
N o s l ē d z a s 
1991. gada Janvāra ba-
rikāžu aizstāvju kalen-
dārā atcere. Mēdz sacīt, 
ka no vēstures jāmācās, 
visbiežāk gan diemžēl 

nepasakot, ko tieši. Ko varam secināt 
no šīs savas vēsturiskās pieredzes?

Toreiz, pirms 28 gadiem, mūsu 
stratēģiski svarīgo infrastruktūru – 
valdības iestādes, TV, Daugavas tiltus, 
u.c. izgāja sargāt daudzi tūkstoši brīv-
prātīgo aizstāvju kailām rokām.

Tika veikts milzu organizatoris-
kais darbs, lai Rīgā un citās Latvijas 
pilsētās novietotu barikādēm vajadzī-
go smago lauksaimniecības tehniku, 
dzelzsbetona bluķus u.c. materiālus; 
lai koordinētu apziņošanu, izlūkdar-

bību u.c.
Ja pieredzētais jāmēģina izteikt 

dažās atziņās, tās varētu būt šādas.
1. Jaunveidojamo valsti aizsargāja 

visa tauta. Cilvēki netika šķiroti pēc 
etniskā, mantiskā vai cita parametra; 
katrs nāca savas pārliecības dēļ. Mēs 
beidzot bijām pavisam tuvu mērķim! 
Kad, ja ne tagad, kas, ja ne mēs pēc 
piecdesmit apspiestības, pazemojuma 
gadiem atgūsim SAVU VALSTI? Tas 
bija laiks, kad doma vien par to radīja 
pacēlumu un satraukumu.

2. Barikādēs valdīja milzīga, līdz 
tam nepiedzīvota tautas kopības un 
vienotības sajūta, pienākums pret 
atdzimstošo valsti. Valdīja pacilātība 

Barikāžu laiks 
bija īpašs laiks, tas 
bija viens no likte-
ņlaikiem Latvijas 
valsts pastāvēša-

nas vēsturē. Tauta zināja, kas ir jādara. 
To, kas barikāžu laikā dzima cilvēku 
apziņā, neviens nekad nav spējis iz-
dzēst, un tas paliks uz visiem laikiem, 
sacīja Saeimas priekšsēdētāja Ināra 

Mūrniece svētdien, 20. janvārī, iede-
dzot 1991. gada notikumiem veltīto 
piemiņas ugunskuru Doma laukumā.

Kā akcentēja I. Mūrniece, ikvie-
nu barikāžu dalībnieku vadīja augsta 
motivācija. Tā bija personīgā izvēle, 
ģimenes izvēle un visas tautas kopī-
ga izvēle – sargāt Latviju. Arī šodien, 
atceroties to laiku, mēs skaidri zinām, 
ka Latviju mēs sargāsim vienmēr.

I. Mūrniece uz-
svēra, ka šādi atceres 
brīži, kad mēs piemi-
nam un godinām ba-
rikāžu laika upurus, 
kavējamies atmiņās, 
vērtējam un analizē-
jam, ir ļoti svarīgi. To-
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PBLA pārstāvniecī-
ba paziņo, ka tradicionā-
lie saviesīgie vakari, kas 
ierasti notika PBLA bi-
rojā, katra mēneša otrajā 
piektdienā un pulcināja 

Rīgā esošos tautiešus no visas pasau-
les uz saviesīgām pārrunām, turpmāk 
notiks reizi ceturksnī – mēneša pirma-
jā piektdienā.

2019. gadā saviesīgie vakari tiek 
plānoti marta, jūnija, septembra un 
decembra mēnešos. Katram vakaram 
tiks izvēlēta aktuālu pārrunu tēma.

Nākamie Vīna vakari plānoti 
1. martā, 7. jūnijā, 6. septembrī un 
6. decembrī, PBLA birojā, Lāčplēša 
ielā 29-5; sākums plkst. 18.00. Esat 
laipni aicināti!

PBLA
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Latvijas pilsonības atjaunošana
Kas ir jāzin
Latvijas pilsonību var atjaunot 
pēc personas lūguma, ja tā 
zaudēta:
1. vecāku vai adoptētāju izvēles dēļ 

bez personas rakstveida piekriša-
nas – atjaunot var līdz 25 gadu ve-
cumam;

2. atsakoties no Latvijas pilsonības vai 
Latvijas pilsonība atņemta, jo iegū-
ta; Eiropas Savienības dalībvalsts, 
Eiropas Brīvās Tirdzniecības Asoci-
ācijas dalībvalsts, Ziemeļatlantijas 
līguma organizācijas dalībvalsts, 
Austrālijas, Brazīlijas, Jaunzēlan-
des pilsonība

Kārtību, kādā tiek pieņemts un iz-
skatīts iesniegums par Latvijas pilso-
nības atjaunošanu reglamentē Minis-
tru kabineta 2013. gada 24. septembra 
noteikumi Nr.975. Latvijas pilsonības 
zaudēšanas un atjaunošanas kārtība

Latvijas pilsonību neatjauno 
personai:
1. kura ieguvusi Pilsonības likumā 

nepieļautās valsts pilsonību (izņē-
mums ir pieļaujams, ja personai ir 
Eiropas Savienības dalībvalsts, Ei-
ropas Brīvās Tirdzniecības Asoci-
ācijas dalībvalsts, Ziemeļatlantijas 
līguma organizācijas dalībvalsts, 
Austrālijas, Brazīlijas, Jaunzēlan-
des pilsonība);

2. kura, apliecinot piederību pie Lat-
vijas pilsonības vai naturalizējoties, 
apzināti sniegusi nepatiesas ziņas, 
tādējādi nepamatoti ieguvusi Latvi-
jas pilsonību un kurai Latvijas pilso-
nība ir atņemta ar tiesas spriedumu;

3. uz kuru attiecas Pilsonības liku-
ma 11.pantā noteiktie ierobežojumi 
(izņēmums ir pieļaujams, ja persona 
dien Eiropas Savienības dalībvalsts, 
Eiropas Brīvās Tirdzniecības Asoci-
ācijas dalībvalsts, Ziemeļatlantijas 
līguma organizācijas dalībvalsts, 
Austrālijas, Brazīlijas, Jaunzēlandes 
bruņotajos spēkos vai militārā orga-
nizācijā).

Nepieciešamie dokumenti:
1. iesnieguma veidlapa

2. personu apliecinošs dokuments 
(pase, identifikācijas karte); 

3. izziņa par sodāmību (tikai attiecī-
bā uz personām, kuras sasniegušas 
14 gadu vecumu), ko izsniegusi un 
parakstījusi kompetentā iestāde 
pilsonības valstī un kura izsniegta 
ne agrāk kā sešus mēnešus pirms 
iesnieguma par Latvijas pilsonības 
atjaunošanu iesniegšanas, vai do-
kumentārs apliecinājums par to, ka 
šādu izziņu nav iespējams iegūt; 

4. dokuments par valsts nodevas samak-
su 21,34 euro apmērā vai 7,11 euro 
apmērā – politiski represētai perso-
nai, pirmās grupas invalīdam, bāre-
nim, bez vecāku gādības palikušam 
bērnam un personai, kura saskaņā ar 
likumu ir atzīta par trūcīgu. 

Valsts nodeva jāpārskaita uz ze-
māk norādīto kontu:

Bankas rekvizīti
Saņēmējs: VALSTS KASE, TRELLV22
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konts: LV35TREL1060140919700
Iemaksas mērķis: Valsts nodeva par at-
teikšanās no Latvijas pilsonības un pil-
sonības atjaunošanas dokumentēšanu.

Kur var iesniegt dokumentus?
1. jebkurā Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā;
2. Latvijas diplomātiskajā vai konsulā-

rajā pārstāvniecībā;
3. nosūtot pa pastu Pilsonības un mig-

rācijas lietu pārvaldei uz adresi: 
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-
1026

Svarīgi!
Izziņai par sodāmību jābūt tulko-

tai latviešu valodā (izņemot, ja doku-
ments ir angļu, vācu, franču vai krievu 
valodā) un legalizētai normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.

Legalizācija nav nepieciešama 
dokumentam, kas izsniegts Eiropas 
Savienības valstīs, Eiropas Ekonomi-
kas Zonas valstīs vai Šveices Konfe-
derācijā izsniegtajiem publiskajiem 
dokumentiem, kas ir paredzēti izman-
tošanai Latvijā. Kā arī dokumentam, 
kas izsniegts valstīs, ar kurām Latvija 

ir noslēgusi divpusējos līgumus par 
tiesisko palīdzību un tiesiskajām attie-
cībām civilajās, ģimenes un krimināl-
lietās: Baltkrievija, Kirgiztāna, Krie-
vija, Moldova, Ukraina, Uzbekistāna.

Informācija par dokumentu 
legalizāciju atrodama: http://www.
mfa.gov.lv/konsulara-informacija/
d o k u m e n t u - a p l i e c i n a s a n a - a r -
apostille-un-legalizacija

Nosūtot iesniegumu pa pastu, tam 
jāpievieno personu apliecinoša doku-
menta kopija (nav notariāli jāaplieci-
na), izziņa par sodāmību (oriģināls ar 
tulkojumu) un dokuments, kas aplieci-
na valsts nodevas apmaksu.

Kur var saņemt papildu 
informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadī-
jumā informāciju var iegūt rakstot 
uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai 
arī darba dienās zvanot pa tālruni 
+371 67209400.

h t t p s:// w w w.p mlp.gov. l v / l v /
sakums/pak alpojumi /p i l soniba /
pilsonibas-registracija/ lat vijas-
pilsonibas-atjaunosana.html

Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde

PBLA paziņojums
Izmaiņas PBLA saviesīgo vakaru kārtībā
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2019. gada 11. jan-
vārī pienākumus sācis 
pildīt Ārlietu ministri-
jas speciālo uzdevumu 
vēstnieks diasporas jau-
tājumos Aivars Groza.

Darbu Ārlietu ministrijā Aivars 
Groza uzsāka 1994. gadā Plānošanas 
grupā, bijis ministru prezidenta pa-
domnieks (1995.-1997. un 1999.-2000.). 
A. Groza strādājis vēstniecībā Vācijā, 
pildot padomnieka pienākumus (1997.-
1999.). No 2000. līdz 2005. gadam 
viņš bijis vēstnieks Beļģijā un Luk-
semburgā (nerezidējošs), laika posmā 
no 2005. līdz 2010. gadam – vēstnieks 
Austrijā, nerezidējošais vēstnieks Li-
htenšteinā, Slovākijā, Slovēnijā, Švei-
cē un Ungārijā, kā arī ģenerālkonsuls 
Sanktpēterburgā (2010.-2014.).

Pirms stāšanās speciālo uzdevumu 
vēstnieka amatā bijis Latvijas vēst-
nieks Indijā (2014.-2018.).

LR Ārlietu ministrija

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Šonedēļ kļūst zi-

nāms trešā valdības sa-
stādīšanas mēģinājuma 
liktenis. Cerams, ka šo-
reiz būs sekmes!

GN

Aivars Groza – jaunais vēstnieks
Speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos

Aivars Groza.
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Apsolām varenus svētkus!
Viena dziesma, viena deja, viena tauta

XV Latviešu Dziesmu un Deju 
svētki Kanādā, Toronto notiks 2019. g. 
no 4. līdz 7. jūlijam.

2016. g. jūnijā Latviešu Dziesmu 
svētku biedrība Kanādā izraudzīja rī-
cības komiteju XV Latviešu Dziesmu 
un Deju svētkiem Kanādā, 2019. g. no 
4. līdz 7. jūlijam. Komiteja ir neatlai-
dīgi darbojusies šos gadus un ir lepna 
piedāvāt varenu dziesmu un deju svēt-
ku programmu.

Īpašie svētku dalībnieki
Programma jau parādās svētku 

mājas lapā (www.latviansongfest.
com) ilgāku laiku, bet ar 18. novem-
bri esam gatavi sākt pārdot biļetes. 
Kaut sagaidām milzīgu dalībnieku 
skaitu, to starpā lielāko skaitu jebkad 
no Latvijas, gribam īpaši izcelt izcilā-
kos svētku viesus; savā debijā Kanadā 
dziedās Valsts Akadēmiskais koris 
Latvija (mākslinieciskais vadītājs Mā-
ris Sirmais), par kuru var droši teikt, 
ka ir viens no pasaules izcilākajām 
profesionālām vienībām. Koris dzie-
dās neatkarīgu programmu elegantā 
un skanīgā Koerner Hall, solo pos-
mu Garīgā koncertā un piebiedrosies 
Kopkora koncerta un Garīgā koncerta 
kopkorī.

Līdzīgi izcila vienība ir Tautas 
deju ansamblis Līgo, deju meistara 
Jāņa Purviņa vadībā – vienmēr Lat-
vijas vadošā grupā, kurš (pirmo reizi 
svētkos Kanādā) sniegs solo koncertu.

Nav ieredzētāka grupa populārā 
folkmūzikā kā Raxtu Raxti. Vadītā-
ja Kristīne Kārkle ir vairākas reizes 
viesojusies svētkos Kanādā ar vairā-
kām vienībām: Ceiruleits un Folkva-
kars un priecājas atgriezties Kanādā. 
Raxtu Raxti spēlēs divās ballēs un pa-

vadīs dejotājus Tautas deju lieluzvedu-
mā. Varam lepoties, ka svētki Kanādā 
ir vienīgie pasaulē, kuros dejotāji dejo 
pie dzīvas mūzikas; būs ne tikai burvī-
gas dejas, bet Raxtu Raxti koncerts arī.

Simtgades zīmē Toronto Latvie-
šu koncertapvienība ierakstīs un iz-
dos CD ar Kanādas izcilākiem un 
starptautiski pazīstamākiem kompo-
nistiem: Jānis Kalniņš, Tālivaldis 
Ķeniņš (kuram pašam 2019. g. ir simt-
gade) un Imants Ramiņš. Ir sarunāts 
Kanādas Nacionālās operas lieliskais 
orķestris (Canadian Opera Company 
Orchestra). Disku atklās un šo prog-
rammu atkārtos Kamermūzikas/or-
ķestra koncertā, arī Koerner Hall.

Galvenās svētku vietas
Kopkora koncerts un Tautas deju 

lieluzvedums atgriežas vēsturiskā un 
iemīļotā Maple Leaf Gardens, kur tik 
bieži skanēja šie sarīkojumi agrākos 
gados. Šodien pazīstama kā Mattamy 
Athletic Centre; arēna ir skaisti atjau-
nota, stingri samazināta (un dzesināta 
Toronto vasaras jūlijam).

