
Bērnu slimnīcas 
pacienti ļoti mīl dzīv-
niekus, tāpēc jo īpaši 
pārdzīvo par daudzajiem 
ķenguriem, koalām, 
vombatiem, aitiņām, 
gotiņām un daudziem 

citiem dzīvnieciņiem tālajā Austrālijā, 
kas ir guvuši apdegumus vai sadeguši 
plašajos ugunsgrēkos, kas jau vairā-
kus mēnešus plosās pa visu Austrālijas 
kontinentu.

Bērnu slimnīcas pacienti zina, kas 
ir sāpes un ciešanas, tāpēc novēl drīzu 

izveseļošanos dzīvnieciņiem, kuri ir 
ievietoti dzīvnieku slimnīcās un vese-
ļojas.

Foto un video atspoguļojums par 
Radošajām aktivitātēm Bērnu slimnī-
cā Facebook:
https://www.facebook.com/
RadosasDarbnicasCreativeWorkshops/

Foto un video atspoguļojums par 
Radošajām aktivitātēm Bērnu slimnī-
cā Instagram:
https://www.instagram.com/radosas_
darbnicas/

2017. gadā Bērnu slimnīcā nori-
sinājās zīmējumu 
izstāde, kas tapa 
sadarbībā ar Sid-
nejas Latviešu 
biedrības sest-
dienas skolas au-
dzēkņiem un bija 
veltīta Austrālijai. 
Izstādes ietvaros 
Bērnu slimnīcā 
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Sveicieni dzīvnieciņiem Austrālijā
Tos sūta Bērnu slimnīcas pacienti

Rīgā norisinājās radošās aktivitātes, 
kurās piedalījās arī Austrālijas lat-
viešu kopienas pārstāvji.

Bērnu slimnīcas pacienti dzīvnie-
ciņiem Austrālijā vēl drīzu izveseļo-
šanos!

Sintija Bernava,
Radošās darbnīcas Bērnu slimnīcā 

vadītāja
Laikrakstam „Latvietis“

Bērnu zīmējumu 
kolāža.

Saulriets Melburnā 2020. gada 10. janvārī.
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Trešdien, 8. janvārī, arhibīskape 
Lauma Zušēvica devās uz Annas Zie-
dares Vasaras vidusskolu Adelaides 
tuvumā Dzintaros.
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Arhibīskape Lauma Zušēvica Austrālijā
Zvaigznes dienas dievkalpojums Melburnā

Svētdien, 2020. gada 5. janvārī, 
Melburnas latviešu ev. lut. draudzes 
Svētā Krusta baznīcā bija īpašs vie-
sis – LELBĀL arhibīskape Lauma 
Zušēvica. Viņa vadīja Zvaigznes die-
nas dievkalpojumu, liekot tam iemir-
dzēties patiesā mirdzumā.

Pie altāra izrotātā egle liecināja par 
nule svinētajiem Ziemassvētkiem.

Dievkalpojuma norisi bija sastādī-
jusi arhibīskape pati, šim svētku diev-
kalpojuma izvēloties lielāku skaitu 
dziesmu. To skanīgumu kuplināja vai-
rāki Melburnas jauktā kora Daina un 
vīru kora Veseris dalībnieki.

Svētrunā Jēzus – mūsu rīta zvaig-
zne arhibīskape aicināja mums katram 
pārdomāt par bijušo, esošo un nākotni. 
„Es, Jēzus, esmu sūtījis Savu eņģeli, 
lai jums šo liecību dotu draudzēs. Es 
esmu Dāvida sakne un dzimums, spo-
žā Rīta Zvaigzne.“ (Jāņa atklāsmes 
gr.22:16.)

Dievkalpojumā ērģelnieks Brian 
Copple ne tikai izjusti pavadīja dzies-
mas, bet pēc arhibīskapes Laumas Zu-
šēvicas Svētrunas sniedza savu priekš-
nesumu – muzikālo meditāciju.

Liels skaits dievlūdzēju saņēma 
Svēto vakarēdienu no arhibīskapes ro-
kām.

Melburnā un tās tuvumā dzīvo-
jošās studenšu korporācijas Spīdola 
dalībnieces lielā skaitā bija ieradušās 
uz dievkalpojumu, jo arī arhibīskape 
Lauma Zušēvica ir studenšu korporā-
cijas Spīdola biedre. Ļoti draudzīga 
bija viņu tikšanās pēc dievkalpojuma 
ar arhibīskapi, un visas spīdolas kopā 
fotografējās pie svētku egles, lai atzī-
mētu šo jauko tikšanos.

Zvaigznes die-
nas dievkalpojumā 
piedalījās, apmē-
ram, 80 cilvēku.

Pēc dievkal-
pojuma visi tika 
aicināti baznīcas 
zālē uz pusdie-
nām. Arhibīskape 
īsumā pastāstīja 
par saviem šī ap-
meklējuma darba 
plāniem un atbil-
dēja uz klātesošo 
jautājumiem.

Ļoti atsaucīgi 
bija visi, kad drau-
dzes priekšnieks 
Kārlis  Kaspar-
sons aicināja zie-
dot Melburnas 
Sarkanajam Krus-
tam, lai atbalstītu 
Viktorijas pavalstī 
lielajos ugunsgrēkos cietušos; tika sa-
ziedoti $ 1060.

Pirmdien, 6. janvārī, arhibīskape 
apmeklēja Melburnas Latviešu ciemu, 
kur arī noturēja dievkalpojumu ar die-
vgaldu, kā arī apmeklēja viņu istabi-
ņās tos Ciema iemītniekus, kuru spēki 
ir par vājiem, lai ierastos uz dievkalpo-
jumu. Lauma Zušēvica apskatīja Lat-
viešu ciemu un iepazinās ar tā vadītāju 
Ingrīdu  Houku  (Hawke)  un Ciema 
darbiniekiem un iedzīvotājiem.

Otrdien,  7. janvārī,  arhibīska-
pe apmeklēja bērnu vasaras nometni 
Tērvete, iepazinās ar bērniem, viņu 
vecākiem apskatīja nometni un tās ap-
kārtni.

Arhibīskape ar Melburnas latviešu ev. lut. draudzes val-
des locekļiem. No kreisās draudzes priekšnieks Kārlis 
Kasparsons, arhibīskape Lauma Zušēvica, draudzes ka-
sieris Andris Atvars, draudzes vecākais Mārtiņš Biršs.

FO
TO

 n
o 

A
nd

ra
 A

tv
ar

a 
pe

rs
on

īg
ā 

ar
hī

va

Prezidenta Egila Levita uzruna
Latvijas Mūzikas akadēmijas simtgades koncertā

Labvakar, ministra kungs!
Labvakar, rektora kungs!
Labvakar, mūziķi, visi klātesošie, dāmas un 

kungi!
Labvakar, latvieši, jo vārdi latvieši un mūzika 

nekad nav šķirami!
I

Tieši pirms 100 gadiem, tieši šajā datumā – 11. janvārī – ar koncertu pirmā 
latviešu arhitekta Jāņa Baumaņa savulaik projektētajā kādreizējā Rīgas Alek-
sandra ģimnāzijas ēkā tika atklāta Latvijas Konservatorija.

II
Vēl tajā laikā janvārī ritēja Neatkarības karš. Latgale vēl nebija atbrīvota pil-

nībā. Daugavpils bija tikai nedēļu Latvijas pārvaldībā, un Latvijas armija gāja uz 
priekšu. Taču šajā datumā notika jau pirmais koncerts konservatorijā. Tātad Lat-
vijas Pagaidu valdība toreiz uzskatīja to par tikpat svarīgu – šīs konservatorijas, 
tagad akadēmijas, dibināšanu, – kā šajā laikā tā uzskata, ka pie Latvijas valsts 
pieder augstskolas un arī konservatorija – šodien Latvijas Mūzikas akadēmija.

III
Par kultūras ekonomisko atdevi, cik kultūra dod ekonomikai, par to toreiz ne-

viens nedomāja, jo toreiz visi saprata, ka latvieši ir kultūrnācija, un Latvijas valsts 
 

Turpinājums 10. lpp.
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2019. – 2020. gadu 
mijā notikušajās vē-
lēšanās Pasaules Brī-
vo latviešu apvienības 
(PBLA) priekšsēža ama-
tā uz diviem gadiem at-
kārtoti, savam otrajam 
termiņam, ievēlēta Lat-

viešu apvienības Austrālijā un Jaun-
zēlandē (LAAJ) pārstāve, sabiedris-
kā darbiniece Kristīne  Saulīte, bet 
valdes priekšsēdes vietnieka amatā – 
Amerikas Latviešu apvienības vice-
priekšsēdis Mārtiņš Andersons.

Kā sava otrā termiņa darbības 
galvenos virzienus PBLA priekšsēdes 
amatā, papildus tradicionālo apvienī-
bas vērtību aizstāvībai kultūrā, izglī-
tībā, valsts drošības un ekonomikas 
stiprināšanā, Kristīne Saulīte uzsver 
darbu pie organizētas latviešu sabied-
rības un izglītības sistēmas uzturēša-
nas diasporā un arī pārdomātu darbu 
pie remigrācijas procesu veicināšanas.

„Zināms, ka cilvēkiem nepatīk rāmji, 
bet kā vecajai, gan jaunajai diasporai ir 
liela atbildība – vienai uzturēt un moder-
nizēt tās esošo struktūru, otrai organizē-
ties gandrīz pilnīgi no jauna. PBLA loma 
ir uzsvērt un atgādināt, ka esam stipri 
tad, kad esam organizēti, vēl labāk, ja 
esam organizēti un vienoti,“ teica PBLA 
priekšsēde. Viņa piebilda, ka vienlaikus 

jāveicina cilvēku sa-
pratne par to, ka katrs 
latvietis ir iedzīvotājs 
ir valsts vēstnesis pa-
saulē, vienalga, kur 
tas dzīvotu un kādā 
jomā strādātu.

K. Saulīte atzīst, 
ka PBLA nākotnē varētu arī aktīvāk ie-
saistīties remigrācijas procesu veicināša-
nā un uzrunāt tautiešus par iespējamu at-
griešanos, bet viņa uzskata, ka vispirms 
jāpiestrādā, lai valsts būtu gatava cilvē-
kus uzņemt. „Nevis, lai cilvēki atbrauk-
tu uz visu jau gatavu, bet, lai valsts dotu 
cilvēkiem ar pasaules pieredzi iespēju 
piedalīties pārmaiņu procesā un ar savu 
darbu, attieksmi un pieredzi palīdzēt 
mainīt valsti uz labu,“ viņa teica.

K. Saulīte salīdzina šo laiku ar Tre-
šās atmodas laikiem, kad vecajai trim-
dai un tautai Latvijā bija jāsaprot, ka 
vienai bez otras neiztikt, lai atjaunotu 
Latvijas neatkarību. Tikai tad, kad abas 
tautas daļas vienojās kopējam mērķim, 
mēs varējām panākt neatkarīgas Latvi-
jas valsts atdzimšanu. Mums visiem ir 
kopīgi jāmaina domāšanas veids: „Ne-
vis „es“, bet „mēs“, nevis – „mans“, 
bet „mūsu“ – tikai tad, kad vairums 
cilvēku domās šādās kategorijās, Lat-
vijai ies labāk,“ uzsver K. Saulīte.

Kristīne Saulīte dzimusi Lestenē, 
Latvijā. Darbojusies kā LAAJ priekš-
sēde un PBLA valdes locekle kopš 
2015. gada. Bijusi arī Melburnas latvie-
šu ev. lut. draudzes priekšniece 2013. – 
2014. gadā. Darbojusies Austrālijas lat-
viešu teātrī un dziedājusi jauktajā korī 
Daina. Viņa ir beigusi Melburnas Biz-
nesa skolas vadības klasi un ieguvusi 
stipendiju Hārvarda Biznesa skolas va-
dības un stratēģijas diploma iegūšanai. 
Viņas darbs vienmēr ir bijis saistīts ar 
cilvēkiem, vadot darbinieku koman-

 Noslēgušās PBLA vadības vēlēšanas
PBLA uzsāk jaunu darba gadu

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Pagājušā nedēļā pa-

sauli satrauca ziņas, ka 
Ukrainas komerciālā pa-
sažieru lidmašīna reisā 
Teherāna – Kijeva avarē-
jusi drīz pēc pacelšanās 

no Teherānas starptautiskās lidostas.
Uzreiz radās aizdomas, ka lidmašī-

na ir notriekta, bet Irānas valdību, mi-
litārie un civilās aviācijas pārstāvji visi 
kā viens noliedza, ka lidmašīna būtu 
bijusi notriekta. Tas neesot iespējams.

ASV prezidents Tramps, nerakstu-
rīgi piekāpīgi teica, ka Irāna ir „netī-
šām“ notriekusi Ukrainas pasažieru 
lidmašīnu.

Irāna, arī neraksturīgi, dažas die-
nas pēc notikuma atzinās, ka, jā, – tā 
ir patiešām netīšām notriekusi Ukrai-
nas lidmašīnu. Sekoja paskaidrojumi, 
ka šāvējs bija lidmašīnu sajaucis ar 
spārnoto raķeti, jo tā mainījusi kursu 
virzienā uz militāro bāzi.

Šāda atzīšanās ir laba politika, jo tā 
noņem lielu daļu no starptautiskās sprie-
dzes. Sākumā, varbūt, ir grūtāk, bet ilg-
termiņā ir daudz labāk. Kāpēc Krievi-
ja vēl līdz šai dienai neatzīst patiesību 
par Malaizijas lidmašīnas notriekšanu 
Krievijas okupētajā Austrumukrainā?

Atzīšanās arī novērš uzmanību 
no jautājuma – vai patiešām bija ne-
tīšāmi? Lidmašīna sekoja paredzētam 
maršrutam, un tā kāpa arvien augstāk. 
Kā to var sajaukt ar spārnoto raķeti, 
kura nāktu arvien zemāk?

Neizbēgami jāsalīdzina ar Iran 
Air reisu 655, kuru īsi pēc pacelšanās 
1988. gada 3. jūlijā notrieca Irānas te-
ritoriālos ūdeņos atrodošais ASV ka-
rakuģis USS Vincennes, nogalinot 299 
cilvēkus. Amerikāņi bija sajaukuši 
kāpjošo Airbus 300 ar uzbrūkošo F-14 
Tomcat iznīcinātāju.

Vai uzzināsim īsto patiesību par Uk-
raine International Airlines Reisu 752?

