
2019. gada 13. feb-
ruārī Ārlietu ministrija 
piedalījās ikgadējā kar-
jeras izglītības akcijā 
Ēnu diena 2019. Diplo-
mātu gaitām sekoja 31 

ēna no visas Latvijas.
Ministrijas ēnas uzrunāja ārlietu 

ministrs Edgars Rinkēvičs: „Mums 
ir patiess prieks, ka interese par diplo-

māta profesiju ir pulcējusi tik daudzus 
ēnot gribētājus. Ēnu dienā ir iespēja 
arī mums pašiem paraudzīties uz dip-
lomāta profesiju jauniešu acīm. Var-
būt ne vienmēr šis darbs ir aizraujošs 
un interesants, dažreiz tā ir arī rutī-
na. Tomēr kopumā diplomāta darbs ir 
daudzveidīgs un spraigs – tā ir iespēja 
izdzīvot dažādas situācijas, gan darbā 
Ārlietu ministrijas centrālajā aparā-

tā, gan aizstāvot Latvijas ārpolitikas 
intereses, darbojoties vēstniecībās 
ārvalstīs. Ceru, ka šodien Jūs par to 
pārliecināsieties.“

Ar diplomāta profesiju un karjeras 
iespējām Ārlietu ministrijā skolēnus 
iepazīstināja pieredzējuši diplomāti, 
kas dalījās diplomātiskā darba piere-

Diasporas konsultatīvā padome
To jāvada politiski neitrālai personai

Topošo Diasporas 
konsultatīvo padomi ir 
jāvada politiski neitrālai 
personai, šādu nostā-
ju sarunā ar aģentūru 
LETA pauda Pasaules 

Brīvo latviešu apvienības (PBLA) 
priekšsēdētāja Kristīne Saulīte. Sau-
līte vērtēja, ka apsveicams ir plāns 
padomes sastāvā iekļaut divas Saei-
mas komisijas – Ārlietu komisiju un 
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības 
saliedētības komisiju. Tomēr vienlai-
kus Saulīte uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi, 
lai topošā institūcija būtu politiski ne-
itrāla.

„Lietas, kas būs jāpieņem, būs 
nevis kādu partiju interešu vadītas, 
bet diasporas labā. Mūsu sadarbības 
partneri jeb ministriju vadībā esošās 
personas pārstāv dažādas partijas, 
tomēr ir ļoti svarīgi, lai politika tiktu 

ļoti maz „ievirpināta“ 
iekšā,“ norādīja Saulīte.

PBLA priekšsēdē-
tāja vērsa uzmanību, 
ka Ārlietu ministrijas 
(ĀM) speciālo uzde-
vumu vēstnieka diasporas jautājumos 
amatā esošais cilvēks vienmēr ir bijis 
sadarbības ar diasporu atslēgas perso-
na. Šī iemesla dēļ šāds amats arī ticis 
izveidots, minēja priekšsēde.

Viņa norādīja, ka PBLA Minis-
tru prezidentam Krišjānim Kari-
ņam (JV) un Saeimas priekšsēdētājai 
Inārai Mūrniecei (VL-TB/LNNK) 
nosūtījusi vēstuli, kurā izteikta PBLA 
vēlme padomes vadītāja amatā redzēt 
šī brīža speciālo uzdevumu vēstnieku 
diasporas jautājumos Aivaru Grozu. 
„Ja arī šajā amatā netiktu iecelts at-
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nijas, Rodailendas, Dienvidkarolīnas, 
Teksasas, Virdžīnijas un Vašingtonas 
pavalstīs, kā arī Ziemeļkalifornijā, 
Dienvidkalifornijā un Ņujorkas pilsētā.

Vairāk informācija par goda 
konsuliem ASV pieejama interaktīvajā 
kartē:
http://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-
un-parstavniecibas#US
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Latvijas goda konsuli pulcējas Vašingtonā...
Lai atskatītos uz simtgades gadu un plānotu 2019. gada darbus

2019. gada 1. februārī Vašing-
tonā uz ikgadējo sanāksmi pulcējās 
Latvijas goda konsuli ASV. Sanāks-
mes laikā Latvijas vēstnieks Andris 
Teikmanis un vēstniecības darbinieki 
informēja par 2018. gada notikumiem 
un nākotnes plāniem.

Neapšaubāmi politiski nozīmīgā-
kais notikums Latvijas un ASV attie-
cībās bija 3. aprīļa Baltijas valstu un 
ASV prezidentu samits Baltajā namā, 
kura laikā tika organizēts arī augsta 
līmeņa biznesa samits. Iepriekšējā 
gadā notika vairāki desmiti ar Lat-
vijas simtgadi saistīti pasākumi visā 
ASV. Spilgtākais no tiem bija Niagāras 
ūdenskrituma izgaismošana Latvijas 
karoga krāsās 17. novembrī; pateicībā 
par lielo darbu, kas tika ieguldīts, lai 
šī skaistā dāvana piepildītos, vēstnieks 
Teikmanis pasniedza Ārlietu ministri-
jas Atzinības rakstu ASV latvietei San-
dijai Bajotai. Tāpat vēstnieks pateicās 
goda konsulam Kārlim Šteinmanim 
(Ohaio pavalsts), kurš koordinēja goda 
konsulu dāvanas vēstniecībai sarūpē-
šanu – Egila Rozenberga gobelēnus, 
kas tiks izmantoti vēstniecības telpu 
pastāvīgai iekārtošanai.

Arī šogad vēstnieks aicināja goda 
konsulus turpināt aktīvo iesaisti Latvi-
jas un ASV uzņēmēju kontaktu veici-
nāšanā, sadarbojoties ar vēstniecību un 
Latvijas – ASV tirdzniecības kameru. 
Darba pusdienas bija veltītas sarunai 
par starptautiskās tirdzniecības jautā-
jumiem ar Ārlietu ministrijas Ekono-
misko attiecību, tirdzniecības un at-
tīstības sadarbības direkcijas vadītāju 
Juri Štālmeistaru. Sanāksmes laikā 
ar goda konsuliem par savu pieredzi 

ASV un tālākajiem plāniem dalījās 
četru veiksmīgu uzņēmumu pārstāvji 
no Latvijas Finieris, SAF Tehnika, Vi-
zulo un GroGlass.

Par Latvijas diasporas aktivitātēm 
gan aizstāvot Latvijas intereses saziņā 
ar ASV amatpersonām, gan vēstot par 
Latvijas simtgadi savās kopienās, uz-
stājās Amerikas Latviešu apvienības 
vadītājs Pēteris Blumbergs.

Sanāksmes noslēgumā goda kon-
suliem bija iespēja neformālā gaisotnē 
satikt ASV Valsts departamenta pār-
stāvjus.

Goda konsuliem uzticēts veikt val-
sti reprezentējošas un konsulārās funk-
cijas, par to nesaņemot atalgojumu. Lat-
vijai ASV ir 20 goda konsuli – Aļaskas, 
Floridas, Džordžijas, Ilinoisas, Jūtas, 
Mičiganas, Masačūsetsas, Minesotas, 
Ņujorkas, Ohaio, Oregonas, Pensilvā-

Goda konsuli Vašingtonā. Centrā Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis. No 
viņa pa labi Latvijas Goda konsuls Ņujorkā, bijušais melburnietis Daris Dēliņš.
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tiecīgais vēstnieks, jebkurā gadījumā 
ir būtiski, lai padomi vadītu politis-
ki neitrāla persona,“ uzsvēra PBLA 
priekšsēde.

Saulīte piebilda, ka būtu svarīgi 
savlaicīgi izziņot padomes sēžu da-
tumus, jo diasporas locekļu ierašanās 
Latvijā ne vienmēr ir iespējama ļoti 
ātri. Tāpat būtu jānodrošina iespēja 
piedalīties sēdēs neklātienē, ar inter-
neta starpniecību.

Kā ziņots, koordinētas un saska-
ņotas diasporas politikas izstrādei un 
īstenošana plānots veidot Diasporas 
konsultatīvo padomi, paredz valsts 
sekretāru sanāksmē izsludinātais ĀM 
noteikumu projekts.

Lai visas diasporas politikā iesais-
tītās institūcijas darbotos koordinēti, 
ĀM ir noteikta kā atbildīgā iestāde 
vienotas diasporas politikas izstrā-
dē un tās koordinēšanas īstenošanā. 
Kvalitatīvai šī uzdevuma realizēšanai 

Diasporas likums paredz izveidot Di-
asporas konsultatīvo padomi, kuras 
mērķis ir veicināt saskaņotu diasporas 
politikas un tās ikgadējo prioritāšu 
izstrādi, sekot līdzi diasporas politikas 
īstenošanai un veikt tās novērtēšanu.

Visu diasporas politikas īstenoša-
nā iesaistīto pušu interešu pārstāvības 
nodrošināšanai, Diasporas konsultatī-
vajā padomē tiks iekļauti valsts pār-
valdes iestāžu, pašvaldību, diasporas 
organizāciju, biedrību un nodibināju-
mu deleģētie pārstāvji, padomes dar-
bu organizēs ĀM. Padomes sastāvu 
apstiprinās ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs (JV).

Saskaņā ar Diasporas likumu Mi-
nistru kabinetam līdz 28. februārim 
jāapstiprina šīs padomes nolikums un 
sastāvs.

ĀM parlamentārā sekretāre Zanda 
Kalniņa-Lukaševica Saeimas Ārlietu 
komisijas sēdē skaidroja, ka ir divas 
nedēļas laika, lai iegūtu priekšlikumus 

Diasporas konsultatīvā padome
Turpinājums no 1. lpp.
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Dienas Latvijā lē-

nām kļūst garākas, un 
tauta sāk mosties no 
ziemas miega. Lielākā 
masu aktivitāte pēdējā 
laikā bija demonstrācija 

Rīgas mēra Nila Ušakova atbalstam.
Kā zināms, Nils Ušakovs ir Rīgā 

dzimis krievs, kurš naturalizējās 
1999. gadā un kļuva par Latvijas pilso-
ni. 2006. gadā viņu ievēlēja 9. Saeimā, 
bet nedaudz vēlāk kandidēja Rīgas 
domei kā Saskaņas Centra saraksta 
vadītājs. Tur viņu arī ievēlēja, un visu 
laiku kopš 2009. gada viņš ir bijis Rī-
gas domes priekšsēdētājs, vai tautas 
valodā – Rīgas mērs.

Atgādināšu, ka Latvijā pašvaldību 
vēlēšanās drīkst balsot tikai Latvijas 
pilsoņi, un tāpēc ir skaidrs, ka Ušā-
kovs ir turējies kā Rīgas mērs tikai tā-
pēc, ka nesaņem tikai krievu tautības 
vēlētāju atbalstu, bet arī latviešu vēlē-
tāju atbalstu.

Latvijā starpnacionālā spriedze 
ir minimāla, un ir vajadzīga zināma 
piepūle, lai to uzjundītu. Korupci-
jas novēršanas un apkarošanas birojs 
(KNAB) sāka nesen atklāti interesēties 
par Rīgas domi, un veica kratīšanu Nila 
Ušakova darba kabinetā un mājās, sa-
karā ar Rīgas satiksmes korupcijas kri-
minālprocesu. Daži spēki uzreiz redzē-
ja iespēju izspēlēt etnisko kārti – sliktie 
latvieši apspiežot nevainīgo krievu.

Bolderājā pie daudzdzīvokļu māju 
durvīm izliktas lapiņas, kurās re-
dzams Nils Ušakovs koncentrācijas 
nometņu ieslodzīto drēbēs. Attēlā viņu 
sagrābuši četri vīrieši tērpos, kas at-
gādina nacistiskās Vācijas SS formas 
tērpus. Tiem uz ķiverēm ir augšpēdus 
Jumja zīme, kas sanāk partijas Visu 
Latvijai! logo. Lai viss būtu skaidrs, 
Rīgas mēram ap kaklu karājas plāksne 
ar uzrakstu: „Tāpēc, ka krievs“.

Pie reizes arī parādījušās lapiņas, 
kas solīja bezmaksas autobusu uz Nila 
Ušakova atbalsta mītiņu.

Valsts drošības dienests ir iesaistī-
jies, un cenšas noskaidrot, kurš ir at-
bildīgs par lapiņām un kurš apmaksā 
bezmaksas transportu uz mītiņu. Līdz 
šim nav ziņots par sekmēm šajos pū-
liņos. Pati Saskaņa noliedz jebkādu 
saistību ar bezmaksas autobusu vai 
„Tāpēc, ka krievs“ lapiņām.

Un kā ar pašu mītiņu? Policija lēš, 
ka piedalījās ap 3000 Rīgas mēra atbal-
stītāju. Visi par mūsu mēru. Ne vārda 
par iespējamo korupciju. Nesaprota-
mākais bija liels transparents ar tekstu: 
„2019=1937?“ Vai tas bija atgādinājums 
par Padomju Savienības čekas Operāci-
ju latvieši, kas sākās tieši 1937. gadā ar 
mērķi iznīcināt latviešus, tikai tāpēc, ka 
tie bija latvieši, nošaujot vismaz 16 500 
PSRS dzīvojošos latviešus?

GN

no ministrijām un organizācijām, tā-
dējādi meklējot labāko gala variantu 
padomes nolikumam.

Pašlaik padomes sastāvā ĀM pie-
dāvā iekļaut tās ministrijas, kas vis-
vairāk ir iesaistītas darbā ar diasporu, 
proti, Ekonomikas ministriju, Finanšu 
ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglī-
tības un zinātnes ministriju, Kultūras 
ministriju, Labklājības ministriju un 
Vides aizsardzības un reģionālās attīs-

tības ministriju. Tāpat plānots iekļaut 
Nacionālo elektronisko plašsaziņas lī-
dzekļu padomi un pārstāvi no Latvijas 
Pašvaldību savienības.