Kā svētku viesnīcu esam izrau-
dzījuši Hilton Toronto, 145 Richmond 
Street West, University un Richmond 
ielu krustojumā, blakus operai. Vi-
sas balles, citi sarīkojumi, tirdziņi un 
izstādes notiks tur. (Mudinām tau-
tiešiem laikus sarunāt istabas, jo pār-
dodas ātri! Dariet to no svētku mājas 
lapas, lai saņemt svētku viesu atlaidi!)

Programma

Ceturtdiena, 4. jūlijs
Dziesmu un deju svētku atklāšana.

 
Turpinājums 14. lpp.

Gaida audzēkņus
Sākas jaunais MLV mācību gads

Bēdu manu lielo bēdu,
Es par bēdu nebēdāju...

Mīļie Melburnas vi-
dusskolas audzēkņi,

Ir jau bēdīgi, ka 
vasaras nometnes prieki ir beigušās. 
Bet nebūs ilgi jābēdājas, jo varēsiet 
satikties un pārrunāt vasaras priekus 
2019. gadā, 2. februārī.

Mīļi gaidām MLV audzēkņus – 
gan esošos, gan topošos – Melburnas 
Latviešu nama karoga laukumā sest-
dien, 2. februārī, plkst. 10.30.

Ingrīda un Andris Eimaņi,
MLV vadītāji

Cena $35 (+$10 piegāde Austrālijā).
PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141

redakcija@laikraksts.com
Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Katrs mēnesis ir uz divām A4 lapām.

2019. GADA 
KALENDĀRS

ILZE ŠĒNBERGA NĀGELA

Gada 
fragmenti

Vārda dienu kalendārs ar 
Latvijas Republikas svētku 
un atzīmējamām dienām
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Ir beigušās Austrāli-
jas Latviešu 57. Kultūras 
dienas, un tagad paliek ti-
kai savilkt kopā adminis-
tratīvos galus. Bija jauki 
piedalīties labi izdevuša-
jos svētkos kā skatītājam, 

dalībniekam un rīkotājam. ALKD nā-
kotne izskatās vēl gaiša tieši tāpēc, ka 
tā veidojas un mainās līdztekus maiņām 
pasaulē un latviešu sabiedrībā.

Jau kopš 1993. gada Brisbanes Kul-
tūras dienām un Andra Auliciema rak-
stīto Balto papīru par KD nākotni, ir 
tikusi pārrunāta vispārējā KD nākotne, 
it sevišķi pilsētās ar maziem latviešu 
centriem. Reālus finansiālus jautājumus 
kopā ar KD nozīmi, filozofiju un vēsturi 
ir jāapsver tad, kad uzņemas rīkot KD. 
Kā ilggadīgs rīcības komitejas dalīb-
nieks un arī Kultūras dienu vadītājs, jau 
pirms 20 gadiem es apzinājos, ka bija 
jāmaina veids kā KD rīkojam, ko tajās 
rīkojam un kam tās rīkojam. Es pat at-
ceros, ka bija arī tādi, kas sagaidīja, ka 
Adelaidē nevarēs vairs norīkot labus 
svētkus bez finansiāla iztrūkuma. Bija 
brīži, kad nesapratām, kā būs iespējams 
turpināt piedāvāt kvalitatīvus koncertus 
vai pat nodrošināt pietiekami lielu pub-
liku, lai atmaksātos koncertu rīkošana. 
Tomēr esam redzējuši, ka pēdējās trīs 
Adelaidē rīkotās KD bija māksliniecis-
ki kvalitatīvas, kultūras ziņā nopietnas 
un vēl jo projām finansiāli pozitīvas.

Ļoti svarīgi ir saprast, ka KD va-
dības ir centušās turpināt ilggadējās 
tradīcijas un piedāvāt ne tikai daudz 
no tā, kas ir bijis pagātnē, bet arī atrast 
kaut ko jaunu no Austrālijas māksli-
niekiem un no Latvijas. Koncertu un 
uzvedumu vadītāju rakstos pirms KD 
ir bijis iespējams lasīt par iedvesmām 
un iecerēm, un kāpēc šis tas būs jauns 
un cits pa vecam.

Es esmu ļoti lepns par to, ka 
AL57. KD rīcības komitejas sastāvs bija 
70% trešās paaudzes latviešu (t.i., pēc-
kara iebraucēju mazbērni). Turklāt bija 
arī jauniebraukušie latvieši un viens 
otrās paaudzes pārstāvis (t.i., kam Aus-
trālijā iebrauca arī vecāki). Manuprāt, 

tas norāda uz to, ka rīkošana ir bijusi 
nodota sabiedrības darbiniekiem, kuri 
paši uzauguši, piedzīvojot KD, kas ir 
vadījuši komitejas, skolas, ansambļus, 
kopas un citas sabiedrības organizāci-
jas, un arī centīgi darbinieki, kas tagad 
grib nodot tālāk KD priekus citiem, ie-
skaitot savus bērnus, radus un draugus.

Beidzamajos 20 gados latviešu 
sabiedrības organizācijas ir piedzīvo-
jušas paaudžu maiņu. Piedalīšanās ko-
pās, ansambļos, skolās un citur sabied-
rībā ir bijusi nevienāda. No 1980. gadu 
lielajiem dalībnieku skaitiem bija re-
dzams nopietns dalībnieku un skatītā-
ju zudums un pat kopu iznīkšana. To-
mēr uz AL57. KD atbrauca salīdzinoši 
liels dalībnieku un skatītāju skaits. Šis 
dalībnieku pieaugums nebija tikai tā-
pēc, ka 2018. gada svinējām Latvijas 
simtgadi; tieši tāpēc, ka tik daudzi no 
Austrālijas devas uz Latviju (Dziesmu 
svētkiem, atcerēm, brīvdienām), komi-
tejai bija lielas bažas par to, ka uz KD 
varētu atbraukt maz. Tāpēc komiteja 
nopietni strādāja, sagādājot pievilcīgus 
koncertus, uzvedumus un notikumus, 
kas mudināja piedalīšanos un atbrauk-
šanu, un cītīgi strādāja vairāku veidu 
informācijas izplatīšanā. Uz Melbur-
nu un Sidneju brauca KD komitejas 
locekļi, lai sniegtu sludinājumus, pār-
dotu biļetes un pat vadītu kora kopmē-

ģinājumus. Tehnoloģijas pielietošana 
informācijas izplatīšanā un biļešu pār-
došanā, reāli paplašināja sludināšanas 
efektu un skatītāju skaitu, it sevišķi no 
ārpus latviešu sabiedrības.

Dalībnieku pieaugumu beidza-
majos gados ir ietekmējuši vairāki 
citi notikumi un apstākļi. Daži no 
tiem ir: sabiedrības darbinieku cītī-
gā piestrādāšana iesaistīt jaunus da-
lībniekus; AZ Vasaras vidusskolas 
ilggadīgais pozitīvais iespaids jaunās 
paaudzes kultūras izpratnē un piedzī-
vošanā; Jaunatnes dienu aktivitātes un 
tās ietekme audzināt jaunus sabiedrī-
bas darbiniekus; Jauni kultūras pasā-
kumi KD ietvaros, kā arī ārpus, kas ir 
iesaistījuši jaunus dalībniekus (teātris, 
jauni kori, mūzikli, sevišķi uzvedumi, 
kā piemēram, Pagānu gada grāmata, 
diriģēšanas kursi, viesi no Latvijas; 
vietējās pilsētās jauni pasākumi, it se-
višķi latviski nerunājošiem. Vairākas 
KD komitejas ir mudinājušas piedalī-
šanos KD Ieskaņas koncertos un mā-
cīšanās saietos gadā pirms svētkiem. 
KD sarīkojumi un saieti ir mainīti, lai 
tieši palielinātu dalībnieku skaitu.

Piemērs šādai maiņai ir Sadzie-
dāšanās vakars, kas atvietoja Koru 
apkūlības. Pirmo reizi tas parādījās 
2010. gadā Melburnā, un beidzamajās 
divās KD tas kļuvis par vispopulārā-
ko saviesīgo notikumu. Šogad, vaka-
ra pirmā pusē, kamēr viesus ēdināja, 
Austrālijas kapela Ļembasts pēc ilgiem 
gadiem atkal uzstājās Tālavas Lielajā 
zālē. Lielo sajūsmu varēja redzēt sejās 
tiem, kuri skaļā balsī dziedāja un de-
joja ar visu varu. Vakara otrajā pusē 
turpinājās prieki ar sajūsmas pilnu 
dziedāšanu. No skatuves tika vadīta 
dziedāšana, un ekrānā parādījās arī 
vārdi tiem, kam tos vajadzēja. Pa star-
pu uzdziedāja dziesmas arī kori Vese-
ris, Daina un Gaudeamus. No skatu-
ves es redzēju pozitīvu piedalīšanos no 
koristiem, Austrālijas un Latvijas vie-

Kultūras dienas – no manas pieredzes

Kopkora koncerts. Diriģente Sandra Birze.
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Sadziedāšanās vakars Latviešu namā. Uz skatuves ceturtais no kreisās Aldis Sils.
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9. janvāris – 
8. dienas notikumi

Visi pārīši no Perfektā pāra svinē-
ja savu uzvaru ar vakariņām pie atse-
višķa galda ēdamzālē, kas bija skaisti 
izrotāts ar svecītēm. Pēc vakariņām 
skolēni parādīja savas aktierspējas, ko 
mums iemācīja viesu režisors Reinis 
Vējiņš no Latvijas.

Laika apstākļi – apmākušas debe-
sis, 18°C un vējains.
10. janvāris – 
9. dienas notikumi

Šajā dienā visi audzēkņi nepa-
cietīgi gaidīja vakaru, lai pēc stun-
dām un mājas darbiem viņi varētu 
sapulcēties starp barakām, uzvilkt 
kārtīgus apavus un sagaidīt, ka mū-
ziķi sāks spēlēt... PĒRKONĪTI! Visi 
vismaz dažas reizes pagāja pa dejas 
ceļu pa apli, bet tikai stiprākie varēja 
izturēt līdz galam. Matīss un Anika 
uzvarēja maratonu – 1:31 stundā; ap-
sveicam viņus!

Laika apstākļi – skaidras debesis, 
20°C un vējains.
11. janvāris – 
10. dienas notikumi

Karsts!
Šodien ļoti silti vēji pūta pa Dzin-

tariem, un bērni izturēja dedzinošo 
dienu un vakarā strādāja interešu gru-
pās – muzicēšanā, zolītē, koklēšanā, 
prievīšu aušanā, linu tērpu šūšanā, 
rotu kalšanā un metāla liešanā, kok-
darbos un pārsteigumā – Pīrāgu cep-
šanā! Cerēsim, ka neapdedzināja abus 
galus pīrāgiem.

Laika apstākļi – pārsvarā skaidras 
debesis, 35°C.
12. janvāris – 
11. dienas notikumi

Šodien Guntars Baikovs mums 
sniedza lekciju par roku cīņām, tā kā 
viņš ir Austrālijas čempions! Viņš 
mums iemācīja, kā droši iet cīņās, lai 
viens otru neievainotu. Pēc tā arī bija 
dažas mazas cīņas starp audzēkņiem.

Pēc milzīgas plānošanas 4. kla-
sei bija pienācis Balles vakars! Tēma 
bija Pasakas, un visi skaisti (vai ne tik 

Annas Ziedares Vasaras Vidusskolas 45. vasara
Dienasgrāmata (2)

LATVIJAS VALSTS DIBINĀŠANAS PIEŅEMŠANA
KANBERĀ 26.11.2018

Izsaku pateicību
Latvijas  Valsts simtgades publiskās diplomātijas projektu komisijai, 

Latvijas vēstniecei Austrālijā  VE Dacei Treijai-Masī, 
Latvijas vēstniecībai Japānā,

Latviešu apvienībai Austrālijā un Jaunzēlandē, 
Daugavas Vanagu Kanberas nodaļai,

Jurim Jakovicam,  Kanberas Latviešu biedrības valdei un visiem labvēļiem
par atbalstu Latvijas valsts Simtgades svētku pieņemšanas rīkošanā.

Jānis Roberts Dēliņš
Latvijas goda konsuls Viktorijā, Tasmānijā un

Austrālijas galvaspilsētas teritorijā
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skaisti) sapucējās ballei. Visi bērni iz-
baudīja jauko vakaru.

Laika apstākļi – apmākušas debe-
sis, 20°C un ļoti vējains.
13. janvāris – 
12. dienas notikumi

Šodien cēlāmies agri, lai tiktu 
uz dievkalpojumu Sv. Pētera baznī-
cā Adelaidē. AZVV kora skaistais 
sniegums papildināja mācītāja Gun-
tara Baikova vadīto dievkalpojumu. 
AZVV korim palīdzēja vairāki solisti 
no audzēkņu pulka. Pēc tam visi devās 
uz Hahndorfu, lai izbaudītu vācu iece-
ļotāju pilsētvidi.

Ceļā mājās pieturējām Silver sands 
jūrmalā, kur izbaudījām silto sauli. 
Vakarā bija Talantu Beztalantu vakars, 
kur piedalījās visi audzēkņi.

Laika apstākļi – skaidras debesis, 
28°C.

Vidusskolēni kārtoja eksāmenus latviešu valodā, ģeogrāfi-
jā un vēstures priekšmetos.
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Viktorīna, kurā piedalījās visi jaunieši.
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14. janvāris – 
13. dienas notikumi

Vakariņas!
Kā katru gadu, 4. klase izbaudīja 

greznas vakariņas Normanville hote-
lī, ko viņi bija noorganizējuši paši sev, 
skolotājiem un audzinātājiem. Pēc gar-
das maltītes bija jautras dejas un ska-
ļas dziesmas. Apsveicam 4. klasi! 

Laika apstākļi – skaidras debesis, 
35°C.
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Pie mums skaisti snieg. Pūkains 
baltums izgreznojis dārzu, māju un 
visu apkārtni – aiz katra loga īsta Zie-
massvētku kartiņa. Nu jau šķiet pavi-
sam nereāli, ka tikai nupat priecājā-
mies par vasaras sauli un + 30 C tālajā 
Melburnā.

Aizvadītais mēnesis bija tik bagāts 
ar spilgtiem un neaizmirstamiem pār-
dzīvojumiem, ka nespēju ar tiem nepa-
dalīties plašākā lokā gan Latvijā, gan 
Austrālijā.

Uz kontinentu zemeslodes otrā 
malā devāmies abas ar meitu, valodu 
zinātāju, lai savām acīm redzētu Aus-
trālijas Latviešu 57. Kultūras dienas 
Adelaidē, iepazītos ar tās puses tautie-
šu sabiedrību, apstiprinātu vai lauztu 
dažus Latvijā pastāvošos mītus par 
to un rastu jaunas, vērtīgas idejas, ko 
vērts pārvest mājās.