GN

Cena $35 (+$10 piegāde Austrālijā).

PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141
redakcija@laikraksts.com

Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
Var maksāt ar pārskaitījumu uz:

Account Name: Sterling Star Pty Ltd 
BSB: 013445
Account No.: 285628968

2020. GADA 
KALENDĀRS

ILZE ŠĒNBERGA NĀGELANoskaņas
Vārda dienu kalendārs ar 

Latvijas Republikas svētku un 
atzīmējamām dienām

Katrs mēnesis ir uz divām A4 lapām

Kristīne Saulīte.
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Jaunieši sacenšas olimpiādē
Svētdien,  5. janvā-

rī, Vasaras Vidusskolas 
skolēni pārvērtās par 
enerģiskiem sportis-
tiem, kuri ģērbti spilgtās 
komandu krāsās piedalī-

jās tautas bumbā, basketbola un volej-
bola turnīros.

Sēžot pie brokastu galda no rīta, jau 
bija skaidrs, ka Olimpiādes sacensības 
būs īpaši grūtas, jo aukstie un lietainie 
laika apstākļi sagādāja drūmu noska-
ņojumu. Tomēr jaunieši bija iecietīgi 
un devās sīvās olimpiskās cīņās.

Visas komandas parādīja labas 
kopā strādāšanas spējas un pūles, bet 
dažas izcēlās vairāk par citām, kā 
piemēram Sarkanās Serenādes ar ie-
dvesmojošo sarkanie vislabākie sau-
cienu. Klīda baumas, ka šī komanda 
ir nepārspējama. Tas tika pārbaudīts 
un noskaidrots finālos, kur viņi diem-
žēl nevarēja noturēt savu zelta slavu. 
Tautas bumbu finālā komandas Melnie 
Marcipāni pārstāve Eva Medene parā-
dīja savas spējas spēles nobeigumā un 
izcīnīja uzvaru.

Uz basketbola laukuma jauniešus 
sagaidīja konflikts par tiesnešu un 
skatītāju acu liecībām. Daži domāja, 
ka punktu skaits bija neizšķirts, tur-
pretī citi domāja, ka zaļā komanda bija 
vadošā pozīcijā. Sarkanie apstrīdēja 
situāciju un mudināja spēlēt papildus 
spēli. Pēc garām pārrunām par noti-
kušo, ierosināja tikai meitenēm spēlēt 
papildus spēli. Meitenes spēlēja tik dū-
šīgi, ka puišu prombūtni pat nevarēja 
ievērot. Aizraujošās spēles nobeigumā 
zaļā komanda kļuva par basketbola 
čempioniem.

Sarkanām Serenādēm bija iespēja 
sevi atgūt volejbola finālā, sacenšoties 
pret Baltajām Bārbelēm. Baltās Bārbe-
les bija grūta konkurence, ar gaišiem, 
acis žilbinošiem tērpiem, un viņas uz-
varēja cīņu pret Sarkanām Serenādēm.

Olimpiāde bija kopumā veiksmīgi 

pavadīta ar jautrību un smiekliem.
Kaija Lārmane

* * *

Saule ir atgriezusies
Trešdiena, 7. jan-

vāris. Šodien sola 36°C 
siltumu, un visi par to 
priecājas. Pēc pelēkās 
svētdienas bija viegli 
pierast pie saulainas un 
siltas dienas skaistuma.

Skolēniem bija 
prieks sēdēt Dzintaru atjaunotajā 
zālājā un parunāties vienam ar otru, 
lasīt latviešu grāmatas un veikt mā-
jas darbus. Bija iespēja aizbēgt prom 
no bīstamiem mobilajiem telefoniem! 
Skolotāji turpināja mācību stundas, un 
Gintam gadījās problēma ar zirnekli 
kora klases telpā, kas bija nolēmis pie-
dalīties mūzikas stundā. Bija jāsauc 
palīgā RadioRūdis, kurš drosmīgi no-
vērsa paniku un tika galā ar negaidīto 
viesi.

Ir atkal šogad jāiesildās Slepeno 
draugu spēlei. Laikam katram skolas 
dalībniekam tika piešķirta zīmīte ar 
uzrakstītu kāda vārdu. Zīmītes saņē-
mējam ir jāizdara kaut kas speciāls 
un jauks tam cilvēkam, nezinot, kurš 
tas bija. Šodien 
pusdienlaikā Mā-
ras Baumanes 
slepenie draugi 
noorganizēja, ka 
visa skola apsveiks 
Māru ar sveicie-
nu trīs reiz sveiks! 
Māra bija ļoti prie-
cīga, un no viņas 
sejas ilgi nepazuda 
smaids.

Arī pusdien-
laikā ilggadīgā 
skolotāja Zinta 
Ozoliņa saņēma 
ļoti glītu un skaisti 
uzrakstītu kartīti 

ar iedvesmojošiem vārdiem. Līdz no-
metnes beigām katram skolas dalīb-
niekam pienāksies speciāla dāvana. 
Būs interesanti uzzināt, ko skolēni un 
skolotāji saņems!

Pēcpusdienā ļoti daudzi devās uz 
pludmali baudīt sauli un piestrādāt 
pie ādas iedeguma. Vakarā notika 
interešu grupas. Es manu, ka laiks 
ļoti ātri iet uz priekšu, un pavisam 
drīz – tikai pēc acs pamirkšķināša-
nas mēs dosimies uz Adelaidi pieda-
līties grandiozā AZVV izlaidumā.

Starp citu, skolas izlaidums notiks 
sestdien,  18. janvārī,  plkst. 15.00 
Adelaides Latviešu namā Tālavā. Biļe-
tes pērkamas uz vietas. Nekautrējieties 
atnākt un baudīt prieku, jo skolas iz-
laidumi un koncerti vienmēr ir vareni!

Diena bija jauka, un tas ir viens no 
skolas mērķiem, lai ir priecīgi skolēni 
un priecīgi skolotāji. Dzintaros nevie-
nam nav skumji, kā tikai droši vien uz 
mājās braukšanu. Jau redzu, ka 1. kla-
ses skolēni lēnām ir iejutušies VV dzī-
vē. Kā jau minēju, sākums grūts un 
nezināms, bet ar laiku viss mainās uz 
pozitīvo pusi. Ļoti žēl, ka skola tikai 
ilgst 2½ nedēļas. Tādēļ ir jābauda katra 
skolas diena un jāizdara un jāiemācās 
viss, ko vien iespējams.

Rūdis Dancis

Annas Ziedares Vasaras vidusskola
Ziņu turpinājums

Volejbola sacensības.
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Skolēni pludmalē pie „Dzintariem“.
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Katru gadu pie sevis es klusiņām 
nodomāju, ka šī gada Annas Ziedares 
Vasaras vidusskolas (AZVV) skolotā-
ju komanda ir lieliska un... tad atbrauc 
vēl kādi citi skolotāji, un es mainu savas 
domas atkal – laikam par šiem labākus 
vairs nevar atrast! Un tā ik gadu, kā tajā 
Ziemassvētku dziesmā Katru gad’ no 
jauna Ziemassvētki nāk... Varbūt manas 
domas ir mainīgas, bet viena lieta gan ir 
neapšaubāma – AZVV ir ligzda, no ku-
ras kā putnēni izšķiļas jaunie Austrāli-
jas sabiedriskie darbinieki, kuri nākotnē 
darbosies gan dažādās latviešu organi-
zācijās, gan latviešu skolās. Uz šo ligzdu 
sabrauc arī esošie skolotāji gūt jaunas 
zināšanas un apmainīties ar pieredzi.

Arī šogad Viesu dienā AZVV – 
5. janvārī, un neilgi pirms tam – Izglī-
tības dienā Melburnā, 30. decembrī, 
AZVV skolotāji no Latvijas – Dace 
Anstrate, Dace Konopecka, Saman-
ta Kavrusa-Vecmane, Gunta Kļava, 
Edgars Bērziņš, Imants Kukuļs lasīja 
saturīgas lekcijas un iepazīstināja mūs 
ar jauno mācību pieeju Latvijas skolās.

Programmu var skatīt šajā saitē: 
https://laaj.org.au/jaunatnes-dienas-
melburna-izglitibas-diena/ 

Gribētos runāt par visu pamatīgi, kā 
es to parasti esmu pieradusi darīt, tomēr 
visu pārstāstīt tik un tā nebūs iespējams. 

Ieguvēji ir visi tie, kas ieradās, t.i., kopā 
abos pasākumos piedalījās 21 klausī-
tājs. Tomēr nav jābēdājas arī tiem, kuri 
netika, abi pasākumi tika nofilmēti gan-
drīz pilnībā un, atrisinot dažas tehnis-
kas problēmas, mēģināsim rast iespēju 
tos noskatīties arī citiem interesentiem. 
Kamēr rakstīju šo rakstu, saņēmu infor-
māciju, ka Viesu dienas seminārs jau at-
rodams vasaras vidusskolas FaceBook.

Vērtīgākais šajās lekcijās ir praktiskā 
daļa, jo cilvēks vislabāk atceras to, ko iz-
darījis pats. Un, protams, sarunas – prā-
ta vētras, kuru rezultātā AZVV ligzdā 
dzimst lieliskas idejas, jauni sasniedzami 
mērķi un veidojas vīzija par nākotni, par 
to, kas mums vēl jāmaina, par to, kāds 
atbalsts mums ir va-
jadzīgs. Ja visi mēs 
redzam skaidru 
mērķi, uz to ir vieg-
lāk virzīties kopā!

P ie r ā d ī ju m s 
tam, ka viss ir sa-
sniedzams, ir kaut 
vai Ginta Cep-
lenieka pagājušā 
gadā izteiktā (toreiz 
vēl likās – neie-
spējamā) doma, ka 
AZVV koris varē-
tu braukt uz Skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, ir 
sākusi materializēties. Melburnā notika 
un tagad AZVV turpinās intensīvs darbs 
pie Dziesmu svētku repertuāra apguves. 
Protams, lai viss izdotos, Ik katram roka 
jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet 
(Rainis). Paldies Gintam par ideju un par 
jauniešu muzikalitātes kopšanu pagājušā 
gadā un šogad. 

Paldies LR IZM ministrijai par sa-
gādāto iespēju AZVV saimi papildināt 
ar tik radošiem, enerģiskiem un talan-
tīgiem skolotājiem.

Gaidīsim jūs AZVV koncertā 
18. janvārī Adelaidē Tālavas Lielajā zālē! 

Ļena Rumpe,
LAAJ Skolu nozares vadītāja

AZVV viesi no Latvijas turpina pārsteigt
Izglītības diena Melburnā un AZVV Viesu diena

Lekciju dalībnieki Annas Ziedares Vasaras vidusskolas Viesu dienā 5. janvārī.
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Izglītības dienas noslēgums (trūkst daudzi dalībnieki).
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Dace Anstrate lasa lekciju Izglītības dienā.
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AL58.KD Sidnejā
Saknes Latvijā, atvases Austrālijā

KD ieskandināšanas koncerti Sidnejā, 
Melburnā un Adelaidē.

Kad Latvijas dziesmu svētku virsdiri-
ģents Gints Ceplenieks viesojās Austrālijā 
pagājušā gada novembrī, bija iespēja sākt ga-
tavoties Kopkora koncertam AL58.KD. Kul-
tūras dienas, kā parasti, ritēs raiti uz priekšu 

no 26.12.2020 līdz 1.1.2021.
Ka Austrālijas latviešu koristiem patika šī iespēja, varē-

ja saprast no tā, ka viens koris pieprasīja vēl mēģinājumus 
ar Gintu, pēc tam iestājās jauni koristi, un tie, kas dabūja 
pastrādāt ar Gintu, ar smaidu stāstīja par to, ko iemācīju-
šies vai ko ieguvuši.

Un kas tad varētu būt labāks par iespēju mācīties kopā 
ar virsdiriģentu? Nu dabīgi, ne tikai mācīties kopīgi, bet tad 
arī dziedāt koncertā ar vienu no Latvijas izcilajiem koriem. 
Tāda iespēja būs koristiem Sidnejā, Melburnā un Adelai-
dē, kad jauniešu koris BALSIS viesosies Austrālijā kopā 
ar virsdiriģentu Intu Teterovski, lai palīdzētu ieskandināt 
KD. Kad pie tā pieliek vēl to, ka daudzi man gada noga-
lē Melburnā 36. Jaunatnes dienu laikā prasīja, vai tad tā ir 
taisnība, ka jauniešu koris BALSIS brauks uz Austrāliju, 
tad liekas, ka koristi un klausītāji ar prieku var sagaidīt feb-
ruāra mēnesi.

Jauniešu koris BALSIS ir jau skanīgi dziedājis 32 ga-
dus, piedalījies daudz koncertturnejās Eiropā, Amerikā, 

Austrālijā un Ķīnā. 2018. gada 
Dziesmu Svētkos koris ieņē-
ma pirmo vietu Koru karos, 
jaukto koru nodaļā. Koris ir 
izdevis 18 kompaktdiskus.

Ieskandināšanas koncerti 
būs divdaļīgi. Pirmajā daļā 
BALSIS uzstāsies ar savu 
programmu veltītu Kultūras 
dienu ieskandināšanai. Otrajā 
daļā piebiedrosies vai nu Sid-
nejas, Melburnas vai Adelai-
des koristi.

Ja gribiet dziedāt KD un vēl neesat pieteikušies, tad ta-
gad ir vēl viena burvīga iespēja sākt mācīties KD dziesmas. 
Lūdzu sazinieties ar  Lilitu  Daenke – Adelaidē, Sandru 
Birzi – Melburnā, Sandru Dragūnu – Sidnejā, ja vēlaties 
piebiedroties kādam korim, lai uzzinātu, kad būs mēģinā-
jumi ar Intu Teterovski un ar kori BALSIS.

Koncerti būs:
2. februārī plkst. 14.00 – Sidnejā;
8. februārī plkst. 14.00 – Melburnā;
16. februārī – Adelaidē (laiku izziņos laikrakstā Latvietis).