Būtiska loma padomē būtu arī di-
asporas organizāciju pārstāvjiem, pie-
mēram, Pasaules Brīvo latviešu apvie-
nības (PBLA) un tās paspārnē esošo 
organizāciju pārstāvjiem.

Minēto noteikumu projektu vēl jā-
saskaņo iesaistītajām pusēm un jāska-
ta valdībā.

Rihards Plūme,
LETA (Pārpublicēts ar atļauju)

Diasporas konsultatīvā padome
Turpinājums no 2. lpp.

dzē. Skolēniem bija iespēja uzzināt, 
kādas zināšanas un prasmes noderīgas 
diplomāta darbā, kādi izaicinājumi un 
daudzveidība piemīt diplomāta profe-
sijai, kā arī to, cik būtiski ir saglabāt 
mieru un spēju racionāli rīkoties krīzes 
apstākļos. Pieredzējušie diplomāti aici-
nāja jauniešus sekot saviem sapņiem – 
rīkoties mērķtiecīgi un apzināti ceļā 
uz savu sapņu profesiju, studējot gan 
vēsturi, politoloģiju, ekonomiku, gan 
piesakoties praksē Ārlietu ministrijā.

Šogad skolēniem bija iespēja ēnot 
ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču, 
parlamentāro sekretāri Zandu Kal-
niņu-Lukaševicu, valsts sekretāru 
Andri Pelšu, valsts sekretāra vietnie-
ku – politisko direktoru Jāni Mažei-
ku, valsts sekretāra vietnieci Eiropas 
Savienības lietās Solveigu Silkalnu, 
Plānošanas grupas, Valsts protokola, 
Konsulārā departamenta, Komunikā-
cijas direkcijas, ES Koordinācijas de-
partamenta, Ārlietu dienesta vēstures 
un diplomātisko dokumentu nodaļas 
darbiniekus.

Skolēni sekoja diplomātu darba 
gaitām – piedalījās dažādās sanāk-
smēs, palīdzēja izstrādāt dokumentus, 
tādējādi iepazīstot ārlietu dienesta di-
namiku. Tāpat ēnas apmeklēja ikgadē-
jo preses konferenci par konsulārajām 
aktualitātēm, kas tostarp bija veltīta 
konsulārai palīdzībai un drošai ceļoša-
nai. Tā kā šogad tiek atzīmēta Latvijas 
dalības Eiropas Savienībā 15. gadadie-

na, īpaša uzmanība pievērsta ieguvu-
miem ceļotājiem, arī jauniešiem, ko 
nodrošina Eiropas Savienība.

Tāpat Ēnu dienas gaitā skolēni ti-
kās ar ārvalstu vēstniekiem, apmeklēja 
Saeimas un Valsts prezidenta protoko-
lu.

Ārlietu ministrijā Ēnu dienas pa-
sākumos piedalījās skolēni no Jelgavas 
Spīdolas ģimnāzijas, Jelgavas Valsts 
ģimnāzijas, Jēkabpils Valsts ģimnā-
zijas, Kuldīgas Centra vidusskolas, 
V. Plūdona Kuldīgas vidusskolas, E. 
Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, Ma-
donas Valsts ģimnāzijas, Olaines 1. vi-
dusskolas, Rojas vidusskolas, Salaspils 
1. vidusskolas, Saldus vidusskolas, 
Smiltenes vidusskolas, Tukuma 2. vi-
dusskolas, Varakļānu vidusskolas, Rī-
gas Valsts 2. ģimnāzijas, Rīgas Valsts 
3. ģimnāzijas, Rīgas Franču liceja, 
Rīgas Klasiskās ģimnāzijas, Rīgas 
64. vidusskolas, Ziemeļvalstu ģimnā-
zijas, Rīgas Kultūru vidusskolas un 
RTU Inženierzinātņu vidusskolas.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt 
skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru 
prasībām un specifiku, lai jauniešiem 
palīdzētu izdarīt karjeras izvēli un at-
bilstoši sagatavotos darba tirgum. Šī ir 
programma, kas jau 18 gadus sekmī-
gi iekļauj izglītības procesā karjeras 
jautājumus, rosinot jauniešus plānot 
nākotni jau skolas laikā. Veidojot sa-
darbību starp skolu, sabiedrību un 
darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu 
integrāciju sabiedrībā un darba tirgū 
nākotnē.

LR Ārlietu ministrija

„Ēnu diena“ Ārlietu ministrijā
Turpinājums no 1. lpp.
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Tveicīgi karstā, 
9. februāra pēcpusdienā 
sidnejiete Baiba Bēr-
ziņa atzīmē savu 75 
gadu dzimšanas dienu. 
Plašais un dažādību ba-
gātais viesu pulks norā-
da uz jubilāres bagāto 

mūžu. Mazo, intīmo iekšpilsētas Yuga 
kafejnīcu, kas reizē ir arī mākslas ga-
lerija, pilda ap 50 Baibas draugu un 
dzīves līdzgaitnieku no dažādiem lai-
kiem un dzīves ceļiem. Mijam tostus 

un jautras čalas ar māksliniekiem, 
mūziķiem, filmu režisoriem, kompo-
nistiem, Baibas kolēģiem un bijušiem 
studentiem. Esam arī pulciņš Baibas 
latviešu draugu.

Jauku pārsteigumu un kā dāvanu 
mums visiem sagādā Baibas sarūpē-
tie mūzikālie priekšnesumi. Kā pirmo 
dzirdam mūsu visu iemīļoto operdzie-
dātāju Maiju Kovaļevsku dziedam 
Lūcijas Garūtas glezno dziesmu Mē-
ness laiva (Rainis) un Lauretas āriju 
Ai, manu mīļo papiņ! (O, mio babbino 

caro) no Pučīnī operas Džjānī Skīkī 
(Gianni Schicchi). Atkal, Maijai rak-
sturīgais, dzīvais priekšnesums klie-
dē telpu, līdz jūtam sevi Operas nama 
zāles pirmajā rindā. Kā pēdējo Maija 
atskaņo Jāzepa Vītola vēsturiski no-
zīmīgo Pūt, vējiņi, kurai Vītols pats 
ir pierakstījis klavieru pavadījumu 
un 1. panta atkārtojumu vācu valodā. 
Intriģējošs ir jautājums, kādēļ. Kādēļ 
vāciski? Lūk, darbs tālākai izpētei. Pie 

Melburnas Latviešu 
(Svētā Krusta) evaņģē-
liski luteriskās draudzes 
kora ilggadējā vadītā-
ja, ērģelniece un soliste 
Ārija Merita 2019. gada 
6. janvārī (Zvaigznes 

dienā) savās mājās (Mt. Waverley) 
svinēja savu 90. dzimšanas dienu. Ju-
bilāre bija sagatavojusi saviem viesiem 
muzikālus pārsteigumus, kur senākos 
audio ierakstos viņa dzied Svētā Krus-
ta baznīcā solo un kopā ar draudzes 
kori.

Ivars Mirovics jubilārei veltīja vai-
rākus skaņdarbus ģitāras pavadījumā.

Pēc daudziem svinīgiem dzimša-
nas dienas apsveikumiem un laimes 
vēlējumiem visi kopīgi nodziedāja 

tradicionālo Augstu laimi un prieku. 
Pēc tam viesi pie bagātīgi klātā svēt-
ku galda kavējās atmiņās par jubilāres 
lielo ieguldījumu un devumu latviešu 
sabiedrības un draudzes muzikāla-
jā un garīgajā dzīvē. Vēlāk skanēja 
dziesmas, joki, ko pavadīja smaidi un 
sirsnīgas sarunas.

Lai Ārijai Meritai veselība, Dieva 
vadība un svētība turpmākajos dzīves 
gados.

Dainis Markovskis

Grūti noticēt, ka 
mūsu mīļai, rosīgai Lai-
mai nesen piepildījās 97 
gadi!

Viņa, kā vienmēr, 
savā jubilejā ar bau-
du uzņēma viesus pie 

bagātīgi klātiem galdiem; atskanēja 
dziesmas un saistošas sarunas. Ap-
sveicēju un runu bija daudz, tika pie-
minētas raksturīgas vietas no Laimas 
dzīves kā Austrālijā, tā arī Latvijā un 
Anglijā. Tika atskaitītas lielās, laik-
metīgās pārmaiņas ikdienas sadzīvē 
ar atziņu, ka Laima ir ne tik vien šīs 
pārmaiņas piedzīvojusi, bet ar inte-
resi turējusies tām līdz un ikdienā 
izmanto mūsdienu elektroniku kā sa-
ziņu līdzekli.

Laima pati arī dalījās ar dažām 
asprātīgām pārdomām – un savu prā-

vo gadu skaitu izskaidroja ar stingru 
ticību un ar to, ka viņa ar baudu ēd un 
dzer visu!

Laimai – lai daudz vēl baltu dieni-
ņu!

Anda Banikos

Mūsu jubilāri  •  Mūsu jubilāri  •  Mūsu jubilāri
Laimai Lindiņai – 97 gadi!
Mūsu jubilāre

Laima Lindiņa savā 97. dzimšanas dienā.
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Ārijai Meritai – 90
Mūsu jubilāre

Ārija Merita savā 90. dzimša-
nas dienā.

Baibai Bērziņai – 75
Mani draugi – mana ģimene

 
Turpinājums 5. lpp.
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pēdējā panta mēs, latviešu viesi, kļūs-
tam, ja ne līdzdziedātāji, tad sirsnīgi 
līdzdungotāji gan.

Šo divu latviešu skaņdarbu izvēlei 
piemīt interesanta iekšējā sakarība. 
Lūcija Garūta savā laikā bija pirmā 
sieviete, kas absolvēja profesora Jā-
zepa Vītola kompozīcijas klasi. Maija 
Kovaļevska savukārt mācījās Jāzepa 
Vītola mūzikas akadēmijā. Šķiet, lat-
viešu mūzikas pirmavots Jāzeps Vītols 
ir joprojām dzīvs un veldzē latviešu 
mūzikas izaugsmi vēl šodien.

Krāšņos klavieru pavadījumus 
izpilda plaši iecienītais mūziķis Ro-
lands Pīlmanis (Peelman). Ar savu 
iejūtīgo pieskārienu viņš paceļ pieticī-
gās kafejnīcas klavieres koncertinstru-
menta līmenī.

Pēc priekšnesuma Maijas vadī-
bā kopīgi nodziedam jūsmīgu Happy 
Birthday.

Priekšnesumu otro daļu sniedz 
jauns puisis Džeisons N. (Jason Nob-
le) ar solo basklarneti. Cik interesants 
pēc skata ir instruments pats, tikpat in-
teresantas ir tā daudzveidīgās skaņas. 
Pirmais gabals izskan kā nakts lokālā 
atskaņots bī-bop-a-lūlū vieglā, bezrū-
pīgā ritmā. Otrais toties atdarina visas 
iespējamās un iedomātās Austrālijas 
buša (bush) skaņas.

Nobeidzis priekšnesumu, Džei-
sons N. klātesošiem atklāj, ka Baiba 
devīgi atbalsta mūzikas jaunradi Aus-
trālijā – kā komponistus, tā jauno mū-
ziķu ansambļus.

Pie latviskā kliņģera, smaržīga un 

valga, jubilejas latviešu kontingents 
sveic jubilāri ar skaņi nodziedātu 
Daudz baltu dieniņu.

Pirms šķiros no šīs skaistās dienas 
atmiņām, dalīšos dažās izziņās par ju-
bilāres bagāto dzīvi.

Baiba ir vēsturniece un arhivāre. 
Viņas profesionālā darbība ir plaša. 
Savā laikā Baiba ir strādājusi kā ar-
hivāre valsts un vairāku universitāšu 
arhīvos; bijusi lektore arhivāru zinī-
bās Jaundienvidvelsas Universitātē un 
locekle Sidnejas Universitātes senātā; 
bibliotekāre valsts Mičela (Mitchell) 
bibliotēkā, kur glabājas Austrālijas 
un Klusā okeāna lielākā vēstures do-
kumentācija; redaktore un priekšsēde 
Austrālijas arhivāru biedrībā. Visbei-

dzot Baiba ir sešu grāmatu autore, no 
kurām divas viņa sarakstīja kopā ar 
vīru, nelaiķi Pēteri Lavdeiju (Peter 
Loveday). Grāmatas ir par vēsturis-
kiem un politiskiem tematiem.

Baiba ir K! Daugaviete filistre un 
cītīga latviešu sabiedrības atbalstītā-
ja. Kur vajadzība, tur Baiba ir klāt! 
Maijas Kovaļevskas uzturēšanās laikā 
Sidnejā, Baiba dziedātāju uzņem pie 
sevis. Abas kļūst draudzenes uz mūžu.

Jubilāres bagātais mūžs vainagojas 
jubilejas svinībās, kur lielais draugu 
pulks sumina Baibas uzticību draudzī-
bai. Kā Baiba pati saka – mani draugi 
ir mana ģimene.

Lauma Reinfelde
Laikrakstam „Latvietis“

Sestdien, 2019. gada 
2. februārī, Adelaides 
Latviešu skolas saime 
atgriezās skolā, un kā 
katru gadu pulcējās bēr-
nudārza zālājā, kurš at-
rodas aiz Adelaides Lat-
vieši biedrības (ALB) 

nama. Skolniekus sagaidīja skolotāji 
ar interesantām aktivitātēm, cienāja ar 
saldām zemenēm un putukrējumu.

Skolas tēma šim gadam ir folklora. 
Bērni mācīsies par latviešu tradicio-
nāliem kultūras elementiem: latviešu 
rakstiem, latvisko gadskārtu, teikām, 
pasakām un rotaļām.