Sākām ar Adelaidi, dārzu un sav-
rupnamu pilsētu, kur savas mājas dur-
vis mums atvēra Skaidrīte Aguleviča, 
Dienvidaustrālijas Latviešu Organizā-
ciju Apvienības priekšsēde. Iepriekš 
bijām redzējušās Rīgā, kur vēroju, 
cik mērķtiecīgi un noteikti Skaidrīte 
dažādās iestādēs aizstāv Austrālijas 
latviešu intereses. Nu pārliecinājos par 
viņas īsti latvisko pamatīgumu, nesav-
tību, godaprātu un izdomu visās lietās 
un vietās, kur viņa kam ķeras klāt, arī 
ik nedēļu vadot Adelaides latviešu ra-
dio stundu. Mūsu dienas izrādījās tik 
piepildītas un krāsainas, kādas tās no-
teikti nebūtu bez Skaidrītes organiza-
tores talanta un apsviedības.

Dažas pārdomas par 57. Kultūras 
dienām, kas mūs patiesi pārsteidza ar 
vērienu un labo līmeni. Dzirdējām da-
žādus viedokļus par dalībnieku skaitu 
no Austrālijas un Latvijas, par esošo 
un vēlamo kolektīvu proporciju un 
vietu programmā. Manuprāt, Rīcības 
komiteja (priekšsēdis Rūdis Dancis) 
bija spoži un ar labu izjūtu nostrādā-
jusi visos šajos it kā problemātiskajos 

punktos. Ir ļoti 
svarīgi, lai satik-
tos, kopā koncer-
tētu un aizvien 
labāk saprastos 
dziedātāji, dejotā-
ji, teātra spēlētāji 
un skatītāji no jeb-
kuras vietas pa-
saulē, jo visi esam 
latvieši, un mums 
ir daudz vairāk ko-
pīgu vērtību nekā 
atšķirīgā.

Dziļi saviļņo-
tas un brīžiem līdz 
asarām aizkusti-
nātas bijām visos 
koncertos, kuros 
paguvām būt klāt, 
starpbrīžos paru-
nājoties un pamazām iepazīstoties ar 
vietējiem latviešiem, lai vēlāk tiktos 
atkal jau nopietnākās sarunās.

Liels paldies Daugavas Vanadžu 
Adelaides nodaļas priekšniecei Ilgai 
Vēverei par atsaucību un rūpēm, or-
ganizējot manu tikšanos ar grāmatu 
lasītājiem. Sanāca sirsnīgi un ieintere-
sēti, bija žēl un grūti šķirties. Tiklīdz 
pieminēju kādus konkrētus cilvēkus 
Latvijā, tā, izrādās, tos pazīst vēl kāds 
no publikas. Kopīgu paziņu un draugu 
gūzma atvēra sirdis, un mēs jau jutā-
mies vismaz kā dvēseles radinieki, ku-
riem daudz pārrunājama.

Vienreizīga izvērtās iepazīšanās 
ar Genovefu Janmeiju, kurai (pilnīgi 
neticami!) ir 97 gadi. Viņa ir tik moža 
un darbīga, ka var tikai apbrīnot, jop-
rojām ar sidrabainu balsi un laba dze-
jas zinātāja. Pēc dažām dienām mēs ar 
Geņu un viņas draudzeni Birutu Brū-
nu tikāmies vēlreiz Geņas dzīvoklītī. 
Viņa mums uzticēja ne vien savu, bet 
arī māmuļas dzīvesstāstu. Tev jāat-
brauc uz manu simto dzimšanas dienu, 
viņa teica, ielūdzu! Un mēs baudījām 

saimnieces cepto, 
bezgala gardo ābo-
lu plātsmaizi. Bet 
Biruta, iespējams, 
ir Aspazijas ra-
diniece. Pēc radu 
rakstiem tā sanā-
kot.

Īpašas stun-
das vadījām pie 
Dzidras Svārupes. 
Viņas stāstītais 
sāp joprojām un 
noteikti ir saglabā-
jams, tāpat kā citu 
Austrālijas latvie-
šu dzīvesstāsti.

Vēl ir Ziemas-
svētku kafija pie 
Guntas un Ar-
nolda Rudzīšiem, 

pankūku rīts kopā ar Intu un Juri 
Skābēm, īsta elegances paraugstun-
da Astras un Imanta Kronīšu mājā, 
zvaigžņu pārpilns vakars kopā ar Ilzi 
Radziņu.

Latvijas goda konsuls Austrālijā 
Valdis Tomanis mūsu tikšanās reizē 
pastāstīja, ka Austrālijā pēc kara ie-
braukuši ap 25 000 latviešu. Intere-
santi, ka arī tagad to cilvēku skaits, 
kuri sevi uzskata par latviešiem, nav 
mazāks. Tomaņa kungam netrūkst 
ideju un prasmes rīkoties, lai stiprinā-
tu un attīstītu viņu saikni ar Latviju.

Taču pārliecinošākais apstipri-
nājums Austrālijas latviešu kopienas 
perspektīvai ir Annas Ziedares Vasa-
ras vidusskola Dzintaros, kurā šogad 
mācījās vairāk nekā 60 jauniešu. Bi-
jām liecinieces viņu intensīvajai darba 
dienai, kad lekcijas mijās ar dažādām 
nodarbībām, dejām un dziedāšanu. 
Strādāt ar jauniešiem uzaicināti visla-
bākie gan vietējie skolotāji un amatu 
meistari, gan speciālisti no Latvijas. 
Piemēram, dziedāšanu šogad mācīja 
Latvijā ļoti mīlētais un cienītais diri-
ģents Gints Ceplenieks.

Kad pārlidojām uz Melburnu, mūs 
laipni savā mājā uzņēma Valda un Ro-
berts Jefimovi. Valda ir dzirkstoša kā 
šampānietis, vienmēr neizsīkstošas 
enerģijas pārpilna, kas no jauna uzlā-
dēja arī mūs. Roberts ir makšķernieks, 
kas zina, ka zivīm ir trīs izmēri: ma-
zas, vidējas un tās, kas aizpeldēja. Bet 
abi kopā un vēl Valdas brālis Juris svin 
dzīvi kā svētkus, nepievērš uzmanību 
sīkumiem, nekad nezaudē humora iz-
jūtu un pareizos orientierus. Pateico-
ties Valdai, dažu dienu laikā redzējām 
apbrīnojami daudz.

Sevišķu dienu aizvadījām Latvie-
šu ciemā, kur ar tik ierobežotu laika 
sprīdi bija par maz. Lai gan ciema 
darbiniece Ingrīda Biezaite ļoti centās 

Lasītājas vēstule
Sirsnīgs sveiciens no Ikšķiles Latvijā!

Atvadoties no Adelaides 7.01.2019. – publiciste Biruta 
Eglīte ar meitu Aiju Spridzāni.
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Pēdējā dienā Adelaidē 8.01.2019. No kreisās: Publiciste 
Biruta Eglīte, Dienvidaustrālijas Latviešu Organizāciju 
Apvienības priekšsēde Skaidrīte Aguleviča un inteliģentā-
kais suns pasaulē Grāfs Skaidrītes mājas pagalmā.
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Biedrība Sabiedrība 
par atklātību – Delna 
kopš 1998. gada Latvi-
jā pārstāv starptautisko 
pretkorupcijas organi-
zāciju Transparency 
International, rudenī 

atzīmējām Delnas 20 gadu pastāvēša-
nu. Delna ikdienā sniedz atbalstu ko-
rupcijas upuriem, uzrauga publiskos 
iepirkumus, apmāca tiesībsargājošās 
iestādes un jauniešus un mērķtiecīgi 
mobilizē politisko gribu atklātības un 
pretkorupcijas iniciatīvu atbalstam.

Pēc pētījumu centra RAND Eu-
rope aprēķiniem, Latvija korupcijas 
dēļ katru gadu zaudē 3 līdz 5 miljar-
dus eiro, kas ir 15 līdz 19% no iekšze-
mes kopprodukta. Latvija ir kļuvusi 
tiesiskāka, bet pēdējos gados vēroja-
ma stagnācija. Ir ierosinātas krimi-
nāllietas par kukuļdošanu un nele-
gāli iegūtu līdzekļu legalizāciju, bet 
tās jānoved līdz galam, lai mazinātu 
amatpersonu nesodāmības sajūtu. 
Līdz šim lielākais impulss atklātības 
veicināšanai un cīņai ar korumpan-
tiem nācis no ārpuses: Eiropas Savie-
nības, OECD un ASV.

Mani ievēlēja Delnas padomē 
2017. gada martā. Pēc divu gadu darba 
varu teikt – Latvijai vēl daudz jāizda-
ra, lai atbrīvotos no korupcijas un ēnu 
ekonomikas. Svarīgi, ka dažādu izai-
cinājumu pilsoniskajām organizācijām 
netrūkst.

Esam 7 padomes locekļi un Del-
nas birojā strādā 6 darbinieki, iesais-
tās arī brīvprātīgie. Pēdējo divu gadu 
laikā Delna Latvijā ir panākusi vai-
rākas nozīmīgas strukturālas izmai-
ņas. Viens no lielākajiem panāku-
miem bijis grozījumi Satversmē, kas 
paredz Valsts prezidenta ievēlēšanu 
atklātā Saeimas balsojumā. Delna 
grozījumu iniciatīvai savāca vairāk 
nekā 10 000 pilsoņu parakstu portālā 
ManaBalss.lv.

2018. gadā pēc ilgstoša Delnas 
interešu aizstāvības darba beidzot 
tika pieņemts arī Trauksmes celša-
nas likums. Likums stāsies spēkā 
2019. gada 1. maijā un paredz aizsar-

dzību pret nelabvēlīgām sekām trauk-
smes cēlējiem un viņu radiniekiem, 
nodrošinot konfidencialitāti un valsts 
apmaksātu juridisko palīdzību. Del-
nas pieredze, konsultējot potenciālos 
trauksmes cēlējus, rāda, ka Latvijas 
iedzīvotāji joprojām baidās ziņot par 
pārkāpumiem un nezina, kur un kā to 
darīt. Tāpēc viens no lielākajiem iz-
aicinājumiem likuma iedzīvināšanai 
būs sabiedrības informēšana un kon-
sultēšana.

Ar Eiropas Komisijas finansiālu 
atbalstu Delna kopš 2016. gada uz-
rauga 100 miljonus eiro vērtos Rīgas 
Skanstes tramvaja projekta iepirku-
mus. Delna projekta īstenotājam Rī-
gas satiksmei sniegusi virkni reko-
mendāciju. Līdz šim izdevies veicināt 
konkurenci un novērst nepamatoti 
sašaurināta iepirkumu konkursa iz-
sludināšanu.

Biroja darbinieki daudz laika 
pavada pro bono darbā, sniedzot ne 
tikai atbalstu trauksmes cēlējiem, 
bet arī tiesājoties par informācijas 
atklātību. Novembrī Delna uzvarēja 
tiesā Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministriju. Prasījām 
ministrijai izsniegt informāciju par 
valsts budžeta finansējumu saņēmu-
šo projektu Zema enerģijas patēriņa 
Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas 
ar koncertzāles funkciju būvniecība, 

Lielajā laukumā 1, Ventspilī. Uzsā-
kām cīņu par informācijas atklātību 
pēc tam, kad no trauksmes cēlēja 
saņēmām informāciju par iespējamu 
valsts budžeta konkursa nolikuma 
pieskaņošanu Ventspils koncertzāles 
projektam.

Delnas kopējais apgrozījums 
2018. gadā bija ap 250 000 eiro, ko 
veidoja projektos piesaistītais finan-
sējums, saimnieciskās darbības ieņē-
mumi un ziedojumi. Lai spētu efektīvi 
reaģēt uz aktuālajiem notikumiem un 
īstenot pro bono darbu, ko nav iespē-
jams finansēt no grantu naudas, Del-
nai ir izšķiroši svarīgs sabiedrības 
atbalsts.

Lūdzu, atbalsti Delnas darbu ar 
savu iemaksu vai noformē ikmēne-
ša pārskaitījumu uz Delnas kontu. 
Ziedojumus Delnai var pārskaitīt uz 
bankas kontu Latvijā, kā saņēmē-
ju, lūdzu, ierakstiet: Biedrība „Sa-
biedrība par atklātību – Delna“, 
reģistrācijas Nr. 40008037054, ban-
kas konts AS SEB banka: LV34UN-
LA0050022979830 vai AS Swedbank: 
LV31HABA0552044267218. 

Vairāk informācijas par Delnu:
www.delna.lv, www.celtrauksmi.lv 

un www.deputatiuzdelnas.lv
Kārlis J. Ātrens,

Delnas Padomes loceklis
Laikrakstam „Latvietis“

DELNA
Jau 20 gadus iestājas par atklātību Latvijā

Kopbilde Delnas telpās.
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Pētnieciskā žurnālista Ivo Leitāna nodarbība Delnas 2018. 
gada Atklātības un pretkorupcijas vasaras skolā, Cēsīs, Ruckas.
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Diez vai šo rakstu 
par Ilmāra Blumberga 
zīmējumu izstādi Jel-
gavas Sv. Trīsvienības 
baznīcas tornī es uz-
rakstītu, ja nebūtu kāds 
notikums. Katru mēnesi 
Jelgavā izdod apkopo-

jošu reklāmas lapu par kultūras un 
sporta notikumiem bijušajā Kurzemes 
un Zemgales hercogistes galvaspilsētā 
Mītavā. To no tipogrāfijas atved ie-
priekšējā mēneša pēdējās nedēļās.

Kad šoreiz to saņēmu un atvē-
ru vidējo lapu, kur parasti izklāstītas 
dažādās norises Jelgavas reģionālajā 
tūrisma centrā, tostarp izstādes, man 
aizcirtās elpa – tornī tikšot atklāta 
I. Blumbergas gleznu izstāde „Venēci-
jas motīvi“. Lielākajai daļai skatītāju, 
ja darbs ir piekarams pie sienas vai 
iestiklots, neraugoties uz tehniku – vai 
eļļas glezna, pastelis, akvarelis vai pat 
grafika, – tad tā ir glezna. Taču nez kā-
dēļ ir parādījusies man nezināma auto-
re I. Blumberga?

Šo reklāmas lapu gatavo gadus 20 
vecs jauneklis, kurš, kā pārliecinājos, 
nav pat dzirdējis Ilmāra Blumberga 
vārdu. Bet viņš taču it kā pretendē uz 
kultūras pazinēja statusu. Pie tam viņš 
pat piedalās pilsētas kultūras norišu 
veidošanā!