Uz redzēšanos koncertos!
Ilona Brūvere,

AL58.KD Rīcības komitejas vārdā

Jauniešu koris „Balsis“ Lībiešu svētkos Mazirbē 2019. g. 3. augustā. No kreisā diriģents Ints Teterovskis. No labās (fonā) 
Latvijas valsts prezidents Egils Levits.
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Skatos un brīnos
Jancis – dabas mīlis

Nu jau būs pāri par 
astoņiem gadiem kopš 
sāku šo skatīšanos un 
brīnīšanos. Laika man 
ir diezgan. Kopš dzīvoju 
vecu ļaužu hostelī – cita 
nekā nav ko darīt, kā ēst 

un gulēt. Tūlīt gan jāpiezīmē, ka darb-
dienās tiek rīkotas minēt visādas nodar-
bības, tā kā nevarētu teikt, ka nav ko da-
rīt, bet es esmu tāds savāds putns – man 
DIKTI nepatīk vingrot, staipīties un go-
rīties, mīklas un tā tālāk... Vienīgais, ko 
daru ar prieku, ir sadziedāšanās (div-
reiz nedēļā) un sēdēšana uz sola zem 
krūma – gandrīz katru dienu, ja laika 
apstākļi atļauj, Ne jau, ka pati tā sēdēša-
na būtu tik pievilcīga, bet es varu atkal 

un atkal vērot putniņu izdarības, koku 
šūpošanos vējā, mākoņu dažādību un 
izdarības, zilos Dandenongas kalnus, 
kur kādreiz pats braukāju ar auto un 
visu citu, kas notiek šinī pasaules malā. 
Citiem vārdiem sakot, Baudīt Dieva 
skaisto dabu. Man tas nekad neapnīk. 
Viens, otrs garāmgājējs ir ieminējies, 
ka es laikam gudrojot nākošo rakstiņu.. 
Nē, par to domāju tikai tad, kad sēžu pie 
galda ar zīmuli rokā. Nevar taču sapur-
gāt skaistas dienas, domājot par strādā-
šanu. Tiktāl par to skatīšanos.

Tagad par to brīnīšanos. Nevaru 
un nevaru saprast, vai es tiešām esmu 
vienīgais no visa lielā bara, kam patīk 
svaigs āra gaiss? Vienīgais, kam neap-
nīk vērot putniņus, putniņu izdarības. 

Ja tā, tad tiešām jādomā, ka man bēni-
ņos putniņi sataisījuši ligzdas, un tas 
mani padarījis savādāku nekā citus. Ne-
iespējami, ka no kādiem pāri par piec-
desmit iedzīvotājiem es vienīgais mīlu 
dabu un, protams, arī dabas un visa, 
visa Radītāju. Man vienīgajam gribas 
būt ārā svaigā gaisā un justies kā daļai 
no tā visuma. Nē, tas nevar būt! Te kaut 
kas neskan tā, kā vajadzētu. Te kaut kas 
ir sagriezies šķērsām. Ko lai dara? Jau-
tāt nevienam nevar, jo garāmgājēji jau 
tagad uz mani tā šķībi paskatās – sak’ , 
vai tam večukam viss ir mājās, ka gan-
drīz katru dienu te kvern zem krūma 
un sēž uz putnu krietni izdekorēta sola, 
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Sidrabiņa lietiņš lija,
Ziemassvētku vakarā’i;
Visi sīki žagariņi,
Sidrabiņu vizināja,
Visu nakti sveces dega
Sidrabiņa lukturos...

 Tautas dziesma
Ziemassvētki Latviešu ciemā sa-

brauca jau decembra sākumā, kad vie-
na pēc otras tika pušķotas daudzās eg-
les, kuras tika rotātas ar visdažādākās 
krāsas un formas eglīšu mantiņām, 
lampiņām un pāri klātas ar ar spožiem 
eņģeļu matiem.

Un raugoties eglītēs un spožajās 
lampiņās, kuras īpaši skaisti izskatī-
jās vakarpusē, mani tās aizveda tālās, 
skaistās atmiņās, kad Ziemassvēt-
ki bija sniegoti un kā tautasdziesmā 
teikts „Visi sīki žagariņi, sidrabiņu 
vizināja, visu nakti sveces dega, sidra-
biņa lukturos...“

Annīte Švalbe ar saviem palīgiem, 
nenobīstoties no gaidāmās, ļoti karstās 
dienas, vispirms pagatavoja un tad 
izcepa daudz kraukšķīgas, saldas pi-
parkūkas. To smarža vēl vairākas die-
nas klejoja Ciema gaiteņos. Vēlāk pi-
parkūkas, izliktas uz svētku galdiem, 
pazuda vienā mirklī!

Pirmā lielā sanākšana bija Senioru 
saietā 10.  decembrī, kad ar muzikā-
liem priekšnesumiem uzstājās Līvi-
ja  Džadža  (Judge)  (flauta), Natālija 
Daugaviete (klavieres) un Inna Paiki-
na (čells). Programma bija ļoti saistoša 
un labi pasniegta, bija daudz latviešu 
komponistu darbu. Spēlēja E. Dārziņa 
Melanholisko valsi, J. Mediņa Prelū-
diju, J. S. Baha Badīnērija un daudzas 
citas skaistas melodijas.

Svētku galds ar daudziem ēdie-
niem, ko bija sarūpējis šefs Miķelis 
Mežciems bija tik bagātīgs, ka varēja 
piepildīt latviešu Ziemassvētku ticēju-
mu Ziemassvētku naktī deviņas reizes 
jāēd, lai visu gadu nekā netrūktu... 
Paldies Miķelim un viņa palīgiem!

11. decembrī aprūpes nama ļau-
dis bija aicināti uz senlatviešu Zie-
massvētku pēcpusdienu, jo Latviešu 
Ciema ziemeļu spārnā bija ieklīduši 
ķekatnieki, kas kopā ar iedzīvotājiem 

nodziedāja dažas dziesmas, iedzēra 
atspirdzinošus dzērienus un kādā brī-
dī pie visiem svinētājiem pievienojās 
čigāniete, kas iedzīvotājiem nolasot no 
rokas, zīlēja nākotni!

15. decembrī notika Ciema Zie-
massvētku eglīte, kad tika uzlūgti 
Augšas un Lejas ciema iemītnieki, 
talcinieces, talcinieki un brīvprātīgie 
palīgi.

Vispirms Ingrīda Houka (Hawke) 
nolasīja Jāņa Dēliņa apsveikumu un 
tad pastāstīja, kā ir gājis šajā gadā Lat-
viešu Ciemā un pateicās ikvienam par 
draudzību un darbu!

Arī šoreiz pie mums uz Ciemu bija 
atnākusi Ziemassvētku vecīša sieva, 
kā viņa izteicās, jo ir ļoti iepaticies 

šeit, pie mums, 
ciemoties! Visi uz-
aicinātie tika pie 
dāvanām. Vecīša 
sieva ļoti atbildīgi 
darīja sev uzticēto 
darbu un lūkojās, 
lai visi, visi tiktu 
pie tām, jo pēc tam 
viss bija rūpīgi jā-
atstāsta Ziemas-
svētku vecītim.

Pēc lielā darba, 
kad daudzās dāva-
nas bija izdalītas, 
pie vārda tika Be-

Ziemassvētki Melburnas Latviešu ciemā
Vairāki sarīkojumi decembrī

Ciema Ziemassvētku eglīte.
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Senlatviešu Ziemassvētku pēcpusdiena.
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Piparkūku cepšana.
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tija, kura nolasīja skaistus pateicības 
vārdus Mārtiņam Biršam, ko pēc no-
lasīšanas pasniedza viņam.

Ivaram Štubim pavadot uz flīģeļa, 
visi sanākušie dziedāja Ziemassvēt-
ku dziesmas, kamēr čaklie rūķi sāka 
nest gardas pusdienas, un nu bija laiks 
mielastam un sarunām. Ļoti bagātīgā 
izvēlē bija vīni, šampanieši un atspir-
dzinošie dzērieni, kurus arī šajā gadā 
Ciemam bija dāvinājis Zig Inge.

Šī bija mierpilna pēcpusdiena, kad 
visi kā liela ģimene varēja kopā svinēt 
Ziemassvētkus!

Un skaists bija šis laiks, kad gaiss 
smaržoja pēc piparkūkām, visur ska-
nēja Ziemassvētku dziesmas, kaut kur 
gaidīja dāvaniņas, labi, uzmundrinoši 
vārdi un pateicības!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Mums vēl ir vieta Jūsu 
paziņojumiem.

Cena $7 par 1 cm vienā slejā. 
Minimums $10.

Tieši šis laukumiņš 
izmaksās tikai $28.
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Pēdējā gada laikā 
dienasgaismu ieraudzī-
juši vairāki albumi, kas 
veltīti latviešu fotogrāfi-
jas vēsturei – pamatīgais 
pētījums par vecmeista-
ru Vili Rīdzenieku, ne-
sen uzmanību pievērsa 

grāmata Stikla Strenči, ar to vienlai-
kus iznāca arīdzan foto vēsturnieka 
Pētera Korsaka grāmata Latviešu fo-
togrāfi – kara liecinieki.

Grāmatas autors norāda: „Iegūt 
dokumentāli precīzu informāciju par 
fotogrāfu dzīvi un darbošanos fotog-
rāfijas arodā laikā, kad nav vairs pašu 
autoru, ir grūts uzdevums – tas prasa 
ilgstošu pētīšanu, jo fotogrāfi tāpat kā 
citu profesiju latviešu tautas pārstāvji 
ir tikuši arestēti un deportēti, emigrē-
juši, krituši karā un miruši lēģeros.“

Kaut arī, kā grāmatas autors atzīs-
tas, albumā apkopoti dati par nelielu 
skaitu fotogrāfu, taču tas, ar ko lasītājs 
un skatītājs še sastopas aci pret aci, ir 
gana iespaidīgi un garīgi satricinoši.

Četrpadsmit fotogrāfi ir piesaistīju-
ši pētnieka uzmanību, kuri foto mirkļus 
fiksējuši gan Pirmā, gan Otrā pasaules 
kara laikā. Ar viņiem tiek iepazīstinā-
ti, pastāstot viņu biogrāfijas, dažkārt 
citējot dienasgrāmatas vai vēstules, 
tādējādi pietuvinot lasītāju bijušo dienu 
atmosfērai. Dzīves stāsti nereti papildi-
nāti ar fotogrāfa dzīves un ģimenes bil-
dēm, kas vizuāli vēsta par mūsu tautas 
vēsturi no intīmāka skatupunkta.

Vislielākā bagātība atklājas sagla-
bātajās fotogrāfijās, kas ļauj ienirt Pir-
mā pasaules kara un pēc tam sekojošā 
miera laika apstākļos. Daudznozīmīgi 
ir kara gaitas fiksējumi, kā armijas 
pārvietojas no vienas vietas uz citu, kā 
karavīri izbauda miera mirkļus starp 
kaujām, kā ēd un atvelk elpu.

Mūsu skatam paveras arī miera laika 
dzīve – piemēram, Jānis Čakste atpūtas 
brīdī dzimtas mājās Aučos 1926. gadā 
un Ķeguma spēkstacijas būvniecība.

Jauns skats paveras uz notikumiem 
1940.-1941. gadā, kad Latviju okupē 
padomju karaspēks, un kara laiku, kad 
mūsu tēvzemē saimnieko fašistiskais 

karaspēks. Stikla platēs saglabājušies 
abu pušu karavīri. Šie foto portreti bieži 
ir bez modeļu vārdiem, taču tas nešķiet 
svarīgi; mēs ieskatāmies viņiem sejā un 
izvērtējam viņus kā cilvēkus. Te guvums 
fotogrāfa meistarība tiešāk vai netiešāk 
atklāt uzņemtās personības aprises.

Milzu atklājums ir kara ziņotāju 
Leopolda Sīpoliņa un jo sevišķi Jāņa 
Tālava leģionāru dzīves fiksējumi Vol-
hovas purvos. Te gribas iestarpināt ne-
lielu skici no manas dzimtas pagātnes. 
Tajos pašos purvos tikai pretējā nomet-
nē atradās manas mātes brālēns Volde-
mārs Stepe, kurš Pirmā pasaules kara 
laikā kā pusaudzis bija aizlavījies karot 
un pēcāk palicis Padomju Krievijā, ap-
precējis bijušo muižnieci, bet vienalga 
paglābies no Staļina eksekūcijām. Cie-
modamies Maskavā, redzēju, kādas bija 
viņa kājas no ilgstošās atrašanās ūdenī 
un salā. Lai gan viņš daudz nestāstīja 
par sadzīvi frontes padomju pusē, taču 
no dažām detaļām varēja saprast, cik 
necilvēcīgos apstākļos viņi atradās. 
Taču Jāņa Tālava fotogrāfijās redzams, 
ka vācu pusē leģionāri rūpējās par cil-
vēcīgu sadzīvi, pat par zināmu skaistu-
mu. Te atklājas arī abu pušu pretējības 
un attieksmes pretmeti – padomju pusē 
cilvēks, tātad karavīrs, ir tikai skrūvīte, 
kam jāstrādā jebkuros apstākļos līdz 
spēku izsīkumam, lai pēc tam aizsvies-
tu kā nevērtīgu lūzni, kamēr vācu zonā 
cilvēks ir vērtība (neraugoties uz to, ka 
fašisti nāves nometnēs slepkavoja cilvē-
kus kā blaktis vai kaitīgākos insektus).

Pie reizes rodas jautājums, vai pa-
domju pusē nebija neviena latviešu 
fotogrāfa, kurš fiksēja frontes pretējās 
puses dzīvi? Bija taču avīze latviešu va-
lodā, bet vai tur publicēja tikai oficiālos 
akceptētos uzņēmumus? Gan informa-
tīvā, gan emocionālā ziņā tad pavērtos 
kara laika dzīve plašāk, pilnīgāk.

Tālāk Pētera Korsaka grāmatas 
uzmanības lokā ir bijusi latviešu kara-
gūstekņu dzīve Zēdelhemā, kur atra-
dies kara ziņotājs Juris Zīverts un kur 
kādu laiku mita mans bijušās grāmatas 
varonis gleznotājs Osvalds Rožkalns.

Un vēl viens ieguvums. Iespējams, 
ka ir lasīta Elizabetes Doredas grāmata 

Zeme man ir apaļa, kas no norvēģu va-
lodas tulkota arī latviski un kas stāsta 
par latviešu fotogrāfu un kino operatoru 
Jāni jeb Džonu Doredu. Viņa dzīve bija 
dramatisma pārpilna, viņš bija piedalī-
jies Pirmajā pasaules karā, bija vienīgais 
ārzemnieks, kurš nofilmējis Ļeņina bē-
res, sēdējis pat bēdīgi slavenajā Ļubļan-
kas cietumā un brīnumainā kārtā ticis 
brīvībā, viņam trīs reizes piespriesta 
nāve, taču allaž palicis dzīvs. Albumā 
šoreiz publicētas fotogrāfijas, ko latvie-
šu fotogrāfs uzņēmis Abesīnijā (tagad 
Etiopija) pirms Itālijas iebrukuma 20.gs. 
30. gadu nogalē – par šiem notikumiem 
labākajā gadījumā esam tikai lasījuši, 
tagad fotogrāfijas mums paver priekš-
karu uz senajiem, tālajiem notikumiem.