Skolas dienas kārtība 2019. gadam 
būs sekojoša. Spēļu grupa un bērnu-
dārzs sestdienās no plkst. 9.30 līdz 
plkst. 12.00. Pamatskola no plkst. 9.30. 
līdz plkst. 13.00. Starpbrīdis visiem no 
plkst. 11 līdz plkst. 11.30.

Vidusskolas mācību laiks tiks pa-
ziņots atsevišķi.

Ja vēlaties, lai jūsu bērni vai maz-

bērni mācās latviešu valodu un kultūru, 
lūdzu pievienojaties mūsu skolas sai-
mei, piesakoties skolas pārzinei Ivetei 
Leitasei: adelaidesskola@gmail.com

Gaidīsim jūsu bērnus un mazbēr-
nus mūsu pulciņā!

Reinis Dancis
Adelaides latviešu skolas vārdā

Adelaides Latviešu skolā atsāk mācības
Pirmā dienā saldas zemenes un putukrējums

Pirmajā skolas dienā.
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Baibai Bērziņai – 75
Turpinājums no 4. lpp.

Korporācijas Daugaviete locekles. No kreisās: Gunta Anspal, Edīte Birzule, Lau-
ma Reinfelde, jubilāre – Baiba Bērziņa, Vita Parsel (Parcell), Vita Kristovska un 
Baiba Liepiņa.
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Sidnejas koristiem 
atkal bija tā laime mācī-
ties no Dziesmu svētku 
virsdiriģenta Inta Te-
terovska divās meistar-
klasēs 3. un 4. februārī. 
Pirmā meistarklase bija 

jauktajam korim ar vairāk nekā 30 da-
lībniekiem; otra klase bija vīru korim.

Meistarklases notika Sidnejas Lat-
viešu namā, un tās organizēja Ilona 
Brūvere kopā ar Sidnejas Latviešu 
biedrību. Ilona ierosināja šīs meistar-
klases, lai radītu lielāku interesi koris-
tiem, ar cerību atjaunot Sidnejā pastā-
vīgu jaukto kori, jo 2020. gadā Sidneja 
notiks Austrālijas Latviešu 58. Kultū-
ras dienas, kuras Ilona vadīs.

Ints Teterovskis ir Latvijas Dzies-
mu svētku virsdiriģents un jauniešu 
kora Balsis mākslinieciskais vadī-
tājs un diriģents. Portālā Delfi lasām: 
„Latvijā Ints plašāku sabiedrības uz-
manību izpelnījās kā žūrijas loceklis 
televīzijas šovā „Koru kari“. Karjeras 
laikā strādājis gan Latvijā, gan ārval-
stīs, kā arī piedalījies daudzos starp-
tautiskos konkursos, no kuriem vairā-
kos saņēmis speciālbalvas kā labākais 
interprets. Tāpat arī Teterovskis orga-
nizējis ievērojamus mūzikas festivālus 
un koncertus Latvijā, kā piemēram, 
„Lielo mūzikas balvu“, starptautisko 
kamerkoru festivālu „Rīga dimd“ un 
citus.“*

Ints ir labi pazīstams Austrālijas 
koristiem un Sidnejā ir vadījis meis-

tarklases arī iepriekšējos gados. Ints ir 
ārkārtīgi saistošs diriģents, kas ar hu-
moru izskaidro dziedāšanas tehniku 
un dziesmu tekstu interpretāciju, frāzi 
pa frāzei, ar kādu izjūtu un dinamiku 
tā jādzied. Ints paskaidroja, ka no fi-
ziskā viedokļa ķermenis ir vienkārši 
pumpis, kas pūš gaisu caur balss sai-
tēm, un tā rodas skaņa. Bet dziesma 
nav tikai skaņas; dziesma ir jādzied 
muzikāli, ar prieku un emocijām, kas 
izsaka dziesmu vārdu dziļāko nozīmi. 
Esmu pats piedzīvojis citās reizēs, kā 
Ints var izvilkt no koristiem brīnu-
mus. Atceros, ka 2013. gada 18. no-
vembra sarīkojumā Sidnejā jauktais 
koris uzņēmās dziedāt. Bijām tikai 18 
dziedātāji, un pēc vairākiem mēģinā-
jumiem izklausījāmies pavisam plāni. 
Tad ieradās Ints, un pēc tikai trijiem 
mēģinājumiem ar viņu, mazais koris 
pārsteidza gan paši sevi, gan publiku!

Nesen satiku savu poļu draugu, 
kurai stāstīju par tikko notikušām 
Austrālijas Latviešu Kultūras dienām, 
it sevišķi par kora koncerta viesdiri-
ģentiem un koriem no Latvijas, kuri 
regulāri piedalās. Viņa teica: „Es ap-
brīnoju latviešu sabiedrības rosīgo 
kultūras dzīvi; mums poļiem nav nekas 
tāds.“ Jā, esam ārkārtīgi priviliģēti, ka 
pie mums Austrālijā ir iespēja mācīties 
no tik izciliem Latvijas kordiriģen-
tiem, kā Ints Teterovskis, Ivars Cin-
kuss, Gints Ceplenieks, Jānis Ozols, 
Agita Ikauniece un citiem; mums ir šī 
iespēja, kas pat daudziem labiem ko-

riem Latvija nav pieejama.
Pārnācu mājās no abām meistar-

klasēm lēkādams ar pacilātu noska-
ņojumu. Tas jau zinātniski pierādīts, 
ka dziedot, it sevišķi kopā ar citiem, ir 
vislabākais veids, kā kļūt priecīgam!

Nāciet dziedāt!!
Milzīgs paldies Intam Tetrovskim 

par meistarklasēm. Un paldies Ilonai 
Brūverei par organizēšanu.

Ojārs Greste
Laikrakstam „Latvietis“

* https://www.delfi.lv/temas/ints-
teterovskis

Dziedāšanas meistarklase Sidnejā ar Intu Teterovski
Vislabākais veids, kā kļūt priecīgam

Ints Teterovskis.
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Ints Teterovskis ar dziedātājām.
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Ints Teterovskis ar dziedātājiem.
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Svinības, svinības...
Jaņča pārdomas

Novembra mēnesis 
pienāca un pagāja, un 
mēs devām pienācīgu 
godu mūsu varoņu un 
valsts svinību dienās. 
Tad pienāca Ziemassvēt-
ki, kam sekoja Jaunais 

gads. Arī tur nevarēja iztikt bez svi-
nēšanas.

Nudien, tās svinības un svinēšanas 
iedzīs mani kapā. Nosvinējies tā, ka 
melni riņķi ap acīm, un vēders negrib 

vairs ar mani runāt. Ne jau ka mums 
kādas lielas runāšanas būtu bijušas 
arī normālos laikos, bet vismaz labrīt 
viens otram pateicām.

Nav nemaz tik interesanti sēdēt 
vienam zem krūma dienu pēc dienas 
un runāt uz putniem, kas tev neatbild. 
Čivina un brēkā bez apstājas, bet tādā 
valodā, ko saprot tikai paši. Viņi droši 
vien domā, ka viņiem nav nekā kopē-
ja ar tādiem Eiropas emigrantiem, kas 
iebrukuši viņu pasaulē un taisa ne-

piedienīgus trokšņus, kas nav ne tuvu 
tiem melodiskiem triļļem, kas ikdienā 
skan viņu apkārtnē. Ko katrs uzskata 
par melodiskiem, protams, ir privāta 
lieta. Es gan esmu mēģinājis apskaid-
rot viņus, kuri trokšņi man pieņema-
mi, kuri nē, bet tiem gaisa grābekļiem 
neko neiestāstīsi. Tiem pašiem sava 
galva.

Kad tā labi to lietu pārdomā, mums 
 

Turpinājums 15. lpp.
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Ceturtdien, 10. jan-
vārī, Latviešu Ciemu 
apciemoja viesi no Lat-
vijas: rakstniece Biruta 
Eglīte un viņas meita 
Aija. Jaukajām viešņām 
izrādījām Latviešu cie-

ma plašās telpas, iepazīstinājām ar 
aprūpes nama un Lejasciema iedzī-
votājiem. Iepazīstinājām ar slaveno 
Ronīti, kuru Latviešu Ciems iegā-
dājās par ziedojumiem. Visas dienas 
garumā sarunas risinājās raitas un 
aizrautīgas. Biruta un Aija ar lielu 
interesi klausījās daudzos iedzīvotāju 
dzīvesstāstus, reizēm no aizkustinā-
juma bira asaras, un ik pa brīdim ķēra 
blociņu, lai dažus fragmentus un fak-
tus pierakstītu.

Plkst. 14.00 Ciema Lielajā zālē 
sanāca ļaudis, lai noklausītos Birutas 
Eglītes sagatavoto priekšlasījumu Lat-
vija 100 gados. Pamats stāstam bija 
grāmata – Ceturtais bauslis, kurā ir 
apkopoti stāsti par kuplās Spridzānu 
dzimtas likteņiem Latvijas 100 gados: 
skaudri, dzīvi un patiesi. Tajos ir no-
tikumi, kas veidojuši mūsu valsti un 
mainījuši cilvēku dzīves.

Stāstījumu papildināja bildes, kas 
aizsākās sendienās, vijās cauri visam 
gadsimtam, līdz nonāca līdz mūsdie-
nām.

Grāmatas autore Biruta Eglīte vie-
nu grāmatu Ceturtais bauslis uzdāvi-
nāja Latviešu Ciema bibliotēkai, bet 
Latviešu Ciema ļaudis rakstniecei dā-
vanā pasniedza grāmatu par Latviešu 
Ciemu.

Pēc aizrautīgā stāstījuma sanā-
kušie uzkavējās pie uzkodām un at-
spirdzinājumiem.

Māris Krusts uzaicināja pavieso-
ties savā Lejasciema mājā, un arī šeit 
sarunas aizvijās tālās vēstures takās.

Bija sajūta, ka visi ir sen pazīstami, 
pat labi draugi, cik daudz kopīgi pār-

runājamas lietas visiem bija.
Paldies par jauko apciemojumu un 

vienmēr gaidām ciemiņus Latviešu 
Ciemā!

Latviešu Ciema bibliotēka strā-
dā katru otrdienu un ceturtdienu no 
plkst. 15.00 – 16.00 un katra mēneša 
otrajā otrdienā tā ir atvērta pirms Se-
nioru saietiem, kuri sākas plkst. 11.00. 
Grāmatu klāsts ir ļoti daudzveidīgs. 
Visi ir laipni aicināti nākt izvēlēties 
grāmatas lasīšanai latviešu valodā!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Ciemiņi Latviešu ciemā Melburnā
Viesi no Latvijas

Jaunais gads lēnām uzņem joni – 
visi atgriežas no brīvdienām un meklē 
ierastā un mīļās taciņas, kas bija ie-
mītas iepriekš. Arī Adelaides koristi 
no Adelaides Latviešu biedrības kora 
Dziesmu Laiva diriģentes Lilitas Da-
enke vadībā, 11. februārī atsāka savu 
darbību. Lilita pastāstīja par šī gada 
plāniem un koncertiem. Izklausās būs 
ļoti radošs un interesants gads, kurā 
dziedāsim, prezentēsim disku un pat 
rīkosim Imanta dienas Adelaidē.

Bija arī kāds ļoti patīkams pārstei-
gums. Ieradās LR Goda konsuls Dien-
vidaustrālijā Dr. Valdis Tomanis, lai 
svinīgi pasniegtu bijušā LR ministru 
prezidenta Māra Kučinska Pateicī-
bas rakstu korim Dziesmu laiva par 
pastāvīgu atbalstu latvisko tradīciju 
saglabāšanā un dalību Latvijas valsts 
simtgades XXVI Vispārējos latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētkos. Pal-
dies arī no mums pārējiem koristiem, 
mūsu 13 dziedātājiem un diriģentei 
par to, ka viņi pārstāvēja Adelaides 
Dziesmu laivu šajā nozīmīgajā noti-
kumā Latvijas 100 gades Dziesmu un 
Deju svētkos.

Mēs kā vienmēr gaidām jaunus da-
lībniekus un šogad īpaši tos, kam mīļas 

„Dziesmu laiva“ atsāk mēģinājumus
Goda konsuls pasniedz  LR ministru prezidenta Pateicības rakstu

Koristi. Centrā diriģente Lilita Daenke un LR goda konsuls Valdis Tomanis.
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Diriģente Lilita Daenke un LR goda 
konsuls Dienvidaustrālijā Valdis To-
manis ar ministru prezidenta Pateicī-
bas rakstu. FO
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Imanta Kalniņa dziesmas un daiļrade. 
Nāc, nenožēlosi! Gaidām Jūs katru 
pirmdienas vakaru no plkst. 19.00. Uz 
tikšanos!

Koriste

Biruta Eglīte un Aija Eglīte Latviešu ciemā.
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8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2019. gada 15. februārī

Jūrmalā, desmit mi-
nūšu gājienā no Dubultu 
stacijas, atrodas māja, 
kur sava mūža nogali 
aizvadījusi Aspazija. 
Kad tā vēra durvis ap-
meklētājiem kā dzejnie-

ces piemiņas vieta (1996), kāda cita 
eiropiete kļuva par Nobela prēmijas 
laureāti literatūrā. Runa ir par poļu 
dzejnieci Vislavu Šimborsku (Wis-
lawa Szymborska).

Tagad šo ēku kompleksu Dubultos 
jūrmalnieki un pilsētas viesi pazīst 
kā Aspazijas māju. Atklāta pēc res-
taurācijas pirms nepilniem pieciem 
gadiem, tā kļuvusi par modernu un 
interaktīvu kultūras mikropasau-
li Jūrmalas pilsētas muzeja filiāles 
statusā. Interesentus jau pagalmā 
sagaida tēlnieces Artas Dumpes gra-
nītā cirstais dzejnieces skulpturālais 
tēls. Aspazijas darbistabā eksponētas 
rakstnieces piemiņas lietas, varam 
klausīties viņas pašas balss ierakstu. 
Par tradīciju kļuvis, ka šajā mājā re-
gulāri tiekas radošas personības un 
kultūrvēstures pētnieki.

