokoperas Lāčplēsis, 
kurā spilgti izcēlās tenora Valda Jev-
tejeva solo dziedājums. Interesanti at-
zīmēt, ka Valdis ir bijis Mārtiņa Klišā-
na Domu skolas zēnu kora dziedātājs 
Rīgā, tagad jau profesionāls dziedātājs 
Toronto un kopā ar mums dosies vasa-
rā uz Dziesmu svētkiem. Koncerta pie-

devās neizpalika arī Mārtiņa Brauna 
visiem iemīļotas dziesmas Mīla ir kā 
uguns un Saule, Pērkons, Daugava.

Koncerts beidzās uz īpaši pacilā-
jošas nots ar diriģenta Mārtiņa Klišā-
na pateicības vārdiem korim par trim 
smaga darba mēģinājumu dienām. 
Koncerta organizācijas vadītājs Juris 
Ķeniņš pateicās visiem diriģentiem un 
koncerta administratoriem Andrejam 
Dzintaram un Inesei Gravai-Gubi-

ņai, kas pasniedza mūsu dārgajiem 
māksliniekiem Mārtiņam Klišānam 
un Ērikam Ešenvaldam ciema kukuli 
ar saldumiem savām četru bērnu ģi-
menēm un pateicību Mūzika Baltica 
vadītājai Solvitai Sējānei par atves-
tām nošu grāmatām un CD ierakstiem, 
ko varēja iegādāties visos šīs mūzikas 
nedēļas pasākumos.

Helēna Gintere
Laikrakstam „Latvietis“

Uz „Zvaigžņu ceļu“!
Turpinājums no 10. lpp.
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Latvija pošas simt-
gadei. Gar Latvijas ro-
bežu stāda ozolus simt-
gades piemiņai. Ozols ir 
stiprs un izturīgs koks. 
Kā tādi nelaužami ozoli 
bija vīri, kas cīnījās at-
brīvošanas karā, lai tāda 
robeža būtu.

Viens no šiem vīriem bija kapteinis 
Jēkabs Dzenis. Tā bija Induļa Piksona 
doma Lāčplēša dienā godināt kādu Lā-
čplēsi. Šodien godinām Jēkabu Dzeni 
L.K.O.K.

Jēkabs Dzenis ne labprāt runāja 
par savām kara gaitām, bet viņa apbal-
vojumu saraksts stāsta savu stāstu.

1914. g. oktobrī iesaukts kara die-
nestā. 1916. g. jūlijā paaugstināts pod-
porudčika pakāpē. 1916. g. 30. jūlijā 
apbalvots ar Sv. Annas ordeņa 4. šķi-
ru. 1916. g. septembrī paaugstināts 
porudčika pakāpē. 1916. g. oktobrī 
iecelts par jaunformētās kājnieku iz-
lūku vienības priekšnieku. 1916. g. 
20. oktobrī apbalvots ar Sv. Staņis-
lava ordeņa 3. šķiru ar šķēpiem un 
banti. 1916. g. decembra kaujas no 
23. – 30. decembrim. 1917. g. no 12. – 
18. janvāra kaujas Ložmetējnieka 
kalnā un Kalnciema rajonā. 1917. g. 
martā paaugstināts štāba kapteiņa 
pakāpē. 1917. g. 24. martā apbalvots 
ar Sv. Staņislava ordeņa 2. šķiras ar 
šķēpiem. 1917. g. oktobrī apbalvots 
ar Sv. Annas ordeņa 2. šķiras ar šķē-
piem. Vecākā adjutanta vietas izpildī-
tājs. 1919. g. jūlijā Ziemeļlatvijas ka-
raspēka sevišķu uzdevumu virsnieks. 
1919. g. jūlijā armijas kara satiksmes 
priekšnieks un Jelgavas dzelzceļu 
mezgla komandants. 1922. g. oktob-
rī apbalvots ar L.K.O.K 3. šķiras. 
1924. g. Vecgulbenes dzelzceļa mez-
gla komandants. 1926. g. septembrī 
beidz virsnieku kursu ar 1. šķiru. 
1926. g. oktobrī Rīgas dzelzceļu mez-
gla komandants. 1927. g. februārī Lie-
pājas dzelzceļu mezgla komandants. 
1929. g. novembrī apbalvots ar Triju 
zvaigžņu ordeņa 5. šķiras. 1935. g. 
aprīlī atvaļināts no armijas.

Mani pārsteidza, ka šī informācija, 
ieskaitot Armijas pavēles, pārdzīvoja 
divas naidīgas okupācijas un saglabā-
jusies Latvijas arhīvā.

Jēkabs Dzenis dzimis1893. gada, 
12. septembrī laukstrādnieka, zvej-
nieka ģimenē. Vecāki, uz labāku dzīvi 
cerēdami, meklēja laimi Rīgā. Tēvs 
par nelielu algu strādāja gumijas fab-
rikā, māte gadījuma darbus dzīvokļu 
uzpošanā. Skolā Jēkabam gāja grūti; 
bija jālasa un jārunā krievu valodā, bet 
viņš nepazina krievu burtus. Vecāki 
krieviski nerunāja.