Gan Pētera Korsaka, gan citas fo-
togrāfijai veltītajās grāmatas apliecina, 
cik bagāta bijusi šī mākslas nozare Lat-
vijā, kuru tagad pamazām iepazīstam. 
Latvijas fotogrāfijas un citu muzeju 
kolekcijas glabā daudz ko, kas mums 
vēl apgūstams, izdodams, piemēram, 
par fotogrāfijas pionieriem Mārtiņu 
Bucleru, Jāni Riekstu un citiem.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Abi pēdējie kari fotogrāfijās
Pēteris Korsaks. „Latviešu fotogrāfi – kara liecinieki“. Zinātniskais redaktors Jānis Tomaševskis. Neputns, 2019. 239 lpp.

Grāmata „Latviešu fotogrāfi – kara 
liecinieki“.
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kas domāts pīpētājiem. Bet nav re-
dzēts, ka sēdētājs kādreiz pīpētu. Ciga-
retes tagad ļoti dārgas. Varbūt vecis ir 
skops, un naudas taupības nolūkos velk 
končikus no lielā pelnu trauka ārā. Un 
uzvelk dūmu, kad neviens neredz. Kad 
ir tumša nakts. JĀ, JĀ, šis droši vien 
ir naktsputns, ar tādiem tik ar labu, un 
viņi laipni sasveicinās ar sēdētāju.

Tā nu ar garāmgājējiem nekāda ga-
rāka runāšana nesanāk. Ar putniņiem, 
diemžēl, arī nē. Sarunājamies jau nu 
katru dienu bez izņēmuma. Bet tā kā 
katrs runājam savā valodā, tad sapra-
šanās nesanāk. Tie drošākie nāk man 
klāt pat pie kājām un skatās uz mani 
galvu grozīdami. Bet drīz vien nopu-
rinās un aiziet. Droši vien domā tāpat 
kā garāmgājēji – Tas vecis ir skops. 
Dikti gribētos putniņiem izskaidrot, 
kā tās lietas īstenībā ir, bet ko lai dara? 

Valodas nekad nav bijušas mana stip-
rā puse. Reizēm jau nu mēģinu uzsākt 
aprunāšanos – čiepstu, svilpoju, klak-
šķinu mēli, bet viss velti. Putniņi, man 
liekas, nosmejas un aizlaižas.

Bet es jau nu tik viegli neuzdo-
šu. Turpināšu mācīties putnu valodu 
un, kad būšu iemācījies un ar saviem 
draudziņiem aprunājies, es jums ar šo 
to pastāstīšu.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

Skatos un brīnos
Turpinājums no 6. lpp.
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2020. gada 10. jan-
vārī Briselē notika 
ārkārtas Eiropas Sa-
vienības (ES) Ārlietu 
padomes sanāksme, ku-
ras laikā ES dalībvalstu 

ārlietu ministri diskutēja par situācijas 
attīstību Irākā un Irānā un saspīlējuma 
mazināšanu Tuvo Austrumu reģionā, 
kā arī par Visaptverošā Rīcības plāna 
jeb JCPOA nākotni.

Latvijas ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs pauda atbalstu plašākam 
ES Augstā pārstāvja ārlietās un drošī-
bas politikas jautājumos Žuzepes Bo-
rela mandātam, lai runātu ES vārdā, 
kā arī apsvērt iespēju atvērt ES dele-

gāciju Teherānā.
„Ir nepieciešams atbalstīt Irākas 

stabilitāti, cīņai pret ISIL. Tāpat aici-
nu domāt par jauniem diplomātiskiem 
pūliņiem, saglabājot vienošanos par 
Visaptverošo Rīcības plānu jeb Irānas 
kodolprogrammu, vienlaikus domājot 
arī par citiem elementiem, piemēram, 
ballistisko raķešu programmu,“ ak-
centēja E. Rinkēvičs.

„Uzbrukumu īstenošana un plā-
nošana pret diplomātiskajām pārstāv-
niecībām un starptautiskās koalīcijas 
spēkiem cīņai pret ISIL, kas veic Irākas 
drošības spēku apmācības misiju, ir ne-
pieņemama. Tādējādi izprotot ASV ba-
žas par Irānas agresīvo ārpolitiku un 

destabilizējošām reģionālām aktivitā-
tēm, uzskatām, ka pašlaik svarīgākais 
ir deeskalācija, lai saglabātu trauslo 
spēku līdzsvaru Irākā un reģionā. Tā-
lākais samilzušo pretrunu risinājums, 
tostarp Irānas kodolprogrammas, bal-
listisko raķešu un agresīvās politikas 
jautājumam, ir panākams politiska 
dialoga ceļā,“ pauda E. Rinkēvičs.

Tāpat ministrs aicināja ES stingri 
iestāties par objektīvas un neatkarīgas 
notriektās Ukrainas lidsabiedrības 
Ukraine International Airlaines pasa-
žieru lidmašīnas Boeing 737 katastro-
fas izmeklēšanu, kurā š.g. 8. janvārī 
dzīvību zaudēja 176 cilvēki.

LR Ārlietu ministrija

Brisbanietes Val-
da Biezaite un  Ance 
Deksne  (ansamblis Zig-
rīda) ar latviešu mūzikas 
programmu savāca lielu 
skatītāju pulku un piekri-
šanu vienā no no pasau-

les lielākajiem festivāliem, Vudfordas 
(Woodford) folk festivālā Kvīnslandē.

Vudforda ir maza pilsētiņa, apmē-
ram, stundas un piecpadsmit minūšu 
braucienā no Brisbanes uz Ziemeļrie-
tumiem. Festivāla teritorija ir 202 ha, 
un tā norises nedēļā tur piedalās ap 
2000 dalībnieku, apmēram, 132 000 
apmeklētāju, un visā norisē piedalās 
2500 brīvprātīgie. Festivāls notiek kat-
ru gadu no 27. decembra  līdz  1. jan-
vārim, un tajā var baudīt pilnīgi visu, 
ko sirds kāro – dažādu stilu mūziku, 
dejas, meistarklases, klausīties saru-
nas, ielu priekšnesumus, akrobātus, ko-
mēdiju un citas neskaitāmas aktivitā-
tes. Es noteikti iesaku to apmeklēt – tas 
jums būs neaizmirstams piedzīvojums!

Ansamblis Zigrīda ir eksistējis 
gandrīz 20 gadus ar mainīgu dalībnie-
ku skaitu, regulāri uzstājoties Austrā-
lijas Latviešu Kultūras dienās, Jaunat-
nes dienās, dažādos sarīkojumos gan 
Brisbanē, gan citās Austrālijas pilsē-
tās. Dalībnieces arī piedalījās National 
Folk Festival 2009. gadā ar atsevišķu 
projektu Zigrīdas kalpi kopā ar mūzi-
ķiem no Adelaides.

Ansamblis Zigrīda izlaida savu 
pirmo disku 2006. gadā, un otru dis-
ku – 2009. gadā ar projektu Zigrīdas 
kalpi. 

Pēdējo divu 
gadu laikā, pēc 
dažu gadu pauzes, 
Valda un Ance 
atsāka sirdij tuvo 
kokles spēli un 
dziedāšanu. Pēc 
vairākiem mēģi-
nājumiem, radās 
interese pieteikties 
Vudfordas Festi-
vālā, kas vienmēr 
ir bijis tāls sapnis. 
Ar pieņemšanu 
festivālā, mūziķes 
varēja sākt radīt 
programmu, kas 
iepazīstinātu klau-
sītājus ar latviešu 
mūziku, īpaši ar kokli. Zigrīda sniedza 
divus koncertus – 28. un 29. decembrī 
ar uzsvaru uz kokli kā galveno instru-
mentu, klāt piesaistot balsis, vargānu 
un stabules. Programmu caurvija lai-
ka plūsma – tradicionālas etnogrāfikas 
Do skaņojuma kokles melodijas un 
dziesmas, kā piemēram, Mugurdancis 
un Kaķītei bērns nomira; trimdas lat-
viešu aranžējumi un Kurzemes kokļu 
spēles akcentējums – Ačkups, Ej, saulī-
te, drīz pie dieva, Augškojenieku polka. 
Programmas pēdējā daļā izskanēja Zig-
rīdas aranžējumi un oriģinālkompozī-
cijas kā Iebrauca saulīte, Tymsiņš goja 
un Māte mana, māmulīte. Kā pēdējā 
dziesma izskanēja visiem labi pazīsta-
mā dziesma līvu versijā Pūt, vējiņi.

Klausītāji varēja uzzināt par kok-
les vēsturi, tās spēlēšanu un dziesmu 

nozīmi. Ar lielām ovācijām koncerta 
beigās klausītāji varēja apskatīt kokles 
tuvāk, un aprunāties ar mūziķēm. Arī 
vairākas radiostacijas izrādīja interesi 
uzzināt vairāk par tradicionālo latvie-
šu mūziku un kokli. Visjaukākais bija 
tas, ka klausītāju vidū redzējām mīļas 
sejas! Jutāmies tik laimīgas par to, ka 
pirmo reizi festivālā varējām pasniegt 
mūziku ar mūsu mazās, mīļās Latvijas 
saknēm.

Zigrīda saka lielu paldies visiem, 
kas mūs ir ilgi atbalstījuši, un it īpa-
ši mūsu ģimenēm un partneriem šī 
pēdējā gada garumā, kad garie mēģi-
nājumi, vēlie vakari un agrie rīti, kas 
pagāja spēlējot, rakstot un plānojot 
priekšnesumus.

Ance Deksne
Laikrakstam „Latvietis“

Ansamblis „Zigrīda“ debitē Vudfordas Folk festivālā
Iepazīstināja klausītājus ar latviešu mūziku

Ansamblis „Zigrīda“. No kreisās: Ance Deksne, Valda 
Biezaite.

FO
TO

 G
ar

en
s K

rū
m

iņ
š

Ārlietu ministrs par saspīlējumu Tuvajos Austrumos
Aicina rast jaunus diplomātiskos pūliņus Eiropas Savienības līmenī

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
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2020. gadā ik mēnesi 
Rīgā, Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas vestibila 
apmeklētāji var iepazī-
ties ar vienu priekšmetu 
no muzeja „Latvieši pa-
saulē“ krājuma. Katrs 
no izstādes priekšme-

tiem atspoguļo kādu īpašu stāstu par 
latviešu dzīvi ārpus Latvijas. Šis stāsts 
arī tiek publicēts ik mēnesi presē. Iz-
stādi „Mēneša priekšmets“ 2020. gadā 
atbalsta Latvijas Universitātes Litera-
tūras, folkloras un mākslas institūts un 
Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Sals Sibīrijas latviešu ciemā
Latviešu ciems Lejas Bulāna 

(Hижняя Буланка) atrodas Krasno-
jarskas apgabala Karatūzas rajonā, 
skaistā Sibīrijas vietā – Sajānu kalnu 
tuvumā, Kebežas un Bulankas  upju 
krastos.

Lejas Bulānas ciems izveidojās 
1858. gadā. Pirmie ciema iedzīvotāji 
bija luterticīgie latviešu un vācu tautī-
bas noziedznieki, kuri uz Sibīriju tika 
izsūtīti par dažādiem pārkāpumiem. 
19. gadsimta beigās Lejas Bulāna bija 

lielākais latviešu ciems Sibīrijā.
2015. gadā muzejs Latvieši pasau-

lē viesojās Lejas Bulānā. Ciemā dzīvo-
ja 42 cilvēki, no kuriem puse ļoti labi 
prata un joprojām ikdienā izmantoja 
latviešu valodu. Ekspedīcijas laikā bija 
vērojams, kā kādreiz plašais ciems, 
kurā reiz bija piecas apdzīvotas ielas, 
lēnām iznīkst. Pirms pieciem gadiem 
ciemā vairs nebija ne skolas, ne veika-
la, strādāja tikai bibliotēka, kas tolaik 
pildīja gan kultūras nama, gan baznī-
cas, gan ziemā arī medpunkta funk-
cijas. Satiktie ļaudis stāstīja, ka Lejas 
Bulāna atdzīvojas vien Vasarassvētkos 
un Jāņos, kad kopā sabrauc ciemu at-
stājušie latvieši, lai kapsētā pieminētu 
savus senčus, upes krastā iekurtu Jāņu 
ugunskurus, satiktu radus, senus drau-
gus un kaimiņus.
„Ližu“ kurpes – slēpjzābaki no 
Lejas Bulānas skolas

No muzeja Latvieši pasaulē krāju-
ma, V. Kalniņas dāvinājums. Ar šiem 
zābakiem pirms aptuveni 40 gadiem 
Lejas Bulānas skolas bērni ziemā skrē-
ja uz ližām jeb slēpoja. Lejas Bulānas 
skolu savulaik cēluši vietējie ciema 

iedzīvotāji, tā tika atklāta 1894. gadā. 
Līdz 1937. gadam šeit notika mācības 
latviešu valodā. Pēc ilgu gadu desmi-
tu pārtraukuma, sākot ar 1989. gadu, 
skolā dažus mācību priekšmetus lat-
viešu valodā atsāka mācīt skolotāji no 
Latvijas. Skola kopš 2012. gada bērnu 
nelielā skaita dēļ ir slēgta.

Marianna Auliciema
„Latvieši pasaulē -

muzejs un pētniecības centrs“

Muzejs „Latvieši pasaulē“
Mēneša priekšmets – janvāris 2020

„Ližu“ kurpes – slēpjzābaki no Lejas 
Bulānas skolas.
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Lejas Bulānas skola 2015. gadā. Latviešu celtais koka 
nams jau devīto gadu stāv tukšs un pamests. Foto no 
„Latvieši pasaulē“ muzeja krājuma
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Skolēnu ziemas prieki 1991. gadā Lejas Bulānā.
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ir dibināta kā kultūrnācijas valsts. Ja 
mēs esam kultūrnācija, tas nozīmē, ka 
mēs esam arī nācija, kurā māksla, mū-
zika, humanitārās zinātnes, sociālās 
zinātnes tiek celtas godā un arī tiek 
veicinātas, izveidojot attiecīgās mācību 
un zinātnes iestādes. Jau simt gadus šo 
uzdevumu veic mūsdienu akadēmija.