Cikla Kafija ar Aspaziju ietvaros 
pagājušo rudeni notika saruna, kurā 

latviešu rakstniece Agate Nesau-
le stāstīja par savām gaitām trimdā, 
amerikāņu universitātēs un veikumu 
literatūrā. Savukārt kultūrsocioloģe, 
tagad Saeimas vicepriekšsēdētāja, 

Dagmāra Beitnere- le-Galla, te dalī-
jusies filozofiskās pārdomās par tema-
tu Dzejnieks un valsts.

Klajā nācis Ivara 
Štubja jaunais albums, 
kas aizskars katru no 
mūsu dvēseles stīgām.

Pirmo reizi klauso-
ties šo albumu, sēdēju 
uz savas verandas Bris-

banē, baudot siltus saules starus un 
maigas vēja plūsmas. Tad, pavisam 
negaidīti, no debesīm sāka krist lietus 
lāses, kas saules staru gaismā mirdzēja 
kā burvīgā pasakā.

Tā arī varu teikt par albumu Dabas 
Miers; tas klausītājus aizvedīs īstā pa-
saku mežā, kur ik uz soļa jutīsiet mū-
zikas maģiju, ievītu vēsmās no mūsu 
mīļās Latvijas.

Ivars Štubis ir Austrālijas latviešu 
sabiedrībā visiem labi pazīstams mū-
ziķis, diriģents un komponists. Viņš 
arī strādā Melburnas Latviešu ciemā 
ar vecākās paaudzes cilvēkiem, un 
savās ikdienas gaitās bieži dzird viņu 
stāstus un atmiņas par Latviju. Ivars 
stāsta, ka ideja par šī albuma veidoša-
nu radās jau 2017. gadā, kad viņa kolē-
ģe Ingrīda Biezaite nejauši ieminējās, 
ka īsti nav tāda mūzikas ieraksta, kas 
sevī apkopo latviešu instrumentālo 
mūziku kopā ar dabas skaņām. Tā nu 
Ivars izlēma radīt šo unikālo un inova-
tīvo mūzikas projektu, kuru var baudīt 

kā vienu nepārtrauktu muzikālu ce-
ļojumu, vai klausīties katru dziesmu 
atsevišķi.

Latviešu tautas mūzikas un post-
folkloras elementi maigi caurvij šo 
albumu. Ivara oriģinālkompozīcija 
Siltajā saulē sevī ievij plūstošas, me-
lanholiskas, un delikātas ģitāras ska-
ņas kurām pāri kā rasas lāses izskan 
klavieru melodijas motīvi. Īpaši or-
ganiskas un atmosfēriskas noskaņas 
jūtamas kompozīcijās Pērkons un ne-
gaiss un Pusnaktī pie strauta. Šeit der 
piebilst, ka dabas skaņas ir jūtamas ik 
uz soļa – tās tika ierakstītas vairākās 
Latvijas vietās – mežos, pļavās, kā arī 
upju un strautu krastos. Visiem pazīs-
tamās melodijas, kā piemēram, Caur 
sidraba birzi gāju, Teici, teici, valodi-
ņa, Nāc, nākdama vasariņa, Visu gadu 
dziesmas krāju un Tumša nakte, zaļa 
zāle ir atmodušās unikālā veidojumā, 
pateicoties Ivara mākslinieciskajām 
spējām kombinēt akustiskās ģitāras 
tehnikas, tembrus, un ambientus skaņu 
dizainus, radot iespaidu, ka melodijas 
izskan klausītāja sapņos vai atmiņās. 
Visiem mīļā dziesma Pūt, vējiņi īpaši 
rezonē ar dziļām ģitāras, akordeona 
un ambientām instrumentālām tekstū-
rām, kā arī ar organiskiem melodijas 
elementiem.

Ivars saka sirsnīgu paldies PBLA 
KF, Daugavas Vanagu Melburnas no-
daļai, Sidnejas Latviešu biedrībai, un 
LAAJ. Pateicoties šim atbalstam, Ivars 
varēs aizsūtīt diskus vairākiem pansio-
nātiem, veco ļaužu mītnēm un aprūpes 
centriem ne tikai Latvijā un Austrālijā, 
bet arī Amerikā un citās valstīs.

Albums ir pieejams no 12. februā-
ra, vai nu no paša Ivara satiekot viņu 
dažādos pasākumos, vai arī caur viņa 
mājaslapu https://www.ivarsstubis.
com., kur tiksiet rediģēts uz 

Ance Deksne
Laikrakstam „Latvietis“

„Dabas miers“
Klajā nācis Ivara Štubja jaunais albums

Diska „Dabas miers“ vāks.

Ar Šimborsku pie Aspazijas
Moderna un interaktīva kultūras mikropasaule

 
Turpinājums 9. lpp.

Aspazija ar muzeja darbinieku gādību saposta Latvijas valsts simtgades gaidās 
(2018).
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Pelēcīgā 7. februāra vakarā Aspa-
zijas mājā notika silti ietonēta saruna 
par nobelistes V. Šimborskas dzīvi 
(1923—2012) un dzeju. To vadīja no 
Poznaņas atbraukusī Aleksandra 
Mroziņska, Adama Mickēviča Uni-
versitātes latviešu filoloģijas studiju 
absolvente. Kā sacīja muzejmājas va-
dītāja Ārija Vanaga, šāda vakara ie-
spēja nepavisam nebija nejauša. Uz Po-
liju laiku pa laikam dodas jūrmalnieku 
grupas, pilsētā darbojas Latvijas Poļu 
savienības nodaļa. Ar Aleksandru kā 
gidi Poznaņā tikusies biedrības Aspa-
zijas mantojums bijusī vadītāja Rūta 
Dzenīte, kura to uzrunājusi ierasties 
ar stāstījumu par Šimborsku.

„Mani pārsteidza, cik dziļš un 
strukturēts bija viņas, mūsu gides, 
stāstījums par poļu kultūras vēsturi,“ 
tagad atceras Dzenītes kundze. Arī 
tur, Poznaņā, Aleksandra runājusi 
plūstošā latviešu valodā, kuru viņa, 
pateicoties studentu apmaiņas prog-
rammai, slīpējusi Latvijas Universitā-
tē. Turklāt latviešu tūristiem tajā reizē 
bijusi sarīkota ekspozīcija par poļu un 
latviešu literatūras sakariem laiku lo-
kos.

Vislava Šimborska savas dzīves 
lielāko daļu aizvadījusi Krakovā; var 
tikai minēt, vai viņa mēģinājusi ielū-
koties arī divu latviešu dzejas pilāru – 
Raiņa un Aspazijas – daiļrades pūrā. 
A. Mroziņska savas tautietes dzīves 

svarīgākos notikumus restaurēja, pa-
pildinot vēstījumu ar fotokadriem un 
latviski atdzejotām vārsmām. Rietum-
polijā dzimusī V. Šimborska pēckara 
gados studējusi poļu literatūru un so-
cioloģiju Jagelona Universitāte, viņas 
pirmā poēma Meklēju vārdu (Szukam 
slowa) publicēta avīzē Dziennik Pols-
ki 1945. gadā. Kā dzejas redaktore 
un apskatniece darbojusies Krakovas 
literārajā nedēļniekā Zycie Lierackie 
un citos izdevumos. Viņas dzejas tē-
los paustais domas vēriens tikai ap-
tuveni ieskicējams ar dažu dzejoļu 
titulvārdiem – Naids, Sīpols, Klauvēju 
pie akmens, vienas poēmas virsraksts 
sasaucas ar rainisko Gals un sākums. 
Nav bijusi disidente, līdz zināmam 
laikam – drīzāk politiska konformiste. 
Jūsmojusi par katru kičīgu suvenīru, 
piemēram, špāsīgu pelnutrauku.

Šimborska kā dzejniece un recen-
zente labi pazīstama lasītājiem angļu 
valodā, vērtēta arī no tādām promi-
nentām tribīnēm kā New York Times 
Book Review. Saņēmusi Gētes prēmiju 
(1991), Herdera prēmiju (1995), vi-
sus svarīgākos Polijas apbalvojumus. 
„Viņa ir tulkota 43 pasaules tautu va-
lodās,“ uzvēra A. Mroziņska. Latviešu 
valodā – pagaidām pieticīgi. Pieļauju, 
ka par dzejnieci kā esejisti Latvijā zina 
vien pašaurā lokā. Tovakar Aspazijas 
mājā no rokas rokā ceļoja 1998. gadā 
Jumavas izdotais krājumiņš – V. Šim-
borskas Dzeja Ulda Bērziņa atdzejoju-
mā.

Savā dzimtenē Vislavai Šimbor-

skai veltītas dažas ekspozīcijas, bet, 
pēc Aleksandras teiktā, nav ne pastā-
vīgas muzeju istabas, ne pieminekļu. 
Latvija aizvien lepojas ar bijušo rīdzi-
nieku Vilhelmu Ostvaldu (ķīmiķi) 
kā vienīgo Nobela prēmijas laureātu, 
kurš nācis no mūsu vidus. Bet arī sa-
vus dzejniekus zinām un godinam: 
Aspazijai ir memoriālas vietas kā 
Jūrmalā un Rīgā, tā Zaļenieku pusē 
un trimdas zemē Šveicē. Protams, ti-
kai viņas dzimtās mājas Daukšas un 
Aspazijas māja Dubultos tieši nesais-
tās arī ar dzīves līdzgaitnieka Raiņa 
klātbūtni.

Voldemārs Hermanis
Laikrakstam „Latvietis“

Piektdien, 15. februārī, plkst. 
12.00, Latvijas Universitātes Lielajā 
aulā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā grāmatas 
Valstsgriba atvēršana. 15. februārī – 
datumā, kurā pirms 97 gadiem tika 
pieņemta Latvijas Republikas Satvers-
me, ceļu pie lasītājiem uzsāks Egila 
Levita grāmata Valstsgriba. Idejas un 
domas Latvijai 1985-2018. Atvēršanas 
pasākumā Egils Levits dalīsies pārdo-
mās par Latvijas vietu, lomu un uzde-
vumiem 21. gs. pasaulē.

Grāmatā apkopota jurista un poli-
tologa, Eiropas Tiesas tiesneša Egila 
Levita publicistika latviešu valodā, 
kurā plašai sabiedrībai saprotami ana-
lizēti daudzi ar Latvijas neatkarības 
un demokrātiskās valsts iekārtas at-
jaunošanu saistīti jautājumi. Izdevums 
atklāj kā viņa ideālismu un pragma-
tismu, tā ticību Latvijas valstij un tās 
cilvēku spēkam.

Darbu caurvij viens kopīgs mo-
tīvs – fundamentāla juridiskā, poli-
tiskā un morālā argumentācija par 
Latvijas valsts un latviešu nācijas pa-
stāvēšanas tiesībām, jēgu un būtību, 
par pilsoņu attiecībām ar valsti un tās 

sekmīgu pārvaldību.
Valstsgriba izdota oficiālā izdevē-

ja Latvijas Vēstnesis Grāmatu apgādā. 
Latvijas Vēstnesis pateicas visiem lī-
dzautoriem par atsaucību un iesaistī-
šanos šī apjomīgā projekta īstenošanā. 
„Nācijai, lai tā pastāvētu, ir ne tikai 
jāapzinās pagātne, bet, galvenais, tai 
ir nepieciešama griba veidot nākotni. 
Tā ir kopīga griba. Satversmē tā ir ap-
zīmēta par „valstsgribu“, un tā ir pa-
stāvīgi jāuztur,“ tā Egils Levits.

„„Latvijas Vēstnesis“ vienmēr 
par daļu no savas misijas ir uzskatī-
jis patriotisma veicināšanu, uzsverot 
un atgādinot Latvijas valstiskās vērtī-
bas. Tāpēc ar prieku piedalījāmies šī 
rakstu krājuma tapšanā. Ceram, ka šīs 
atziņas palīdzēs mums ticēt un nodro-
šināt savas valsts esamības pamatoju-
mu arī globālajiem izaicinājumiem tik 
pārpilnajā un nemierīgajā šodienā!“ 
izdevēja motivāciju raksturo VSIA 
Latvijas Vēstnesis valdes priekšsēdē-
tāja Daina Ābele.

Krājuma idejas autore un sastādī-
tāja Rudīte Kalpiņa, priekšvārda au-
tore – Ph. D. (Cantab.) Ineta Ziemele, 

Rīgas Juridiskās augstskolas profeso-
re, Satversmes tiesas priekšsēdētāja. 
Literārā redaktore un korektore – Ilze 
Lāce.

Izdevuma 848 lappusēs ietverta 
liela daļa no vairāk nekā trīsdesmit 
gadu laikā periodikā un citviet pub-
licētajiem rakstiem, runām un inter-
vijām, caur to atklājot gan Latvijas 
jaunāko laiku vēsturi, gan paša Egila 
Levita personību un devumu.

Atvēršanas pasākumā grāmatas ie-
gāde par īpašu cenu.

Laipni aicināti mediju pārstāvji un 
arī ikviens interesents.  ■

„Valstsgriba. Idejas un domas Latvijai 1985-2018.“
Egila Levita grāmatas atvēršana

Ar Šimborsku pie Aspazijas
Turpinājums no 8. lpp.