Ak, nav dzirdējis? Kā tad tā? Nav 
redzējis nevienu Ilmāra Blumberga 
ilustrētu grāmatu, plakātu? Labi, ope-
ra ne katru pievelk. Vai patiesi neiet 
arī uz izstādēm? Tiesa gan, pirms pār-
celšanās uz Jelgavu, viņš dzīvojis tā-
lāk no Rīgas, kur ne katra atbalss par 
kultūras notikumiem galvaspilsētā sa-
sniedz tās iedzīvotājus.

Tā mēģinu domās viņu attaisnot, 
taču tad aptveru, ka 11. februārī apritēs 
tikai trīs gadi, kopš šī izcilā mākslinie-
ka nāves, kuru ne viens vien nodēvē 
pat par ģēniju. Tātad, kā secinu, laiks 
ir nežēlīgs, kurš sēj ļaudīs aizmirstību, 
neatkarīgi no tā, cik ievērojams un no-
zīmīgs tas bijis. Gan laika skreja, gan 
popkultūras uzvaras gājiens aizslauka 
pagājušo dienu vērtības. Tas nozīmē, 
ka tiem, kuriem aizgājējs kaut ko no-
zīmējis, ir jāatgādina jaunajiem par 
mūsu dižajiem. Šī iemesla dēļ vien 
jāapsveic, ka Ilmāra Blumberga dēls 
ir radījis Blumberga fondu, kura uzde-
vums ir arī ar izstādēm atkal un atkal 
skatītājiem atgādināt pat šo mākslinie-
ku. Savukārt man, kurš ir saticis viņu 
un apbrīnojis viņa talantu un milzīgo 
ieguldījumu Latvijas kultūrā, ir jā-
raksta, kad vien ir iespējams.

Un nu par Jelgavas izstādi, kas 
te apmeklējama no 11. janvāra līdz 
28. februārim.

Vispirms atgādināšu zināmo. 
2004. gadā pēc kuratora Andra Brink-
maņa uzaicinājuma Ilmārs Blumbergs 

sarīkoja personālizstādi Lūgšana par 
redzēšanu Venēcijā, San Ludoviko 
baznīcā. Tā laikā māksliniekam bija 
iespēja vairāk kā mēnesi dzīvot vietējā 
ģimenē netālu no Lielā kanāla un katru 
mīļu brīdi, kad vien bija brīvs un spēks, 
varēja zīmēt, fotografēt un aprakstīt 
redzēto, piedzīvoto un pārdomāto.

Atgriezies Latvijā, viņš uz lieta 
papīra zīmēja iegūtos iespaidus, kas 
sakrājās daudzos desmitos. Daļa zī-
mējumu ar Māra Bensona finansiālu 
atbalstu tika iekļauta Venēcijas grā-
matā, kas 500 eksemplāros izdota 
2006. gadā. Tajā netika iekļauti visi 
zīmējumi. Savuties 2017. gadā Karla 
fon Stricka villā Blumberga fonds pa-
rādīja krietni plašāku zīmējumu klāstu 
izstādē Paliks tikai lidojuma izjūta, arī 
tos, kas nebija iepriekš rādīti publikai.

No plašā zīmējuma klāsta Jelgavā 
skatāmi tikai 29 zīmējumi, taču tie ļoti 
uzskatāmi atklāj Ilmāra Blumberga 
Venēcijas zīmējumu specifiku. Māksli-
nieks netiecas reāli un punktīgi atainot 
šīs Itālijas pilsētas dzīvi uz ūdeņiem. 
Jā gan, viņu pievelk Venēcijas krāšņās 
arhitektūras silueti, kas stāsta par tās 
kultūras vēsturi un bijušiem laikiem, 
taču tie parādās 
tikai kā lieliskas 
detaļas, kā atgādi-
nājumi par vietu, 
kā mājieni atseviš-
ķos autora iespaidu 
attēlojumos. Viss 
uzsvars ir likts uz 
viņa, Ilmāra Blum-
berga, personīga-
jiem iespaidiem un 
pārdzīvojumiem, 
jūtu un asociāciju 
uzjundījumiem.

Tās lielāko 
tiesu ir melnbal-
tas vizualizācijas. 
Mākslinieks ir līni-
ju un laukumu, bet 
vēl jo vairāk tel-
pas meistars. Bū-
dams scenogrāfs, 
Ilmārs Blumbergs 
darbojas ar telpu. 
Nekas nenotiek 
tukšumā. Taču tā 

Māra Branča skatījums
Par Ilmāru Blumbergu un laiku

Skats no izstādes.
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nav arī noteikta telpa ar dziļumu, aug-
stumu, priekšplānu, fonu. Telpa viņa 
variantā top par savdabīgu kosmosu, 
kurā darbojas gan konkrētais, precī-
zais, gan simboli, nosacītas figūras un 
lietas. Meistars to panāk visvisādos 
veidos, – te uzvelkot īsāku vai garāku 
līniju, gan taisnu, gan skriceļainu, te 
grafītu ieberzējot lapas virsmā ar pirk-
stu vai plaukstu. Reižu reizēm māks-
linieks tēlo miglas ieskauto Venēciju, 
kurā peld tušas ievilktas simboliskas 
gondolas ar gondoljeriem. Citkārt no 
lapas tikko manāmi izdalās pelēka gai-
sa plūsma, kas staro no lapas apakšā 
iezīmētām divām kailām pēdām un kas 
stāsta par dievlūdzēju, kurš padevībā 
nometies ceļos pie svētbildes vai dziļā 
jo dziļā meditācijā. Tāpat savu saturis-
ko, garīgo un emocionālo niansi pauž 
arī papīra tonis; uz kā iemūžināts zī-
mējums – balts, pelēcīgs vai dzeltenīgs.

Bieži zīmējumā parādās melni vai 
sarkani zīmoglakas kumpšķi, kuros 
iespiesti autora iniciāļi IB, Venēci-
jas spārnotās lauvas vai mūžīgā laika 
rata zīme, it kā apstiprinot, ka darbs ir 

 
Turpinājums 9. lpp.
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Latvija piedzima 
1918. gadā, I pasaules 
kara un revolūciju rū-
dīta. 18. novembrī tika 
proklamēta mūsu zemes 
valstiskā neatkarība, 
taču šajā laikā visu mūsu 
tēvzemi bradāja Stučkas 

boļševiku armija un fon der Golca un 
Avilova vienības. Tās alka iznīcināt 
valstisko neatkarību.

Tagad var tikai apbrīnot apņēmī-
bu, gribu un spēku Latvijai pastāvēt kā 
brīvai valstij. Likās, to tūlīt nožņaugs 
un iznīcinās. Taču tā laika ļaudīs ne-
varēja apslāpēt brīvības alkas. Pie visa 
vēl klāt nāca tas, ka jaunajai Pagaidu 
valdībai nebija naudas, nebija armijas, 
kas Latviju aizsargātu, bija tikai Virs-
nieku rezerves, Latgales un Studentu 
rota, nebija pat pietiekošā daudzumā 
ieroču, kādēļ Pagaidu valdība nolēma 
atkāpties no Rīgas un doties uz Liepā-
ju.

Aizsardzības ministrs Jānis Zālītis 
(1874 – 1919) iecēla pulkvedi Oskaru 
Kalpaku (1882-1919) par esošo latvie-
šu karaspēka vienību komandieri. Tās 
atkāpās uz Jelgavu, kas dažas dienas 
kļuva par jaunās valsts galvaspilsētu. 
Te Kružoka namā, kas atradās Pasta 
ielā, 1919. gada 5. janvārī Oskars Kal-
paks izdeva pirmo pavēli, kas apvieno-
ja visas savrupās vienības I Latviešu 
atsevišķā bataljonā, kas patiesībā uz-
skatāms par Latvijas armijas dibinā-
šanas brīdi. Notikumi gan izvērtās tā, 
ka 8. janvārī šīs bataljons atkāpās uz 
Lielauci, kur norisinājās pirmā kauja, 
izcīnot savu pirmo uzvaru un aplieci-
not latviešu armijas spēku. Kā zināms, 
pēc pāris mēnešiem 5. martā pie Airī-
tēm Oskars Kalpaks krita. Viņam nu-

pat, 1919. gada 6. janvārī, bija palikuši 
tikai 37 gadi.

1934. gada 21. novembrī, atzīmējot 
Jelgavas atbrīvošanas 15 gadu jubile-
ju, pie krievu biedrības nama Kružoka 
ēkas, piedaloties Valsts prezidentam 
Kārlim Ulmanim, tika atklāta piemi-
ņas plāksne. II Pasaules kara laikā šī 
celtne tika sagrauta, no tās palika ti-
kai viena daļa, kurā neatkarības laikā 
iemitinājās bērnu un jauniešu centrs 
Junda.

1990. gadā šo plāksni atkal atjau-
noja, taču pēc vairākiem gadiem to 
metāla zagļi slepus noņēma, bet šogad, 
kad aprit 100 gadi kopš pirmās pavēles 
izdošanas par tā sauktā Kalpaka ba-
taljona izveidi, 5. janvārī, piedaloties 
aizsardzības ministram Raimondam 
Bergmanim, vēlreiz atklāja šī būtiskā 
notikuma piemiņas plāksni.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Oskara Kalpaka bataljona piemiņas plāksnes atjaunošana

Junda jeb bijušais Kružoks – daļa.
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pabeigts un nododams skatītājiem kā 
vēstījums.

Tiesa gan, Ilmāra Blumberga darbi 
pieprasa uzmanību, iedziļināšanos, ga-

rīgu piepūli, jāņem palīgā dzīves pie-
redze, jāatraisa un jāļauj asociācijām 
kā vaļā palaistam zirgam dzīties pakaļ 
personīgajām izjūtām, domām, secinā-
jumiem, lai atvērtos ikviena zīmējuma 
dziļākais saturs. Diemžēl mūsu steidzī-
gajā un paviršajā laikmetā ne katrs spēj 

koncentrēties, lai izzinātu autora slēpto 
vēstījumu. Paldies Dievam, mākslinie-
ku joprojām atceras un labprāt iedziļi-
nās viņa darbos, par ko liecina arīdzan 
izstāde Jelgavā, kas ir kupli apmeklēta.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

siem un it sevišķi – padsmitniekiem, 
kuri ar dziļu prieku dziedāja līdz.

Es esmu personīgi dzirdējis daudz 
pozitīvu komentāru par AL57. KD 
koncertiem un notikumiem. Pats biju 
ļoti apmierināts par māksliniecisko 
līmeni manis rīkotajos koncertos. Kā 
koncertu vadītājs es, protams, piedzī-
voju vairākus nesagaidītus adminis-
tratīvus sarežģījumus pa šiem diviem 
rīkošanas gadiem, kā arī pašā KD 
laikā. Daudzi no tiem tika atrisināti, 

kamēr citi atstāja savu iespaidu finālā 
sniegumā. No visa es mācos.

Laiki ir mainījušies un turpina 
mainīties. Noteikti, ka līdz AL60. KD 
vajadzēs ievest vēl jaunumus prog-
rammā un atkal mainīt, kā to reiz rīko-
ja. Mums ir jāmainās un jāpielāgojas 
jaunajiem laikiem un realitātēm visos 
mūsu darbos.

Atmiņās ir labi kādreiz padzīvot – 
atcerēties kultūras spožumus un lie-
los kultūras sasniegumus. No tā, kas 
ir bijis, mums ir jāmācās un jāpaņem 
līdz tas, kas mums der. Beigsim nega-
tīvi salīdzināt to, kas tagad veikts, ar 

to, kas reiz bija darīts – tas tiešām nav 
vajadzīgs.

Mums ir jāatbalsta mūsu sabied-
rības darbinieki, jo savādāk varē-
tu atstumt tieši tos, kuri ir gribējuši 
pasniegt no sirds vislabāko.

Atvadīšos ar tautas gudrību:
Gāju ceļu dziedādama,
Kā cielava dancodama,
Pār galviņu mētādama,
Visas ļaužu valodiņas.

Aldis Sils
AL57. KD rīcības komitejas darbinieks,

AL48. KD vadītājs
Laikrakstam „Latvietis“

Kultūras dienas – ...
Turpinājums no 4. lpp.
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Gandrīz katram 
latvietim, kurš dzīvo-
jis padomju Latvijā, ir 
atmiņas par aizokeāna 
radu sūtītām vēstulēm 
un pakām. Padomju 
okupācijas varas kontro-
les apstākļos kara laikā 

izšķirtie radi un draugi varēja uzturēt 
kontaktus galvenokārt caur vēstulēm. 
Apzinoties padomju režīma nelabvēlī-
go attieksmi pret komunikāciju ar Rie-
tumiem, pirmajos pēckara gados raks-
tiskā saziņa notika ļoti piesardzīgi, lai 
tiešā tekstā neatklātu cilvēku likteņus, 
atrašanās vietas vai saiknes ar vēstuļu 
autoriem. Ārzemju radu un draugu sū-
tītās paciņas daudziem padomju režī-
mā dzīvojošajiem palīdzēja atvieglināt 
grūtos materiālos apstākļus. Informā-
cijas apmaiņa ļāva saglabāt dzīvo saik-
ni starp latviešiem okupētajā Latvijā 
un brīvajā pasaulē.

Muzeja Latvieši pasaulē krājumā 
glabājas vēstules, pastkartes un citas 
lietas, kas liecina par kontaktiem starp 
latviešiem Padomju Savienības okupē-
tajā Latvijā un ārzemēs.

Grāvīšu vēstules radiem 
Latvijā 1959-1984

Skolotāji Pēteris un Auguste Grā-
vītis ar meitu Ilgu Otrā pasaules kara 
beigās no Sausnējas pagasta devās 
bēgļu gaitās. Viņi nonāca Hanove-
rē, Vācijā. Jau 20.gadsimta 50. gados 
viņi sāka sarakstīties ar radiniekiem 
Latvijā. Dažkārt vēstules tika sūtītas 
radiniekiem laukos, tie tās pārrakstīja 
un nosūtīja pārējiem radiem. Vēstu-
lēs aprakstīti dzīves apstākļi, ikdie-
nas prieki un bēdas, dažādi ģimenei 
svarīgi notikumi. Dažkārt vēstulēs 
bija citēta dzeja, stāstītas atmiņas no 
Latvijas laikiem un paustas ilgas pēc 
tēvzemes, kā arī izteikta pateicība par 
sūtījumiem. Sarakste turpinājās līdz 
Augustes Grāvītes aiziešanai mūžībā 
1984. gadā.