IV
Latvijas Konservatorijas veiksmes 

pamatus lika tās pirmais un ilggadē-
jais rektors komponists Jāzeps Vītols. 
Šī dižgara personības starojums Lat-
vijas mūzikā bijis tik liels, ka neviena 
no svešajām varām, kas pēc tam šeit 
Latvijā bija, nevarēja izdzēst Jāzepa 
Vītola vārdu no mūsu nācijas vēsturis-

kās atmiņas.
V
Pirms 100 gadiem izskanēja jautā-

jums par to, kāds ir latviešu mūzikas 
augstskolas galvenais uzdevums. Tika 
toreiz ieteikts arī producēt virtuozus. 
Rektors Jāzeps Vītols to noraidījis, 
sakot, ka „vispirms latvju zemei va-
jag būt tik muzikāli nobriedušai, lai 
tā tiktu vispār pielaista starptautiskā 
cīņā, lai tā drīkstētu savu balsi pacelt 
pasaules koncertā.“

Šodien, kad latviešu solisti, kompo-
nisti, diriģenti un kori ir pazīstami visā 
pasaulē, mēs droši varam Jāzepam Vī-
tolam atbildēt – uzdevums ir izpildīts! 
Latviešu mūziķi kā izcilības tiek gai-
dīti pasaules mūzikas notikumos, viņi 
piedalās lielajā pasaules koncertā. Un 
viņiem līdzi iet Latvijas vārds, Latvijas 

valsts vārds, latviešu nācijas vārds.
VI
Par to mums jāpateicas akadēmijas 

mācībspēkiem, visiem, kuri ir izglīto-
jušies Latvijas Mūzikas akadēmijā jeb 
agrāk – konservatorijā, visiem, kuri 
savu dzīvi ir veltījuši mūzikai un ar 
savu talantu dara citu cilvēku dzīves 
bagātas.

Paldies jums!
VII
Latvijas Mūzikas akadēmijai es arī 

turpmāk novēlu labvēlīgus apstākļus, 
iedvesmu un, galvenais, radošu brīvī-
bu kā augsni, kurā dzimt mūzikai!

Lai izcilām personībām bagāti un 
veiksmīgi nākamie simt gadi!

Dievs, svētī Latviju!
Valsts prezidents Egils Levits

11.01.2020.

Prezidenta Egila Levita uzruna
Turpinājums no 2. lpp.
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Zvaigznes dienu jeb 
Trīs ķēniņu dienu sauc 
arī par Epifānijas jeb At-
spīdēšanas dienu. Vācijā 
tā ir oficiāla Valsts brīv-
diena, un cilvēki, tāpat kā 
gadu simteņiem atpakaļ, 

savos dievnamos klausās mācītāja vēstī-
jumu par trīs Austrumu gudrajiem, kuri 
seko spožajai Ziemassvētku zvaigznei. 
Paaudzes nomaina cita citu, bet brīnu-
mainais stāsts paliek un saviļņo klausī-
tāju sirdis, iztēlē redzot grezni tērptos, 
cēlos Austrumu gudros, jājam uz ka-
mieļiem un pienesot zeltu, vīraku un 
mirres jaundzimušajam Dieva Dēlam.

Neatkarīgi no tā, cik katram no 
mums gadu, šajā stāstā klausoties, mū-
sos ataust un maigi izgaismojas kādas 
siltas atmiņas, vai arī spoži iemirdzas 
Dieva dotā Svētā Gara Gaismiņa, kas 
taču katrā no mums mīt! – Kā kluss 
atgādinājums par to, ka esam šeit uz 
Zemes nākuši ar lielu uzdevumu – sa-
kļaujoties ar Dievišķo Saprātu, savas 
dzīves laikā vairot labestību un mīles-
tību tur, kur katrs esam.

Šogad vācu mācītājs, lasot Evaņ-
ģēlija vēsti par Austrumu gudrajiem, 
rokās turēja lielu Ziemassvētku zvaig-
zni. Viņš runāja par gados vecākiem 
cilvēkiem, kuri, it kā finansiāli un 
medicīniski nodrošināti, apātiski va-
dot dienu pēc dienas, neredzot nevie-
nu mērķi savai dzīvei: algotais darbs 
beidzies, bērni izauguši un katrs dzī-
vo savu dzīvi... pelēka ikdiena, naktīs 
bezmiegs un depresija...

Cik pazīstami stāsti, to klausoties, 
nodomāju. Bet tie taču it kā kristīgi 
cilvēki – centīgi baznīcā gājēji, ziedo-
jumu dāvātāji, inteliģenti cilvēki.

Pēdējo divdesmit gadu laikā esmu 
satikusi un redzējusi neskaitāmus, ne-
skaitāmus vecus, slimus un no vientu-
lības izmisušus cilvēkus. Kristiešus. 
Pie draudzēm piederīgus un tādus, 
kuri daudzus savus mūža gadus no 
sirds baznīcā kalpojuši. Bet noslēgu-
mā – aizmirsti un vientuļi.

Ir daži izņēmumi, kur draudzes 
mācītājs pats rūpējas un apmeklē sa-
vus ļaudis, bet to ir maz. Amerikā, 
Kanādā un Austrālijā daudz vairāk rū-
pējas par saviem draudzes locekļiem 
slimības laikā un vecuma nespēkā, jo 
algu mācītājiem tur maksā draudze. 
Bet skumīga aina paveras Eiropas lat-
viešu vidū, kur garīdznieki saņem labu 
mēnešalgu, kuru nemaksā draudze.

Vēl bēdīgāka aina paveras Latvijā. 
Cik daudz slimu, nespēcīgu un vientuļu 
mācītāju, nemaz nerunājot par trūku-
ma un atstātības elpu draudzes ļaudīs.

Kur paliek priecīgā Evaņģēlija 
vēsts? Kur Austrumu Gudrie ar dār-
gajām dāvanām un mirdzošo Kristus 

Zvaigzni? Tur – drūmā vientulībā un 
skumjās mīlestības stari neiespīd! Drī-
zāk smeldzošas atmiņas un rūgtums, 
kas ikdienu padara vēl nepanesamā-
ku. Un tad nāk ārsts ar tabletēm pret 
bezmiegu, pret augstu asinsspiedienu, 
pret depresiju. Bet vai ar ķīmiju var 
remdēt dvēseles sāpes?

Ne par vienu citu lietu cilvēks ne-
zina tik maz, kā pats par savu dvēseli. 
Pat miltu tārpu cilvēks var raksturot un 
atpazīt, bet pats savu vislielāko dārgu-
mu – dvēseli, savu Dievišķo Garu, savas 
Dzīvības Avotu – nepazīst un visu mūžu 
nodzīvo kā sapnī, nekad nepamodies īs-
tenībai un pat nedomājot par to, kas ir 
tas spēks un enerģija, kas mūs ikvienu 
atjauno katru nakti, kamēr guļam nakts 
mierā; kas liek mūsu vecajām šūnām no-
ārdīties un jaunām augt katru sekundi? 
Ir neskaitāmi jautājumi, uz kuriem zi-
nātne nespēj atbildēt. Vai tas nav Dieva 
brīnums, kas apliecina Dieva esamību?

Pasaulē viss ir Dieva noslēpums 
un simbols. Dievišķā Saprāta simbols. 
Visa pasaule ir Dievišķā Saprāta ietēr-
ps. Juteklisko izpausmju daudzveidībā 
un skaistumā Dieva Saprāts it kā spē-
lējas ar cilvēku, lai viņu ieinteresētu 
un aiz ārējiem, redzamajiem, taustā-
majiem tēliem cilvēks meklētu un sa-
skatītu garīgo jēgu.

Visa pasaule atrodas kustībā, no-
teiktā virzībā. Tikai Dievs stāv augs-
tāk par kustību un laiku. Virzienā uz 
Viņu kustās visa Viņa radītā un ie-
darbinātā pasaule. Tas ir katra cilvēka 
dzīves uzdevums – iepazīt pasauli kā 
varenu Dieva darbu sistēmu! Un pa-
teikties par to, un saudzēt to! Un līdz 
pat pēdējam elpas vilcienam radīt kaut 
ko labu, kaut vai domās, ja esam slimī-
bas dēļ piesieti gultai!

Zeme ar visām tās neizmēroja-
mām bagātībām nav mūsu kalpone vai 
īpašums! Tā nepieder mums, bet mēs 
katrs piederam tai!

Visi debess ķermeņi noteiktā ritmā 
un kārtībā riņķo ap kādu gigantisku, zi-
nātniski nenoformulētu Gaismas Ener-
ģiju, kura ir nesalīdzināmi spēcīgāka 
par atombumbas sprādziena enerģiju. Šī 
Saprātīgā Gaismas Enerģija – Dievs – 
virzās kosmosa telpā pa taisni, un tai 
apkārt noteiktā kārtībā riņķo zvaigznes, 
planētas, galaktikas un metagalaktikas.

Zeme ir iekļauta šajā kustībā kopā 
ar Sauli un veido spirālveida kustību.

Galaktiku kustības virziens un 
okeānu kustības virziens ir tāds pat 
kā cilvēka matu augšanas virziens 
galvvidū: viss pakļauts vienam Dieva 
Gaismas likumam.

Ne tikai Mozus baušļi, arī visu citu 
pasaules reliģiju centrālā jēga ir seko-
šana Dievišķajai Gaismai un tās ne-
mainīgajai kārtībai, kas uztur redzamo 

esamību harmonijā. Interpretācijas par 
to dažādos laikmetos bijušas un jopro-
jām ir atšķirīgas. Diemžēl, kaislību un 
varas kāres dzīti, cilvēki svēto Dieva 
Vārdu ir aptumšojuši un sāpinājuši.

Interesanti, ka Baznīcas gadā atzī-
mētās nedēļas pēc Zvaigznes dienas tur-
pinās līdz pat Ciešanu laika sākumam. 
Tas ir it kā aicinājums sekot Kristus 
zvaigznei, nevis mesties kaislību apsēs-
tībā, lai būtu ko nožēlot Ciešanu laikā.

Sekot Kristus Gaismas Zvaigznei – 
vai var būt vēl skaistāks mērķis par šo? 
Būt par vienu no Austrumu gudrajiem 
un pienest Kristus Bērnam SAVU radī-
to labestības un mīlestības dāvanu – cik 
neizmērojami dažādas bagātības tad 
šodien saplūstu pie Svētā Bērna silītes!

Varbūt vērts vakaros pierakstīt, ko 
katrs esam dienā mīlestībā dāvinājuši 
Dievam un savam tuvākajam?

Kā veidotos šis saraksts gada lai-
kā? Varbūt kāds cietējs tiktu apcie-
mots un iepriecināts?

Gadsimtiem ilgi neskaitāmie klu-
sie Dievlūdzēji un Kristus dzīves atda-
rinātāji ir bijuši un ir tie, kas notur vēl 
mūsu pasauli harmonijā. Tie ir ne tikai 
mūki un mūķenes klosteros, bet katrs 
sirdsšķīsts cilvēks, kurš Dievu godi-
not, pacietīgi nes savas ikdienas nastas 
un dara labāko, ko spēj pat visierobe-
žotākajos apstākļos.

Reiz kāda latviešu kundze Floridā, 
stāvot uz sava balkona, no kura paveras 
skats uz okeānu, man teica: „Te es sēžu 
un lūdzu Dievu par Latviju katru rītu un 
katru vakaru. Un pirms gada es palīdzē-
ju Latvijā atjaunot manas dzimtas baz-
nīcu.“ Tur nebija ne miņas no lepnības 
vai augstprātības. Šī mierpilnā, gaišā 
kundze vienkārši darīja to, ko sirds liek.

Ir daudz šādu godājamu, klusu 
un neredzamu cilvēku. Uz tiem turas 
mūsu pasaule. Un tas nekas, ka pasau-
līgie trokšņotāji un goda krēslos sēdē-
tāji jūs pārkliedz! Jūsu tūkstošzvaig-
žņu ordeņi mirdz debesīs! Un ne tos 
var kāds iekārot, ne Jums atņemt!

Neparasti, ka daudzkārt, sarunā-
joties ar latviešiem dažādās draudzēs 
pasaulē, sastopos ar cilvēkiem, kuri 
saka: „Ak, to, ko Jums uzticu, es te 
nevienam nevaru teikt. Mani nesapra-
tīs. Par mani pasmiesies...“ Un to saka 
cilvēki cienījamā vecumā. Un tādu nav 
viens vai divi. Tādu ir daudz. Es pat uz-
drošinos teikt, ka nav cilvēka, kurš sev 
neuzdotu šos dziļākos jautājumus par 
savu paša iekšējo pasauli vai sev tu-
vāko cilvēku likteņiem. Tā virspusējā 
pačalošana draudzes vakaros ir kļuvusi 
par tādu kā tradīciju. Un ne tikai. Par ko 
tiek apspriests draudzes vakaros tūlīt 
pēc dievkalpojuma, – to zina katrs pats.

Saknes meklējot (4)
Saule spogulī
Trešais turpinājums. Sākums LL570, LL571, LL573.
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Biju jau sen domā-
jis apciemot un apskatīt 
Austrālijas kaimiņzemi 
Jaunzēlandi. Beidzot 
mana meita Irēna ietei-
ca, ka arī viņa brauktu 
man līdzi, un nu mums 
tikai bija jāizvēlas da-

tumi, kad un uz cik ilgu laiku mēs 
brauksim. Tā kā Irēna strādā skolā 
Kvīnslandē, tad varam braukt tikai pa 
skolas brīvdienām, un, lai mūsu plāni 
neievelkas, mums ir noteikti jānolemj 
datums jau tagad. Tātad, šī gada Liel-
dienu skolas brīvlaikā. Šis uzdevums 
nu bija uzlikts man: izkārtot mūsu 
braucienu, redzēt pēc iespējas vairāk 
un izbraukt pēc iespējas vairāk visu 
Jaunzēlandi, kura atrodas uz divām 
salām – Ziemeļu un Dienvidu.