Vislava Šimborska Grāmatu pasaulē 
2010. gadā.
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10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2019. gada 15. februārī

1919. gada pavasarī Alberts Vītols 
ierosināja pārcelt Madonas vidusskolu, 
kurā tobrīd pats strādāja un kas darbo-
jās divās ēkās īrētās telpās, uz Cesvai-
nes pili. Bija paredzama agrārreforma 
un līdz ar to iespēja iegūt sabiedriskām 
vajadzībām jaunas telpas. Madonas 
pedagogu domas bija dažādas, jo daļa 
no viņiem bija saistīta ar Madonu, bet 
citi gatavojās doties darbā uz Rīgu. 
Jautājuma izšķiršanai sasauca apsprie-
di, uz kuru Izglītības ministrija bija 
atsūtījusi savu pārstāvi – tautskolu in-
spektoru Miķeli Štālu. Kad sapulces 
dalībnieku vairums izteicās par skolas 

palikšanu Madonā, bet otra puse bija 
par pilnīgi jaunas skolas dibināšanu 
Cesvainē, M. Štāls atbalstīja domu 
par Cesvaini. Dzirdot bažas, ka skolas 
dibinātājiem nav vēl nekādu līdzekļu, 
Štāls noskaities atbildējis: „Kā, vai 
tad jūs domājat, ka lielus darbus veic 
ar naudu? Nē, tur vajadzīgs kaut kas 
cits, un tā šim cilvēkam netrūkst! Īsti 
lielus darbus var veikt tikai ar tukšu 
kabatu.“

Medicīnas zinātņu doktors Jā-
nis Āboliņš (1906. g. Kraukļu pag. – 
1997. g. Stokholma), kas mācījies 
Cesvaines vidusskolā 1919. – 1924. 
g., 1969. gadā rakstīja no Stokholmas: 
„Nu par mūsu veco direktoru un sko-
lotāju, kā es viņu pēc tepat 50 gadiem 
atceros. Viņu biju redzējis privāti, kad 
viņš vāca līdzekļus jaundibināmai 
skolai. Viņš bija kluss, bet ieguva uz-
ticību. Tā tas bija vismaz tur, kur es to 
redzēju. Sajūsma bija viscauri un par 
daudz lietām, un tāda tā bija arī par 
vidusskolu mūsu apvidū. Kā direktoru 
neesmu viņu nekad personīgi sasta-
pis. Viņš bija viscaur, bet nekur tieši. 
Viņu cienīja – ne viņa tuvības, bet viņa 
atturīgās nobilitātes dēļ. Kādu gadu 
neiztrūku nevienā rīta lūgšanā. Tās 
bija īsas, bet arvienu deva ko jaunu. 
Atceros arī to rītu, kad viņš rīta lūgša-
nā atvadījās no skolas. Viņš pats esot 
izvēlējies savu darba lauku, un šai sa-
vai sirdsbalsij viņš arī šodien sekojot. 
Un tad viņš bija skolotājs. Reliģijas 
mācība Latvijas skolās nebija obligā-
ta, bet Vītola stundās klāt bija visi, pat 

pareizticīgie un katoļi. Savu stundu 
saturu viņš nodiktēja un pēc tam plaši 
komentēja. Ja man kaut kā no Cesvai-
nes žēl, tad visvairāk viņa stundu kon-
spektu. Tā bija dzīves filozofija. Tie 
bija ieskati, kādus nekad vairs neesmu 
dzirdējis, ne arī lasījis. Laikam tāpēc 
viņa neobligātās stundas bija mums 
visiem svētas. To dziļo ietekmi, ko viņš 
atstājis savos skolniekos un draudzē, 
grūti pat pateikt vārdos un aprakstīt. 
Gaišs un saulains kā krāšņais jūnijs 
bija mans mācību laiks ar viņa baz-
nīcas korāli „Dievs, kas licis ziediem 
plaukt...“ Un vienā teikumā varētu to 
izteikt šādi: viņš deva man vidussko-
las un vēlāk arī augstskolas izglītību. 
Ja nebūtu Cesvaines vidusskolas, ne-
būtu man tālāk kur iet kā Cesvaines 
draudzesskolā. To iespaidu un mācību 
gaismā, ko ieguvu no viņa, ir turpinā-
jusies mana tālākā dzīve.“

1919. gadā Cesvaines pils un mui-
ža piederēja Vilhelmam fon Vulfam. 
Skolas dibinātāji, Alberta Vītola vadī-
bā, griezās ar lūgumu pie pils īpašnie-
ka ar cerību, ka patīkamāk Cesvaines 
pilī būtu redzēt skolu nekā kazarmas, 
un cerības sevi attaisnoja. Īpašnieka 
pilnvarnieks, Latgales poļu muižnieks 
Zalcevičs, ar lielu interesi noklausījies 
lūgumu izīrēt pili skolas vajadzībām, 
un viņam šī iecere tā patika, ka uzreiz 
guva atbalstu. 1919. gadā 15. septem-
brī pārvaldnieks ieradās uz skolas at-
klāšanu un dāvināja 100 Latvijas rubļu 
skolas darbības uzsākšanai.

Izglītības ministrijas departamenta 
1919. gada augusta 
sēdē nolēma atļaut 
atvērt Cesvaines 
miestā septiņkla-
sīgu zēnu reālsko-
lu un astoņklasīgu 
meiteņu ģimnāziju 
ar oficiālu nosau-
kumu Cesvaines 
reālskola un Ces-
vaines sieviešu 
ģimnāzija, savie-
notu ar internātu. 
Skolnieku sākumā 
sanāca liels skaits. 
Karš bija pārtrau-
cis daudziem iz-
glītības gaitas, un 
audzēkņu vecums 
dažiem bija liels. 
Tieši Cesvaines vi-
dusskolas pievilcī-
ba bija internāts un 
skolas absolūtais 
lauku raksturs, bez 

Cesvaines vidusskolai – 100
Cesvaines vidusskolas pirmie 10 gadi
Lai allaž sadzirdams mums Cesvaines torņu aicinājums: 
Pēc tālēm un augstuma vairāk tiekties, zem grūtuma nastas nesaliekties!
A. Ķirškalne

 
Turpinājums 11. lpp.

Cesvaines pils.
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1922. gada pavasaris. Cesvaines vidusskolas skolēni un skolotāji.
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kaitīgiem miestu un mazpilsētu iespai-
diem. Skolnieki šo iemeslu dēļ nāca no 
tālākām vietām, braukdami garām ci-
tām vidusskolām.

1920. gada maijā tiek pieņemti un 
reģistrēti Cesvaines valsts vidusskolas 
skolotāju statūti, un Cesvaines vidus-
skolas skolotāju savienība lūdz pār-
ņemt skolu valsts īpašumā. 1920. gada 
pavasarī uz skolu atbrauc Izglītības 
ministrijas pārstāvis Lesnieks, un pēc 
skolas pārbaudes skolu departaments 
pārņem savā pārziņā skolas materi-
ālo bilanci. Valsts iedala līdzekļus 
skolotāju algām, grāmatu un inven-
tāra iegādei. Skolai lielu materiālo 
atbalstu deva ienākumi no audzēkņu 
mācību maksas. Skola tiek pārdēvēta 
par Cesvaines valsts vidusskolu, tiek 
piešķirtas tiesības lietot zīmogu un 
valsts ģerboni. Cesvaines vidusskolai 
tiek noteikts humanitārais novirziens, 
akcentējot svešvalodas. Skolas vadība 
Cesvaines vidusskolā atradās labās ro-
kās – pirmie direktori, mācītājs A. Vī-
tols un J. Saujiņš bija izcili pedagogi. 
A. Vītols un A. Saulietis spēja ar savu 
darbību pacelt savus audzēkņus līdz lī-
menim, ka viņi saprata, kas tiem dzīvē 
darāms, ko tie spēj un grib, kas ir viņu 
speciālais uzdevums un darbs. Alberts 
Vītols savās atmiņās raksta: „Ar sko-
lotāju sakomplektēšanu grūtību nebi-
ja. Izveidojās sešu skolotāju grupa: 
Anna Meņģele – svešvalodu skolotāja, 
Ida Medene – latviešu valodas skolo-
tāja, Emma Ausekle – mūzikas sko-
lotāja, Jānis Stūrītis – dziedāšanas 
skolotājs, Minna Bodniece – latviešu 
un krievu valodas skolotāja, Alberts 
Vītols – direktors, ticības mācības 
skolotājs. Mums laimējās piesaistīt arī 
Augustu Saulieti. Kā rakstnieks, un 
it sevišķi kā personība, viņš bija pie 
audzēkņiem lielā cieņā. Un ne tikai 
pie audzēkņiem, bet arī augstskolā, 
kur viņa skolniekus latviešu valodā 
parasti nemaz neeksaminēja.“ Pirma-
jā mācību stundā A. Saulietis teicis: 
„Es jūs nemācīšu par baltročiem, bet 
par darba strādniekiem. Lasiet latvju 
dainas, tās jūs iepriecinās, apmieri-
nās, darīs priecīgus, strādājot darbus 
mūsu tautai par svētību.“ Viņš patie-
šām bija tīras cilvēcības iemiesotājs un 
visu savu dzīvi ziedoja vislielākajam 
un atbildīgākajam darbam – tautas au-
dzināšanai. Pēc Cesvaines vidusskolas 
izveidošanas līdz 1923. gadam skolā 
strādā Augusts Nore un ir zīmēšanas 
skolotājs un muzeja izveidotājs, vēlāk 
Latvijas Ārlietu ministrijas arhīva pār-
zinis. Augusts Nore viscaur parādīja 
dziļu mākslas izpratni, sava priekš-
meta un darba mīlestību. Viņš nodi-
bināja pie Cesvaines valsts vidussko-
las un pārzināja līdz savai aiziešanai 
skolas etnogrāfisko muzeju ar bagātu 
seno latviešu rakstu, mājturības rīku 
un arheoloģisko izrakumu kolekciju. 
Pasniedza arī pedagoģiskajā klasē zī-

mēšanas metodiku un ievadu latviešu 
mākslā. Viens no tuvākajiem cilvē-
kiem Augustam Norem bija Augusts 
Saulietis.

Cesvaines valsts vidusskola ne bez 
pamata bija izveidojusies par Cesvai-
nes apvidus kultūras centru. Vidussko-
las skolotāji bija visas kultūras dzīves 
patiesie vadītāji Cesvainē un izglītības 
un kultūras ideāli priekšstāvji, kas va-
rēja mācīt savus skolniekus patstāvīgi 
orientēties sava laika kultūras parādī-
bās un aktīvi piedalījās vispārējos kul-
tūras un sabiedriskajos darbos.

Par Cesvaines vidusskolas direk-
toru ar 1921. gadu sāka strādāt J. Sau-
jiņš – Cesvaines pagastskolas skolo-
tājs, kurš 20. gs. sākumā emigrējis uz 
Šveici, beidzis Grenobles Universitāti, 
strādājis Krievijā un atgriezies Ces-
vainē.

1922./23. māc. g. ar izglītības 
ministrijas lēmumu tiek atvērta pe-
dagoģiskā klase, kurā sagatavoja 
pamatskolas skolotājus. Klasi vadī-
ja skolas direktors J. Saujiņš, citus 
priekšmetus mācīja vidusskolas skolo-
tāji: A. Vītols, T. Priednieks, J. Stū-
rītis, M. Kaulēns, M. Kronberga, 
A. Pakalns, A. Nore, A. Meņģele, 
M. Priednieks, kā arī vietējais ārsts 
V. Lesnieks. Pedagoģiskā klase pastā-
vēja trīs gadus, to likvidēja 1925. gadā 
ar 12. augusta lēmumu.

Skolā sagatavoja ne tikai nākamos 
studentus, bet arī zinošus un dzīvei 
derīgus darba darītājus. Paralēli mācī-
bām pēc neoģimnāzijas tipa Cesvaines 
vidusskolā 1923. gadā tika aizsāktas 
mācības pēc praktiskās sieviešu ģim-
nāzijas tipa. Praktiskajā klasē vairāk 
mācīja rokdarbus, mājturību un dārz-
kopību. Agrārreformas rezultātā Ces-
vaines vidusskolai īpašumā nodeva 
Cesvaines pili, muižas klētis, plašo 
muižas parku (25 pūrvietas), vēlāk arī 
zemi skolas vajadzībām un vēl dažas 
saimniecības ēkas un muižas dārzus. 

Centrālās Zemes Ierīcības Komi-

teja paziņo, ka apakšā minētās muižas 
paliek valsts pārziņā priekš kulturā-
liem mērķiem un sabiedriskiem uzņē-
mumiem un netiks sadalīti sīksaimnie-
cībās:

Cēsu apriņķī: Ranka,
Rīgā, 1921. gada 14. februārī;
Cesvaines pilsmuiža un Priekuļu 

muiža. Protokola nr. 2368 Priekšsēdē-
tājs H. Celmiņš

Publicēts Zemes Ierīcības Vēstne-
sī, Nr. 5 (01.03.1921)

1925./26. gadā Cesvaines valsts 
vidusskolā kā direktors sāk strādāt 
Aleksandrs Bārda, kas ar savu lielo 
patiesības un tēvzemes mīlestību ie-
manto savos audzēkņos patiesu cieņu. 
Šai laikā skolas mācības tiek cieši sais-
tītas ar praktisko darbu. Par to liecinā-
ja sakoptā skolas apkārtne, lauki, līdzī-
gi zemkopības skolai. Katram kokam 
un augiem tika pielikta plāksnīte ar 
nosaukumu latviešu un latīņu valodā. 
1927. gadā Cesvaines valsts vidussko-
lā Aleksandrs Bārda papildus nodibina 
arī Latvijas Tautas universitātes noda-
ļu. Tur mācīja grāmatvedību un augstā-
ko matemātiku. Pasniedzējs abās šajās 
nodaļās bija skolotājs Kārlis Ozoliņš, 
kurš bija domātājs augstākās matemā-
tikas līmenī. 1928. gada 18. novembrī, 
sakot uzrunu savam skolas kolektīvam 
svētkos, negaidīti pārtrūka Aleksandra 
Bārdas dzīves pavediens.