Radi viens otram sūtīja arī paci-
ņas – no Vācijas pienāca zeķubikses, 
zeķes, kafija un garšvielas, savukārt 
Vācijas radi priecājās par grāmatām 
un skaņu platēm. Citāts no Pētera Grā-
vīša vēstules 1965. gada 21. augustā: 
Mums šodien pārsteiguma diena... 

atsaiņojot palikām 
abi no brīnumiem 
vai mēmi: vispirms 
mīļās Rīgas kon-
fektes, pēc tam 8 
lielās un 6 mazās 
skaņu plates! Bi-
jām abi patiesi 
pārsteigti par tik 
rūpīgi izdarīto 
darbu izvēli. Ir 
labākais no labā-
kā, pie kā kādreiz 
sirds ir silusi! Pie-
vakarē noklausījā-
mies Emīļa Dārzi-
ņa plates, jāsaka 
taisnība – ar mit-
rām acīm... Un pēc 
„Laustās priedes“ 

bijām tā iekšēji aizkustināti, ka teicu: 
nē, šodien vairāk nē, lai sirds pakavē-
jas pie dzirdētā, izjustā...

Marianna Auliciema

Mēneša priekšmets – Janvāris 2019
No muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma – Vēstules no ārzemēm

Vēstules no ārzemēm.
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Bruno Rullis Anglijas imigrantu no-
metnē raksta Ziemassvētku kartītes 
Vācijā un Latvijā palikušajiem drau-
giem un radiem, 1947. gads.
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Pēteris un Auguste Grāvīši pie grāmatplaukta savā dzī-
voklī Hanoverā, 1965. gadā. Tur viņi glabāja Latvijas radu 
atsūtītās grāmatas.
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15. janvāris – 
14. dienas notikumi

Šovakar bija viktorīna, kur pie-
dalījās visi jaunieši. Bija vairākas 
jautājumu kategorijas, kurās pār-
baudīja mūsu zināšanas par Latviju, 
dziesmu svētkiem, ģeogrāfiju un pat 
Vasaras Vidusskolu. Visi ļoti aši at-
bildēja jautājumus un ļoti drosmīgi 
spēlēja.

Laika apstākļi – saulaini, 38°C.
16. janvāris – 15. 
dienas notikumi

Šķēršļu gājiens!

Šovakar mūsu brīnišķīgie audzi-
nātāji sagatavoja saistošu slepkavības 
stāstu. Skolēniem bija jāiet pa nomet-
ni, meklējot slepkavu un slepkavības 
ieročus. Lai tos dabūtu, bērniem bija 
jādzied, jādejo vai bija jāpārvar dažādi 
šķēršļi.

Laika apstākļi – apmākušas debe-
sis, vakarā daži pilieni lietus un 28°C.
17. janvāris – 
16. dienas notikumi

Eksāmeni!
Šorīt bērni gatavojās un kārtoja 

eksāmenus latviešu valodā, ģeogrāfijā 
un vēstures priekšmetos. Lai viņiem 
labi veicas!

Vakarā bērni gāja pēdējo reizi uz 
interešu grupām, lai pabeigtu savus 

skaistos darbus. Interešu grupas bija 
muzicēšana, zolīte, koklēšana, prievī-
šu aušana, linu tērpu šūšana, rotkal-
šana un metāla liešana, kokdarbi un 
pārsteigumi.

Laika apstākļi – apmākušas debe-
sis, 28°C.
18. janvāris – 17. 
dienas notikumi

Pēdējā diena, diemžēl, klāt. Ek-
sāmeni atdoti, lielā tīrīšana nometnē 
pabeigta, un pat vakara beigās para-
dījām kinofilmu Sprīdītis. Arī iedar-
binājam jaunās lampas basketa lau-
kumā. Tagad varēsim spēlēt vienalga 
kad!

Laika apstākļi – vējains, 22°C.
Kalvis Švolmanis

Vasaras Vidusskola...
Turpinājums no 5. lpp.
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Te nu mēs esam. Die-
va namā. Cik nu kuram 
bieži sanāk šeit iegriez-
ties. Un tas ir fakts, ka šis 
ir smags laiks kristīgajai 
ticībai Rietumu pasaulē.

Tas ir pārāk grūti būt 
kristietim, pārāk grūti iz-

vēlēties šauro ceļu. Ne pārāk daudziem 
piemīt tāds raksturs, lai viņi varētu kļūt 
par Kristus sekotājiem. Daudz vieglāk 
ir izvēlēties plato ceļu. Un zināmā mērā 
mēs tiešām esam brīvi izvēlēties, ko 
darīt ar šo mums dāvāto dzīvi.

Lai nu kā, šodien es vēlētos pamu-
dināt jūs padomāt, – kāpēc tik daudzi 
izvēlās atgrūst Dievu un Jēzu Kris-
tu? Es minētu, ka tas ir tāpēc, ka lielā 
mērā daudzi netic, ka visa tā lieta ar 
Dievu un Jēzu Kristu ir īsta.

Padomāsim, kas tad ir īsts? Cik īsts 
ir jebkas jūsu dzīvēs? Cik īstas ir mūsu 
vēlmes un mūsu ilgas? Mēs visi ilgoja-
mies pēc dažādām lietām, vai tad ne? 
Un dažas no mūsu ilgām nāk no pašiem 
sirds dziļumiem. Mēs ilgojamies būt 
mīlēti un pieņemti. Mēs ilgojamies būt 
vērtīgi un cienīti. Mēs ilgojamies pēc 
skaistuma, pēc prieka, pēc miera. Mēs 
ilgojamies pēc drošības. Mēs ilgoja-
mies pēc dzīves, kas piepildīta ar jēgu.

Vai visas šīs ilgas ir īstas? Es teik-
tu, ka jā, protams. Jautājums ir, kā ap-
mierināt šīs ilgas. Pasaule piedāvā tik 
daudz un dažādas izvēles. Un parasti 
mēs izvēlamies tās, par kurām domā-
jam, ka tās ir labas izvēles.

Tā mēs reizēm ticam, ka varam ap-
mierināt šīs ilgas, ja mums ir lieliska 
karjera vai bizness. Un tiešām, tie var 
nest daudz prieka un apmierinājuma. 
Vienu dienu... Nākamajā tie var nest 
sliktākās galvassāpes. Daudzi no jums 
to zina. Bet pat tad, ja karjera virzās per-
fekti, tā nedod visu, pēc kā ilgojamies.

Reizēm mēs ticam, ka ja vien mums 
izdotos satikt un apprecēt īsto personu, 
aizsākt ģimeni, tad gan mēs iemanto-
tu to, ko vēlamies. Varbūt. Tā ir liela 
svētība – atrast otru pusīti, mums pie-

mērotu cilvēku un aizsākt savu ģimeni.
Tas izmaina dzīvi. Tā ir. Bet at-

kal, – neviens nav pilnīgs. Pat ne vis-
jaukākā persona. To mēs ātri uzzinām. 
Un ģimenes dzīve var būt liels pārbau-
dījums. Var pienākt dienas, kad gribās 
teikt – ļaujiet man izkāpt.

Tā nu mēs bieži ticam, ka ja vien 
mums izdotos piepildīt mūsu sapņus, 
lai kādi tie arī būtu, tad visas šīs ilgas 
arī būtu piepildītas. Mēģiniet un lai 
jums izdodas! Piepildiet savus sapņus! 
Un kad jūs to darīsiet, jūs iemācīsie-
ties, ka tie dāvā jums prieku un laimi... 
uz brīdi, bet tie tomēr nesasniedz to 
dziļumu, pēc kuru mūsu sirdis ilgojās.

Vai arī mēs varam iedomāties, ka 
neierobežota brīvība, kad varam darīt, 
ko vien vēlamies un neviens mūs nevar 
komandēt, varētu mums dot laimi un 
piepildījumu. Nu, nu... Varat pamēģi-
nāt, lai pārliecinātos, ka tas, pēc kā il-
gojamies savās sirdīs, tur nav atrodams.

Vai arī mēs, varat ticēt, ka ja vien 
būsim labas un morālas personas, tā 
būs tā laimes atslēga. Tas ir patīkami, 
censties būt labam, visu darīt pareizi, 
bet tas nav viegls ceļš, tas var vest arī 
izmisumā, kad nespējam dzīvot saska-
ņā ar pašu noliktajiem standartiem.

Un galu galā, kad esam dzīvojuši 
pietiekoši ilgi, nākas atzīt, ka šajā pa-
saulē mūsu sirds dziļāko ilgu piepildī-
jumu nav iespējams rast. Lai ko šī pa-
saule reklamētu, – dari, ko vēlies, ceļo, 
kur sirds mudina, izbaudi mīlas prie-
kus, pērc, ko acis kāro, centies būt labs 
un pareizs, vai arī uzdzīvo, it kā rīt-
dienas nebūtu, tas viss ir... sekls. Bez 
dziļuma, bez ilgstoša apmierinājuma.

Bet ja mūsu ilgas ir īstas, tad būtu 
taču jābūt kaut kādam veidam, kā tās 
piepildīt, vai ne tā? Slavenais teologs 
Augustīns bija sacījis, ka mēs esam 
radīti ar Dieva formas caurumu mūsu 
sirdīs. Ka mūsu dziļākās ilgas paliks 
nepiepildītas, kamēr Dievs nepiepildīs 
šo caurumu mūsu sirdīs.

Es pieņemu, ka daudzi no jums ne-
tic, ka visa tā Jēzus lieta ir īsta. Nekas. 

Es varu pateikt, kam es ticu. Es ticu, ka 
visīstākais ir tas, kas spēj apmierināt 
mūsu sirds dziļākās ilgas, tā, ka mēs 
to piedzīvojam un sajūtam. Tāpēc es 
ticu, ka Jēzus ir daudz īstāks nekā jeb-
kas cits šajā pasaulē. Daudz īstāks kā šī 
mūžīgi mainīgā pasaule, kurā mēs dzī-
vojam, ar tās mūžīgi mainīgajām ide-
jām par to, kā mēs varētu kļūt laimīgi.

Jēzus dod mums Savu skaidroju-
mu par šo pasauli un arī par mums, 
un Viņa skaidrojums atbilst realitā-
tei precīzāk nekā jebkurš cits. Mūsu 
Dievs dāvā mums gudrību kā dzīvot 
tādā veidā, kas ved pie daudz labākām 
un sirdis pildošākām pieredzēm, nekā 
jebkurš cits dzīves ceļš.

Tā tas ir, un katrs pats par to var 
pārliecināties. Mūsu Dievs mums atklāj 
visskaistāko izpratni par to, kas mēs 
esam kā cilvēki. Ne jau bezjēdzīgas mu-
tācijas, vai nabaga dvēseles iesprostotas 
šajos ķermeņos, bet brīnišķīgas būtnes, 
radītas pēc Dieva paša tēla un līdzības.

Ko tas nozīmē? Ka ikviens no 
mums esam Dieva paša pārstāvji šeit 
uz zemes, bezgalīgi vērtīgi Dieva acīs. 
Viņš ir radījis katru no mums, lai dzī-
votu ar mums ciešās un uzticības pil-
nās attiecībās. Viņš ilgojās pēc mums, 
un mēs ilgojamies pēc Viņa, pat ja vēl 
to neesam apjautuši. Viņš aicina un 
mudina piedzīvot Viņa klātbūtni, Viņa 
prieku, Viņa gudrību. Es lietoju vārdu 
piedzīvot, jo tas tiešām darbojās. Dievs 
ir tik īsts, cik īsts vien kaut kas var būt.

Protams, šobrīd mēs esam šķirti 
no Dieva. Un mēs dzīvojam šajā ievai-
notajā pasaulē, kas pilna ar muļķību, 
lepnību, patmīlību. To visu jūs zināt. 
Tas arī ir iemesls, kādēļ mēs nespējam 
atrast paliekošu piepildījumu mūsu 
dziļākajām ilgām. Bet tas ir atrodams. 
Patiesībā, tas ir apsolīts ikvienam, 
kurš to vēlās saņemt kā dāvanu.

Tas ir atrodams Dievā, tas ir at-
rodams caur Dieva Dēlu, kurš pirms 
2000 gadiem kļuva par vienu no 

„Kas ir īsts?“
Uzruna Annas Ziedares Vasaras Vidusskolas svētbrīdī Sv. Pētera baznīcā Adelaidē

Māc. Guntars Baikovs Sv. Pētera baznīcā Adelaidē.
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Juri Balodi pirmo 
reizi sastapu demons-
trācijā pie Saeimas, kad 
jautājums par Okupāci-
jas muzeja pārbūvi bija 
nezināms, un Saeimai 
tas bija jāizlemj. Viņš 
tur bija kopā ar Zvannie-

ku tēti Juri Cālīti, kuru es pazīstu jau 
labi sen. Tur mūs iepazināmies, un es 
sapratu, ka arī Juris man jādabū manā 
grāmatā. Tagad beidzot esmu dabūjusi 
Jura piekrišanu atbraukt pie manis uz 
sarunu. Viņš atnāk norunātā laikā ar 
garšīgu saldumu kārbu, un es izstāstu 
viņam, ko no viņa gribu dzirdēt. Viņš 
arī tūlīt sāk:

„Mans tēvs bija Pēteris no mājām 
Balodēniem Vietalvā, un tur Baložu 
ģimene jau bija dzīvojusi vairākās pa-
audzēs un bija ļoti latviska. Mamma 
ir dzimusi Rojā, un mans vecais tēvs 
bija igaunis ar uzvārdu Lepiks. Tātad 
tur man nav tās latviskās asinis, bet no 
tās puses igauņa. Tur mammai, ka vi-
ņai bija bijis kāds draugs Eižens Šmits, 
kurš vectēvam nav bijis pa prātam. 
Tāpēc viņš Šmitam bija teicis: „Smit, 
tu liec tai skukai mieru!” Viņš latviski 
runāja ar igauņu akcentu.

Mammas pirmais vīrs bija pazu-
dis kara laikā. Tātad viņa bija dzimu-
si Lepiks, tad viņa apprecējās, un bija 
Auls un tad Austrālijā, Ņūkastlē, kur 
bija otrā dīpīšu nometne, viņa appre-
cējās ar manu tēvu, un tā viņas trešais 
uzvārds bija Balodis. Es tur piedzimu 
1956. gada 11. februārī. Vecāki gan 
jau bija iepazinušies Dānijā, jo vi-
ņiem kā vienam, tā otram bēgļu ceļš 
nebija gājis caur Vāciju, bet gan Dāni-
ju. Viņiem bija palaimējies, jo Dānijā 
nekā netrūka, un mamma teica, ka 
tie bijuši labākie gadi viņas mūžā, jo 
dāņi pret latviešiem bija izturējušies 
ļoti labi, un Kopenhāgena karā nebija 
izpostīta.