Nu tad sēdos pie tūristu žurnā-
la un sāku pētīt, kur, cik tas tālu, cik 
ilgs brauciens un kā turp ceļot un ko 
redzēt. Jāsāk no Ziemeļu salas augšda-
ļas – tātad Salu Līcis (Bay of Isles), tad 
Auklande (Auckland) un no Auklan-
des uz Rotorua un lejā uz Velingtonu, 
kur man vēl jāsatiek latvieši, kuriem 
palīdzu ar Latvijas pilsonības reģis-
trēšanu. No šejienes mums jāpārceļas 
uz Dienvidu salu. Dienvidu salā no 
ostas pilsētas Piktonas uz Kraistčērču 
un tad lejā uz Kvīnstaunu, un tālāk uz 
Milfordas jūras šaurumu un atkal no 
Kvīnstaunas atpakaļ mājās. Tas viss 
mums ir jāveic 12 dienās; laiks, kas 
ir ļoti īss, bet vairāk arī nevaram iz-
spiest, jo tāpat jau tiekam mājās tikai 
Lielajā Piektdienā, un Irēna Lieldienas 
grib pavadīt ar saviem dēliem, kuri arī 
būs tikai atbraukuši Kērnsas (Cairns) 
pie mātes ciemos uz Lieldienām.

Svētdien, 7. aprīlī, – Irēna – Kērn-
sā un es – Pertā – abi sēdāmies Air 
New Zealand lidmašīnās un lidojām uz 
Jaunzēlandi. Pēc sešām stundām es jau 
biju Auklandē. Irēnai pagāja tikai čet-
ras stundas, bet viņa izlidoja no Kērn-
sas daudz vēlāk par mani. Mans lido-
jums bija gluds un ērts un plkst. 17.30 
jau biju Auklandes lidostā. Pēc kofera 
saņemšanas un ātras muitas pārbaudes 
jau varēju doties uz savu viesnīcu, kas 
atrodas netālu no lidostas. Uzzinā-
ju, ka no viesnīcas līdz lidostai varu 
viegli un ātri aizbraukt ar Dzelteno 
autobusu un daudz lētāk nekā ar tak-
sometru, un arī biļetes varēju nopirkt 
tieši viesnīcā. Tad tūlīt pēc piereģis-
trēšanās viesnīcā, apbruņojies ar au-
tobusa atpakaļbiļetēm, devos atpakaļ 
uz lidostu, lai sagaidītu Irēnu, kura arī 
drīz vien ieradās. Tā nu pirmais posms 
bija beidzies, abi nu bijām Jaunzēlandē 
un viesnīcā, – Auklandē.

Jau agri nākamā rītā, devāmies at-
kal uz lidostu, lai varam uzsākt savu 
Jaunzēlandes ceļojumu no Ziemeļu sa-
las Salu Līča, kurp arī lidojām ar vie-

tējo lidmašīnu un ar kādiem 50 tādiem 
pašiem tūristiem, kā mēs. Pēc kādas 
stundas lidojuma jau bijām mazā pil-
sētiņā Kerikeri.

Šeit noīrējām automašīnu uz trīs ar 
pus dienām, kuru mums būs jānodod 
jau Velingtonā, tātad, pēc visas Zie-
meļu salas pārbraukšanas. Sapratām, 
ka mūsu maršruts mums tūļāties nekur 
neļaus, un mums ir stingri jāpieturas 
pie mūsu ceļošanas plāna, kurš tiek lī-
dzēts ar to, ka mūsu pārnakšņošanas 
vietas ir jau nolīgtas, un tur tad ir jātiek 
laikus. Svarīgi bija arī tas, ka Jaunzē-
landes ceļi mums ir pilnīgi sveši, bet 
mums pie auto jau bija pievienota ceļa 
kritiskā navigācijas ierīce (GPS), bez 
kuras mēs nekur nebūtu tikuši.

No lidostas tūlīt devāmies uz 
Jaunzēlandes iedzimto Vaitengi Līgu-
ma paraksta vietu, kura ir vēsturiski 
vissvarīgākā vieta Jaunzēlandē. Šeit 
tika parakstīts līgums starp iedzimto 
apdzīvotājiem un angļu iebraucējiem, 
kas norādīja uz kādiem norādījumiem 
jaunie iebraucēji varēja šeit apmesties. 
Liela, palielināta formāta Līgums šeit 
ir visiem lasāms. Iedzimto, maori, 
gids (par NZ $56,00) izvadā un izstās-
ta maori ļaužu ierašanās Jaunzēlandē 
vēstures stāstu. Tā kā diena bija skais-
ta, saulaina un silta, mēs turpinājām 
braucienu vēl augstākā kalnā, kur 
mums tad pavērās slavenais Salu Līcis, 
skats ar zēģeļlaivām, kuģīšiem un dau-
dzajām salām.

Tālāk braucām līdz mazai pilsēti-
ņai Paihia, kur iepirkām jau pirmos 
suvenīrus un manu silto Jaunzēlandes 
vilnas žaketi. Pilsētiņa bija īsta tūris-
tu pilsētiņa, kur varēja arī izīrēt lido-
jumus pāri lielajam līcim uz vietējām 
saliņām ar helikopteri, lidmašīnu vai 
kuģīti, bet varēja arī vienkārši pasē-
dēt siltajā saulītē, pludmalē. Diemžēl, 
mūsu laiks bija ļoti ierobežots, un 
mums bija jādodas tālāk.

Braucām pa ļoti kalnainiem, šau-

riem, līču loču celiņiem atpakaļ uz 
Auklandi, kur mums šonakt atkal 
naktsmājas. GPS mūs vadīja ļoti labi, 
un mēs vietām varējām jau palaist ar 
150 km/h jaudu. Daži paziņas mani 
jau agrāk bija brīdinājuši par Jaunzē-
landes vijīgajiem ceļiem, mēs tomēr 
nospriedām, ka ceļi šeit ir ļoti labi un 
visi ļoti labi apzīmēti. Tikai piebraucot 
tuvāk Auklandei, ceļa satiksme bija tā 
pieblīvēta un, saprotams, mums ne-
pazīstama, ka mums bija pilnīgi jāpa-
ļaujas uz GPS, jo bez tā mēs būtu gan 
aizmaldījušies. Tāpat jau es pateicos 
Irēnai, ka viņa mūs tomēr pieveda pie 
mūsu viesnīcas.

Auklandes rīts atkal uzaust jauks, 
saulains un silts, un pēc viesnīcas 
brokastīm mūsu brauciens turpinās 
dienvidu virzienā garām Hamiltonai 
un Cambridžai, un šodien uz Vaitirna 
alām. Kur tikām jau laikus, jo mums 
sarunāts gida gājiens plkst. 12.30, kur 
mūs nofotografēja dažādās pozās un 
fotogrāfijas vēlāk, iznākot no apskates, 
saņemam. Alas ir lielas un skaistas, un 
to griesti ir pārpildīti ar spīdošajiem 
jāņtārpiņiem, bet lai tos vislabāk re-
dzētu, ir vajadzīgs pilnīga tumsa un 
klusums. Tad mūs pa šo alu pārvietoja 
laivās, kuras gida pa striķa taku vadī-
tas, pa straumīti arī klusiņām slīdēja. 
Iznākot no alas, protams, atkal izde-
vām naudu jauniem suvenīriem.

Tad nu sēdāmies atkal savā Korol-
la karietē un turpinājām ceļu uz Rota-
rua, kur nokļuvām, kamēr saulīte vēl 
bija debesīs. Pa ceļam mūsu karietei 
bija jāiepilda degviela, kas man gan-
drīz izsauca sirdstrieku, jo tādu cenu 
vēl nekad nebiju maksājis: $2,17 litrā. 
Biju gan jau brīdināts, ka cenas ir aug-
stas, tikai nezināju, cik augstas. Ro-
tarua bijām apmetušies liela, skaista 
ezera krastā, Novotel viesnīcā. Vieta 
ļoti skaista un laba, blakus daudziem 

Mans Jaunzēlandes apciemojums (1)
Ziemeļu sala

Jaunzēlandes ārēs skats Ziemeļu salā.
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restorāniem un kafejnīcām. Vakarā abi 
ar Irēnu iegājām bārā, pasūtījām vieg-
las uzkodas un ļoti omulīgā atmosfērā 
pavadījām labu vakaru. Vēl mums lai-
mējās tikties ar četrām jaunām skolo-
tājām, kuras arī bija atbraukušas šeit 
no Austrālijas uz kaut kādu pedagogu 
sēdi. Tad mums arī iznāca laba kom-
pānija, ar kuru pavadīt jauku laiku, 
ko arī atkārtojām nākošā vakarā, kad 
ar viņām atkal nejauši tikāmies vienā 
restorānā.

Tomēr tas, ko mēs šai viesnīcā vis-
vairāk izbaudījām, bija viņu karstie 
peldbaseini un vingrotava, kura man 
bija ļoti parocīga un kuru arī kārtīgi iz-
mantoju. Bet peldbaseini bija sildīti ar 
zemzemes karsto ūdeni(+41°C), kurā 
iekāpt vajadzēja ļoti lēni un uzmanīgi, 
jo ūdens bija tiešām ļoti karsts. Kopā 
bija liels peldbaseins un četri mazāki 
gan burbuļojoši, gan dažādu tempe-
ratūru baseini. Tad jau šeit varējām 
gandrīz kā mūsu pirtiņā: sakarsēties, 
pasvīst un arī ielēkt pavisam aukstā 
baseinā. Mēs šeit pavadījām vairākas 
stundas, jo neviens cits šeit neatnāca, 
un visa iekārta bija mūsu ziņā. Tā nu 
izbaudījām Jaunzēlandes karstā ūdens 
baseinus, nemaz nekur citur nebraucot 
un lielu naudu netērējot.

Nākošā rītā devāmies uz netālo 
Vai-o-Tapu Karstavotu  Brīnumze-
mi, kur bija jābūt laikus, lai redzētu 
karstā ūdens geizeri, kurš pa laikam 
augstu gaisā (10-15 m) spļauj ārā zem-
zemes ūdeni. Šeit bija saradušies ļoti 
daudz tūristu, bet tā kā mēs bijām ie-
radušies laikus, bijām arī labā vietā un 
redzes lokā. Nu tātad, arī šo brīnumu 
labi redzējām. Tad braucām tālāk un 
staigājām gar dziļām aizām, alām un 
bedrēm ar verdošiem dubļiem. Jo se-
višķi šos Irēna gribēja redzēt tieši tai 
mirklī, kad dubļu burbulis izsprāgst 
gaisā, kuru tika arī piedzīvojusi un 
bija ļoti priecīga. Pats gājiens bija 
5 km garš, bet vērts katru metru, jo 
viss mainījās gan krāsās, gan ožā, gan 
smirdoņā, jo šeit var saost visdažādā-

kos minerālus, kuri karstumā izgaro, 
ar ko arī ūdens maina krāsu – cits zaļš, 
cits oranžs, cits zils un cits balts, un 
visi ož citādi un sviež augšā karstos 
dubļu burbuļus. Pēc gājiena atkal ie-
pirkām suvenīrus, iedzērām kafiju un 
devāmies ceļā uz Velingtonu.

Brauciens atkal bija savādāks, jo ik 
pa laikam viss dabasskats pilnīgi mai-
nās: vienu brīdi tu esi starp milzu kal-
nu grēdām, tad dziļā ielejā, tad atkal 
kāp kalnā, tad – cik tālu acs redz – ceļš 
iet lejā, kur nemaz ielejas apakšu ne-
var saredzēt. Tad tiešām sajūti, cik tu, 
cilvēciņš, esi maziņš un niecīgs starp 
šiem pasaules milžiem, kalnu grēdām. 
To visu jo sevišķi izjūt, kad citu au-
tomašīnu nav redzes lokā, pat lielās 
kravu mašīnas, kuras bieži satikām, 
tālienē izskatījās niecīgas. Pēc vairāku 
stundu brauciena, braucam garām jau 
lielākām pilsētām, un skats mainās uz 
lieliem laukiem un uz vīna dārziem, un 
kalni no ceļa drusku atkāpjas. Pilsētas, 
kurām braucam garām, nu paliek lielā-
kas; ir sajūta, ka tuvojamies lielpilsētai, 
un drīz arī esam Velingtonas satiksmes 
burzmā, kaut gan ne tik lielā kāda bija 
Auklandē. Diemžēl laiks arī ir paslikti-
nājies, un saulainā rīta diena nu ir pali-
kusi par nejauku lietainu dienu.

GPS mūs noved pie mūsu viesnī-
cas un tikai ar mokām atrodam, kā 
tikt aiz viesnīcas, kur nolikt auto, lai 
varam to izkrāmēt un tad tūlīt arī aiz-
vest un nodot īres firmai. Velingtona 
mūs nesagaida laipni: ielas liekās šau-
ras, augstas, nepiemīlīgas daudzstāvu 
celtnes abās ielu pusēs man atgādina 
Ņujorkas debesskrāpjus, un iela pa-
tumša. Arī mūsu viesnīcas numurs ir 
maziņš, un apkalpe ne tik laipna, kā 
bija laukos. Kad bijām iekārtojušies, 
izgājām uz ielas, kur vēl līņāja lietus, 
bet turpat arī atradām ēdnīcu, kur pa-
ēdām vakariņas un nopirkām kādus 
produktus pašu nākamajām maltītēm. 
Tad sēdējām un skatījāmies televizoru 
un jaunākās ziņas.

No rīta bijām priecīgi, ka lietus 
nu ir rimies un saulīte dod pilsētai jau 
labāku, piemīlīgāku iespaidu. Tad, 
paēduši vieglas brokastis, gājām stai-

gāt pa pilsētu. Mums ieteica, ka būtu 
jāredz Jaunzēlandes Nacionālais Mu-
zejs. Tur devāmies kājām, jo likās, ka 
nebija tālu ko iet. To nu iesaku katram, 
kurš ierodas Velingtonā, ir jāapmeklē 
Nacionālais Muzejs. Tas ir tiešām vēr-
tīgs un tur varētu pavadīt vismaz visu 
dienu. Ļoti interesanti ir eksponāti par 
mauri pirmo ierašanos no Dienvidu 
salām un kā viņi šeit vispār nokļuva 
un iesāka savu dzīvi. Arī daudz par 
viņu parašām un kultūras vērtībām. 
Ļoti vērtīgu ziņu izstādes un vēsturis-
kie stāsti. Vēlāk iegājām arī Velingto-
nas Muzejā, kurš arī bija mūsu gājiena 
vērts. Tad gājām atpakaļ uz viesnīcu, 
kur man bija atnākuši paziņas, ku-
rus gribēju satikt, un tie mūs uzveda 
augstākajā Velingtonas skatu kalnā 
(Mt. Viktoria – 1986 m), kur pavērās 
skats uz visu pilsētu. Nu ar šo vareno 
skatu beidzās arī mūsu ciemi Veling-
tonā, jo jau agri no rīta devāmies uz 
kuģi, kurš tad mūs aizvedīs uz Jaunzē-
landes Dienvidu salu.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Jaunzēlandes apciemojums (1)
Turpinājums no 12. lpp.