Šajos pirmajos skolas pastāvēšanas 
gados liela nozīme tika vērsta arī uz 
aktīvu kultūras dzīvi. No 1920. gada 
vidusskolā darbojās teātris, kur pieda-
lījās gan skolotāji, gan audzēkņi. Pir-
mie režisori M. Bodniece, M. Bērzkal-
ne. Dekorācijas visām izrādēm, kā arī 
grimēšanu veica mākslinieki, zīmēša-
nas skolotāji E. Volfeils, J. Medenis; 
par muzikālo noformējumu domāja 
O. Amoliņš, M. Īvāne.

1921. gadā Cesvaines vidusskolā 
tiek nodibināts pirmais muzejs, kur tiek 

Cesvaines vidusskolai – 100
Turpinājums no 10. lpp.

Cesvaines vidusskolas II B klases skolnieces, skolotāji M. Bērzkalne, A. Kļava, 
P. Andersons, M. Kronberga, A. Meņģele, T. Plikausis, A. Bārda, K. Ozoliņš 
1926. gads.
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12. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2019. gada 15. februārī

„Latvijā ir nepiecie-
šamas stabilas un eko-
nomiski attīstītas paš-
valdības. Tāpēc šobrīd 

katrai pašvaldībai jāturpina stiprināt 
uzņēmējdarbības vide un jāseko līdzi 
dažādiem posmiem ekonomikas attīs-
tības ciklā, kas skar ne tikai Latviju, 
bet visu Eiropu un pasauli,“ atzīmēja 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis, 
tiekoties ar Cesvaines novada domes 
priekšsēdētāju Vilni Špatu un nova-
da domes deputātiem, pašvaldības un 
valsts iestāžu vadītājiem.

Valsts prezidenta reģionālā dar-
ba vizīte Cesvaines novadā notika 
2019. gada 8. februārī. Tās laikā 
Valsts prezidents apmeklēja Cesvaines 
vidusskolu un tikās ar tās pedagogiem 
un skolniekiem. Cesvaines Bērnu un 
jauniešu centrā notika neformāla dis-
kusija ar novada aktīvākajiem jaunie-
šiem par viņu iespējām tuvākajā nā-
kotnē iegūt izglītību ārpus Cesvaines 
un ar iegūtajām zināšanā atgriezties 
dzimtajā novadā, lai veidotu stabilu un 
ekonomiski attīstītu pašvaldību.

Piena, kokapstrādes, kūdras pār-
strādes un lauksaimniecības jomas uz-
ņēmumi ir novadā stabilākie un šobrīd 
veiksmīgākie. Lai izprastu visu Ces-
vaines novadā esošo uzņēmēju prob-
lēmjautājumus un iespējamos risināju-
mus, Valsts prezidents ar uzņēmējiem 
pārrunāja aktualitātes uzņēmējdar-
bības jomā. Savukārt klātienē Valsts 
prezidents iepazinās ar SIA Ducimus 
Cesvaines Alus darītava un A/S Ces-
vaines piens darbību.

Apmeklējot Cesvaines pili, kas ir 
viena no Latvijas izcilākajiem arhitek-
tūras pieminekļiem un vēstures kultū-
ras liecībām, Valsts prezidents iepazi-
nās ar objekta rekonstrukcijas gaitu, 
kā arī apskatīja muzeja ekspozīciju.

Tāpat vizītes laikā Valsts prezi-

dents iepazinās ar VAS Latvijas Valsts 
radio un televīzijas centra Cesvaines 
radio un televīzijas stacijas darbību, 
apmeklēja fonda Grašu bērnu ciemats 

dzīvojamo māju un tikās ar tur dzīvo-
jošiem bērniem.

LV prezidenta kanceleja
8.02.2019.

Valsts prezidents vizītē Cesvainē
„Ikvienai pašvaldībai jātiecas pēc stabilas ekonomiskās attīstības“

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis Cesvainē.
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Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis Cesvaines Bērnu un jauniešu cen-
trā. Prezidentam Vējonim blakus sēž Cesvaines novada domes priekšsēdētājs 
Vilnis Špats.
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vāktas liecības un apkopots Cesvaines 
novada kultūrvēsturiskais mantojums, 
un muzeja bāzi veido bagāts un vērtīgs 
muzeja krājums. Pirmie muzeja dibi-
nātāji Alberts Vītols, Augusts Nore, 
vēlāk muzeja vadību pārņem Pēteris 
Andersons – Cesvaines vidusskolas 
vēstures skolotājs. Cesvaines vidus-
skolā jau tās pirmajos gados ir koris. 
Pirmais diriģents Jānis Stūrītis. Vēlāk 
aktīvi darbojas un koru darbību vada 
O. Zariņš, komponista Marģera Zari-
ņa tēvs, kurš ir arī Cesvaines ev. lut. 
draudzes ērģelnieks. 1926. gada 
23. maijā notiek Cesvaines draudzes 
dziesmu ieskaņu koncerts, un pils pa-
galmā notiek plašs koncerts ar pieaici-
nāto virsdiriģentu Paulu Joozus, kur 

atskaņo VI Vispārējo dziesmu svētku 
repertuāru. Mūzikas skolotāji kopā 
ar Cesvaines – Grašu kultūras veici-
nāšanas biedrību 1929. gada 28. jūlijā 
organizē Cesvaines novada I Dzies-
mu svētkus, kas tiek veltīti 1869. gada 
dziedāšanas svētku 60 gadu piemiņai. 
Virsdiriģenti T. Reiters, J. Norvilis. 
Koru un teātra darbība šajā laikā at-
dzīvināja Cesvaines sabiedrības dzīvi, 
un arī vidusskolas skolotāji sabiedris-
kajai darbībai nodevās ar lielu dedzību 
un atbildības izjūtu. Prof. E. Ezerietis 
izteicies 50 gadu jubilejā Cesvainē: 
„Šī skola man iemācīja mīlēt tautu, 
mīlēt dzimteni, mīlēt darbu.“

Pirmās valsts ģimnāzijas Rīgā di-
rektors J. Strads: „Gara acīm katrs 
joprojām skatām savas Cesvaines 
skolas celtni kā gaismas pili, pilnu 
ar skolēniem un skolotājiem darbīgās 

rosmēs, latviskās nākotnes celšanā.“
2019. gads ir Cesvaines vidussko-

las pastāvēšanas simtgades svētku 
gads. Arī Cesvaines pils, kur atradās 
Cesvaines vidusskola laika posmā no 
1919 – 2002. gadam, pakāpeniski at-
dzimst, cerībā, 2019. gada septembrī 
sagaidīt savus kādreizējos skolniekus 
priecīgā atkalredzēšanās brīdī. Sagai-
dot šo jubileju, aicinu un griežos ar 
lūgumu pie Cesvaines vidusskolas ab-
solventiem dalīties ar fotogrāfijām, kas 
šajos skolas gadu laikā tapušas no kla-
ses dzīves mirkļiem, no kopīgiem sko-
las svētku brīžiem un sūtīt uz e- pastu: 
daigamatroze@inbox.lv, vai personīgi 
Cesvaines pilī muzejā.

Rakstā izmantoti materiāli no Ces-
vaines muzeja arhīva.

Daiga Matroze
Cesvaines muzeja speciāliste

Cesvaines vidusskolai – 100
Turpinājums no 11. lpp.



Piektdien, 2019. gada 15. februārī Laikraksts „Latvietis“ 13. lpp.

Nu jau labu laiku 
esmu rakstījusi par tiem 
burvīgajiem trimdas lat-
viešu pēcnācējiem, kuri 
tagad dzīvo Latvijā, un 
grāmata pamazām tuvo-
jas beigām. Diemžēl pē-
dējos piecus sešus, ku-

rus noteikti gribu vēl iekļaut grāmatā, 
ir ļoti grūti dabūt rokā. Visi ir bezgala 
aizņemti.

Bet tai pašā laikā man ir radusies 
doma vēl vienai grāmatai, kas arī pa-
stāstītu par to, kā trimdas latvieši ir 
palīdzējuši Latvijas attīstībai. Tagad 
gribu rakstīt par tiem Latvijas jau-
niešiem, kuri ar trimdas latviešu pa-
līdzību ir ieguvuši savu izglītību, nav 
aizbraukuši uz svešām zemēm meklēt 
laimi, bet ir to atraduši tepat Latvijā. 
Un, protams, labākais veids kā to sākt 
ir pašai ar saviem stipendiātiem. Šo-
reiz par viņiem katru nerakstīšu pārāk 
daudz, jo vēlāk ceru grāmatā par katru 
uzrakstīt daudz vairāk.

Kad 2006. gadā tuvāk biju iepazi-
nusies ar Vītolu Fondu, un uzzināju, 
ka tur var nodibināt mūža stipendijas, 
to arī izdarīju, un tādu tur nodibināju 
sava vīra Laimoņa piemiņai. Nevienu 
brīdi neesmu to nožēlojusi, jo manā 
skatījumā tas ir Latvijai nenovērtējams 
trimdas latviešu dāvinājums. Tas gan 
nozīmēja, ka stipendijas vairs nedošu 
caur Latvijas Bērnu Fondu, kur nodi-
bināt tādu stipendiju nebija iespējams.

Zane Blumbaha
Mana pirmā stipendiāte Vītolu 

fondā bija Zanīte – Zane Blumbaha, 
studente psiholoģijas fakultātē. Zanīte 
tagad ir jau pirms vairākiem gadiem 
studijas beigusi, pie tam ar Sarka-
no diplomu, kas te laikam nozīmē to 
pašu, ko Amerikā nozīmē beigt ar cum 
laude. Viņa vairākus gadus ir nostrā-
dājusi vienā no Latvijas lielajām ban-
kām kā personāla atlases speciāliste. 
Par bankā strādāto laiku viņa pati man 
raksta: „Meklējot talantus organizāci-
jai, esmu strādājusi arī kā konsultante 
vairākām struktūrvienībām, iepazinu-
si IT, juridisko un citas jomas bankā. 
Tagad esmu Luminor bankā – DNB 

notika pārmaiņas, kas ir vienas no lie-
lākajām Baltijā (apvienojās 2 bankas), 
kas man iedeva MILZĪGU pieredzi – 
iemācījos elastību, stresa noturību, 
spēju ātri reaģēt, iet uz priekšu un da-
rīt. Šobrīd viss notiek angliski, vide ir 
starptautiska, kas man ļoti patīk. Jā, 
bija grūti un daudz darba, bet tas ļāva 
augt arī personīgi.“

Tagad viņa ir apprecējusies; ir lai-
mīga Reiņa Gintera kundze, vēl arvien 
strādā un cer, ka drīz varēs gaidīt ģi-
menes pirmo atvasīti. Bez tam viņa 
turpina papildināt savu izglītību dažā-
dos semināros un kursos. Viņai arī vēl 
pietiek laika dziedāt korī un piedalīties 
Dziesmu svētkos. Man ļoti patīk viņas 
pēdējais teikums man atsūtītajā vēstu-
lē: „Šobrīd esmu tādā pārdomu perio-
dā par to, ko vēlos darīt tālāk un kādu 
labumu dot Latvijai.“

Agnese Skujevska
Mana otrā stipendiāte ir Agne-

sīte – Agnese Skujevska. Viņa jau 
2013. gadā beidza Rīgas Tehniskās 
universitātes vides zinātnes fakultāti 
ar bakalaura grādu un arī ar Sarkano 
diplomu. Tā paša gada vasarā viņa 
atrada darbu, kuru viņa dara vēl jop-
rojām; viņa ir vides konsultante starp-
tautiskā vides konsultāciju uzņēmumā 
ar nosaukumu SIA Estonian, Latvian 
& Lithuanian Environment, kam ir 
interesants saīsinājums: ELLE. Tur 
strādā kopā uzņēmumi, iedzīvotāji, 
pašvaldībām un ministrijām, lai atras-
tu pašu labāko risinājumu dažādos ar 
vides aizsardzību saistītos jautājumos.

Tai pat laikā Agnese ir bijusi nozī-
mīga tāda dokumenta izstrādē kā Rīgas 
pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas 
rīcības programma 2016. – 2020. ga-
dam. Šeit ar precīza gaisa kvalitātes mo-
deļa palīdzību ir pierādīts, kā mainīsies 
gaisa kvalitāte Rīgas pilsētā, ja turpinās 
visu darīt tāpat kā līdz šim. Un kas mai-
nīsies, ja pilsēta vairāk uzmanību pie-
vērsīs transporta risinājumiem pilsētas 
centrā, samazinot privāto automašīnu 
skaitu un nodrošinot iedzīvotājiem ci-
tas pārvietošanās iespējas. Fantastiski! 
Bet, neskatoties uz savu aizņemtību ar 
šiem svarīgajiem darbiem, Agnesīte jau 
tā paša 2013. gada rudenī iestājās RTU 
maģistratūras programmā Vides zi-
nātne „dubultdiploma programmā“ un 
ar Erasmus palīdzību viņa iestājās arī 
Viļņas Ģedimina tehniskās universitā-
tes (VGTU) Vides inženierijas fakultā-
tē. Tādā veidā izstrādājot maģistra dar-
bu, kuru vadīja gan RTU, gan VGTU 
profesori, un to veiksmīgi aizstāvot 
ar augstāko novērtējumu 10, ieguva 
maģistra diplomu divās universitātēs. 
Šāda programma bija izveidota, lai stu-
dentiem būtu iespēja iegūt ne tikai aka-
dēmisko grādu, ko piedāvā RTU, bet 
arī vides inženiera grādu, ko sniedza 

VGTU. Tā viņa ar diviem maģistra dip-
lomiem rokās 2015. gada vasarā beidza 
savas studentes gaitas. Pie tam viņa pati 
saka, ka tas ir tikai pagaidām.