Pēc kara mamma gribēja braukt 
uz Kanādu, bet plaušā kaut kur bija 
plakums, un tur viņu neņēma, un viņa 
sāka kārtot papīrus uz Argentīnu, bet 
bija cilvēki, kas viņu no tā atrunāja, un 
tā viņa beidzot izvēlējās Austrāliju. Ar 
visu to, ka Austrālija bija tik atšķirīga 
no Latvijas ar dabu un ar dzīvniekiem, 
viņa tur jutās laimīga, jo Austrālija 
bija tāda zeme, kur, ja tu strādāji, tad 
tevi neviens nenicināja un cienīja. Bet 
reizi, kad es apciemoju latviešus An-
glijā, tur, ja tu nebiji pareizā skolā un 
ar pareiziem sakariem, tad nekur tālāk 
nevarēji tikt. Tomēr mana mamma 
vienmēr teica, ka mēs esam labāki, jo 
mums ir veca kultūra, valoda un litera-
tūra, kam es gan tagad pieaudzis, viņai 
nepiekrītu.

Mēs mājās vienmēr runājām lat-
viski, un kad es aizgāju uz bērnudārzu, 
es nepratu angliski. Vienīgais, ko es 

zināju bija Mickey 
Mouse, ko skatījos 
pie kaimiņienes 
televīzijā, jo mums 
tā nebija. Tur 
(Red. – Austrāli-
jā) televīzijā radās 
tikai 1956. gadā, 
kad Melburnā no-
tika Olimpiāde, 
tad kaimiņi to bija 
iegādājušies. (Te 
viņš man nodzied 
programmas sāku-
ma dziesmiņu, kur 
Mickey Mouse tiek pa burtiem izdzie-
dāts, un pats priecājas, ka vēl no tik 
agras bērnības ir atcerējies).

Par pirmo skolas dienu man ir ļoti 
skaidras atmiņas, skolotāja kaut ko 
stāsta, bet es, protams, neko nesapro-
tu. Man pēcpusdienā jāiet uz tualeti, 
bet es neprotu paprasīt un piečurāju 
bikses. Mani bez jebkādas žēlastības 
ar pliku dibenu, un tā es līdz pusčet-
riem nosēdēju, kad mamma atnāca 
pakaļ, un otrā dienā mani ar vilkšanu 
bija jāvelk uz to kauna vietu. Nu, bet 
bērni jau to visu ātri aizmirst un arī 
iemācās.

Tā visa mana izglītība no bērnu-
dārza līdz augstskolai bija angļu valo-
dā, bet ar visu to es esmu bilingvāls, 
jo, ja es Latvijā lekciju klausos latvis-
ki, es to pierakstu angļu valodā, jo es 
tā domāju. Ja man ir jāraksta angliski, 
tad es tūlīt pārslēdzos uz latviešu va-
lodu un bez domāšanas, bet, ja es ti-
kai sarunājos ar kādu latviski, tad gan 
galvā nekas netulkojas, tad esmu tikai 
latvietis.

Pirmā skola jeb pamatskola man 
bija Punchbowl Grade School, tad 
Punchbowl Boys’ Middle School un 
tad, kā visiem latviešu bērniem, bija 
jāiet augstskolā. Es gan nezināju vēl, 
ko es gribu mācīties un tādēļ mācījos 
Bachelor of Arts Sidnejas Universitā-
tē, kas ir viena no vecākajām un pres-
tižākajām visā Austrālijā. Un tad es 
mācījos to, kas mani interesēja – an-
tropoloģiju, socioloģiju, politisko zi-
nātni, tātad tādu vispārīgu izglītību. 
Ja vēl būtu piemācījies vienu kursu 
un diplomu izglītībā, kas bija skolo-
tāja kvalifikācija, tad es būtu kļuvis 
par skolotāju, un visa mana karjera 
būtu iegājusi citās sliedēs. Tā nu bija, 
ka izglītība man bija, bet profesijas 
nebija.

Tad sāku meklēt darbu un gadījās, 
ka tiku Sidnejas lielākajā universālvei-
kalā Grace Brothers mēbeļu nodaļā. 
Ja es būtu ielikts kaut kur pie apakš-
biksēm, tad, droši vien, nebūtu palicis, 
bet kopš tas bija prestižs veikals, pie 
mēbelēm man patika. Tur cilvēku ir 
maz, un gaisotne pavisam cita. Tur pa-
liku vairākus gadus, bet pēc tam nāca 

visādi citi darbi kā finanšu plānotājs 
un tirgoju pensiju plānus. Tas nozīmē-
ja cilvēkam iestāstīt, ka pēc 50 gadiem 
viņam finansiāli būs viss labi. Tad es 
sapratu, ka cilvēks uz to parakstīsies 
tikai tad, kad viņš sapratīs, ka var man 
uzticēties. Zināju, ka varu stāstīt, cik 
gribu, bet bija jāatceras, ka cilvēkam 
katru mēnesi vajadzīga zināma naudas 
summa, kas viņam tajā bija jāieliek, 
un tad kaut kad pusmūžā izdomāju, ka 
gribu strādāt kaut kur viesmīlībā; to 
biju jau sapratis bērnībā.

Mans tēvs visu mūžu nostrādāja 
beķerejā pie Bērziņa, kurš bija viens 
no bagātākajiem latviešiem Austrāli-
jā. Kad bija iebraucis, viņš sāka tirgot 
siļķes, un visi iebraukušie dīpīši un 
citi imigranti pie viņa iepirkās. Viņam 
veikalā bija gan rupjmaize, baltmaize, 
gan doktora desa, gan krējums, gan 
viss cits. Arī es tur pa brīvdienām strā-
dāju jau, kamēr gāju skolās.

1979. gadā es biju sapelnījis tik 
daudz, ka es varēju braukt uz ārze-
mēm un pirmo reizi biju arī Latvijā. 
Man mamma bija līdz, viņa gribē-
ja tikt uz Roju, bet Intūrists nelaida. 
Pirmie krievu vārdi, ko es iemācījos, 
bija – ņet i ņebūģet.* Vienalga, ko pra-
sīju, bija tas pats. Tās bija pirmās divas 
nedēļas Latvijā, un man tur jau patika 
tūlīt.

Mēs tikām latviski audzināti, un, 
lai gan es sestdienas skolā negāju, es 
pāris reizes aizgāju uz tautas dejām, 
bet tās mani nesaistīja. Bet man patīk 
dziedāt, un tā es sāku dziedāt Sidnejas 
latviešu jauktā korī, pēc tam arī Sidne-
jas latviešu vīru korī, kas bija dibināts 
tajā pašā gadā, kad es esmu dzimis. 
Pēc gada korim, tāpat kā man, paliks 
65 gadi. Kora diriģentam es palīdzē-
ju apmācīt balsis, jo es privātstundās 
biju mācījies spēlēt ērģeles, un vēlāk 
pārņemu vīru kora vadību un darīju 
to desmit gadus. Tas arī bija tāds īsti 
latvisks pasākums.

Austrālijas latvieši bija ļoti aktīvi, 
katru gadu mums bija Kultūras dienas, 
kas ir kaut kas līdzīgs dziesmu un deju 
svētkiem citās latviešu mītnes zemēs. 

Trimdas bērni un mazbērni Latvijā (38)
Trimdas bērns – Juris Balodis

Juris Balodis.
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Tur bija tādi koristi, kas 50 gadu bez 
izņēmuma dziedāja Kultūras dienu sa-
rīkojumos. Kad 1989. gadā krita Ber-
līnes mūris, tas man bija kā zibens no 
skaidrām debesīm. Tajā pašā dienā es 
sapratu, ka kādreiz nonākšu Latvijā.

Protams, pagāja laiks, kamēr Lat-
vija atguva pilnīgu neatkarību, un es 
sapratu, ka man tur ir jābūt. Neviens 
vecāks mani nespieda, un es nebiju 
superletiņš, bet Austrālijā es vienmēr 
jutos vairāk latvietis nekā austrālietis, 
un šeit Latvijā es katru dienu atceros, 
un man tiek atgādināts, ka es tomēr 
neesmu gluži tāds, kādi ir tie, kas dzi-
muši un auguši šeit. Tātad Latvijā tu 
mazliet jūties kā austrālietis, un tev 
pietrūkst Austrālija, bet Austrālijā 
tu noteikti jūties kā latvietis, un tev 
pietrūkst Latvija. Anglijas, Vācijas 
un Zviedrijas latviešiem tas ir daudz 
vieglāk, tie bieži var atbraukt šeit un 
atpakaļ, bet no Austrālijas tas nav tik 
viegli.

Bet nu tagad es jau esmu atbrau-
cis tā kā pavisam; vairākus gadus 
nostrādāju Vidzemes augstskolā un 
pasniedzu viesmīlību. Man bija labs 
kontakts ar studentiem, un pirms di-
viem gadiem es satiku vienu bijušo 
studentu uz ielas un prasīja man, vai 
esmu atbraucis uz Latviju nomirt. Es 
gan atbildēju, ka pirms tam gribu vēl 
pāris desmit gadu padzīvot.

Pirmo reizi es Latvijā nodzīvoju 
13 gadus, un tad aizbraucu atpakaļ uz 
Austrāliju, jo pa tiem gadiem es pat 
nebiju Austrāliju apciemojis, bet man 
taču tur bija brālis un draugi. Brālis 
gan Latvijā nav bijis un arī nedomā te 
braukt. Citiem vārdiem sakot, mēs ne-
esam tuvi. Tur tad nodzīvoju 8 ar pusi 
gadu, bet nu pirms diviem gadiem at-
griezos te pavisam.

Arī Latvijā man radu ir maz. 
Mammai bija divas māsas, bet tikai 
vienai bija bērni. Tēvam ir māsa, kas 
arī nomira bez bērniem. Tagad pali-
cis tikai brālēns, kurš ir pensionēts 
psihiatrs, un ar viņu man ir ļoti labs 
kontakts. Viņš ir ļoti gaišs cilvēks, un 
man ir žēl, ka es esmu kaut kur pie 
Cēsīm, un viņš ir tālu no turienes. 
Mums ne vienam, ne otram nav ma-
šīnas, un mēs netiekamies tik bieži 
kā gribētos, bet kontakts un sapraša-
nās mums ir laba. Zvanniekos mums 
ir vairākas mašīnas, un pa retam es 
vienu varu dabūt, bet tur trūkst to 
pieaugušo cilvēku, kas var tos bēr-
nus vienmēr pieskatīt. Nav tā, ka tur 
vienmēr visi ir jāpieskata, bet tomēr 
rodas vajadzības, kas jārisina kādam 
pieaugušam.

Kāpēc es nolēmu pārcelties? Ir tā, 
ka Austrālijā tu dzīvo normālu dzīvi, 
esi sasniedzis zināmu labklājības lī-
meni, bet tālāk nekā vairs nav. Šeit, 
ja tu ko dari, tad zini, ka ar savu dar-
bu tu palīdzi Latvijai celties un augt. 
Pirmais darbs man bija Rīgas Tūris-

ma skola, kas bija pirmā visā Baltijā, 
kur par tūrismu nebija zināms nekas, 
un sākumā te ar viesmīlību bija gau-
žām slikti. Tagad ir jau daudz labāk 
kā restorānos, tā arī satiksmes līdzek-
ļos. Cilvēki jau smaida un ir daudz 
laipnāki, lai gan latvieši daudz negrib 
smaidīt bez vajadzības. Amerikā un 
Kanādā ar pirmo Hallo, jau smaids ir 
gatavs. Te būs – labdien, un tas arī ir 
viss.

Es stāvēju Radissonā, kad atklāja 
viesnīcu Daugava, es tajā brīdi biju 
tūrisma skolā, Radissons mani pie-
ņēma darbā. Tur ļoti lielus līdzekļus 
ieguldīja darbinieku apmācībā. Tur 
cilvēkus pieņēma darbā uz pilnu algu 
jau trīs mēnešus iepriekš, un tur bija 
no Amerikas, no Skandināvijas, no 
Vācijas darbinieki katrai nozarei, kas 
tevi apmācīja un smaidīt lika visiem. 
To mūsējie negribēja saprast, jo do-
māja, ka ar lieku smaidu netiks ņemti 
par pilnu. Man belmaniem (izsūtāmie 
zēni) bija grūti iestāstīt, ka jāsmaida 
pēc vajadzības. Tas bija ļoti vērtīgs 
laiks, jo arī es vēl daudz ko iemācī-
jos. Radissons mani aizsūtīja uz Nor-
vēģiju, uz Vāciju, kur mani pašu vēl 
apmācīja; tā kā es tiešām daudz ko 
piemācījos.

Runājot par tiem pašiem belma-
niem, viesnīcā Tallin ir bijušais Radis-
sona belmanis, un divdesmit gados no 
belmana kļūt par viesnīcas direktoru 
ir tiešām sasniegums. Daudziem Ra-
dissona pirmajiem darbiniekiem pieci 
gadi tur jau bija labs pamats turpmā-
kajai karjerai. Man arī piedāvāja, lai 
es braucu uz Dubaju, bet es teicu, ka 
neesmu braucis te veidot karjeru, bet 
gan, lai dzīvotu Latvijā.

Tad no Radissona aizgāju prom, 
jo biju iepazinies ar Mārtiņu Rītiņu 
Vincenta, un es savu laiku pastrādāju 
arī tur. Kad es no turienes gāju prom, 
man teica, lai es nāku atpakaļ katrā 
laikā, ja man jaunais darbs kaut kā nav 
pa prātam. Interesanti, ka pēc diviem 
gadiem es arī atgriezos. Pa starpai es 
pastrādāju arī kā tāds neatkarīgs vies-
mīļu apmācītājs un esmu izbraukājis 
visas Latvijas viesnīcas no Daugavpils 
līdz Alūksnei, un daudz ko apmācījis, 
un nebaidīšos teikt, ka tā viesmīlība, 
tas nevajadzīgais smaids, tā pieklājība 
ir mums zināma, bet tie daudzie oku-
pācijas gadi ir tai paaudzei atstājuši 
smagas sekas.

Es atceros pirmos gadus tūrisma 
skolā; tie bija ļoti izmeklēti jaunieši, 
bet tā bija tāda pirmā lauku izlase no 
kādiem 30 bērniem viens. Kad es vi-
ņiem lasīju pirmās lekcijas, es prasīju 
jautājumus, bet visi skatījās uz grīdu. 
Es biju pārliecināts, ka daru kaut ko 
nepareizi, bet tas bija tas padomju lai-
kā iedresētais: „Ja nezini atbildi, tad 
roku necel.“ Tad es to sapratu, un pēc 
desmit gadiem, kad beidzu tur strādāt, 
es iegāju pirmā lekcijā, un tur bija kņa-
da un troksnis, un man likās, ka esmu 
atkal Austrālijā. Nu man viņi bija jāk-
lusina, bet man bija liels prieks par vi-

siem šiem jauniešiem, kas toreiz mācī-
jās, bet tagad ir svarīgos amatos, un tu 
zini, ka ar savu mazo atdevi esi tomēr 
izdarījis kaut ko labu un paliekošu.

Vēl es esmu saistīts ar anglikāņu 
baznīcu, kur iepazinos ar Juri Cālī-
ti. Ar to tad arī sākās tas Zvannieku 
stāsts, un latviešu draudzes trimdā ir 
arī tās, kas viņam tur vienmēr palīdz. 
Bet es arī palīdzēju ar pirmajiem trim 
bērniņiem, kas nu ir vairāk nekā pirms 
20 gadiem; tas bija sākums manai dar-
bībai ar Zvanniekiem.

Es saņemu no valsts 186 eiro mē-
nesī, jo esmu aizbildnis vienam piec-
padsmitgadniekam, kas mēnesī noēd 
80. Tad vēl vajag zābakiem, drēbēm, 
skolas piederumiem, zobārstiem un 
citām lietām. Mums ir ļoti laba latvie-
te, kas pārstāv EKO kurpes. Viņa jau 
tagad trīs gadus divas reizes pa gadu 
katram bērnam sagādā kurpes. Tas ir 
fantastiski, jo kurpes bērniem Latvijā 
ir ļoti dārgas. Tās ir ļoti labas kurpes, 
kas mums 17 bērniem nav jāpērk, 
sevišķi ziemas zābaki 17 bērniem 
mums nav paceļams, jo katrs pāris ir 
ap 150 eiro. Pa tiem gadiem naudas 
vērtībā tas varētu būt ap 15 tūksto-
šiem eiro.

Ir arī viena beķereja, kas mums 
dod 500 maizes kukuļus katru mēne-
si, un mums ir lielas saldētavas, kur 
varam tos saglabāt. Tāpat palīdzība 
nāk arī no citiem uzņēmumiem, un 
naudu mums ziedo arī cilvēki, it se-
višķi tagad uz Ziemassvētkiem. Ap 
svētku laiku mēs saņemam gandrīz 
pusi no visa gada ziedojumiem. Zvan-
niekos pa šiem gadiem Sandra ir bijusi 
mamma mazākais kādiem simts bēr-
niem. Es arī daru, ko varu, bet tas ir 
tālu no tā, ko spēj Sandra. Tagad kādu 
brīdi man būs jāpiestrādā mazliet in-
tensīvāk, jo Juris ir aicināts runāša-
nas tūrē pa Austrāliju, un mums iz-
devās Sandru pierunāt braukt viņam 
līdz, jo organizētāji ir samaksājuši iz-
devumus arī viņai. Līdz ar to, mums 
pārējiem būs mazliet lielāka slodze. 
Es arī vairākas reizes nedēļā gatavoju 
ēdienu un vadāju bērnus pa skolām 
un dažādām nodarbībām, un braukā-
šana ir milzīga, jo bērni iet dažādās 
skolās un dažādās vietās un piedalās 
dažādās nodarbībās. Es arī vēl nevaru 
pierast pie Latvijas ziemām, jo Aus-
trālijā nebija jātīra sniegs, nebija jā-
silda mašīna un nebija jānoņemas ar 
siltām ziemas drēbēm.

Ar to mūsu saruna beidzas, jo Ju-
rim jātiek atpakaļ uz Zvanniekiem, un 
man jau liekas, ka būs diezgan daudz, 
ko rakstīt. Redzu, ka Juris Latvijā ir 
darījis diezgan daudz un dažādus dar-
bus, un varu tikai priecāties, ka viņš 
te ir atbraucis un tiešām palīdz Latvi-
jai un tās bērniem augt. To es gribētu 
teikt gandrīz par katru no trimdas bēr-
nu bērniem, kurus esmu iepazinusi. 
Viņi visi ir tiešām tie foršākie.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

* „Nav un nebūs“ krievu val.

Trimdas bērni un mazbērni...
Turpinājums no 12. lpp.
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Svētku ieskaņa vārdos, dziesmās 
un dejās Hilton viesnīcā.
Garīgais koncerts.

Valsts Akadēmiskais koris ar solo 
posmu (Jura Ķeniņa Missa Brevis Lat-
viensis – VAK pasūtījums, Imanta Ra-
miņa Ave Verum Corpus un Ubi Ca-
ritas), kopkoris (Ādolfs Ābele, Viktors 
Baštiks, Ērika Jost, Tālivaldis Ķeniņš, 
Arvīds Purvs, Brigita Ritmane un Jur-
jāna kantāte Tēvijai), latviešu profe-
sionālu izpildītāju kamerorķestris un 
ērģelnieki Trinity St. Paul’s baznīcā.
Tautas deju ansambļa Līgo koncerts.

Baudiet skaisto programmu, ko iz-
pildīs viens no Latvijas labākiem deju 
ansambļiem. Vadītājs ir izcilais lat-
viešu horeogrāfs Jānis Purviņš Bluma 
Appel teātrī.
Teātris No saldenās pudeles.

Rūdolfa Blaumaņa 1901. g. komē-
dija (arī 5. jūlijā) Hart House teātrī.
Iepazīšanās balle Sveiki Toronto.

Tiekamies ar 1 000+ viesiem no 
Latvijas. Hilton viesnīcā.

Piektdiena, 5. jūlijs
Jaundeju skate aicina visus at-

balstīt horeogrāfus no visiem gada 
gājumiem un pieredzes līmeņiem. Būs 
iespēja baudīt jaunāko latviešu tautas 
dejās ar uzsvaru uz radošo procesu un 
dejas veidošanu Bluma Appel teātrī.
Kamermūzikas/orķestra koncerts.

Artūrs Ozoliņš, Canadian Opera 
Company Orchestra, maestro Māris 
Sirmais un vēl... Repertuārā Jānis Kal-
niņš, Tālivaldis Ķeniņš, Jānis Mediņš, 
Imants Ramiņš un Lolita Ritmane 
Koerner Hall.

Teātris No saldenās pudeles.
Rūdolfa Blaumaņa 1901. g. komē-

dija Hart House teātrī.
Valsts Akadēmiskā kora Latvija 
koncerts.

Viens no pasaules ieredzētākiem 
koriem savā Kanādas debijā. Reper-
tuārs no Latvijas, Kanādas latviešiem 
un plašās pasaules; Koerner Hall.
Kabarē vakars Zem mēness stariem.

Mīļākās dziesmas, mīļākie izpil-
dītāji no Latvijas, ASV un Kanādas; 
Hilton viesnīcā.
Jauniešu balle Mildas mīļākie.

Visi latviešu jaunieši aicināti sa-
tikties ar veciem draugiem un iepazī-
ties ar jauniem! Būs mūzika, kokteiļi 
un varbūt arī iespēja satikt kādu īpašu 
latvju zvaigzni; Tartu College.

Sestdiena, 6. jūlijs
Kopkora koncerts

Ar saukli Dziedam visi vienu 
dziesmu kopkora koncerts atgriežas 
vēsturiskā Maple Leaf Gardens. 27 
dziesmas no mūsu senčiem un no ie-
mīļotākiem komponistiem Latvijā, 
ASV un Kanādā (to starpā 10 dzies-
mas no nesen izskanējušiem Dziesmu 
svētkiem Rīgā) un jaundarbi no ASV, 
Austrālijas, Kanādas un Latvijas. Ko-
risti no ASV, Eiropas, Kanādas un 
Latvijas. Pavadīs latviešu izpildītāju 
kamerorķestris, virsdiriģenti no ASV, 
Kanādas un Latvijas; Mattamy Athlet-
ic Centre.
Bērnu balle

Rotaļas un spēles bērniem un ve-
cākiem Hilton viesnīcā.
Svētku balle un blakus sarīkojumi

Spēlēs Penzionāri un Raxtu Raxti; 
Hilton viesnīcā.

Svētdiena, 7. jūlijs
Ekumēniskais dievkalpojums

Mūsu pašu dievnamā, Sv. Jāņa 
baznīcā.
Rakstnieku cēliens

Satiekam iemīļotos rakstniekus 
Hilton viesnīcā.
Tautas deju lieluzvedums

Latvietība. Draudzība. Dejas prieks. 
Svētku deju lieluzvedums aicina de-
jotājus no visām paaudzēm un visām 
pasaules pusēm nākt kopā baudīt sa-
vas latviešu saknes dejas solī. Būs raita 
programma, pilna ar iemīļotākām Lat-
vijas un Ziemeļamerikas horeografijām. 
Lieluzvedumā skanēs dzīva mūzika gru-
pas Raxtu Raxti izpildījumā, ar kopkori 
dažās dejās Mattamy Athletic Centre.
Atvadu dancis

Atvadāmies ar dejām un dančiem 
Hilton viesnīcā.

Biļetes
Anketas var arī iesūtīt pa pas-
tu: SONGFEST TICKETS, 4 Credit 
Union Drive, Toronto, Ontario M4A 
2N8.
Biļetes var iegādāties internetā: 
XV Dziesmu un Deju Svētku Kanādā 
mājas lapā: www.latviansongfest.com 
vai www.songfesttickets.com.

Visas pasūtītās biļetes tiks izsū-
tītas 2019. gada 1. maijā. Aicinām 
apmeklēt svētku mājas lapu, kur at-
rodas daudz vairāk informācijas, var 
pieteikties uz viesnīcu, pieteikt svētku 
dalībniekus un pieteikties kā brīvprā-
tīgs darbinieks.
Tiekamies Toronto 2019. g. no 4. līdz 
7. jūlijam. Apsolām varenus svētkus! 
Viena dziesma, viena deja... viena tauta!

XV Latviešu Dziesmu 
un Deju svētku Kanādā 

rīcības komiteja

Apsolām varenus svētkus!
Turpinājums no 3. lpp.

mums visu izrādīt un izstāstīt, palika 
daudz neuzdotu jautājumu un nesa-
ņemtu atbilžu. Arī iepazīties paguvām 
vien ar dažiem ciema iemītniekiem. 
Mūsu visdziļākā pateicība Viktoram 
Bendrupam, Annai Švalbei un Mārim 
Krustam par uzticēšanos! Nešaubos, 

ka mums vēl būs saziņa un, kas zina, 
arī vēl kāda tikšanās. Kaut uz Latvijas 
pansionātiem varētu aizvest vismaz 
daļiņu no tās uzmanības un mīlestī-
bas, ko ikdienā ieelpo Latviešu ciema 
iedzīvotāji Melburnā!

Visaizkustinošākais šajā ceļoju-
mā – bērzi pie latviešu mājām kā vēsts 
tautiešiem: arī es esmu latvietis.

Visvērtīgākais – jauniegūtie drau-

gi, kurus negribas zaudēt.
Latvijas telpa mūsu acīs palielinā-

jusies, attālumi samazinājušies. Vērtī-
bu skala nostiprinājusies. Ir arī ideju 
gūzma, kura vispirms galvā rūpīgi 
jāsakārto. Un tad jāstrādā – mūsu Lat-
vijas otrajai simtgadei.

Biruta Eglīte, publiciste
2019. gada 15. janvārī

Laikrakstam „Latvietis“

Lasītājas vēstule
Turpinājums no 6. lpp.

mums, par cilvēku Jēzu no Nācaretes, 
lai tikai Viņš varētu mūs atkal vest 
atpakaļ tur, kur mēs patiešām piede-
ram, – kopībā ar Viņu.

Bez tam, Viņš ir vienīgais, kurš 
pilnībā zina, kas jūs esat. Jēzus Kris-
tus ir vienīgais, kurš var piepildīt mūsu 
dziļākās ilgas. Jo mēs esat radīti, lai 
dzīvotu kopā ar Viņu, nevis bez Viņa. 
Un mēs nezinām, kas patiesa mīlestība 
ir, kamēr neesam piedzīvojuši Jēzus 

beznosacījumu mīlestību pret mums.
Mēs nezināt, cik īpaši un svarīgi 

mēs esam, ja mēs nezinām, ko mūsu 
Dievs ir izdarījis mūsu dēļ, un ko Viņš 
mums ir sagatavojis. Mēs nezinām, cik 
jēgpilna, cik priekpilna un cik aizrau-
joša mūsu dzīve var būt, ja mēs nepa-
zīstam Dieva Dēlu Jēzu Kristu.

Jūs varat neticēt, ka tas, ko es te 
saku, ir īstenība, bet Jēzus ir galējā 
atbilde uz visām mūsu dziļākajām il-
gām. Un Viņš runā uz katru no mums 
tieši šobrīd, un Viņš aicina mūs: „Nāc 
un pamēģini, seko man un es tevi svē-

tīšu!“ Viņš ilgojās pēc mums un gaida 
uz mums.

Viss šajā pasaulē paiet. Viss mainās. 
Arī mūsu laiks iztek. Bet Jēzus Kris-
tus paliek nemainīgs. Viņa aicinājums 
nemainās. Viņa apsolījumi nemainās. 
Un Viņš nekad, nekad nenovērsīsies no 
tiem, kas nāk pie viņa, lai kas jūs būtu.

Kad šodien pametīsiet Dieva namu, 
esiet godīgi pret sevi, padomājiet, kas 
ir īsts, patiešām īsts, un kādu dzīvi jūs 
vēlētos dzīvot. Āmen.

Guntars Baikovs
2019. gada 13. janvārī

„Kas ir īsts?“
Turpinājums no 11. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
21. janvārī
Agnese, Agnija, Agne
1894. režisors, teātra kritiķis, žurnā-
lists Voldemārs Laursons.
1899. militārs darbinieks, Latvijas 
brīvības cīņu dalībnieks, LKOK Vilis 
Balodis.
1909. dzejnieks Alberts Birzmalnieks.
1919. tulkotāja, rakstniece Laima Rū-
mniece.
1947. mākslas zinātnieks Māris Bran-
cis.
1949. Latvijas aktieris Rihards Belte.

22. janvāris
Austris
1922. sabiedriska darbiniece Anglijā 
un Austrālijā Laima Lindiņa.
1969. atentāta mēģinājums pret PSRS 
vadītāju Leonīdu Brežņevu.

23. janvārī
Grieta, Strauta, Rebeka
1784. Krievijas patvaldība uzdod Rī-
gas rātei uzņemt namniekos 8 latviešu 
mastu šķīrotājus: Jāni Dambi, Nikola-
ju Belti, Jāni Purīti, Danielu Kalniņu, 
Miķeli Gruduli, Jāni Boju, Danielu 
Slavu, Dānielu Šteinhaueru.

1889. rakstnieks Augusts Laiviņš.
1919. notiek Riharda Vāgnera operas 
Klīstošais holandietis izrāde – pirmā 
Latvijas Nacionālajā operā (bijušajā 
Vācu teātrī).

24. janvāris
Krišs, Ksenija, Eglons.
1844. politisks darbinieks, žurnālists 
Fridrihs Veinbergs (arī Fricis Vein-
bergs).
1889. komponists Ādolfs Ābele.
1983. ekonomists Tālis Putniņš.

25. janvāris
Zigurds, Sigurds, Sigvards
1729. savā īpašumā Krāslavas pus-
muižu iegūst Jans Ludvigs Plāters. 
Plāteru īpašumā Krāslava atrodas līdz 
1920. gadam.
1919. bioloģe, LZA korespondētājlo-
cekle Viktorija Baumane.
1919. dibināta Tautu Savienība.
1984. latviešu šķēpmetēja Ilze Gribu-
le.

26. janvāris
Ansis, Agnis, Agneta
Latvijas republikas starptautiskās (de 

jure) atzīšanas diena
Austrālijas diena
Starptautiskā muitas darbinieku diena
1889. rakstnieks, literatūras kriti-
ķis, sabiedrisks darbinieks Ernests 
Eferts-Klusais.
1894. mākslinieks, keramiķis Poli-
karps Vilcans.
1921. Latvijas Republiku de jure atzīst 
Anglija, Francija, Itālija, Beļģija, Japā-
na, Somija, Polija.
1929. Rīgas Meža kapos atklāts piemi-
neklis pirmajam Latvijas ārlietu mi-
nistram Zigfrīdam Meirovicam.
1930. dramaturgs, rakstnieks, publi-
cists Uldis Siliņš.
1951. sabiedriskais darbinieks Juris 
Beņķis.
1967. sabiedriskā darbiniece Austrālijā 
Ilze Ostrovska.

27. janvārī
Ilze, Ildze, Izolde
1889. pašvaldības darbinieks Jānis 
Svilans.
1899. latviešu tēlnieks Voldemārs Jā-
kobsons.
1904. latviešu grafiķis Arturs Api-
nis.  ■

mēr nemainīgi skaidrs ir viens – bari-
kāžu stāsts ir stāsts par mums pašiem.

Saeimas priekšsēdētāja vēlreiz 
pateicās barikāžu laika dalībniekiem, 
visiem, kas aizstāvēja Latviju.

„Cilvēki cēlās, lai nosargātu savu 
brīvību, zemi un valsti. Latvijas likteni 

janvārī izšķīra tauta. Tā skaidri zināja, 
kas tai jādara, tā saprata savu spēku, un 
šis spēks Latvijā ir dzīvs un vienmēr būs 
dzīvs,“ sacīja Saeimas priekšsēdētāja.

Saeimas Preses dienests

Latviju mēs sargāsim vienmēr
Turpinājums no 1. lpp.

un patriotisms. Baiļu nebija, lielā ko-
pības sajūta un daudzie, beidzot brīvo 
cilvēku tūkstoši visapkārt – dienu un 
nakti, tās pārmāca. Šo tautas vieno-
tību, apņēmību aizstāvēt sevi, cīņas 
un pretestības garu ienaidnieks toreiz 
novērtēja kā militāru resursu. Baltijas 
kara apgabala virspavēlnieks ģenerāl-
pulkvedis Fjodors Kuzmins sacīja: Ko 
es varu izdarīt, tur atrodas desmit vai 
divpadsmit divīzijas. Protams, neap-
bruņoti, bet simt divdesmit tūkstoši. Es 
ar tādiem neesmu apmācīts karot.

3. Tauta to darīja par spīti tā brīža 
grūtībām. PSRS bija ekonomiskajā sa-
brukumā, mūsu jaunajai valdībai, aps-
tākļu spiestai, bija jāsamazina algas un 
jāpaceļ maizei cenu trīskārt. Veikalos 
gandrīz nekā nebija. Bet tas neietek-
mēja tautas patriotismu un cīņas gribu.

4. Bez pārspīlējuma var teikt – 
tauta tiešām no sirds, kā mācēja un 
saprata, lūdza Dievu par savu valsti. 
Visā barikāžu laikā Doma baznīcā (un 
ne tikai) notika dievkalpojumi, mācī-
tāju uzrunas TV, radio u.c. Un Dievs 
deva gudrību, spēku un izturību.

Tāpēc šo laiku pamatoti pieminam 

ar lepnumu. To tiešām atceramies ar 
gandarījumu, prieku un saviļņojumu 
par mūsu vienprātību, iniciatīvu un iz-
lēmību. Mūs toreiz konsultējošais pa-
saulē pazīstamais nevardarbīgās cīņas 
speciālists Džīns Šārps atzina: Jūs, 
latvieši, paveicāt to, kas tika uzska-
tīts par neiespējamu ...jums vajadzētu 
lepoties ar savas tautas varonīgo un 
gudro rīcību.

Bet ko tad no šīs pieredzes smelt 
šodien, kad dzīvojam Krievijas izrai-
sītā hibrīdkara apstākļos? (Hibrīdkara 
specifika ir tā, ka tā pirmā daļa nori-
sinās ar nemilitāriem līdzekļiem – in-
formatīvajiem, propagandas, kultūras, 
diplomātiskajiem uc. Kad tautas pre-
testības griba ir salauzta, tad sākas 
otrā daļa – parādās neidentificējami 
zaļie cilvēciņi, kas jau militāri okupē 
zemi.)

1. Atkal – kaut gan pavisam ci-
tādi – valsti ir jāsargā visai tautai. 
Mums jāsargā ne tikai sava fiziskā, bet 
arī cita veida telpa – kibertelpa, infor-
matīvā, kultūras, vērtībtelpa u.c. Šajā 
karā mūsu bruņoto spēku konvencio-
nālie ieroči un ekipējums vēl netiek 
iesasitīti, bet visas tautas (apzināmies 
to vai nē) prāts un sirds gan.

2. Atkal, un tikpat lielā mērā kā 

toreiz – valsts pašaizsardzības spēju 
pamatā jābūt patriotismam Patrio-
tisms nav pārliecība par savas valsts 
perfektumu, bet gan pārliecība par 
tās nepieciešamību un gatavība to 
reāli aizstāvēt. Tēvzemes mīlestība 
vispirms ir Latvijas valsts personisks 
nozīmīgums.

3. Arī šodien ir ekonomiskās 
grūtības. Ja toreiz mūs izsūca PSRS 
imperiālisms, tad tagad mūs izmanto 
globālais transnacionālais kapitālisms 
un vietējā korupcija. Bet šo grūtību cē-
loņiem nedrīkst ļaut latviešus izspiest 
no Dzimtenes, nedz arī izskalot mūsus 
vērtības, jo nekur citur pasaulē otras 
Latvijas – Dzimtenes un Tēvzemes, 
nav.

4. Tāpat kā toreiz, mums jālūdz 
Dievs, lai mums atkal sniedz spēku un 
gudrību. Dievs nav taču himnas svi-
nīgs vārds vien, bet dzīva, reāla per-
sona, kurai neesam vienaldzīgi. Dievs 
svētī Latviju! tika rakstīta kā lūgšana 
un tā joprojām tāda arī ir. Tad dzīvo-
sim, strādāsim, kalposim un cīnīsi-
mies tā, lai Dievs varētu arī turpmāk 
svētīt Latviju un mēs savā zemē – zie-
dēt, dziedāt un laimē diet.

Guntis Kalme
Laikrakstam „Latvietis“

Janvāra barikādes...
Turpinājums no 1. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 21. janvārī.
€1 = 1,58890 AUD
€1 = 0,88303 GBP

€1 = 1,68950 NZD
€1 = 1,13620 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 24. janv., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble un ēdī-
sim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 24. janv., plkst. 10.30 
ALB namā kino rīts. Skatīsimies rai-
dījumu Top Latvijas Likteņdārzs. At-
skats uz to laiku, kad tapa Likteņdārzs, 
cilvēki ziedoja līdzekļus un Latvijas 
televīzija to pārraidīja. Likteņdārzs – 
Tā ir vieta, kur satiekas pagātne, ta-
gadne un nākotne. Gan cilvēka, gan 
valsts. Satiekas, lai dotu mierinājumu 
pagātnei, spēku šodienai un iedvesmu 
piepildīt savus sapņus nākotnē. 
Sestdien, 26. janv., plkst. 18.00 Ai-
cinām uzvilkt tautas tērpus vai savu 
mīļāko latvisko T-kreklu un parādīt 
sevi Austrālijas dienas parādē, kurā 
dosimies kopā ar citām tautību gru-
pām. Ņemiet līdzi ģimenes un drau-
gus, lai būtu lustīga iešana, dziedā-
šana un svinēšana. Gājiens sāksies 
Franklin un King William ielu stūrī 
plkst. 18.00. Latviešiem pulcēša-
nās plkst. 17.15 pie Austrālijas Pasta 
ēkas Franklin ielā. Gājiena secībā – 
Block 1, Order K.
Svētdien, 27. janv., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novusa treniņi.
Trešdien, 30. janv., plkst. 10.30 no 
ALB nama ar autobusu dosimies ie-
pirkties uz TTP (Tea Tree Plaza). Ie-
pirkšanās terapija. Varēsiet iztērēt to, 
kas palicis pāri no Kultūras dienām. 
Vietu skaits ierobežots; lūdzam pie-
teikties līdz 24. janv. LAIMAS birojā.
Ceturtdien, 31. janv., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble un ēdī-
sim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 3. febr., plkst. 11.00 Epifā-
nijas 4. svētdiena, dievkalpojums ar 
dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 26. janv., plkst. 12.00 Rum-
my un zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Maksa $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Svētdien, 27. janv., plkst. 10.00 LV 
Latviešu valodas pārbaudījums Lat-
viešu ciemā.
Pirmdien, 28. janv., plkst. 16.00 vai 
plkst. 18.30 LV Latviešu valodas pār-
baudījums Latviešu namā.
Sestdien, 2. febr., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.

Sestdien, 9. febr., plkst. 13.00 Drau-
dzīgā aicinājuma sarīkojums Latviešu 
namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Janvārī dievkalpojumu nav.
Svētdien, 3. febr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 10. febr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā. Iesā-
kam jauno gadu ar sarīkojumu zālē.

Pertā
Svētdien, 27. janv., plkst. 13.00 Lat-
vijas de jure atzīšanas diena un Drau-
dzīgā aicinājuma atcere. Visi laipni 
aicināti!
Svētdien, 3. febr., plkst. 13.00 Dauga-
vas Vanagu pilnsapulce.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 3. febr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sestdien, 9. febr., Parnell ielas svēt-
ki. Priekšnesumi; tirdziņš; pusdienas; 
klauns Kāpostiņš bērniem.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 27. janv., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 3. febr., plkst. 19.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 10. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 7. febr., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Meet-
ing Room A.

ASV
Sestdien, 26. janv., plkst. 15.30 fil-
mas HOMO NOVUS (2018) Ņujor-
kas pirmizrāde Scandinavian House, 
58 Park Ave, New York, NY 10016. 
Kopš filmas pirmizrādes septembra 
beigās simtgades spēlfilmu Homo No-
vus kopumā noskatījušies jau gandrīz 
88 500 skatītāju, kas pēc kino izplatī-
tāju datiem to ierindo 2018. gada po-
pulārāko Latvijas filmu topa virsotnē. 
Režisore Anna Viduleja. Mākslinieces 
Lindas Treijas ievadvārdi. Ieeja: $12, 
$7 SH biedriem un $7 studentiem; arī 
internetā var iepriekš pasūtīt biļetes: 
www.scandinaviahouse.org

Svētdien, 27. janv., plkst. 11.30 Jon-
keru baznīca, 254 Valentine Lane, 
Yonkers, NY 10705 Latviešu māksla 
(lekcija ar slīdītēm) – Linda Treija, 
koncerts kafejnīcas stilā; dziedātāja 
Arta Jēkabsone (Ņujorka) un ģitārists 
Rihards Kolmanis (Bostona), vīns un 
uzkodas, LNOĢ izloze, pārskats par 
ALA Atzinības rakstu saņēmējiem. 
Ieeja: $20, bērniem brīva.
Svētdien, 27. janv., plkst. 11.30 Jon-
keru baznīca, 254 Valentine Lane, 
Yonkers, NY 10705 Latviešu māksla 
(lekcija ar slīdītēm) – Linda Treija, 
koncerts kafejnīcas stilā; dziedātāja 
Arta Jēkabsone (Ņujorka) un ģitārists 
Rihards Kolmanis (Bostona), vīns un 
uzkodas, LNOĢ izloze, pārskats par 
ALA Atzinības rakstu saņēmējiem. 
Ieeja: $20, bērniem brīva.

Latvijā
Trešdien, 23. janv., plkst. 13.00 Edu-
arda Smiļģa Teātra muzejā, E. Smiļģa 
ielā 37, Rīgā Baleta un dejas enciklo-
pēdijas atvēršana.
Svētdien, 27. janv., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
(bez kafijas galda) Metodistu baznīcā, 
Akas ielā 13, Rīgā.
Svētdien, 27. janv., plkst. 14.00 šā 
gada pirmajā Brīvdienu mūzikas kon-
certā Dzintaru koncertzāle tiksimies 
ar talantīgajiem mūziķiem, brāļiem 
pianistu Raimondu Petrauski un sak-
sofonistu Oskaru Petrauski. Brāļi 
Petrauski ir viens no Latvijas per-
spektīvākajiem un ievērojamākajiem 
koncertduetiem, kas regulāri koncertē 
gan Latvijā, gan ārzemēs. Tāpat kā ie-
priekšējā gadā cikla “Brīvdienu mūzi-
kas’’ koncertus vadīs atraktīvais, pub-
likas un koristu iemīļotais diriģents 
Jānis Ozols. Viņš koncertus veido kā 
sarunu ar māksliniekiem par mūziku 
un dzīvi.
Svētdien, 27. janv., plkst. 15.00 viens 
no vecākajiem Latvijas amatierko-
riem – Rīgas Latviešu biedrības Jauk-
tais koris svinēs savu 150. jubileju, ai-
cinot visus uz koncertu Rīgas Latviešu 
biedrības (RLB) nama Zelta zālē. Pa-
sākumā piedalīsies kora nosaukuma 
pirmie pārmantotāji un tālo tradīciju 
stafetes turpinātāji – RLB senioru ko-
ris eReLBe,  koris Skulte (arī šogad 
svin savu simtpiecdesmitgadi) un īpa-
šā viese I. Sutugova.
Svētdien, 10. febr., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
(ar kafijas galdu) Metodistu baznīcā, 
Akas ielā 13, Rīgā.  ■