Vaitomo (Waitomo). Jānis un Irēna 
jāņ tārpiņu alā.
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Bet katru iesīkstējušu paradumu IR 
iespējams mainīt, ja vien ir labā griba. 
Kāpēc nesekot Kristus Zvaigznei un ne-
spodrināt savu dvēseli kā spoguli, kurā 
varētu spoži iespīdēt Dieva Gaisma? Tā 
taču ir vienīgā vērtība, ko paņemsim 
līdzi Mūžībā. Neko citu mēs līdzi ne-
paņemsim, pat ne savu gudri izveidoto 
ķermeni ar unikālajām, bet mums pa-
šiem tik svešajām smadzenēm, nemaz 
nerunājot par visiem citiem krāšņu-
miem un dārgumiem, ko mūža laikā 
esam sakrājuši. Arī neviens cilvēks, 
pat ne mīļotais sunītis vai kaķis mums 
līdzi nesekos pēdējā ceļā... tad mēs pa-
liksim vieni paši, tikpat kaili un kusli, 

kā ienācām šajā pasaulē. Paliks vienīgi 
Gaisma, ko būsim kā bites krājuši savos 
labestības un mīlestības kambaros.

Jo Gars vai dvēsele nav mūsu mie-
sīgām acīm redzama. Jebkuru citu tēlu 
mēs redzam vai arī sajūtam ar maņu 
orgāniem – dzirdi, ožu, redzi, tausti, 
garšu. Bet dvēsele nepakļaujas nevie-
nam no maņu orgāniem, tā ir suverēna, 
brīva un pilnīgi neatkarīga no sajūtām 
un no ķermeņa. Tai nav arī dzimuma, 
tā vienlīdz mājo vīrietī un sievietē, 
zēnā vai meitenē. Tas ir arī iemesls, 
kāpēc Dievs var savienoties ar cilvēka 
dvēseli: Lielais Dieva Saprāts var brī-
vi sakļauties ar manu mazo saprātu un 
radīt pasaulē kaut ko skaistu un labu.

Mans pienākums ir vienīgi rūpēties 
par to, lai mani neraustītu kaislības un 

ļauni nolūki, lai es nekļūtu par velna 
trauku, kurā saimnieko ļaunā nesējs – 
lielās un mazās lietās. Ļaunais nevar 
pastāvēt bez cilvēka ķermeņa un bez 
cilvēka labprātīgas piekrišanas izvē-
lēties ļauno. Ir jāiemācās un nenogur-
stoši jāvingrinās stundu pēc stundas, 
dienu pēc dienas pateikt nē postošajām 
kaislībām un izvēlēties labo.

Tā ir Mūžības vērta apņemšanās, 
jo Dievs jau nesagaida no cilvēka neie-
spējamo, bet tikai to, lai mēs nesekotu 
savām aplamajām, sāpju un ciešanu 
nesošajām iegribām.

Nu kaut vai, piemēram, rīšanas grē-
kam, no kura ceļas visi pārējie netikumi.

Pirms dažām dienām sarunājos 

Saknes meklējot (4)
Turpinājums no 11. lpp.
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Ikviens no mums 
dzīvo divas dzīves. Vie-
nu dzīvi dzīvojam no-
moda pasaulē, otru dzī-
vi – miegā.

Vienu trešdaļu no sa-
vas dzīves mēs pavadām 

gultā. Gulta, tātad, ir visvairāk lietotā 
mēbele. Gulta ir mūsu vispersoniskā-
kā manta. Gulta lielā mērā ir atbildīga 
par mūsu labsajūtu, veselību un ģime-
nes laimi. Gultā dodamies, kad dru-
dzis krata, gultā dodamies, kad galva 
sāp, gultā ejam, kad gribam būt vien-
atnē vai divatnē. No gultas atkarīgs ir 
gulētāja miegs un atpūta.

Interesanta ir gultas vēsture, jo 
gadu simteņos tā pārdzīvoja daudzus 
un dažādus pārveidojumus.

Pirmās gultas bija lapu kaudzes, 
uz kurām bija uzmestas dažas zvērā-
das. Visa ģimene gulēja kopā uz šāda 
matrača.

Nomadu ciltis Persijā izgudroja 
pirmo ūdens gultu. Persieši pagatavoja 
maisu no kazas ādiņām, piepildīja to 
ar ūdeni un lietoja par matraci.

Četri tūkstoši gadu garumā japāņi 
gulēja uz plāniem, pītiem un ar kokvil-
nu pildītiem paklājiem, kurus izklāja 
vakaros un no rīta atkal saritināja.

Senos laikos lielākais vairums cil-
vēku gulēja uz zemiem koka galdiem. 
Gultasmaisa pildīšanai lietoja kaltētu 
zāli, lapas vai arī zvērādas.

Vēlākos laikos dižciltīgie un bagā-
tie gatavoja greznas gultas. Tā, piemē-
ram, Ēģiptes jaunais karalis Tutanha-
mens pasūtīja sev gultu darinātu no 
melnkoka un rotātu ar zeltu. Asīrijas 
un Babilonijas valdniekiem gultas iz-
gatavoja no bronzas un izgreznoja ar 
dārgakmeņiem.

Romas imperatoram Neronam gul-
tu rotāja ar dārgakmeņiem, kuriem bija 
piedēvētas dažādas vērtīgas īpašības. 
Citi Romas bagātnieki taisīja šūpuļ-
veidīgas gultas – gultas ar diviem šū-
puļiem blakus viens otram. Vienā šū-
pulī bija silts ūdens un otrā šūpulī bija 
matracis. Kungs vispirms apgūlās siltā 
ūdens šūpulī, un to šūpoja kāds kalps, 
kamēr kungs kļuva miegains, tad to 
pārvietoja uz matraci otrajā šūpulī un 
šūpoja atkal, kamēr kungs iemiga.

Romas impērijai sabrūkot, izbei-

dzās grezno gultu gatavošana. Gran-
diozu gultu gatavošanu atsāka dažus 
gadu simteņus vēlāk. Gultas atkal at-
guva ievērību; tās tagad gatavoja lielā-
kas un arvien greznākas.

Dažas gultas bija tik lielas, ka 
bija vajadzīgas kāpnes, lai varētu ta-
jās iekāpt. Viktorijas un Alberta mu-
zejā Londonā, Anglijā atrodas ap 
1590. gadu gatavotā milzīga, ozolko-
ka gulta, tā sauktā The Great Bed of 
Ware – Diženā Vēra gulta. Vēra ir pil-
sētiņa Hertfordšīrā. Gulta bija pasūtīta 
un pagatavota kā reklāma krogam. Tā 
drīz vien kļuva slavena, un ļaudis no 
tuvienes un tālienes krogu apmeklēja 
tikai tāpēc, lai redzētu lielo, grezno, 
sīki grebto gultu. Šo gultu savos dar-
bos ir aprakstījuši rakstnieki – Šek-
spīrs, Bairons (Byron) un citi.

Vēras pilsētiņas gultā vienlaicī-
gi varēja pārnakšņot ne mazāk kā 15 
krogus viesi. Gultas galvgaļa vienā 
pusē bija iegrebta vīrieša, otrā pusē 
sievietes figūra, un gultu izmantoja kā 
vīrieši, tā arī sievietes. Reiz saderējuši 
26 miesnieki un kopā ar savām sievām 
vienu nakti pavadījuši šajā gultā. Un 
nākošā rītā gulētāji teikuši, ka gultā 
visi esot bijuši lieliski, un neviens no 
gultas neesot izkritis!

Laika ritējumā Vēras gulta tika 
pārvietota no viena pilsētas krodziņa 
uz otru un tika izstādīta arī kādā iz-
priecu parkā. 1931. gadā gultu nopirka 
Viktorijas un Alberta muzejs, kur tā 
tagad atrodas kā valstij nozīmīgs vēs-
turisks objekts.

Čerčilam guļamistabā bijušas di-
vas gultas – ja nevarējis iemigt vienā, 
gājis otrā.

Daudzās mājās senos laikos gulta 
bija dārgākā iedzīves manta, un tā tika 
mantota no paaudzes uz paaudzi. Zie-
du laikus gultas piedzīvoja renesanses 
laikā Francijā un Itālijā. Matračus ta-
gad pildīja ar spalvām vai salmiem un 
pārklāja ar samtu vai zīdu.

17. gs. Francijas karalim Lui-
jam XIV piederēja vairāk nekā 400 
greznas gultas. Viņa piecelšanās no 
rīta izvērtās par rituālu, par valsts ce-
remoniju. Palikdams gultā, viņš pie-
ņēma audiences un kārtoja citas valsts 
darīšanas. Franču aristokrāti un citi 
bagātākie pilsoņi sāka atdarināt savu 

valdnieku, un gultas kļuva arvien 
greznākas. Gulta kļuva par tās īpaš-
nieka turības un sociālā statusa simbo-
lu. Jo bagātāks dižciltīgais, jo labāka, 
greznāka gulta.

Londonā, Anglijā bija pagatavota 
tā sauktā Debešķīgā gulta (Celestial 
Bed). Tā bija 12 pēdas gara un 9 pēdas 
plata un tajā laikā izmaksājusi 18 000 
angļu mārciņas. Gulta bija smalki iz-
grebta, pārklāta ar dārgu zīdu un ies-
maržota ar dārgām smaržām, uzstā-
dīta uz sešiem lieliem stikla pīlāriem 
un šūpojās līdz ar gulētāja kustībām. 
Griestos virs gultas bija liels spogulis. 
Istabā skanēja jauka mūzika. Gulta 
bija ieteikta neauglības un impotences 
ārstēšanai. Par vienas nakts pārgulēša-
nu pārīši maksājuši 50 angļu mārciņas.

Senajā Ēģiptē gultas izmantoja 
maltītēm ēdamreizēs un arī kā skatuvi 
viesu uzjautrināšanai.

Pagātnē guļamistabas ir bijušas 
iecienītas arī kā darba istabas. Daudzi 
lieli mākslas darbi mūzikā, glezniecī-
bā un literatūrā tikuši radīti tieši gu-
ļamistabā.

Laika plūsmā izmainījās gultas 
gatavošanas veidi. Lai gan mūsdie-
nu gultas nav vairs tik greznas kādas 
tās bija Luija XIV laikā, tās tagad ir 
daudzveidīgākas un ir daudz ērtākas 
par tā laika gultām. Ērtība – ne iz-
skats –tagad ir pirmajā vietā.

Visiem lasītājiem – ērtu, jauku gu-
lēšanu un patīkamus sapņus!

Vilis Mileiko
Laikrakstam „Latvietis“

Gultas
Mazliet par visvairāk lietoto mēbeli

Diženā Vēra gulta (The Great Bed 
of Ware). Augstums 2,67m, platums 
3,26m, garums 3,38m. (Foto license: 
https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_
Free_Documentation_License)
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ar kādu cilvēku, kurš savos pusmūža 
gados nesamērīgi pieņēmies svarā un 
tāpēc cieš no augsta asinsspiediena, 
sāpēm ceļgalos un pat aizdomām uz 
cukura diabētu.

Pēc ārsta pārbaudēm, izrādījās, 
ka cukura diabēta vismaz pagaidām 
vēl nav, bet aptaukošanās turpinās no 

kūciņu un visādu labumu ēšanas viesī-
bās, kuras darba dēļ ir regulāras un ba-
gātīgas. „Nē, atteikties ir grūti, jo man 
garšo labi paēst...“ – tāda bija atbilde.

Evaņģēlijos daudzkārt tiek atgādi-
nāts par to, ka nekas nenokļūs debesīs, 
kas nav nācis no debesīm. Jutekliskās 
iegribas piederas zemes dzīvei, tāpēc 
Dievs vēlas, lai mēs atbrīvotu vietu Vi-
ņam, neko nepaturot sev – pat savus trū-
kumus un nespēku, savu vainu nastas, 

visu to, kas nomāc un velk pie zemes.
Dievs tad sirdsšķīstā dvēselē kā 

spogulī lej savu žēlsirdības un mīlestī-
bas Gaismu. Sirds kļūst viegla, un šajā 
gaismā mēs ieraugām vienmēr jaunas 
un dziļākas sapratnes gaismu. Tā mēs 
nostiprināmies labajā un varam kļūt kā 
Dieva Gaismas spogulīši šajā pasaulē.

Vera Volgemute Rozīte
Eslingenā, 2020. gada 7. janvārī

Laikrakstam „Latvietis“

Saknes meklējot (4)
Turpinājums no 13. lpp.
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das, kā arī palīdzot cilvēkiem indivi-
duālajā izaugsmē. Brīvā laika intereses 
Kristīnei ir mūzika, literatūra, politika, 
māksla, bizness, kā arī labdarība.

PBLA vicepriekšsēdis Mārtiņš An-
dersons, kurš vietnieka amatā nomaina 
Pēteri Blumbergu, ir dzimis un audzis 
Losandželosā, Kalifornijā, bet šobrīd 
sadala savu laiku starp darbu Sanfran-
cisko un sabiedriskajiem pienākumiem 
Rīgā. Kopš 2015. gada M. Andersons ir 
darbojies Amerikas Latviešu apvienības 
(ALA) valdē, sākumā kā Revīzijas ko-
misijas loceklis, vēlāk Revīzijas komisi-
jas vadītājs. Aizvadītajā ALA kongresā 
ievēlēts par apvienības vicepriekšsēdi.

M. Andersons ir vairākus gadus 
bijis aktīvs Sanfrancisko latviešu sa-
biedrībā, kur ir Ziemeļkalifornijas 
Latviešu biedrības priekšsēdis. Viņš 

ir aktīvs studentu korporācijas Talavi-
ja loceklis un dzied latviešu jauktajā 
korī, kas piedalījās 2018. gada Dzies-
mu un deju svētkos Latvijā.