Tagad, līdz 2019. gadam, Agnesīte 
ir jau paspējusi apprecēt savu pirmo 
lielo mīlestību Kasparu, ar kuru kopā 
jau audzina divus mazus brīnumiņus – 
dvīnīšus Ernestu un Madaru.

Ar savu uzņēmību viņa ir iespai-
dojusi arī Kasparu neapstāties tikai 
ar iegūto automehāniķa kvalifikāciju. 
Visu Agneses studiju laiku viņš bija 
atbalstījis viņu, un pēc tam viņa bija 
gatava tādu pašu atbalstu dot Kaspa-
ram. Tādēļ 2015. gada rudenī Kaspars 
iestājās RTU Mašīnzinību, transporta 
un aeronautikas fakultātē. Kas sāku-
mā bija licies grūti un gandrīz vai ne-
iespējami, tagad ir tikpat kā paveikts, 
jo nu Kaspara studijām atlicis vairs 
tikai pusgads, un arī viņam pirmais 
grāds jau būs sasniegts.

Par dzīvi tagad, pēc bērniņu sagai-
dīšanas, Agnese man raksta: „Viņi mūs 
ir pamatīgi pārvērtuši – esam kļuvuši 
par vēl stiprāku komandu. Lai vai kā-
das grūtības mums nestātos ceļā (un to 
tik tiešām ir bijis daudz), mēs spējam 
atrast izeju. Tā nu šobrīd es dzīvojos 
pa mājām un audzinu divus mazus, 
aktīvus un zinātkārus latviešus. Esam 
pārvākušies uz māju Bauskā, lai būtu 
tuvāk mūsu radiem, kas sniedz milzī-
gu atbalstu mazo pieskatīšanā un arī 
visādā citādā ziņā. Šodien pat mana 
mamma mūs ar Kasparu aizsūtīja at-
pūsties, un mēs lieliski pavadījām die-
nu Baldones slēpošanas trasē „Rieks-
tukalns“. Mums vēl ir burvīgs, mazs, 
balts suņuks vārdā Džekus, kurš ļoti 
mīl mazos, un ir mans palīgs Ernesta 
un Madaras pieskatīšanā. Tas laikam 
īsumā ir viss, kas iešāvās prātā un ko 
varēju tā uzreiz pastāstīt.“

Es tiešām ļoti priecājos par visiem 
saviem stipendiātiem un esmu laimīga, 
ka man ir bijusi izdevība palīdzēt tik 
brīnišķīgiem Latvijas jauniešiem, kuri 
tiešām interesējas, ko viņi var darīt 
Latvijas labā. Zinu, ka vienā reizē par 
visiem nevarēšu uzrakstīt, tādēļ pārē-
jos četrus savējos atstāšu citai reizei.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Mani studentiņi
Astrīdas „Vītolu fonda“ stipendiāti (1)

Zane Blumbaha.
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Agnese Skujevska.
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14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2019. gada 15. februārī

Pienāca skumjās ziņas. Ilggadī-
gais Čikāgas Piecītis un draugs Uldis 
Streips aizgājis mūžībā. Dzīve šai sau-
lē beidzās šī gada 30. janvārī, Luivilē 
(Louisville), Kentakī (Kentucky) šta-
tā, kur Uldis dzīvoja.

Uldis kādu laiku cīnījās ar veselī-
bu; zinājām, ka ir nopietni, bet vienal-
ga saņemt šo ziņu bija smagi.

Uldim bija bagātīga dzīve! Pēdējās 
dienās daudz par to domāju. Tik ļoti 
daudzas atmiņu. Dzīve, caurvīta ar 
mīlestību. Skaistu, patiesu mīlestību.

– Uldis mīlēja ģimeni! Vecāki, 
brālis, brāļa ģimene. Vēlāk pašam sie-
va, divi bērni; pēc gadiem mazbērni.

– Uldis mīlēja savu otro ģimeni! 
Tā bija visa Čikāgas Piecīšu saime – 
dalībnieki, viņu ģimenes un ansambļa 
labvēļi.

– Uldis mīlēja to, ka bija latvietis! 
Vienmēr dedzīgs un uzticīgs patriots. 
Bija lepns un kārtīgs latvietis.

– Uldis mīlēja izglītību! Pats ie-
guva doktora grādu mikrobioloģijā un 
strādāja daudzus gadus Luiviles Uni-
versitātes medicīnas skolā par pasnie-
dzēju. Profesors Streips ļoti nopietni 
strādāja savā laukā, gūstot lielu atzinī-
bu no kolēģiem un studentiem.

– Uldis mīlēja dziedāt un jokot! 
Vienmēr gatavs dziedāt, vienmēr ga-
tavs jokot! To viņš arī paspēja darīt, kā 
viens no Čikāgas Piecīšiem.

– Uldis mīlēja palīdzēt citiem. Kā 
vien varēja, atbalstīja. Garezeru, Vī-
tolu fondu Latvijā, Latvijas Nacionālo 
bibliotēku – Gaismas pili un vēl citos 
veidos. Bija devējs, ne ņēmējs.

Viss mūžs mīlestības pilns! Tā Ul-
dis dzīvoja!

Pakavēšos pie Piecīšiem. Nezinu, 
kas precīzi bija tas, kas Uldi uzrunāja 
sešdesmitajos gados, kad Piecīši sāka 
savu darbību. Jūtu, ka viņam patika viss, 
ko Piecīši darīja un simbolizēja. Jautrī-
ba, nopietnība, patriotisms, romantika, 
satīrs, humors un forša sajūta, uz ska-
tuves esot! Uldis iesāka kā skatuves 
meistars, bet ar laiku iekļuva ansamblī 
kā dalībnieks. Iemācījās spēlēt basģitā-
ru, lai no viņa būtu kāds labums. Joks! 
Viņš gribēja muzikāli ko piedot un tādēļ 
rokās ņēma basģitāru, kuru cieši satu-
rēja daudzus gadus, līdz ansambļa pē-
dējai izrādei. Uldim nebija solista balss, 
ko viņam bieži atgādinājām... Joks! Ul-
dis piedalījās daudzās dziesmās, kurās 
ansambļa dalībnieki katrs dziedāja pa 
pantam. Tā mēs daudzās dziesmās sa-
dalījām to dziedāšanu. Bija dziesmas, 
kur viņa balss ļoti labi iederējās, un to 
var dzirdēt vairākos ansambļa ierakstos. 
Viņš kādreiz aizrāvās un nedaudz pār-
spīlēja savu dziedāšanu, bet tas viņam 
piestāvēja un bija viņam raksturīgi. Mēs 
bieži viens otru apcēlām un labsirdīgi 
arī laiku pa laikam apcēlām mūsu mīļo 
Uldi! Tāpēc es te atļaujos nedaudz pajo-
kot. Domāju, ka Uldis par to pasmaidītu 
un domātu, kā pajokot par mani!

Uldis ansamblī uz visiem laikiem 
iemūžināts ar īpaši vienu lietu! Viņš 
1973. gadā, tieši tad, kad es ienācu an-
samblī, uzrakstīja vārdus dziesmai Pa-
zudušais dēls. Dziesmu dziedāju es. Tā 
skanēja manā pirmajā izrādē kā Piecītim 
1973. gadā, Klīvlandē, Dziesmu svēt-
kos. Dziesma ir pagara, un atceros, ka 
bija jāpiestrādā, lai to iemācītos. Pagāja 
laiks, līdz kamēr tā iesēdās. Publikai 
dziesma uzreiz patika, un sanāca tā, ka 

šī dziesma ir visvairāk dziedātā dzies-
ma ansambļa vēsturē, atskaitot noslēgu-
ma gabalu – Hei lai li. Viņa skanēja, ja 
nemaldos visās izrādēs no 1973. g. līdz 
ansambļa pēdējai izrādei Palladium 
zālē, Rīgā, Latvijā, 2014. gadā. Viņa 
bija visās sešās Latvijas tūrēs. Paldies 
Tev, Uldi par šiem vārdiem! Zinu, ka 
tie vārdi viņam nāca no sirds, un Uldis 
visus tos gadus baudīja izjustus publi-
kas aplausus. Piebildīšu, ka pazīstamo 
piedziedājumu dziesmai: Labrīt, Rīga, 
vai tu mani redzi, tu māte, es tavs pazu-
dušais dēls... dziedājām daži ansambļa 
dalībnieki, ieskaitot pašu dzejnieku.

Ansamblī Uldis ļoti labi iederējās 
humoristiskos skečos, vai kā mēs tos 
saucām – skitos. Viņš labi tēloja visādas 
lomas, un vairākos ierakstos ir dzirdā-
mi šie skiti. Jāizceļ viens Ulda mono-
logs, kurš daudzus gadus parādījās iz-
rādēs. To sauca Teātra monologs, un tas 
bija par vienu lugu, kuru uzveda fiktīva 
pašdarbības teātra kopa. Kaut bija dzir-
dēts simts reižu, mēs aizkulisēs vien-
mēr rēcām aiz smiekliem klausoties 
Ulda stāstījumu. Šajā fiktīvā pašdarbī-
bas lugā visādas lietas saiet dēlī, un Ul-
dis to ārkārtīgi labi pasniedza, ar visiem 
skaņu efektiem. Uldim bija viens cits 
stāstījums bērniem, kuru sauca Zaķis 
Lutausis! Tas bija koncertos, kuros bija 
pieaicināti vairāk bērni. Uldis to bija 
pats uzrakstījis, un teikšu, ka bērniem 
tur viss bija ok, bet mēs aizkulisēs līdz 
asarām histēriski smējāmies, jo Uldis 
tik stulbi (labsirdīgā veidā domāts!!!) to 
visu notēloja! Tā mums gāja – raibi, bet 
forši! Gan uz skatuves, gan aizkulisēs. 
Ir daudzas anekdotes un stāsti par pie-

Uldis Streips – mīlestība!
Atvadu vārdi

 
Turpinājums 15. lpp.

2010. g., Čikāgā, „Piecīšu“ mēģinā-
juma laikā. No kreisās: Armands tur 
šlipsi, uz kuras māksliniece Latvijā 
uzgleznoja notis un vārdus dziesmai 
„Pazudušais dēls“. Šlipse bija dāva-
na Armandam. Uldis te to pirmo reizi 
redz.
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No kreisās: Uldis Streips, Armands Birkens, Janīna Ankipāne, Alberts Leg-
zdiņš, Lorija Vuda (Cinkusa), Alnis Cers  2011. gadā pie Mišiganas ezera (Lake 
Michigan), dokumentālās filmas par „Piecīšiem“ filmēšanas laikā.
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Piektdien, 2019. gada 15. februārī Laikraksts „Latvietis“ 15. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
18. februāris
Kora, Kintija
1914. Latvijas Nacionāla teātra aktie-
ris Kārlis Sebris.
1919. noslēgts līgums ar Igaunijas 
valdību par kopīgas Igaunijas un Zie-
meļlatvijas armijas formēšanu igauņu 
virspavēlniecībā.
1937. ģeologs, dzejnieks, latviešu sa-
biedrisks darbinieks Austrālijā Kārlis 
Ābele.
1989. sākas un 19. februārī turpinās 
Latvijas Nacionālās neatkarības kus-
tības (LNNK) dibināšanas kongress. 
LNNK atklāti uzstājas par neatkarīgas 
Latvijas atjaunošanu.
1989. Latvijā vizītē uzturas PSRS va-
donis un pārbūves ierosinātājs Mihails 
Gorbačovs.

19. februāris
Zane, Zuzanna
1909. dibināta (Tērbatā) latviešu stu-
dentu biedrība Atauga.

20. februāris
Vitauts, Smuidra, Smuidris

1904. dzejnieks, žurnālists Nikolajs 
Lečmanis.

21. februāris
Eleonora, Ariadne
Starptautiskā dzimtās valodas diena
1884. rakstnieks, gleznotājs Jānis Sar-
ma.

22. februāris
Ārija, Rigonda, Adrians, Adriāna, Ad-
rija
1874. skolotājs, novadpētnieks, literāts 
Tīcs Dzintarkalns (arī Teodors Dzin-
tarkalns).
1919. pirmais Latvijas futbolists, kurš 
spēlējis profesionālā Anglijas futbola 
līgā Eduards Freimanis.
1939. filozofe Skaidrīte Lasmane.
1969. Latvijas ev. lut. arhibīskapa ama-
tā ievests Jānis Matulis.
1970. fotogrāfs Roberts Birze.

23. februāris
Haralds, Almants
1919. atklāja Latvijas Strādnieku te-
ātri, kas vēlāk pārtapa par Nacionālo 

teātri.
1922. dzejnieks Tālivaldis Kalnājs.
1925. dramaturģe, tulkotāja Nellija 
Ozoliņa (īst. v. Nellija Lukjanova).
1926. folklorists, filologs Ojārs Am-
bainis.
1927. kordiriģents Pauls Kvelde.
1930. sabiedr. darb. Edvins Tālivaldis 
Kronbergs.
1934. SLT aktrise Vaira Zemīte.
1944. sākās čečenu un ingušu masvei-
da izsūtīšana uz PSRS Centrālāziju.
1959. sabiedriska darbiniece Austrālijā 
Zinta Ozoliņa.
1989. pieņem dekrētu par Latvijas pil-
sētu vēsturisko ģerboņu atjaunošanu.

24. februāris
Meteņi
Diāna, Dina, Dins
Igaunijas Republikas Neatkarības die-
na.
1874. sabiedriska darbiniece, publicis-
te Klāra Kalniņa.
1904. ALT aktrise Valija Pone.
1909. aktrise Emma Beķere.
1918. proklamē Igaunijas Republiku.  ■

dzīvojumiem, bet visiem te nav vietas.
Jāizceļ vēl viena lieta. Pēc studijām 

Uldis darbu dabūja Luivilē un, protams, 
tur pārcēlās dzīvot. Tas nozīmēja, ka no 
1970desmitajiem gadiem bija jābrauc 
ar mašīnu uz mēģinājumiem Čikāgā. 
Sanāk apmēram sešas stundas katrā 
virzienā. Izbrauca piektdien pa dienu, 
lai būtu jau mēģinājumā piektdienas 
vakarā. Tad mēģinājām visu dienu sest-
dien un svētdienas rītā, pēc kā Uldis 
kāpa mašīnā un devās uz mājām. Pa-
rasti brauca viens, tātad brauciens gar-
laicīgs. Starp Čikāgu un Luivilu, ticiet 
man, nav daudz ko redzēt. Mēs vienmēr 
apbrīnojām, ka viņš to tik daudzus ga-
dus darīja – visos gadalaikos! Vai tā nav 
uzupurēšanās un īsta mīlestība pret šo 
ansambli? Jāpiemin, ka Janīna Ankipā-
ne, arī ilggadīga ansambļa dalībniece, 
brauca tikpat garu gabalu uz mēģināju-
miem no viņas mājām St. Luis, Misūrī 
(St. Louis, Missouri). Mēs visi vienreiz 
aizbraucām mēģināt pie Ulda Luivilē, 
kur arī vietējiem latviešiem sniedzām 

mazu izrādi, Ulda mājās. Paldies vi-
ņam, par daudzām nobrauktām jūdzēm! 
To tikai var izdarīt ar lielu mīlestību!

Atgriežoties pie dziesmām, Uldis 
paspēja uzrakstīt dziesmu, šoreiz vārdus 
un mūziku. Dziesmā, kurai nosaukums 
ir Vecaistēvs; viņš aprakstīja sava ve-
cātēva gaitas karā laikā. Dažās izrādēs 
ansambļa pastāvēšanas pēdējos gados 
Uldis šo dziesmu nodziedāja viens, kā 
solists, mums viņu uz ģitārām pavadot. 
Bija skaisti, mīļi. Mums bija prieks, ka 
Uldim bija iespēja arī parādīt sevi kā so-
listu. Publikai dziesma un solists patika.

Dažus gadus atpakaļ Uldim nomi-
ra sieva. Viņi bija burvīgs pāris, cie-
ši viens otru mīlēja. Sievas aiziešana 
mūžībā bija ļoti smags trieciens. Jutu, 
ka viņš vairs nebija tas, kas bija pirms 
tam. Sāpīgs trieciens mums visiem 
bija Alberta Legzdiņa nāve. Uldis ļoti 
cienīja un respektēja Albertu. Pirms 
Alberta 2009. gadā pazaudējām an-
sambļa humoristu un Ulda vārda brāli 
Uldi Ievānu. Dzīvē tagad Uldim bija 
trīs sāpīgi robi.

Piecīšiem liktenis nav bijis labvē-
līgs vienā jautājumā. Septiņi ansambļa 

dalībnieki, ieskaitot trīs dibinātājus, ir 
mūžībā. Visi pāragri no mums šķīru-
šies.

Uldis Streips bija neatņemama 
sastāvdaļa no Čikāgas Piecīšiem. An-
samblis viņam bija ārkārtīgi svarīgs. 
Viņš bija dedzīgs un uzticīgs dalīb-
nieks! Vienmēr gatavs darīt visu, kas 
jādara.

Mēdz teikt, ka mūžībā aizgājušie 
tiksies atkal viņsaulē. Šinī gadīju-
mā atliek ļoti uz to cerēt! Uldis būtu 
atkal kopā ar savu sievu un Piecīšu 
kolēģiem! Visi kopā atkal. Cik patiesi 
skaisti un mīļi tas būtu.

Uldi apbedīja Luivilē. Izsakām 
līdzjūtību bērniem, mazbērniem un 
visiem piederīgajiem ASV un Latvijā.

Uldis mīlēja savu ģimeni, Latviju, 
darbu, Piecīšus. Mīlestība bija abpu-
sēja. Tu mums pietrūksi. Tagad mūsu 
dzīves ir tukšākas, skumjākas, jo vairs 
neesi ar mums. Atcerēsimies Tevi ar 
smaidu sejā, ar smiekliem, labām at-
miņām un mīlestību! Dusi saldi Čikā-
gas Piecīti, dusi saldi...

Armands Birkens
Laikrakstam „Latvietis“

Uldis Streips – mīlestība!
Turpinājums no 14. lpp.

taču katram ir sava galva, savas sma-
dzenes; tātad, katram sava domāšana. 
Un ja putns grib sēdēt uz jumta šķores 
un vīterot, tad man tur nav nekas sa-
kāms. Ja gribu, es varu sēdēt uz sava 
sola un vīterot savā valodā.

Tā lieta nu ir noskaidrota, un uz-
reiz palika vieglāk ap sirdi. Kādā sa-

karībā es no svinēšanas nonācu pie 
putnu plivināšanās, to nevaru uzreiz 
tik viegli paskaidrot. Tādas lietas ir 
kārtīgi jāpārdomā, bet tā kā mans šīs-
dienas domāšanas laiks jau ir izman-
tots un iztērēts, tad šī lieta jāatstāj uz 
rītdienu vai pat vēl vēlāku laiku. Tie 
putni jau nekur neaizbēgs. Tepat vien 
plivināsies un bļaustīsies.

Vienīgā nelaime, ka par tiem mū-
džiem runājot, man aizmirsies, kas 

bija uz šīsdienas pārdomu listes. No-
teikti kaut kas svarīgs, jo par nesvarī-
gām lietām es vispār nedomāju, bet iz-
skatās, ka ne tik svarīgs, lai atcerētos. 
Baigi muduļi! Ko lai tagad iesāk? Vis-
prātīgākais laikam būs pagaidīt, kamēr 
lielais karstums, kas pašreiz valda ārā, 
pāriet, un tad iziet ārā un apsēsties uz 
sola. Tad pavisam cita domāšana.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

Svinības, svinības...
Turpinājums no 6. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2019. gada 15. februārī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 13. februārī.
€1 = 1,59000 AUD
€1 = 0,87553 GBP

€1 = 1,65960 NZD
€1 = 1,13050 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Otrdien, 19. febr., plkst. 18.30 atsākas 
mācības Adelaides Latviešu vidusskolā.
Trešdien, 20. febr., plkst. 11.00 izbrauk-
sim no ALB nama uz pusdienām Sail-
master Tavern, North Haven Marina. 
Senioru cena pusdienām, sākot ar $15. 
Pieteikties LAIMAS birojā līdz 19.febr.
Ceturtdien, 21. febr., plkst. 10.30 
ALB namā spēlēsim SCRABBLE 
(latviski un angliski) un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā. Mēneša maksa $5.
Sestdien, 23. febr., plkst. 11.00 ALB 
namā LAIMAS pavārmākas kurss; di-
vas saimnieces demonstrēs katra savu 
recepti. Jūs varēsiet nogaršot Ceptas 
un marinētas zivis Ullas Gicašvili gau-
mē, kā arī Ilze Ostrovska demonstrēs 
ģimenes recepti Zivis tomātu mērcē. 
Dalības maksa $5. Visi laipni aicināti.
Svētdien, 24. febr., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novuss.
Ceturtdien, 28. febr., plkst. 10.30 
ALB namā spēlēsim SCRABBLE 
(latviski un angliski) un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā. Mēneša maksa $5.
Svētdien, 3. martā, plkst. 13.00 ALB 
namā ALB ielūdz uz baleta izrādi 
Vīnes operā Gulbju ezers (P. Čai-
kovskis); Rūdolfa Nurējeva iestudē-
jums pēc Petipā un Ivanova ģeniālās 
horeogrāfijas; diriģents Paul Connelly. 
Ieejas maksa $15; ieejas maksā iekļauti 
atspirdzinājumi starpbrīdī.
RADIO RAIDĪJUMI LATVIEŠU 
VALODĀ: ceturtdienās 
plkst.19.00 – 20.00 5EBI-FM 
103.1MHzvai tiešraidē internetā: 
www.5ebi.com.au
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 17. febr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 3. martā, plkst. 11.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 16. febr., plkst. 12.00 Rum-
my un zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Maksa $10.
Sestdien, 16. febr., Brisbanes Latvie-
šu skoliņas Pienene izbraukums uz 
Hosanna Farm.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 23. febr., plkst. 13.00 dievkal-
pojums ar dievgaldu Nācaretes baznīcā 
mācītāja Kolvina Makfersona vadībā.

Kanberā
Sestdien, 16. febr., plkst. 10.00 – 17.00 
Daudzkultūru Festivāls (Multicultural 
Festival) Civic centra. Latvijas nodalī-
jums Eiropas Savienības ciematā.
 

Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 17. febr., plkst. 13.00 drau-
dzes dievkalpojums Sv. Pētera baznīcā 
Reid. Dievkalpojumā kalpos mācī-
tājs Dainis Markovskis no Melburnas 
draudzes. Pēc dievkalpojuma mūsu 
parastais draudzības saiets baznīcas 
zālē. Pie pašu sarūpētiem groziņiem, 
siltiem un vēsiem padzērieniem, paka-
vēsimies draudzīgās pārrunās.
Sestdien, 2. martā, plkst. 14.00 Im-
manuel baznīcas zālē, Lyons Leģiona 
dienas un plkv. O. Kalpaka atcere. 
Groziņi vēlami.

Melburnā
Sestdien, 16. febr., plkst. 11.00 Vana-
džu sanāksme Latviešu ciemā.
Sestdien, 16. febr. un svētd. 17. febr. 
Austrālijas latviešu meistarsacīkstes 
novusā Latviešu ciemā.
Piektdien, 22. febr., plkst. 18.30 Vik-
torīnas vakars DV mītnē.
Sestdien, 2. martā, plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 2. martā, plkst. 12.00 MLB 
Daugavas skolas pilnsapulce Latviešu 
nama Misiņa zālē. Tuvāku informāciju 
sniedz Skolas padomes priekšsēde 
Lāra Brennere: mazalara@hotmail.
com, 0407 551 654; Skolas padomes 
vicepriekšsēde Iveta Samule: iveta.
samulis@gmail.com, 0419 359 765.
Svētdien, 3. martā, plkst. 11.00 
Sv. Krusta baznīcā APVIENOTAIS 
plkv. O. Kalpaka piemiņas dievkalpo-
jums. Aicina K!K!M!, S!K!K!M!, DV 
Melburnas nodaļa un MLEL Draudze.
Otrdienās, no plkst.10.30 līdz 12.30 
Sv.Krusta baznīcas zālē, 40 Warrigal 
Rd, Surrey Hills notiek bērnudārza/
rotaļu grupas Daina nodarbības; vai-
rāk informācijas, zvanot Amandai 
0421709339 vai Antai 0402627990.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 17. febr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 24. febr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 3. martā, plkst. 11.00 AP-
VIENOTAIS plkv. O. Kalpaka piemi-
ņas dievkalpojums. Aicina K!K!M!, 
S!K!K!M!, DV Melburnas nodaļa un 
MLEL Draudze.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 17. febr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.
Svētdien, 3. martā, plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sestdien, 16. febr., plkst. 16.00 – 18.00 
Sporta kopas Spars peldēšanas sacen-
sības Enfield Olympic Pool, Portland 
St., Enfield. Info: Viktors Sīkais 0413 

018 588. Visi mīļi gaidīti!
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 17. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 24. febr., plkst. 10.00 Diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc 
dievkalpojuma draudzes pilnsapulce. 
Svētdien, 3. martā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 17. febr., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 24. febr., plkst. 9.30 diev-
kalpojums.

Zelta piekrastē

ASV
Sestdien, 16. febr., ASV pirmizrādes 
Prestižajā Kenedija Centrā (The Kenne-
dy Center) Vašingtonā piedzīvos unikāls 
muzikāls projekts – dāņu producentu 
apvienības Hotel pro Forma un Latvijas 
Radio kora ( diriģents Kaspars Putniņš) 
kopdarbs – kora opera NeoArctic ar 
komponistu Krista Auznieka un Endija 
Stota (Andy Stott) mūziku, Kirstenas 
Dēlholmas (Kirsten Dehlholm) režijā.

Latvijā
Sestdien, 16. febr., plkst. 18.00 pirmais 
cikla Kino un teātra mūzika koncerts 
Dzintaru koncertzālē. Koncertu vadī-
tājs Ojārs Rubenis uz sarunu aicinās le-
ģendāro latviešu komponistu, maestro 
Raimondu Paulu. Viņi dosies pastaigā 
pa atmiņu takām, ielūkojoties tādās ki-
nofilmās kā Teātris, Ilgais ceļš kāpās, 
Vella kalpi un daudzās citās. Koncerta 
muzikālo stāstu kuplinās Latvijas Ra-
dio bigbends, solisti un aktieri.
Svētdien, 24. febr., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
(bez kafijas galda) Metodistu baznīcā, 
Akas ielā 13, Rīgā.
Svētdien, 24. febr., plkst. 14.00 – 
Dzintaru koncertzāle un diriģents Jā-
nis Ozols aicina klausītājus uz jauniem 
demokrātiskā koncertu cikla Brīvdie-
nu mūzika koncertiem. Otrajā kon-
certā tiksimies ar klausītāju iemīļoto 
operdziedātāju Elīnu Šimku un pianis-
ti Ēriku Milleri, kuru izpildījumā bau-
dīsim opermūzikas ārijas, dziesmas 
un senās mūzikas repertuāru. www.
dzintarukoncertzale.lv  ■