Pēc četrām klasēm pietrūka lī-
dzekļu tālākai izglītībai. Jēkabs sāka 
strādāt gumijas fabrikā PROVODNIKS 

kā izsūtamais zēns. Viens no viņa dar-
biem bija no rīta no drošības skapjiem 
nest lielās grāmatvedības grāmatas uz 
biroju un vakarā atkal atpakaļ. Ar šo 
grāmatu nēsāšanu viņš kļuva par grā-
matveža mācekli. Viņš cītīgi mācījās 
grāmatvedību un apmeklēja vakarsko-
lu. Tad pienāca 1914. gads un pasaules 
kara sākums. Jēkabam bija jāiet kara-
dienestā. Iesaukšanas komisijai viņš 
izteica vēlēšanos būt jātniekos. Tas iz-
devās, un viņš tika iedalīts Guardijas 
Jātnieku rezerves pulkā pie Volhovas 
upes. 1915. gada februārī pulka vadība 
meklēja kadetus piemērotus virsnieku 
kursiem. Jēkabs pārbaudījumu izturē-
ja un tika nosūtīts uz Praporčiku skolu 
Pēterpilī. Skolā pienāca ziņa, ka lat-
viešu pārstāvim Krievijas domē Jānim 
Goldmanim dota atļauja formēt latvie-
šu strēlnieku bataljonus. Deviņi lat-
viešu kadeti no skolas nosūtīja viņam 
lūgumu. Skolu beidzot kā jauniem leit-
nantiem, bija jāparaksta solījums kal-
pot ķeizaram un viņa namam.

Par lielu prieku absolventiem pie-
nāca pavēle viņus sūtīt uz latviešu 
strēlnieku bataljoniem Rīgā. Jēkabu 
iecēla par jātnieku izlūku komandas 
priekšnieku. Bataljons tikai formējās. 
Apgādē bija tikai nepieciešamais, kā 
teikt, tikai gan pa ēdamkarotei. Iera-
dās brīvprātīgie ar appušķotām galvas 
segām un sajūsmas pilni. Varēja sākt 
apmācības. Starp brīvprātīgajiem lie-
lāko tiesu bija Rīgas pašpuikas; tie 
par apmācībām un disciplīnu daudz 
negribēja dzirdēt, tikai ātrāk klupt 
fričiem pie dziesmas. Oktobra beigās 
vācieši ieņēma Ķemerus un virzījās uz 
Sloku. Pretim stājās aiz Rīgas latvie-
šu bataljons – ne pilnīgi apmācīts, ne 
apgādāts.

Kā ievadā teicu, Jēkabs nelabprāt 
runāja par savām kara gaitām, bet 
vienu stāstu atceros. 1916. g. jūlijā 
bataljons atradās Tīreļu purva malā, 
Smārdes pusē. Arī jātnieki, tikai – bez 
zirgiem. Viņiem bija uzdots naktīs iz-
lūkot vācu pozīcijas, sagatavot krievu 
plānotajam uzbrukumam.

Izlūki izspridzināja vācu žogā 
lielāku spraugu. Vācieši pastiprināja 
starplauka apgaismojumu ar gaismas 
raķetēm. Viena iekrita nocirsto koku 
aizsprostā, kur skujas un nocirstie zari 
sāka nikni degt. Ar lielām pūlēm Jēka-
ba izlūkiem izdevās to nodzēst. Citādi 
būtu izcēlies milzu ugunsgrēks, kas 
būtu piespiedis mainīt visu aizstāvības 
fronti. To laikam saprata arī vācieši un 
no 300 m attālām pozīcijām neizšāva 
nevienu šāvienu.

Pēc Ziemassvētku kaujām pulku 
nosūtīja uz Rīgu atpūtā. Tā bija tikai 
dažas dienas. Bija jāatgriežas frontē, 
lai apturētu vācu iebrukumu krievu 
pozīcijās. Krievu armijā bija sācies 
sabrukums. Latviešu vienībās vēl viss 

turējās saprāta robežās, kaut arī netrū-
ka strēlnieku musinātāju un pretkara 
aģitatoru.

Vācieši pārgāja Daugava pie Ik-
šķiles, Nāves salas un 1917. g septem-
brī ieņēma Rīgu. Novembra mēnesī 
Jēkabs saslimst, pieprasa veselības 
uzlabošanas atvaļinājumu un aiz-
brauc uz Tērbatu. 1918. g. sākumā 
tur ienāk vācieši. Sākumā viņi atļāva 
karavīriem brīvi dzīvot, bet pēkšņi 
salika lopu vagonos un aizsūtīja uz 
Rīgu. Ievietoja tukšā Fēniksa fabrikā, 
Jēkabs aizbēga no gūstekņu nometnes 
un strādāja kā laukstrādnieks sievas 
radinieku mājās Strēlniekos, Carni-
kavā.

Otrs karavīra dzīves cēliens sākās 
Valkā 1919. g aprīlī. Viņš pieteicās 
pulkveža Jurģa Zemitāna organizētajā 
Ziemeļlatvijas brigādē. Par Ziemeļnie-
ku ienākšanu Rīgā ir dažādi uzskati, 
un diskusijas neapkusa līdz pat pēdējā 
Brīvības cīnītāja aiziešanai aizsaulē.

Pulkvedis Radziņš bija ieradies 
no Varšavas. Sadarbībā ar kapteiņa-
Vilhelma spēkiem un nepilnīgu ap-
bruņojumu, uzbrukums vainagojās ar 
11. novembra uzvaru un bermontiešu 
izdzīšanu no Kurzemes vispār.

Kara darbības laikā bija lieli postī-
jumi dzelzceļu tīklā. Bija jālabo sliedes 
bruņotam vilcienam, vecas lokomo-
tīves un jāremontē vagonu trūkums. 
Nākošais Jēkaba Dzeņa uzdevums bija 
gādāt, lai armija varētu tos lielot. It se-
višķi, kad Kurzemes frontes pulki bija 
jāpārvieto uz Latgales fronti.

Izbeidzoties kara darbībai, armija 
pārkārtojās miera vajadzībām. Jēkabs 
armiju atstāj 1921. g aprīlī un aizgāja 
uz Madlienu, mēģinot izveidot moder-
nīcu, kā toreiz sauca pienotavas. Mēģi-

Jēkabs Dzenis
Edgara Laķa Lāčplēša dienas referāts
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nājums bija nesekmīgs.
Cīņu biedrs un bijušais priekšnieks 

kapteinis Pēters Ozols aicināja viņu 
atgriezties armijā. 1924. gada februārī 
viņš atkal uzvilka karavīra svārkus, 
un viņu iecēla par Gulbenes dzelzceļa 
līnijas Gulbene – Ieriķi komandantu; 
nostaigāja vairākas dzelzceļa līnijas, 
Gulbene – Ieriķi, Gulbene – Balvi un 
Gulbene – Pļaviņas līnijas, lai apskatī-
tu tiltus un paredzamu iespējamo aiz-
stāvību, ja to vajadzētu.

Pēc gadiem šos komandantu pos-
teņus likvidēja un viņu pārcel uz Ar-
mijas štābu uz satiksmes virsnieku 
kursiem un pēc tam uz pulkiem. Tas 
nesakrita ar Jēkaba nākotnes plāniem. 
Uz viņam piešķirto zemi Carnikavā, 
kā L.K.O.K, viņš bija sācis būvēties, 
iekopt laukus, tomēr, lauksaimnieka 
plāns bija jāatmet.

Sāka būvēt Rūjienas dzelzceļa lī-
niju, un tā gāja cauri viņa īpašumam. 
Tad viņš domāja uzsākt zvejniecību, 
nopirka, tuvu un tālu, bet Pētera lomi 
gadījās reti, un pie turības netika. Ul-
maņa laikā valstī notika pārmaiņas, 
nacionalizēja sveštautiešu uzņēmu-
mus, arī šokolādes fabriku Laima. 
1937. gadā Jēkabam piedāvāja darbu 
Laimā. Viņu iecēla par kasieri.

1940. g. Laimas direktors Rasa 
kaut kādā veidā sadzīvoja ar visām 
neskaitāmajām komunistu komitejām, 
ražošanas procesā nekādu sarežģīju-
mu nebija. Viņu tomēr izveda 14. jūni-
jā. Komunistu laikā Jēkabam izdevās 
sagādāt darbu no armijas atlaistam 
pulkv. Lobem un kādam virsniekam 
no štāba. Tie neviena nepamanīti no-
strādāja visu lielinieku gadu. Lobe 
taisīja kārbiņas šokolādes izlasei. No 
draudošās izvešanas pats Jēkabs pa-
glābās Carnikavas siena šķūnīšos un 
krūmos.

Pēc dažām dienām, kad vācieši 
bija ieņēmuši Rīgu, Jēkabs atgriezās 
Laimā, kur jau bija sapulcējušies strād-
nieki. Visi vienojās, ka darbs būtu jā-
turpina, cik to atļauj izejvielu krājumi, 
bet neviens negribēja uzņemties vadī-
bu. Beigās pierunāja Jēkabu. Un viņš 
to sekmīgi vadīja. Viņa pēdējais pie-
nākums bija Laimu evakuēt uz Vāciju, 
kad krievi bija jau pie Rīgas vārtiem.

Nonācis Drēzdenē, viņš iesaistījās 
karavīru palīdzības darbā. Gētahtas 
nometnē viņš nodibināja un vadīja 
daiļamatnieku nodaļa Handcraft Pro-
duction un veikalu, kur pārdeva ražo-
jumu.

Arī Austrālijā Jēkabs Dzenis bija 
labs organizators. Viņš bija pirmais. 
Sv. Krusta draudzes priekšnieks un 
pirmais Daugavas skola pārzinis.

Viņš vadīja Virsnieku apvienības 
nodalu, viņš vadīja Lāčplēša k.o.k 
biedrības nodaļu. Savā laikā Austrālijā 
bija apzināti vēl 15 L.k.o.k, un viņš no-
dibināja veco strēlnieku nodaļu. 

Jēkabs Dzenis bija neapšaubāms 

patriots un latviešu tradīciju uzturē-
šanas aizstāvis līdz pēdējam elpas vil-
cienam. 1979. gada 12. novembrī viņš 
bija nolēmis apmeklēt 18. novembra 
sarīkojumu Latviešu namā. Saposies 
viņš apsēdās atpūtas krēslā atvilkt 
elpu pirms iziešanas, ar vīna glāzi ro-
kās. Tas ir tieši kā viņu atrada aprūpes 
nama saimniece, kad nāca saukt Jēka-
bu vakariņas.

Gribu atgriezties pie 1943. gada. 
Vācu straujais iebrukums Krievijā ap-
sīka, un vācieši iesauca militārai dar-
bībai arī pulkvedi Lobi, kā Kurzemes 
policijas bataljona komandieri, cīņai 
ar partizāniem Baltkrievijā. Kādu die-
nu bataljona vīri ieraudzīja uz lauka 
mazu zēnu ar gotiņu. Zēns bija pa-
mests. Ko darīt? Komandieris nolemj 
zēnu ņemt līdzi un nodod leitn. Mār-
tiņa Bruna gādība. Viņš vēlāk dzīvoja 
Melburnā un žēl, ka nav saglabājusies 
viņa liecība. Kurzemes bataljons iede-
va Uldim vārdu un dzimšanas dienu, 
18. novembri.

Vēlāk policijas bataljonu pievie-
noja leģionam un pulkvedi Lobi ie-
cēla par 2. pulka, Imantas pulka, ko-
mandieri. Aizejot karā, Lobe vēlējās, 
lai Laima uzņemtos krusttēva gādību 
par viņa pulku un uzturētu tuvību 
ar Rīgu. Volhovas ierakumi nebija 
piemēroti kara zēnam, un Lobe Uldi 
nosūtīja krusttēvam Laima. Visi iz-
vairījās, bet Jēkaba trīs meitas teica: 
„Tu vienmēr gribēji dēlu. Te nu viņš 
ir.“ Viņš piekrita par Uldi rūpēties un 
audzināt miera dzīvei. Tā Uldis nonā-
ca Dzeņu ģimenē. Es apprecēju vidējo 
no viņa meitām, un tā es nonācu Dze-
ņu ģimenē.

Uldis, kā ģimenes loceklis, ar 
mums visiem ieradās Austrālijā 
1949. gadā. Viņš svinēja dzimšanas 
dienu viņam iedotajā 18. novembrī ar 
patiesu prieku un neviltotā sirsnībā. 
Viņš bija reti izpalīdzīgs un atklāts. 
Ģimenes viesībās mūs visus uzjautri-
nāja ar saviem stāstiem par dzīvi fron-
tē un no viņa cirkus zēna dienām. Viņš 
bija interesants sarunu biedrs.

Pārsteigums bija viņa atzīšanās, 
ka viņš ir žīds. Mūsu attiecības tas 
neiespaidoja, bijām viņu pieņēmuši kā 
īstu ģimenes locekli, iesvētītu latvie-

šu baznīcā. Izjutām patiesu līdzjūtību, 
kad viņš izstāstīja, ka redzējis māti no-
šaujam, bet pats izbēdzis.

Bet tad nāca Mascot,* un draudzī-
gās attiecības izira. Jau hronikā parā-
dījās pirmās nepareizības. Un grāmatā 
latvieši un Jēkabs jau bija iztaisīti par 
nacistiem, un latvieši vispār attēloti 
ļoti negatīvi. Ulda apgalvojums, ka 
latvieši vienmēr bijuši pret viņu, nebi-
ja saskatāms.

Rakstītājs bija viņa dēls Marks, 
ar nodomu iztaisīt sensāciju un labi 
nopelnīt. Kad pārmetām Uldim par 
nepareizībām, viņš taisnojās: „Es 
tā neteicu... Markam nevajadzēja tā 
rakstīt... Tas tā nenotika... Tā tas ne-
bija.“ Grāmatā nekas netika mainīts. 
Man liekas, ka Uldis bija padevies do-
lāru kārdinājumam.

Jēkaba mazdēls Māris uzrakstīja 
60 lpp. sūdzību izdevējam, norādot uz 
nepareizībām vēsturē, ka neesot aku-
rāta biogrāfija, bet gan autora vēstures 
tulkojums, un labojumi esot tikai viņa 
ziņā. Grāmatas publicēšanu neizdevās 
apturēt. Sākām domāt par sūdzību tie-
sā par neslavas celšanu. Bet Austrāli-
jas likuma neslava mirušam cilvēkam 
nekādu zaudējumu nevarot sagādāt. 
Mēs nebūtu neko panākuši.

Tagad grāmata esot tulkota 20 
valodās. Tāpat doma par lielfilmu vēl 
nav uzdota, kaut franču filmu sabied-
rība atteikusies no mirušā dēla Marka 
skripta. Tur paldies jāsaka žīdu akadē-
miķiem Amerikā, kas nodarbojas ar 
holokausta viltus cietēju atmaskošanu. 
Viņi apšaubīja, ka Uldis ir žīds.

Varbūt vajadzētu atkal uzņemt 
sakarus ar Uldi, lai uzzinātu viņa no-
domus jaunajā filmā. Ja viņš mums ie-
dotu skriptu izlasīt, varētu sākt domāt 
par attiecību uzlabošanu.

Tā saka, laiks dziedē, bet mēs ar-
vien izjūtam, ka Jēkabs Dzenis tika 
nomelnots, un grāmata meta ēnu uz 
visu latviešu tautu. Tas mūs sāpina vēl 
šodien.

Edgars Laķis
Melburnas Daugavas Vanagu namā,

2017. gada, 11. novembrī

* „Mascot“ – angl. „Talismans“. Grā-
mata un filma par Uldi Kurzemnieku.

Jēkabs Dzenis
Turpinājums no 12. lpp.

Edgars Laķis stāsta par Jēkabu Dzeni.
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Ak, eglīte, ak, eglīte,
Cik gan tu jauka esi!
Tev trijnieks katrā zariņā,
Un divnieks pašā galiņā.

Ziemsvētku dzies-
ma, dziedama pēc mel-

diņa Ak, eglīte, ak, eglīte. Vācu laikā 
divnieka vietā dziedājām cobers.

1940. gada Ziemsvētku (aizliegts 
vārds) sarīkojumā uzvedam skatu no 
Doku Ata Mans dzīves rīts. Dzied 
koris. Viena no dziesmām ir Ak, Aiz-
baikal, tālais. Komunistu funkcionārs 
speciāli atbraucis no Rīgas mūs pār-
baudīt; vēlāk teicis, ka pasākums bijis 
tikai tāds tinge-tangels. Tikai viena 
kārtīga dziesma. Mēs visi zinām, kura 
tā bija, vai ne?

Vēlāk māte ar gudru ziņu, izman-
tojot kādu dzejoli par Klimas atslēdz-
nieku, izveido runu kori, ar ko aplai-
mot Rīgas inspicentus. Atslēdznieks 
ir maršals Vorošilovs. Toreiz varonis, 
šodien runā, ka bijis paviegls.

Var tikai brīnīties par aģitpropu 
stulbumu. Viens mums ar putām uz 
lūpām stāstīja, ka buržuāziskās Latvi-
jas laikā pat siens ievests no Padomju 
Savienības. Kaut ko tādu stāstīt lauku 
bērniem? Salīdzinājumā ar viņiem 
varbūt mazais Kalniņš nemaz tāds 
idiots nebija.

Palikusi prātā vēl viena epizode. 
Sēžam pusdienās pie kopgalda. At-
braukuši viesi. Daži runā tikai krie-
viski. Arī viņus nosēdina pie kopgal-
da. Var redzēt, ka viņi jūtas nedroši. 
Kāpēc? Bailes, ka ēdiens saindēts? Lai 
paskatās uz mazo Celmu, kas šķīvi de-
goši karstas zupas izstrebj trīs minūtēs 
un prasa vēl!

Patriotisku jūtu mudināts biju sko-
lā nodibinājis pretestības kustību, kurā 
uzņēmu arī vietējā komunista dēlu, 
gan ne bez iepriekšējas nopratināša-
nas. Piemērotu kadru skaits bija ļoti 
ierobežots. Viņš bija lāga zēns un no 
politikas nesaprata ne ā, ne bē. Es biju 
uzrakstījis arī kustības darbības pār-
skatu un deklarējis mērķus. Šis doku-
ments bija vēlāk nonācis tēva rokās, un 
viņš mīlēja viesībās citēt no tā atseviš-
ķus paragrāfus citiem par amizieri un 
man par kaunu. Saturu vairs neatceros.

Mammas grāmatplaukts bija pilns 
ar režīma neatzītām un aizliegtām grā-

matām un žurnāliem, starp tiem arī 
Aizsargi. Es tos biju aiznesis uz meite-
ņu internātu. Pēkšņi no Izglītības ko-
misariāta vai kādas citas vietas ieradās 
kontrole. Paslēpām žurnālus gultā zem 
matrača. Mīļais, baltais Dievs! Viņi 
sāka skatīties arī zem matračiem. Tieši 
pie gultas, kurā bija noslēpti žurnāli, 
kontrole apstājās.

1941. gads jau tā bija notikumiem 
bagāts arī bez jūnija. Mana māte bija 
skolotāju kursos Rīgas jūrmalā. Kur 
slēpās tēvs, – nezinu. Bomamma man 
atskrēja pakaļ uz skolu. Esot sācies pir-
mais izsūtījuma vilnis, un man esot jā-
brauc uz Rīgu un jāpaliek pie mūsu ģi-
menes draugiem Krūmiņiem. To nakti 
pārgulēju Dzirnezera malā skolas siena 
šķūnī. Nakts pagāja caurā miegā. Vis-
apkārt čabēja siens. Žurkas. No rīta bo-
mamma bija atkal klāt, un abi devāmies 
uz Gaujas pieturas punktu. Par savu 
rīta gājienu viņa vēlāk dzejiski stāstīja, 
ka esot skrējusi kā vajāta stirna.

14. jūnijā no mātes radiem aizvesti 
trīs cilvēki: Videvuds un Herta Grants-
kalni un sešus mēnešus vecais Dainis. 
Apcietināšanas brīdī mājās ir tikai 
Herta ar abiem bērniem. Viņus aizved 
uz savākšanas punktu Lilastes stacijā. 
Videvuds, lai būtu kopā ar ģimeni, sa-
vākšanas punktā piesakās pats. Cilvē-
kus salādē preču vagonos, vīriešus un 
sieviešus atsevišķi. Pusotra gada veca-
jam Jurim atļauj palikt pie Hertas ve-
cākiem. Videvuds nomirst bada nāvē 
1942. g. 4. decembrī Uraļskas nomet-
nē, savu ģimeni neredzējis.

Herta ar Daini no izsūtījuma at-
griežas Latvijā 1947. gadā. Juris man 
vēlāk stāstīja, ka Dainis nav runājis 
latviski. Reiz Herta prasījusi, lai viņš 
Daini pavadā apkārt bērna ratiņos, Ju-
ris atbildējis, ka viņš to krievu apkārt 
nestums. Daini 1990. gados pieveic al-
kohols, un Juris izdara pašnāvību.

* * *
Klīstam ar Krūmiņa Uldi apkārt 

pa pilsētu. Kādu dienu ļaudīm pie-
bāztā tramvajā satiekamies ar baskāji, 
gleznotāju Irbīti. Vai jūsu pusē daudz 
aizveda, – viņš skaļā balsī noprasa. 
Neko nezinām, – mans draugs atbild 
un nākamā pieturā izmetamies ārā. 
Gudrojam, vai tas tiešām bijis Irbītis 
vai kāds provokators.

Biju saticis Irbīti jau iepriekš, kad 
viņš apstaigāja lauku mājas, piedāvā-
dams pirkt savus pasteļus. Diemžēl 
viņa īpatnības aizēnoja viņa talantu. 
Viņu uzskatīja par ķertu.

17. jūnijā sākas jauns izsūtījuma 
vilnis. Cietumi pilni apcietinātiem. 
Lai kādu nošautu, nav vajadzīgs tiesas 
spriedums. Pēc nedēļas mēs ar māti 
atgriežamies mājās. Vakarā nezin no 
kurienes pārrodas arī tēvs. Mūsu ģi-
menei, kā par brīnumu, aizvešanas nav 
skārušas.

* * *
Beidzot elektrizējošā ziņa, kas liek 

mums gavilēt. 22. jūnijā vācieši uz-
brūk Padomijai. Barbarosa sāk savu 
gājienu uz austrumiem. Vai mēs zinā-
jām, ka atbrīvotāji bija mūs iepriekš 
iztirgojuši? Protams, ka ne.

Pa Saulkrastu šoseju, kas iet ga-
rām skolai, uz Rīgas sākuši virzīties 
mazi, lieli un vidēji lielgabali. Zirgu 
peldinātājus vairs nedzird dziedam. 
Vācieši zibenīgi virzās uz priekšu un 
drīz stāv pie Rīgas vārtiem. Satiksme 
tagad pagriezusies uz otru pusi. Neuz-
varamā sarkanarmija bēg. Carnikavas 
stacijā uz blakus sliedēm stāv ešelons, 
kas tāpat kā stacijas laukums pilns ar 
karavīru mantām un kara materiāliem, 
ko atstājuši korpusa štābs un 183. strēl-
nieku divīzija.

Saņemam ziņu, ka spridzinās Gau-
jas dzelzceļa tiltu, kas atrodas apmē-
ram 1,5 km no manu vecvecāku mājām. 
Mēs un citu tuvāko māju ļaudis doda-
mies uz Elksnīšiem – vietu pie jūras. 
Aiz kāpas aug alkšņu mežs, jo te pieej-
ams saldais ūdens. Īsti džungļi. Laikam 
palikām tur diennakti. Nekas nenotiek. 
Vēlāk uzzinām, ka čekisti mēģinājuši 
tiltu uzspridzināt trīs reizes, un katru 
reiz vadus pārgriež trīs latviešu karavī-
ri – sarkanarmijas dezertieri. Par izlū-
ku darbojies kāds carnikavietis. Čekisti 
karavīrus sagūsta, ar durkļiem nonāvē 
un turpat pie tilta aprok. Ķērāju ķēde 
iziet cauri arī mūsmājas laukiem.

Un tad pienāk diena, kad čekistu 
vairs nav. Abi Gaujas tilti stāv kā stā-
vējuši. Ir sācies vācu laiks.

Uldis Siliņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Šis un tas no manas dzīves (17)
Padomju okupācija
Sešpadsmitais turpinājums. Sākums LL472, LL473, LL474, LL475, LL477, LL478, LL480, LL481, LL483, LL484, LL487, 
LL488, LL490, 492, 495, 496.

padomju lēmumiem, kā arī pasākumu 
radošajām komandām).

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētki, kas notiek Latvi-

jas valsts simtgades zīmē, Rīgu pie-
skandinās no 2018. gada 30. jūnija līdz 
8. jūlijam. XXVI Vispārējos latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētkus organi-
zē Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 
kas ir Kultūras ministrijas padotībā 
esošā valsts iestāde, atbalsta lieldraugi 

Swedbank, Elektrum, Latvijas Mobi-
lais Telefons (LMT), kā arī atbalstītāji 
Rimi, Squalio un Circle K Latvia. 

Inga Vasiļjeva
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētki
Sabiedrisko attiecību vadītāja

Dziesmu un deju svētku biļetes
Turpinājums no 5. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 15. martā, plkst. 10.30 
LAIMAS kino rīts ALB namā.
Svētdien, 18. martā, plkst. 9.30 No-
vuss Tālavā.
Trešdien, 21. martā, plkst. 11.00 iz-
braukšana no ALB nama LAIMAS 
pusdienām The Gully, Tee Tree Gul-
ly. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
19. martam.
Trešdien, 21. martā, plkst. 19.00 
DLOA sēde Tālavā.
Ceturtdien, 22. martā, plkst. 11.00 
LAIMAS Scrabble ALB namā. Lūdzu 
pieteikties LAIMAS birojā.
Sestdien, 24. martā, plkst. 11.00 Ade-
laides Latviešu skolas Lieldienas Tā-
lavas dārzā. Latviskā olu krāsošana, 
šūpošanās, ripas sišana, ripināšana un 
citas Lieldienu nodarbes.
Sestdien, 24. martā, plkst. 11.00 LAI-

MAS pavārmākas kurss ALB namā. 
Ulla Gicašvili demonstrēs gaļas irbīšu 
recepti. Dalības maksa $5. Visi laipni 
aicināti.
Svētdien, 25. martā, plkst. 9.30 No-
vuss Tālavā.
Svētdien, 25. martā, plkst. 14.00 Lat-
vijas koklētājas Laimas Jansones kon-
certs Latviešu ev. lut. baznīcā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 18. martā, plkst. 11.00 
Gavēņa laika 5. svētdienas dievkal-
pojums. Pēc dievkalpojuma draudzes 
pilnsapulce.
Piektdien, 30. martā, plkst. 11.00 
Lielās Piektdienas dievkalpojums ar 
dievgaldu.
Svētdien, 1. apr., plkst. 11.00 Kristus 
Augšāmcelšanās svētdienas dievkal-
pojums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 17. martā, plkst. 12.00 
Rummy un zolītes pēcpusdiena Lat-
viešu namā. Maksa $10.
Sestdien, 24. martā, plkst. 11.00 Liel-
dienu sagaidīšana Latviešu namā. Krā-
sosim olas Latviešu gaumē un svētku 
sajūtu radīsim ar dziesmām, dančiem 
un rotaļām. Mielosimies ar garšīgām 
pusdienām, un jautri pavadīsim laiku 
visi kopā.
Svētdien, 1. apr., plkst. 9.00 Lieldienu 
Svētdienas rīts. Lūdzu ņemt līdzi gro-
ziņus. Visi mīļi gaidīti pie D. un R. Va-
nagiem, 86 Burns Parade, Chapel Hill.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Piektdien, 30. martā, plkst. 13.00 

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
17. marts
Ģertrūde, Gerda
1378. Kurzemes bīskaps Oto piešķir 
pilsētas tiesības Aizputei.
1898. aktrise Emma Ezeriņa.
1928. dramaturgs Gunārs Priede.
1938. Polija dod ultimātu Lietuvai nor-
malizēt attiecības.

18. marts
Ilona, Adelīna.
1949. sabiedriska darbiniece Austrā-
lijā, laikraksta Austrālijas Latvietis 
izdevēja Latvian Publishing galvenā 
īpašniece Gunta Vagare.

19. marts
Jāzeps, Juzefa
1925. krokodilu mednieks Austrālijā 
Arvīds Būmentāls.
1937. SLT aktieris un diriģents Jānis 
Ķauķis.
1938. Lietuva piekrīt Polijas ultimā-
tam normalizēt attiecības.
1959. ALT aktieris Pēteris Saulītis.

20. marts
Made, Irbe
1971. sabiedriskā darbiniece Austrālijā 
Amanda Hirsta-Vaita (Hirts-Whyte).

21. marts
Dzelme, Una, Unigunde, Benedikts, 
Benedikta
1906. valodniece, dzejniece Valerija 
Bērziņa-Baltiņa.

22. marts
Tamāra, Gabriela, Gabriels, Dziedra
Starptautiskā ūdens diena 
1926. žurnālists Zigurds Mežavilks.
1931. rakstnieks, dzejnieks, literatūras 

zinātnieks, Latvijas Okupācijas muze-
ja biedrības valdes priekšsēdētājs Val-
ters Nollendorfs.
1943. sabiedrisks darbinieks Austrā-
lijā, SLT aktieris un režisors Jānis 
Grauds.
1949. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā, muzikants Andris Kariks.

23. marts
Mirdza, Žanete, Žanna
1983. Stratēģiskās aizsardzības inicia-
tīva: ASV prezidents Ronalds Reigans 
paziņoja par plāniem veidot tehnoloģi-
jas, lai pārtvertu ienaidnieka raķetes; 
prese to nosauca par Zvaigžņu kariem.

24. marts
Kazimirs, Izidors
Pasaules meteoroloģijas diena.
1908. dzejnieks Andrejs Balodis.
1943. bibliogrāfe, prof. Baiba Sporāne.
1988. latviešu vieglatlēte Aiga Gra-
buste.

25. marts
Māra, Mārīte, Marita
Komunistiskā genocīda upuru piemi-
ņas diena)
1893. kapteinis Kārlis Labsvīrs.
1949. no Rīgas uz Omskas un Tomskas 
apgabaliem Sibīrijā deportē 42 178 
Latvijas iedzīvotājus. No Latvijas 
uz Sibīriju 33 ešelonos tiek izvestas 
13 624 ģimenes. No Latvijas, Lietu-
va un Igaunijas tika izvesti vairāk kā 
92 000 cilvēku.
1986. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Lisa Perejma.

26. marts
Eiženija, Ženija

1883. (j.s., pēc v.s. 14. martā) latviešu 
ģenerālis, vācu okupācijas laikā lat-
viešu pašpārvaldes iekšlietu ģenerāl-
direktors Oskars Dankers.
1943. dzejnieks, atdzejotājs Uldis 
Krasts.
1943. dzejnieks Juris Veitners.

27. marts
Gustavs, Gusts, Tālrīts
Starptautiska teātra diena
1933. Latvijas valdība slēdz Latvijas 
Nacionālsociālistu Partiju.
1946. tēlnieks, Rietumaustrālijas Tēl-
nieku apvienības (WASA) līdzdibinā-
tājs Māris Raudziņš.
1958. Ņikita Hruščovs kļuva par PSRS 
Ministru Padomes priekšsēdētāju, no-
mainot Nikolaju Bulgaņinu.

28. marts
Gunta, Ginta, Gunda
1923. mākslas zinātniece Tatjana Suta.
1934. sabiedrisks darbinieks, garīdz-
nieks, mediķis, LZA īstenais loceklis 
prāv. Jānis Priedkalns.
1988. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Jana Andersone.

29. marts
Aldona, Agija
1947. garīdznieks Klāvs Bērziņš.
2004. NATO tika uzņemta Bulgārija, 
Igaunija, Latvija, Rumānija, Slovākija 
un Slovēnija.

30. marts
Nanija, Ilgmārs
1942. valodniece, dramaturģe Baiba 
Metuzāle-Kangere.
1948. garīdznieks, LELBĀL arhibīskaps 
(1994-2015) Elmārs Ernsts Rozītis.  ■
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 13. martā.
€1 = 1,56830 AUD
€1 = 0,88650 GBP

€1 = 1,68420 NZD
€1 = 1,23780 USD

Lielās Piektdienas dievkalpojums ar 
dievgaldu. Kalpos diakons Ivars Ozols.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 16. martā – 18. martam, 
ESGAV (Gaidas un skautu) 40. nomet-
ne.
Sestdien, 17. martā, plkst. 12.00 Le-
ģiona dienas un plkv. Kalpaka atceres 
sarīkojums DV mītnē. Juris Bruns 
stāstīs par savu dienesta laiku  Vjetna-
mā. Dziedās kora ansamblis. Uzkodas 
un atspirdzinājumi. Visi mīļi gaidīti.
Sestdien, 17. martā, Zilo aču slēpo-
tāju kluba pilnsapulce Latviešu namā.
Sestdien, 24. martā, Daugavas skolas 
Lieldienu izstāde.
Sestdien, 24. martā, plkst. 12.00 Mel-
burnas Latviešu biedrības pilnsapulce 
Latviešu namā.
Svētdien, 25. martā, plkst. 13.00 Bī-
beles studija Sv. Krusta baznīcā.
Sestdien, 31. martā, plkst. 14.00 Lat-
vijas koklētājas Laimas Jansones kon-
certs Latviešu namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 18. martā, plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 25. martā, plkst. 11.00 Pū-
polu svētdienas dievkalpojums Sv. 
Krusta baznīcā.
Piektdien, 30. martā, plkst. 11.00 
Lielās Piektdienas dievkalpojums Sv. 
Krusta baznīcā.
Piektdien, 30. martā, plkst. 14.00 
Lielās Piektdienas dievkalpojums Sv. 
Mateja baznīcā.
Svētdien, 1. apr., plkst. 6.30 Lieldie-
nas rīta dievkalpojums Sv. Krusta baz-
nīcā.
Svētdien, 1. apr., plkst. 11.00 Lieldie-
nas dievkalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Svētdien, 18. martā, plkst. 13.00 
Daugavas Vanadžu pusdienas. Visi 
mīļi gaidīti.
Svētdien, 25. martā, plkst. 10.00 Liel-
dienu sagaidīšana Latviešu Centrā. 
Visi laipni aicināti uz ģimenes dienu. 
Programmā: Raibākās olas konkurss 
(Nesam līdzi un lepojamies ar pašu 
krāsotām, raibām Lieldienu olām), Olu 
konkurss (Nesam līdzi un lepojamies 
ar pašu krāsotām, raibām Lieldienu 
olām), Olu krāsošana (Olas un sīpolu 
mizas būs sagādātas), Olu ripināšana 
un olu kaujas. Rokdarbi maziem un 
lieliem bērniem. Olu meklēšana. Uz-
kodas, kūkas un kafija. $5 no personas; 
bērniem līdz 12 gadu vecumam – bez.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 18. martā, plkst. 10.30 
dievkalpojums.

Ceturtdien, 29. martā, plkst. 18.00 
dievkalpojums. Zaļā ceturtdiena.
Piektdien, 30. martā, plkst. 15.30 
dievkalpojums Jāņa baznīca Pertā. 
Lielā Piektdiena.
Svētdien, 1. apr., plkst. 10.30 dievkal-
pojums. Lieldienas.

Sidnejā
Sestdien, 17. martā, DV Sidnejas no-
daļas Leģiona atceres dienas sarīko-
jumi: plkst.11.00 Ziedu nolikšana DV 
nodalījumā latviešu kapos Rukvudas 
kapsētā; plkst.12.00 Leģiona atceres 
sarīkojums un pusdienas DV namā 
Benkstaunā.
Sestdien, 24. martā, plkst. 13.30 re-
žisores 3 Daces Pūces filmas Latviešu 
namā. Annija, Mēness nogurdinātais 
un Tango. Pirms izrādes: kafejnīcā 
zupa.
Sestdien, 31. martā, plkst. 13.00 DV 
namā Benkstaunā Lieldienu olu krāso-
šana un paskas gatavošana. Visi laipni 
ielūgti. Laicīgi sameklējiet un savāciet 
sīpolu mizas un baltas olas!
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 18. martā, plkst. 10.00 Cie-
šanu laika dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu.
Svētdien, 25. martā, plkst. 10.00 Cie-
šanu laika dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu.
Svētdien, 25. martā, plkst. 10.00 Pū-
pola svētdienas dievkalpojums ar Svē-
to Vakarēdienu.
Svētdien, 1. apr., plkst. 10.00 Kristus 
Augšāmcelšanās svētku dievkalpo-
jums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 18. martā, plkst. 9.30 Gavē-
ņa V dievkalpojums.
Svētdien, 25. martā, plkst. 9.30 Pū-
polsvētdienas dievkalpojums ar diev-
galdu.

Zelta piekrastē

Latvijā
Piektdien, 16. martā, plkst. 18.00 
Lielajā ģildē notiks krāšņs labdarības 
koncerts, kurā uzstāsies pūšamins-
trumentu virtuozi no ASV – Mērijas 
Hārdinas-Beilora universitātes pūtēju 
orķestris diriģenta Nila Landsberga 
vadībā. Koncertā viņiem pievienosies 
Latvijas Universitātes pūtēju orķes-
tris un diriģenti Jānis Puriņš un Jānis 
Kaģis. Pateicoties labdaru atbalstam, 
ieeja koncertā būs bez maksas, ar ie-
lūgumiem, kurus iespējams saņemt 
visās Biļešu paradīzes tirdzniecības 
vietās.
Piektdien, 16. martā, un 17. martā 
Liepājā gaidāms lielkoncerts LIEPĀJA 
izAICINA – vērienīgākais valsts simt-
gades populārās mūzikas koncerts, 
kurš vienkopus pulcēs tik daudz jau-

niešus. Uz Liepājas Olimpiskā centra 
arēnas skatuves uzstāsies 500 jauniešu 
no 14 kolektīviem no visas Latvijas.
Svētdien, 25. martā, plkst. 15.30 LU 
Lielajā aulā – Inta Teterovska Rīgas 
koru grupas skate. Ieeja brīva.
Pirmdien, 26. martā, plkst. 19.00 
VEF Kultūras pilī – kopā ar jauniešu 
kori Balsis svinēsim izcilās Dailes 
teātra aktrises Olgas Dreģes jubileju 
https://www.bilesuparadize.lv/ lv/
performances/performance/14093
Līdz 31. martam Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja galvenās ēkas 4. stā-
va izstāžu zālēs (Rīgā, Jaņa Rozentāla 
laukumā 1) ciklā Paaudze būs skatā-
ma Dainas Riņķes gleznu izstāde no 
LNMM kolekcijas.
Līdz 1. aprīlim Liepājas muzejā Kūr-
mājas prospektā 16/18 būs iespēja 
apskatīt izcilā latviešu mākslinieka 
Jāņa Zuntaka (1906-1985) zīmējumu 
izstādi Jānis Zuntaks. Akti. Pirmo rei-
zi Latvijā eksponēti Liepājā dzimušā 
un Toronto mirušā mākslinieka aktu 
zīmējumi, kas tapuši 20. gadsimta 
60. un 70. gados.
Līdz 15. aprīlim Mākslas muzejā 
RĪGAS BIRŽA (Doma laukumā 6, 
Vecrīgā) skatāma izstāde Artistry. 
Polijas tēlniecības 100 gadi no Poli-
jas Tēlniecības centra Oroņsko darbu 
kolekcijas. Par projekta moto ir izvē-
lēts Darias Malickas (Daria Malicka) 
darbs Kunszt jeb Artistry, jēdziens, 
kuru latviešu valodā varētu tulkot kā 
meistarība, lietpratīgums, mākslinie-
ciskums. Šie vārdi raksturo pēdējos 
simts gados vairāku poļu mākslinieku 
paaudžu radītās skulptūras, objektus, 
instalācijas un video filmas, kas no ap-
tuveni 2000 darbu lielās kolekcijas ir 
atvestas uz Rīgu.
Līdz 10. jūnijam Dailes teātra Mākslas 
telpā Brīvības 75 apskatāma fotogrāfa 
Gunāra Janaiša personālizstāde BI-
JUMS. Izstāde bez maksas būs apska-
tāma stundu pirms katras Dailes teātra 
izrādes, kā arī izrāžu laikā.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.
Cena $6 par 1 cm vienā slejā. 

Minimums $10.
Tieši šis laukumiņš izmaksās 

tikai $32.