Kopš 2012. gada M. Andersons 
ir bijis valdes loceklis ASV dibinā-
tajā bezpeļņas organizācijā un fondā 
Friends of the University of Latvia, kas 
veicina atbalstu Latvijas Universitātei 
ar mērķi stiprināt saikni starp latviešu 
izcelsmes ASV pilsoņiem un talantīgā-
kajiem Latvijas studentiem un pētnie-
kiem. M. Andersons ir arī bijis Ame-
rikas Latviešu jaunatnes apvienības 
(ALJA) valdes loceklis un pasaules lat-
viešu jaunatnes semināra 2x2 vadītājs.

Profesionālā dzīvē, M. Andersonam 
ir ilgstoša darba pieredze ASV finanšu 
un biznesa sfērā. Viņš ir strādājis Ņujor-
kā, Sanfrancisko un Losandželosā, kār-
tojot finanšu darījumus uzņēmumiem 
tādās Volstrītas bankās kā J. P. Morgan 
un GE Capital. Pašlaik viņš ir pievēr-
sies biznesa stratēģijas un koordinē-
šanas jomai, strādājot kā pārdošanas 
(sales operations) speciālists Silīcija 
ielejas un Sanfrancisko apkārtnē.

Mārtiņš ir ieguvis maģistra grādu 
biznesa vadībā Kolumbijas Universi-
tātes (Columbia University) Biznesa 
skolā Ņujorkā, kā arī bakalaura grādu 
ekonomikā un starptautiskās politikas 
zinātnēs Nortvesternas Universitātē 
(Northwestern University) Čikāgā.

Latvijas brīvības fondu, kas visus 
tā pastāvēšanas gadus finansē PBLA 
darbu, turpinās vadīt Roberts Kukai-
nis. Viņš strādā Michelin North Ame-
rica, Grīnvillē, Dienvidkarolīnā, ASV, 
kur attīsta servisa pakalpojumus kom-

pānijas klientiem. Viņš ir Latvijas Re-
publikas goda konsuls Dienvidkarolīnā. 
R. Kukainis ir beidzis Michigan State 
University Honors College. Vēlāk iegu-
vis Master of Business Administration 
gradu Thunderbird School of Interna-
tional Management, Fīniksā, Arizonā.

Latviešu sabiedrībā Roberts Ku-
kainis ir bijis Amerikas Latviešu 
jaunatnes apvienības priekšsēdis un 
Daugavas Vanagu apvienības Detroitā 
valdes sekretārs. Absolvējis Garezera 
Vasaras vidusskolu un Detroitas lat-
viešu skolu. Roberts arī bijis Latviešu 
apvienības Detroitā (LAD) priekšsēdis 
un pašlaik ir korp! Talavija oldermanis 
ārzemēs. Viņš kopā ar sievu Lieni Ku-
kaini audzina trīs dēlus – Lauri Ūsiņu, 
Miku Jumi un Vili Mārtiņu.

Raits Eglītis,
PBLA izpilddirektors

Rīgā, 2020. gada 10. janvārī

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
14. janvāris
Roberts, Roberta, Raitis, Raits
1820. publicists Andrejs Spāģis.
1920. Pēc karadarbības noslēgšanās 
Daugavpilī no Rīgas iebrauc pirmais 
pasažieru vilciens.
1920. Latgales atbrīvošanas cīņu gaitā 
ieņemts svarīgais dzelzceļa mezgls – 
Pitalova (Abrene). Nākošajās dienās 
pretinieks mēģina nesekmīgi dzelzce-
ļa mezglu atkarot.
1930. tulkotāja Valentīna Eisule.
1940. Daugavpils apriņķī notiek pir-
mās aizsargu koru sacensības, ku-
rās uzvarēja Līksnas aizsargu koris 
P. Praņevska vadībā.
1959. sabiedriska darbiniece Austrālijā 
Andra Rone.

15. janvārī
Fēlikss, Felicita
1880. literatūras kritiķis Antons Krau-
ja (īstajā vārdā Antons Balodis).
1905. arheoloģe Elvīra Šnore.
1925. latviešu ekonomists un sabied-
riskais darbinieks Ervids Grinovskis.
1945. darbu atsāk Latvijas Universitāte.
1951. Sidnejas Latviešu teātra aktieris 

un režisors Egils Ķipste.

16. janvāris
Lidija, Lida
1885. luterāņu garīdznieks, prāvests 
Kārlis Irbe (apcietināts 1946. g. un 7 ga-
dus pavadījis izsūtījumā pie Mongolijas).
1905. rakstniece Anna Sakse (prec. 
Abzalone).
1910. latviešu vieglatlēts, 1936. gada 
Vasaras Olimpisko spēļu bronzas me-
daļas ieguvējs Adalberts Bubenko.
1915. valodnieks, Latviešu trimdas iz-
devumu bibliogrāfs Benjamiņš Jēgers.
1920. rakstnieks, tulk. Arturs Lielais.

17. janvāris
Teņa diena
Tenis, Dravis
1923. dzejniece, publiciste Elga Ro-
dze-Ķīsele (pseid. Elga Leja).
1925. LZA ārzemju loceklis un LZA 
Lielās medaļas laureāts, arhitekts Gu-
nārs Birkerts.

18. janvāris
Antons, Antis, Antonijs
1975. latviešu matemātiķis, datorzi-

nātnieks Andris Ambainis.

19. janvārī
Andulis, Alnis
1800. vācu tautības latv. literāts, biblio-
grāfs Kristiāns Kārlis Augusts Dēbners.
1850. komponists, mūzikas pedagogs 
Ernests Vīgners.
1945. sāk iznākt laikraksts Literatūra 
un Māksla.
1952. aktrise, režisore, dramaturģe 
Māra Rozīte.
1965. latviešu mūziķis, kinorežisors 
(Rīgas sargi) Aigars Grauba.
1970. dibināts Toronto Daugavas Va-
nadžu koris Zīle.
1980. Latvijas hokejists Dmitrijs Ža-
botinskis.
1988. uzņēmējs Krišjānis Putniņš.

20. janvārī
Oļģerts, Aļģirds, Aļģis, Orests
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres 
diena
1830. ārsts, nacionālās atmodas darbi-
nieks Jānis Andžs Jurjāns.
1983. mūziķe, sabiedriska darbiniece 
Austrālijā Ance Deksne.  ■

PBLA vadības vēlēšanas
Turpinājums no 3. lpp.

Mārtiņš Andersons.
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16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Otrdien, 2020. gada 14. janvārī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 10. janvārī.
€1 = 1,61320 AUD
€1 = 0,84810 GBP

€1 = 1,67690 NZD
€1 = 1,10910 USD

Adelaidē
Ceturtdien, 16. janv., plkst. 10.00 
ALB namā Scrabble klubiņš, spēlēsim 
Scrabble un ēdīsim siltas pusdienas. 
Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā. 
Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 16. janv., plkst. 10.30 Lai-
mas Kino rīts. skatīsimies dokumentā-
lo filmu Dāma. Gleznotāja Džemma 
Skulme par nesen mūžībā aizgājušo 
mākslinieci Džemmu Skulmi.
2. janv. –  18. janv.,  Annas  Ziedares 
Vasaras vidusskola Dzintaros.
Sestdien, 18. janv., plkst. 15.00 An-
nas Ziedares Vasaras vidusskolas iz-
laidums Latviešu namā Tālavā.
Ceturtdien, 23. janv., plkst. 10.00 
ALB namā Scrabble klubiņš, spēlēsim 
Scrabble un ēdīsim siltas pusdienas. 
Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā. 
Mēneša maksa $5.
Sestdien, 1. febr., plkst. 12.00 Ade-
laides Latviešu biedrības ārpuskārtas 
sapulce (General Meeting) ALB namā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 2. febr., plkst. 11.00 Epifā-
nijas 4. svētdienas dievkalpojums ar 
dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 25. janv., plkst. 12.00 Rum-
my/Zolītes/Latviešu Scrabble pēcpus-
diena Latviešu namā. Maksa $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 18. janv., plkst. 14.00 Mel-
burnas Latviešu namā koncerts un lat-
viešu danči; Skaņumājas muzikanti: Il-
mārs Pumpurs, Sandra Lipska un Māra 
Raģe. Biļešu iegāde pie ieejas; pieaugu-
šiem $35; pensionāriem $25, bērniem 
$20; līdz 6 gadiem ieeja bez maksas. 
IEVĒROT MAINĪTO LAIKU!
Sestdien, 1. febr., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze

Pertā
Svētdien,  26.  janv., plkst. 13.00 Lat-
viešu biedrības rīkotā Latvijas de jure 
atzīšanas un Draudzīgā aicinājuma at-
ceres diena DV kluba telpās. Visi laip-
ni aicināti.
Svētdien, 2. febr., plkst. 13.00 Latvie-
šu valodas eksāmens.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 19. janv., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Svētdien,  2.  febr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sestdien, 1. febr., plkst. 12.00 Dauga-
vas Vanagu namā pusdienas.
Svētdien,  2.  febr., plkst. 14.00 Jau-
niešu kora BALSIS koncerts Latviešu 
namā. Diriģents Ints Teterovskis.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 26. janv., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,  2.  febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Zelta piekrastē

ASV
Piektdien,  24.  janv., plkst. 19.00 fil-
mas Tēvs nakts izrāde Scandinavia 
House, 58 Park Avenue, New York, 
BY 10016. Filma par Žani Lipke ir 
nominēta Oskara balvai par Labāko 
ārzemju valodas filmu. Latviešu valo-
dā ar angļu subtitriem. Biļetes http://
www.scandinaviahouse.org/events/
the-mover/

Zviedrijā
Ceturtdien, 16. janv., plkst. 18.00 
Latvijas Vēstniecībā, Odengatan 5, 
Stokholmā Latviešu Senioru Biedrī-
ba sadarbībā ar Latvijas Vēstniecību 
laipni lūdz latviešu sabiedrību uz va-
karu: DRAMATURGS MĀRTIŅŠ 
ZĪVERTS (1903 - 1990), kas ir sa-
rakstījis komēdijas, psiholoģiskas drā-
mas un traģēdijas, kopā vairāk nekā 
50 lugas. Runās literatūras profesors, 
rakstnieks un teātra speciālists Vik-
tors Hausmanis no Rīgas. Dzirdēsim 
arī recitāciju no Zīverta beidzamās 
lugas Rīga dimd. Pieteikšanās ir OB-
LIGĀTA, vēlākais 14. janvārī pie Diā-
nas par epastu diana.ke@ownit.nu vai 
pie Edes astraede@gmail.com tālr.: 
08 550 144 03
Sestdien, 18. janv., plkst. 18.00 Stok-
holmas latviešu draudzes Meditācijas 
vakars - Somu baznīcas draudzes tel-
pās (Finska kyrkan, Slottsbacken 2, 
Gamla Stan).
Svētdien, 19. janv., plkst. 14.00 Somi 
baznīcā, Finka kyrkan, Slottsbac-
ken 2., Gamla Stan; 2., 55., 76. au-
tobuss (Slottsbacken) Stokholmas 
latviešu ev. lut. draudzes dievkalpo-
jums – Epifānijas laika otrā svētdie-
na. Pēc dievkalpojuma kafijas galds 
un draudzes Padomes sēde. Muzikāli 
priekšnesumi kuplinās dievkalpoju-
mu; tuvāka informācija būs atrodama 
mājas lapā www.draudzes.se

Sestdien, 25. janv., plkst. 16.00 ZLA 
Stokholmas nodaļas valde aicina uz 
dokumentālās filmas Spiegs, kurš ir 
mans tēvs noskatīšanos un sarunu ar 
Ievu Lešinsku-Geiberi Wallingatan 
34, 5.stāvā (durvju kods 8591). Saru-
nas moderators Jānis Krēsliņš.

Latvijā
Piektdien, 17. janv., plkst. 19.00 uz 
Liepājas koncertzālē Lielais dzintars 
uzstāsies pianiste Agnese Egliņa. Šī būs 
liepājnieku sen gaidīta atkal satikšanās 
ar Latvijas Nacionālās operas orķestra 
galveno diriģentu Mārtiņu Ozoliņu. 
Meistara vadībā orķestris atskaņos arī 
juteklisko Morisa Ravela Spāņu rap-
sodiju un orientāli tvīksmīgo Nikolaja 
Rimska-Korsakova Šeherezādi.
Sestdien, 18. janv., plkst. 18.00 Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa 
zālē notiks J. Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas emeritētā profesora, flau-
tista Viļņa Strautiņa (1939-2018) jubi-
lejas piemiņas koncerts.
Pirmdien, 20. janv., plkst. 19.00 bari-
kāžu aizstāvju atcerei veltītais koncerts 
Piesaukšana Rīgas Domā. Piedalīsies 
komponisti Mārtiņš Brauns un Uģis 
Prauliņš, dziedās postfolkloras gru-
pa Iļģi, Rīgas Tehniskās universitātes 
vīru koris Gaudeamus, jauktais koris 
Cantus fortis diriģenta Ivara Cinkuss 
vadībā. Koncerta programmā skanēs 
fragmenti no Mārtiņa Brauna poēmas 
Daugava ar Raiņa vārdiem, kā arī Uģa 
Prauliņa radītā kantāte ar Jāņa Jaun-
sudrabiņa tekstu Piesaukšana. Piemini 
Latviju. Ieeja koncertā ir bez maksas.
Svētdien, 26. janv., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Piektdien, 31. janv., plkst. 18.00 Rī-
gas Latviešu biedrības Teātra komisija 
aicina teātra cienītājus uz latviešu dra-
maturģijas spilgtākā pārstāvja Mārti-
ņa Zīverta lugas Kāds, kura nav lasīju-
mu Rīgas Latviešu biedrības Kamīna 
zālē. Lasījumā piedalīsies trīs izcili 
aktieri: Zīras lomā – Esmeralda Erma-
le, Iraids – Juris Kalniņš, bet Kāds – 
Gundars Āboliņš.
Līdz 31. janv. Ainas Muzes (1943-2017) 
tekstiliju izstāde Bezgalīgais pavediens 
apskatāma līdz 31. janvārim Rīgas Lat-
viešu biedrības nama Baltajā zālē.
Sestdien, 1. febr., plkst. 16.00 ikgadē-
jais Mīlas dziesmu koncerts, kam šo-
reiz nosaukumā rindas no Imanta Zie-
doņa dzejoļa Ar tevi es lasīju kastaņus 
Rīgas Latviešu biedrības namā. Biļe-
tes var iegādāties Biļešu paradīze.  ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi


