
Aizvien plašāk 
izplatoties Covid-19 
vīrusam, Ārlietu 
ministrija (ĀM) sav-
laicīgi un regulāri 
brīdināja ceļotājus 
par gaidāmajiem sa-

režģījumiem ārvalstīs un valstu ievies-
tajiem papildu drošības pasākumiem.

12. martā ĀM izplatīja brīdi-
nājumu valstspiederīgajiem neceļot 
ārpus Latvijas, kad tā saukto skarto 
valstu saraksts pārsniedza 20 un Co-
vid-19 tika atzīts par pandēmiju. Kopš 
14. marta, kad Ministru kabinets pie-
ņēma lēmumu par starptautiskās pa-
sažieru satiksmes apturēšanu Latvijā 
(ārkārtējā situācija tika izsludināta 
jau 12. martā), ĀM ciešā sadarbībā ar 
Satiksmes ministriju (SM), nacionālo 
aviopārvadātāju airBaltic un citiem 
pasažieru pārvadātājiem, kā arī sa-

darbojoties ar Igaunijas, Lietuvas un 
ziemeļvalstu kolēģiem, ir palīdzējusi 
atgriezties mājās apmēram pusotram 
tūkstotim Latvijas valstspiederīgo. 
Vienlaikus mājās ir atgriezušies arī 
vēl citi ceļotāji, izmantojot ĀM ieteik-
tus vai pašu atrastus ceļus caur Lietu-
vu, Igauniju un citiem vēl pieejamiem 
tranzīta punktiem.

Lai palīdzētu mūsu ceļotājiem at-
griezties mājās, 16. martā Ārlietu mi-
nistrija aicināja ceļotājus rast iespēju 
nonākt Eiropas vai Stambulas lidostās 
un reģistrēties Konsulārajā reģistrā. Šī 
pieeja divu nedēļu laikā ļāva atgriez-
ties Latvijā daudziem ceļotājiem arī 
no tāliem pasaules nostūriem. Jau no-
tikuši vai vēl tuvākajās dienās notiks 
kopā 21 īpašais reiss no 8 dažādām 
valstīm. Līdz ar to Ārlietu ministrija 

Valsts prezi-
dents: deportā-
cijas ir latviešu 
tautas vēsturis-
kās atmiņas sa-

stāvdaļa, kas liek apzināties – mēs šo-
dien dzīvojam brīvā, neatkarīgā Latvijā

Šodien, 25. martā,  Valsts  prezi-
dents Egils Levits privāti nolika ziedus 
pie Brīvības pieminekļa, lai pieminētu 
1949. gada 25. marta komunistiskās re-

presijas pret latviešu tautu, kad uz Si-
bīriju un tās tālākajiem apgabaliem iz-
veda 42 tūkstošus Latvijas iedzīvotāju.

„Padomju okupācijas režīms cen-
tās iznīcināt tieši tās grupas, kas vis-
vairāk pretojās režīmam. 1949. gadā 
tie bija lielie zemnieki un nacionālie 
partizāni, viņu ģimenes locekļi, kopā 
42 tūkstoši cilvēku, līdz ar to gandrīz 
katra latviešu ģimene ir skarta no šīm 
un vēl citām komunistu represijām. Šīs 

deportācijas ir latviešu tautas vēsturis-
kās atmiņas sastāvdaļa, un vienlaikus 
tās uzdod arī politisku un sabiedrisku 
uzdevumu mums visiem apzināties, ka 
mēs šodien dzīvojam brīvā, neatkarīgā 
Latvijā, kur mums nekas nedraud, kur 
mēs paši veidojam savu valsti un ve-
dam to cauri grūtām un pavisam grū-
tām situācijām, kāda tā, piemēram, ir 
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Komunistiskā genocīda upuru piemiņai
Valsts prezidents privāti nolika ziedus

Veselīga ēšana ir ļoti svarīga. Skat. rakstu 9. lpp.
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Valsts prezidents izsludina vairākus likumus
Ārkārtējās situācija

21. martā Valsts 
prezidents Egils Le-
vits operatīvi parak-
stījis sešus likumus, 
ko vakar pieņēma 
Saeima saistībā ar 
ārkārtējo situāciju 

valstī koronavīrusa Covid-19 izpla-
tības ierobežošanai un tā radīto seku 
pārvarēšanai, kā arī grozījumus Rīgas 
domes atlaišanas likumā. Visi likumi 
ir publicēti Latvijas Vēstnesis šīs die-
nas ārkārtas laidienā Nr. 57B un stā-
sies spēkā rītdien.

Valsts prezidents izsludināja li-
kumu Par valsts apdraudējuma un 
tā seku novēršanas un pārvarēšanas 
pasākumiem sakarā ar „Covid-19“ 
izplatību, grozījumus Komerclikumā, 
grozījumus Invaliditātes likumā, gro-
zījumus likumā Par maternitātes un 
slimības apdrošināšanu, grozījumus 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likumā, kā arī grozījumus Rī-
gas domes atlaišanas likumā.

Likuma Par valsts apdraudējuma 

un tā seku novēršanas un pārvarēša-
nas pasākumiem sakarā ar Covid-19 
izplatību mērķis ir noteikt pasākumus 
valsts apdraudējuma un tā seku novēr-
šanai un pārvarēšanai, īpašus atbalsta 
mehānismus, kā arī izdevumus, kas 
tieši saistīti ar Covid-19 izplatības ie-
robežošanu. Lai gan likums stāsies 
spēkā rītdien, likuma normas piemē-
rojamas no ārkārtējās situācijas izslu-
dināšanas brīža – šī gada 12. marta.

Grozījumi  Komerclikumā nosa-
ka, ka kapitālsabiedrības dalībnieku 
sapulces un kopsapulces varēs noturēt 
attālināti un balsot, izmantojot elek-
troniskās saziņas līdzekļus.

Grozījumi  Invaliditātes  likumā 
paredz pasargāt personas ar invaliditā-
ti saistībā ar Covid-19 ierobežojošo pa-
sākumu dēļ, ja viņām beidzas invalidi-
tātes dokumenta derīguma termiņš un 
nav iesniegti nepieciešamie dokumen-
ti invaliditātes ekspertīzes veikšanai.

Grozījumi  likumā  „Par  mater-
nitātes  un  slimības  apdrošināšanu“ 
noteic īpašu slimības pabalsta izmaksas 

kārtību Covid-19 epidēmijas gadījumā, 
sniedzot atbalstu darba devējiem darb-
nespējas lapas apmaksas nodrošināšanā.

Grozījumi  Sociālo  pakalpoju-
mu  un  sociālās  palīdzības  likumā 
noteic, ja ģimenei (personai), kura 
atzīta par trūcīgu vai maznodrošinā-
tu, ārkārtējās situācijas laikā beigsies 
pašvaldības Sociālā dienesta izsnieg-
tās izziņas derīguma termiņš, tad tas 
tiks pagarināts uz ārkārtējās situācijas 
laiku un vienu kalendāro mēnesi pēc 
šīs situācijas beigām. Šajā laikposmā 
saglabājas visi pašvaldības un valsts 
piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz 
ko šai ģimenei (personai) ir tiesības kā 
trūcīgai vai maznodrošinātai. 

Savukārt grozījumi Rīgas domes 
atlaišanas  likumā paredz pārcelt Rī-
gas domes vēlēšanas uz 2020. gada 
6. jūniju.

Detalizētāka informācija vienkopus 
par visiem likumiem skatāma Latvijas 
Vēstnesis ārkārtas laidienā Nr. 57B.

LV prezidenta kanceleja
21.03.2020.

Levits un Kariņš tiekas
Pārrunā valdības plānoto atbalsta mehānismu mediķiem

25. martā Valsts 
prezidents  Egils 
Levits  sazinājās ar 
Ministru  preziden-
tu Krišjāni Kariņu, 
lai pārrunātu aktuālo 
situāciju saistībā ar 

koronavīrusa Covid-19 ierobežošanu 
un citas aktualitātes valstī.

Valsts prezidents un Ministru pre-
zidents apspriedās par valdības struk-
tūru darbu attālinātā režīmā. K. Ka-
riņš uzsvēra, ka 24. marta valdības 
sēde pierādīja, ka valdība var strādāt 
efektīvi arī šādos apstākļos.

Valsts prezidents sarunā uzsvēra, ka 
pēc iespējas ātrāk ir jāatsāk parlamenta 
darbs, ņemot vērā mūsdienu informācijas 
tehnoloģiju radītās iespējas, un atzīmē-

ja, ka ir pastāvīgā kontaktā ar Saeimas 
priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci, pārrunā-
jot aktualitātes saistībā ar Saeimas darbu.

Tāpat E. Levits uzsvēra, ka pēc 
iespējas ātrāk ir jāieceļ amatā jaunais 
ekonomikas ministrs, jo to pieprasa 
vispārējā šī brīža situācija.

Abas puses pārrunāja valdības plā-
noto atbalsta mehānismu mediķiem, 
īpaši tiem, kuri šobrīd atrodas frontes 
pirmajās līnijās koronavīrusa Covid-19 
ierobežošanā. Tāpat Valsts prezidents un 
Ministru prezidents runāja par vienotas, 
koordinētas informatīvās platformas iz-
veidi starp dažādām valsts struktūrām, 
lai vēl labāk organizētu starpinstitucio-
nālo darbu šajā ārkārtas situācijā.

LV prezidenta kanceleja
25.03.2020.

Valsts prezidents pateicas...
...medicīnas nozarē strādājošajiem par nesavtīgo un 
pašaizliedzīgo darbu

25. martā Valsts 
prezidents  Egils 
Levits  sazinājās ar 
Neatliekamās medi-
cīniskās palīdzības 
dienesta (NMPD) di-
rektori Lieni  Cipuli 

un izteica sirsnīgu pateicību personī-
gi dienesta direktorei, kā arī visiem 
NMPD darbiniekiem par to, kas tiek 
darīts, ierobežojot koronavīrusa Co-

vid-19 izplatību.
„Jūs esat „frontes pirmajās līni-

jās“, un liels paldies arī Jums personī-
gi par stingro un kompetento vadības 
stilu, kā arī visiem darbiniekiem par 
izturību un profesionālo darbu,“ sacīja 
Valsts prezidents.

L. Cipule uzsvēra, ka NMPD ļoti 
cenšas darīt visu profesionāli: „Tas ir 
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patlaban. Taču to mēs darām paši un 
arī lemjam paši,“ uzsvēra E. Levits.

Tāpat Valsts prezidents norādīja, ka 
šī ir piemiņas diena, kas mums visiem ir 
jāatceras, jo vēsturi veido gan priecīgi, 
gan skumji brīži: „Šodien mēs piemi-
nam politiski represētos latviešus – gan 
tos, kurus pazīstam 
personīgi, gan tos, 
kuru mūsu vidū 
vairs nav, un mēs 
nosodām šo komu-
nistisko genocīdu 
pret latviešu tautu.“

Pēc piemiņas 
brīža pie Brīvības 
pieminekļa Valsts 
prezidents sazinājās 
ar Latvijas politiski 
represēto apvienī-
bas priekšsēdētāju 
Ivaru  Kaļķi, no-
dodot sveicienus 
šajā piemiņas dienā 

visiem represētajiem. I. Kaļķis patei-
cās Valsts prezidentam par vēsturiskās 
piemiņas dienas atcerēšanos un visu re-
presēto piemiņas godināšanu valstiskā 
līmenī. Valsts prezidents vēlēja Latvijas 
politiski represēto apvienībai un ikvie-
nam represiju skartajam saglabāt možu 
garu arī šajās krīzes dienās.

LV prezidenta kanceleja
25.03.2020

Krišjānim Kariņam, Latvijas Republikas Ministru prezidentam
Edgaram Rinkēvičam, Latvijas Republikas ārlietu ministram
Naurim Puntulim, Latvijas Republikas kultūras ministram
Dr. Ilgai Šuplinskai, Latvijas Republikas izglītības un zinātnes 

ministrei
Godātie valsts un valdības vadītāji, ministri!

Pasaules brīvo latviešu apvienība aktīvi seko līdzi notikumiem un apzinās situā-
cijas nopietnību, kas pasaulē radusies līdz ar SARS CoV-2 vīrusa un tās izraisītās CO-
VID-19 slimības apdraudējumiem visas pasaules un tostarp Latvijas iedzīvotājiem.

Arī valdības izsludinātajā ārkārtas situācijā PBLA turpina aktīvi strādāt pie 
Diasporas likumā noteiktajiem valsts atbalsta projektiem diasporai un to admi-
nistrēšanas, kā tas noteikts PBLA un ministriju savstarpējajos līgumos.

PBLA apzinās, ka sociālās distancēšanās pasākumi var ieilgt uz vairākiem 
mēnešiem, un esam uzrunājuši mūsu biedrības un organizācijas iespēju robežās 
izvērtēt, vai visus Latvijas valsts finansiālajam atbalstam pieteiktos un iecerē-
tos projektus latviešu mītņu zemēs pasaulē šogad izdosies īstenot.

Saprotam, ka sabiedrības veselība pašlaik ir jūsu augstākā prioritāte, tomēr 
krīzes situācijā Latvijas un pasaules prioritātes var strauji mainīties – veselības 
krīzi var nomainīt vai papildināt finanšu krīze.

PBLA apzinās kādu ārkārtēju spiedienu uz valsts budžetu raisa pašreizējā 
situācija saistībā ar COVID –19 slimības izplatīšanos un tās  ietekmi uz valsts 
ekonomiku kopumā. Mēs nevēlamies pilnībā apturēt latviešu diasporas pasā-
kumu, iniciatīvu un aktivitāšu norisi pasaulē, bet ar pilnu atbildības sajūtu par 
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, aicinām arī ministrijas izvērtēt un vajadzības 
gadījumā ierobežot Latvijas valsts atbalstu diasporai 2020. gadā. Tomēr domā-
jam, ka vitāli svarīgi būtu nemazināt atbalstu diasporas izglītībai un tālmācībai.

Lūdzam komunicēt šo PBLA aicinājumu ar atbildīgajiem cilvēkiem jūsu 
vadītajās ministrijās un pakļautības iestādēs (SIF, VISC, LVA un citās) un va-
jadzības gadījumā droši pieņemt radikālus lēmumus vadības līmenī, lai taupītu 
valsts līdzekļus šajā valstij grūtajā situācijā. Paldies par jūsu nenogurstošo dar-
bu Latvijas un sabiedrības veselības un drošības labā!

Ar cieņu –

Kristīne Saulīte, 
PBLA priekšsēde
Rīgā, 2020. gada 26. martā

PBLA vēstule
Par finansiālu atbalstu diasporai

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Marta mēnesis atnā-

cis gandrīz kā parasti, 
un aizgājis ļoti neparas-
ti. Eiropā no Covid-19 
mirst veci un jauni. 
Daudzu valstu robežas 

slēgtas. Latvijas Satversmes 98. pants 
nedarbojas: „Ikvienam ir tiesības brīvi 
izbraukt no Latvijas.(..)“ Nemaz neru-
nājot par 103. pantu: „Valsts aizsargā 
iepriekš pieteiktu miermīlīgu sapulču 
un gājienu, kā arī piketu brīvību,“ jo 
sapulces, gājieni un piketi tagad ir aiz-
liegti. Tas viss ir vajadzīgs, lai samazi-
nātu vīrusa upuru skaitu.

Bet arī šajā ļoti aizņemtajā laikā 
Latvijas Valsts prezidents 25. martā 
viens pats privāti nolika ziedus pie 
Brīvības pieminekļa. Īstenībā, ne jau 
privāti to darīja, bet visu mūsu vārdā.

Mūsu kolektīvā atmiņā vēl pastāv 
dažādi mīti par 1949. gada 25. marta iz-
sūtījumiem. Fakti īsumā sākas ar to, ka 
1949. gada 29. janvārī PSRS ministru 
padome pieņēma slepenu lēmumu par 
izsūtījumiem no Baltijas valstīm: „Par 
kulaku un viņu ģimeņu, nelegālā stā-
voklī esošo bandītu un nacionālistu ģi-
meņu, bruņotās sadursmēs nošauto un 
notiesāto bandītu ģimeņu, legalizējušos 
bandītu, kas turpina naidīgu darbību, 
un viņu ģimeņu, kā arī represēto bandī-
tu atbalstītāju ģimeņu izsūtīšanu no Lie-
tuvas, Latvijas un Igaunijas teritorijas“.

Mērķi bija divi – apturēt lielo at-
balstu, ko nacionālie partizāni saņēma 
no lauku iedzīvotājiem, un lai veicinā-
tu kolektivizāciju.

Par „bandītiem“ ir skaidrs – jā-
aptur bruņotā pretošanās okupācijas 
varai. Bet par „kulakiem“ nav nemaz 
tik skaidrs. Šis jēdziens nāca no Mas-
kavas, un sarakstus sastādīja, pamato-
joties uz pirmskara dokumentiem par 
īpašumiem. Kāds varēja iekļūt „kula-
ku“ sarakstā arī tad, ja pirmā padom-
ju okupācijas laikā vai kara laikā bija 
visu zaudējis. Arī tika izslēgta iespēja 
„kulakiem“ akceptēt padomju varu un 
brīvprātīgi iestāties kolhozā. Viss so-
ciālais slānis bija jāiznīcina.

Kādi ir vēl pastāvošie mīti? Pir-
mais – ka gan 1949. gada, gan 1941. gada 
izsūtāmo sarakstus esot sastādījuši vie-
tējie latvieši, lai atriebtos kaimiņam, ar 
kuru ir bijušas domstarpības. Šādu mītu 
pastiprina mākslas darbi, kuri vilto vēs-
turi. Piemēram, filmā „Piļsāta pi upis“ 
mēs dzirdam, ka vietējais čekists esot 
ielicis filmas varoni izvedamo sarakstā.

Otrais mīts – ka nacionālie partizāni 
esot degradējušies bandīti. Tas ir iekalts 
no padomju okupācijas laikiem, un dau-
dzi pieņem kā faktu. Tā vienkārši nav.

Ko darīt? Stāv priekšā turpinošs 
darbs skaidrot vēsturi. Bet varbūt ne 
tik daudz ar gariem tekstiem, bet gan 
ar pārskatāmām infografikām.

GN

Komunistiskā genocīda upuru...
Turpinājums no 1. lpp.

Valsts prezidents dodas ar ziediem uz Brīvības pieminekli.
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2020. gada  14. un 
15. martā Daugavas Va-
nagi Austrālijā satikās 
uz gadskārtējo delegātu 
sanāksmi. Šī tikšanās šo-
gad notika jau 69. reizi. 
Delegātu sanāksme noti-

ka Sidnejā, bet diemžēl ar daudz mazā-
ku dalībnieku skaitu nekā iepriekšējos 
gados, it sevišķi no citām Austrālijas 
pilsētām, kas ir saprotams, ņemot vērā 
pašreizējo stāvokli visā pasaulē.

Savu svarīgo nedēļas nogali Dau-
gavas Vanagi sāka jau piektdienas, 
13. marta, vakarā, tiekoties DV Sidne-
jas nodaļas namā uz saviesīgu vakaru, 
kur tie, kuri vēlējās, varēja arī uzspēlēt 
novusu, jo kā katru piektdienas pēcpus-
dienu, Daugavas Vanagos novusa kopa 
noturēja treniņa spēles. Piektdienas va-
karā iebraucēji varēja satikt draugus no 
citām pavalstīm, kurus daudzi nebija 
redzējuši kopš iepriekšējās delegātu sa-
nāksmes Melburnā. Vakars pagāja, jau-
ki pārrunājot ne tik vien par to, ko katrs 
bija pagājušajā gadā darījis, bet arī jau 
sākot sarunas par ieteikumiem, kas ofi-
ciāli tiks pārrunāti nākošās divās dienas.

Sestdienas, 14. marta, rīts sākās ar 
Daugavas Vanadžu salidojumu. Salido-
jumu atklāja un vadīja DV Austrālijā va-
nadžu nozares vadītāja Ilga Vēvere no 
Adelaides. Salidojumu I. Vēvere atklāja, 
pieminot ar klusuma brīdi pagājušā gadā 
mūžībā aizgājušās Austrālijas vanadzes. 
Tam sekoja apsveikumi. No Daugavas 
Vanadžu priekšnieces Klāras  Mētras 
bija saņemts rakstisks apsveikums, un 
DV Austrālijā valdes priekšsēdis Jānis 
Kārkliņš mutiski apsveica vanadzes 
DV Austrālijā valdes vārdā; Pertas no-
daļas valdes priekšsēdis Ilmārs  Ru-
daks  nodeva sveicienus no Pertas va-
nadžu vadītājas Ritas Džonsones. Tad 
varēja sākties salidojuma darba posms.

Šī gada vanadžu salidojuma sekre-
tāre Gundega Zariņa nolasīja pagāju-
šā gada salidojuma protokolu, kas tika 
pieņemts vienbalsīgi. I. Vēvere ziņoja, 
ka pašlaik Austrālijā oficiāli darbojas 
vanadžu kopas Adelaidē, Kanberā, 
Melburnā un Pertā, kaut biedru mazā 

skaita dēļ Kanberā 
un Pertā vanadžu 
kopas savu darbī-
bu apvienojušas ar 
nodaļu. Lielākās 
nodaļās – Adelaidē 
un Melburnā. Kaut 
vanadžu kopas 
darbojas kā atse-
višķas kopas, arī 
tur vanadzes aktīvi 
piedalās visos no-
daļu sarīkojumos. 
Kā DV Austrālijā 
valdes priekšsēdis 
J. Kārkliņš savā 
apsveikumā atgā-
dināja, ka visaktī-
vākie DV nodaļu biedri visās pilsētās ir 
vanadzes, un bez vanadzēm Daugavas 
Vanagu darbs Austrālijā būtu stingri 
sarucis. Vanadžu kopas visās nodaļās 
turpina darboties kā līdz šim, gatavojot 
regulāras pusdienas, piedaloties nodaļu 
atceres sarīkojumos, kā plkv. Kalpaka 
un Leģiona dienas atcerē, Kurzemes 
cietokšņa atcerē un Lāčplēša dienas 
atcerē. Dažas nodaļas, tuvojoties Zie-
massvētkiem, cep arī piparkūkas, kas 
tiek kā pārdotas, tā izdalītas vecākiem 
nodaļu biedriem. Ilgāku laiku tika pār-
runāta Sidnejas vanadžu darbība. Kaut 
Sidnejā pašlaik nav atsevišķa vanadžu 
kopa, arī tur vislielāko darba slodzi no-
daļas dzīvē uzņēmušās vanadzes. Pēc 
pārrunām arī Sidnejas vanadžu pārstā-
ves piekrita, ka atsāks formālu vanadžu 
kopu, kas nozīmē, ka Austrālijā tagad, 
tāpat kā senāk, būs vanadžu kopas vi-
sās pilsētās, kur atrodas nodaļa. Pašlaik 
Austrālijā ir 134 vanadzes.

Pārrunājot nākotnes darbību, va-
nadzes nolēma turpināt Vītolu Fonda 
stipendiju Marijas Ķenģes vārdā kādai 
mājturības studentei Latvijā. Salidoju-
ma dalībnieces arī nolēma, ka nākotnē 
būtu arī jāatbalsta Nameja fonds Latvi-
jā. Tika arī pārrunātas iespējas, kā varē-
tu gan Daugavas Vanadžu, gan vispārēji 
organizācijas darbā piesaistīt jauniešus. 
Vanadzes visas piekrita, ka jānotur 
sarīkojumi vai nodarbības, kas vairāk 

interesē jauniešus. Nobeidzot pārrunas 
par nākotnes darbību, izskanēja doma, 
ka ne tik vien jādomā par nākotni, bet 
arī vanadzēm ir jābūt lepnām par to, 
kas ir līdz šim darīts un panākts, un nav 
vienmēr jāuztraucas, ka lietas tagad 
vairs neiet tik gludi kā agrāk.

2020. gada DV Austrālijā vanadžu 
salidojums noslēdzās, nodziedot Dau-
gav’ abas malas.

Pēc vanadžu salidojuma ar busi-
ņu, šoferim Viktora Sīkam pie stūres, 
visi devās uz latviešu kapiem Rukvuda 
(Rookwood) kapsētā, kur pie Daugavas 
Vanagu pieminekļa notika Leģiona pie-
miņas brīdis. Kapos uz īsu svētbrīdi, ko 
vadīja mācītājs Kolvins  Makfersons 
(Colvin MacPherson), bija pulcējušies 
ap 20 tautiešu. Svētbrīdis sākās ar DV 
Sidnejas nodaļas karoga ienešanu un 
turpinājās, mācītājam Makfersonam 
pieminot mūsu leģionārus un lūdzot 
visiem padomāt par karavīru upuriem 
mūsu Latvijas labā. Paldies visiem Sid-
nejas tautiešiem, kas atrada laiku pie-
dalīties svētbrīdī un tā godinot mūsu 
bijušos leģionārus. Liels paldies arī 
mācītājam Makfersonam par svētbrīža 
vadīšanu un izjustiem vārdiem.

Atgriežoties Daugavas Vanagu 
namā, mūs gaidīja vieglas pusdienas, 
kurām sekoja pulkveža Oskara Kal-
paka un Latviešu Leģiona piemiņas 
sarīkojums.

Sarīkojumu ievadīja DV Sidnejas 
nodaļas valdes priekšsēde Ināra Sīkā, 
pieminot Latvijas patriotu un kara varo-
ni pulkvedi Oskaru Kalpaku, kurš mira 
1919. gada 6. marta apšaudē pie Airītēm 
un Latviešu Leģionu. I. Sīkā paskaidro-
ja, ka Daugavas Vanagi bija izvēlējušies 
16. martu kā Latviešu Leģiona dienu, 
jo 1945. gada 16. marts bija pirmā un 
vienīgā reize, kad abas latviešu armi-
jas divīzijas cīnījās kopā. Sekoja Ilgas 
Vēveres interesantais un izsmeļošais 
referāts par Latvijas karavadoņiem. 
Pavisam kopā I. Vēvere ar bilžu palī-
dzību mums pastāstīja par 14 karavado-

Jau 69. reizi pēc kārtas
DV Austrālijā delegātu sanāksme

 
Turpinājums 5. lpp.

Vanadžu salidojuma dalībnieces. Pirmā rindā no krei-
sās I. Vēvere, I. Skrīvere, G. Vagare. Otrā rindā I. Sīkā, 
G. Zariņa, I. Nyrady, A. Balode.
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Svētbrīdis kapsētā.

FO
TO

 Il
m

ār
s R

ud
ak

s



Sestdien, 2020. gada 28. martā Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

ņiem – gan tiem, kas vadīja mūsu bru-
ņotos spēkus no Latvijas dibināšanas 
1918. gadā līdz krievu okupācijai pēc 
otrā pasaules kara, gan tiem, kas vadīja 
bruņotos spēkus no Latvijas brīvības 
atgūšanas līdz šai dienai. Paldies Ilga 
par ļoti interesanto referātu. Referāts 
bija tik interesants, ka izskanēja doma, 
ka to vajadzētu sniegt ne tik vien Dau-
gavas Vanagiem, bet arī mūsu vecākai 
paaudzei senioru saietos un mūsu vecā-
ko klašu vidusskolas jauniešiem.

Piemiņas sarīkojumam sekoja va-
kariņas, bet Daugavas Vanagiem darba 
diena vēl nebija nobeigta. 2020. gada 
28. decembrī Daugavas Vanagu organi-
zācija atskatīsies uz 75 darbības gadiem, 
un šī diena būtu arī jāatzīmē šeit Austrā-
lijā. Šī iemesla dēļ Sidnejas nodaļas val-
des priekšsēde bija ieteikusi neformālas 
pārrunas, kā mēs Austrālijā varētu šo 
svarīgo dienu atzīmēt. Pārrunās tika 
izteiktas vairākas iespējas piemērotam 
sarīkojumam. Vislielākā piekrišana bija 
idejai to rīkot Sidnejā, Austrālijas Lat-
viešu 58. Kultūras dienu laikā. Tika ie-
teikti divi laiki: vai nu 30. decembrī no 
rīta, vai 2021. gada 1. janvāra pēcpus-
dienā. Visi klātesošie arī piekrita domai, 
ka sarīkojumam būtu jānotiek Sidnejas 
Latviešu namā, lai piesaistītu vairāk tau-
tiešus, kuri nav aktīvi Daugavas Vana-
gi, it sevišķi jauniešus. Tika arī pacelta 
doma, kā sarīkojumā ietilpināt Dauga-
vas Vanagu Lielo Jundu, kas Austrālijā 
nav notikusi apmēram 10 gadus. Visi 
pārrunu dalībnieki piekrita, ka svētku 
runas teicēju jāaicina kādu iespaidīgu 
personu no ārzemēm, kas varētu pēc šī 
sarīkojuma arī apciemot citas pilsētas 
Austrālijā. Nobeidzot vakara pārrunas, 
tika nolemts, ka par turpmāko darbību 
rūpēsies I. Sīkā un J. Kārkliņš, sadarbī-
bā ar Sidnejas tautiešiem un visām Dau-
gavas Vanagu nodaļām Austrālijā.

Ar to arī bija beigusies garākā dar-
ba diena šajā delegātu sanāksmē, bet 
uz mājām vēl neviens nedevās. Visi 
vēl ilgi pasēdēja kopā, lai pārrunātu 
sestdienas notikumus un jau sāktu ie-
teikt, kas būtu svarīgākais, kas jāpār-
runā nākošās dienas sanāksmē.

Svētdien, 15. martā,  pēc vana-
džu sagatavotām brokastīm sākās DV 
Austrālijā delegātu sanāksme. DVA 

valdes priekšsēdis Jānis  Kārklinš 
atklāja delegātu sanāksmi, ar klusu-
ma brīdi pieminot mūžībā aizgājušos 
Daugavas Vanagus Austrālijā. J. Kār-
kliņš pateicās visiem par ierašanos 
un nolasīja Daugavas Vanagu priekš-
nieka Gunāra  Spodra un Daugavas 
Vanadžu priekšnieces Klāras Mētras 
apsveikumus. Par delegātu sanāksmes 
vadītāju tika ievēlēts tagad jau piere-
dzējušais delegātu sanāksmes vadītājs 
Ilmārs  Rudaks. Ilmārs pateicās par 
viņam uzdoto uzticību un aicināja vi-
siem nodziedāt Dievs, svētī Latviju.

Pārstāvot visas piecas Daugavas 
Vanagu nodaļas Austrālijā, kur kopā 
sastāv 393 biedri, šogad bija delegāti 
Ilga Vēvere – Adelaide, Inta Skrīve-
re – Kanbera, Jānis Kārkliņš un Gun-
ta Vagare – Melburna, Ilmārs  Ru-
daks – Perta un Ināra Sīkā – Sidneja.

Tā kā iepriekšējās delegātu sanāks-
mes protokols un visi organizāciju vadī-
bu un nodaļu ziņojumi bija jau agrāk iz-
sūtīti nodaļām, nepagāja ilgi tos pieņemt. 
Visas nodaļas turpinājušas savu darbību 
kā iepriekšējos gados, noturot atceres 
sarīkojumus pulkvedim Oskaram Kal-
pakam, Latviešu Leģionam, Kurzemes 
Cietokšņa cīņām un Lāčplēša dienai, kā 
arī svinot savus gada svētkus. Melbur-
nas un Pertas nodaļas abas 2019. gadā 
atskatījās uz 70 darbības gadiem. Visas 
nodaļas arī pagājušajā gadā turpināju-
šas finansiāli un ar medicīnisko aprūpi 
atbalstīt bijušos leģionārus, kā arī finan-
siāli atbalstīt daudzbērnu un audžubēr-
nu ģimenes Latvijā, Latvijas Zemessar-
gus un Nameja fondu, kā arī jauniešus 
gan Latvijā, gan Austrālijā. Daugavas 

Vanagu organizācija savu Centrālo val-
di jau vairākus gadus gribējusi reģistrēt 
Latvijā. Šogad no DV pasaules prezidija 
tika saņemts pirmais statūtu projekts sa-
karā ar reģistrēšanu. Šo tematu delegā-
ti un citi šīs nedēļas nogales dalībnieki 
pavadīja ilgāku laiku pārrunājot, gan 
pašas delegātu sanāksmes laikā, gan arī 
mazākās grupās pirms delegātu sanāks-
mes. Delegāti izteicās, ka nav pilnīgi ap-
mierināti ar dažiem statūtu ieteikumiem 
un ievēlēja J. Kārkliņu, I. Rudaku un 
I. Vēveri sevišķā komitejā, lai sakopotu 
DV Austrālijā ieteikumus un tos pārsū-
tītu DV prezidijam pirms nākošās Cen-
trālās valdes sēdes šī gada jūnijā.

Daugavas Vanagi ir palīdzības orga-
nizācija, un šī iemesla dēļ tika pārrunāta 
arī gadskārtējā līdzekļu vākšanas ak-
cija. Kasiere Gunta Vagare ziņoja, ka 
pagājušā gadā līdzekļu vākšanas akcijā 
noziedoti $21 610,00. Daugavas Vanagi 
Austrālijā pateicas visiem ziedotājiem – 
kā organizācijas biedriem, tā tautiešiem, 
kuri nav biedri, par ziedojumiem. Dele-
gātu sanāksme nolēma arī 2020. gadā 
turpināt līdzekļu vākšanas akciju ar 
pašreizējo mērķu sadali: Leģionāriem 
un leģionāru atraitnēm Latvijā, jau-
niešiem, daudzbērnu un audžubērnu 
ģimenēm, Latvijas Zemmessargiem 
un bez sadalījuma. Līdzekļu vākšanas 
akcija notiks starp 1. maiju un 30. jū-
niju. Delegātu sanāksme nolēma arī 
no iekrātiem līdzekļiem ziedot Nameja 
Fondam, Brīvības pieminekļa apgais-
mošanas fondam un Daugavas Vanagu 
jaunatnes izglītības fondam. G. Vagare 
arī delegātiem paskaidroja DVA kases 
pārskatu un 2020. gada budžetu, kas 
tika pieņemti. Ilgāks laiks tika pavadīts, 
pārrunājot Daugavas Vanagu Austrā-
lijā mūža biedru naudas, kas pašlaik ir 
$300. Delegāti nolēma, ka šī summa ir 
pārāk zema un nolēma to pacelt uz $500.

J. Kārkliņš ziņoja, ka 2020. gadā 
beidzas trīs gadu vadošais laiks kā 
Daugavas Vanagu priekšniekam un 
Daugavas Vanadžu priekšniecei, tā arī 
pašreizējai Daugavas Vanagu Austrā-
lijā valdei. J. Kārkliņš, papildināja, ka 
kaut tā nav statūtu prasība, tradicionāli 
Austrālijas valde rotē starp Melburnu, 
Adelaidi un Sidneju, un nākošais trīs 

Jau 69. reizi pēc kārtas
Turpinājums no 4. lpp.

DV Austrālijā delegātu sanāksmes dalībnieki klausās Ilgas Vēveres referātu.
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Delegāti pie darba. No kreisās: I. Vēvere, I. Skrīvere, G. Vagare, J. Kārkliņš.
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6. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2020. gada 28. martā

gadu vadības laiks varētu būt ar sēdek-
li Adelaidē. Adelaides nodaļas delegāte 
I. Vēvere ziņoja, ka Adelaides nodaļa 
varētu uzņemties sēdekli. J. Kārkliņš 
ziņoja, ka DV priekšnieka amatam 
uz laiku no 2021. līdz 2023. gadam 
nekandidēs pašreizējais organizācijas 
priekšnieks Gunārs  Spodris veselī-
bas dēļ. DV Austrālijā delegāti nolēma 
priekšnieka amatam uzstādīt pašrei-
zējo Daugavas Vanagu Anglijā Fonda 
priekšsēdi Aivaru Sinku.

J. Kārkliņš delegātiem atgādinā-
ja, ka Daugavas Vanagiem Austrālijā 
ir sava mājaslapa un ņemot vērā, ka 
Daugavas Vanagu regulārais izde-
vums Daugavas Vanagu Mēnešraksts 
vairs netiks izdots četras reizes gadā, 
kā tikts darīts jau ilgus gadus, ir ļoti 
svarīgi visiem organizācijas biedriem 
un citiem tautiešiem lasīt DV Austrā-
lijā mājaslapu, lai zinātu, kas notiek 
mūsu organizācijā. Mājas lapas adrese 
ir: vanagi.com.au/AV/

Delegāti nolēma 70. Daugavas Va-
nagu Austrālijā delegātu sanāksmi no-
turēt 2021. gada martā Adelaidē.

Delegātu sanāksmi nobeidzot, 
J. Kārkliņš pateicās sapulces vadītā-
jam I. Rudakam un sekretārei G. Zari-
ņai par viņu darbu, kā arī DV Sidnejas 
nodaļas valdes priekšsēdei I. Sīkai un 
Sidnejas nodaļas vanagiem un vana-
dzēm par sirsnīgo uzņemšanu un lū-
dza visiem delegātu sanāksmi nobeigt, 
dziedot Daugavas Vanagu dziesmu Še 
kopā mēs, biedri.

Pēc tik garas un intensīvas nedē-
ļas nogales, Sidnejas nodaļas vadība 
bija nolēmusi, ka atvadu vakariņas 

būs kādā noslēpumainā vietā, bet ne 
Sidnejas nodaļas namā. Mēs visi sēdā-
mies busiņā, lai dotos uz noslēpumai-
no vietu, kur mūs veda šoferis Viktors 
Sīkais. Man gan aizdomas, ka daži 
zināja, kur braucam. Kad busiņā Vik-
toram jautāja, kur mēs braucam, viņa 
atbilde vienkārši bija – uz dienvidiem. 
Pa ceļam apstājāmies Boldhilā (Bald 
Hill), lai izstaipītu kājas un apskatītu 
okeāna skatus. Tad devāmies tālāk, un 
drīz vien bijām mūsu noslēpumainā 
galapunktā – Viktora un Ināras Sīko 
mājās Vombarā (Wombarra), netālu no 
Vulongongas (Woolongong). Ināra un 
Viktors dzīvo tikpat kā pie jūras, un no 
viņu mājas augšstāva balkona ir tiešām 
iespaidīgs skats. Ināra bija sagatavojusi 
ļoti garšīgas vakariņas, bet diemžēl, tā 
kā mēs visi jau bijām tik daudz pēdējās 
dienās ēduši, no viņas un pārējo saim-
nieču gatavotiem garšīgajiem ēdieniem 
daudz kas palika neapēsts. Viktoram 
un Inārai vēl bija palicis vairākas die-
nas ko ēst. Sirsnīgs paldies Viktoram 

un Inārai par mūsu uzņemšanu viņu 
skaistajā mājā un sevišķs paldies Vik-
toram par šoferēšanu. Nosēdējām vēl 
līdz tumsai, pārrunājot pagājušās trīs 
dienas, un tad sēdāmies atkal busiņā, 
lai Viktors mūs vestu atpakaļ uz Sid-
neju. Ar to bija beigusies 69. Daugavas 
Vanagu Austrālijā delegātu sanāksme.

Vēlētos sirsnīgi pateikties Daugavas 
Vanagu Sidnejas nodaļai, valdes priekš-
sēdei Inārai  Sīkai, vanadžu vadītājai 
Gundegai Zariņai, saimniecēm Inārai 
Sīkai, Gundegai Zariņai, Vinai (Wyn) 
Jumiķei un Karen Jirgenai, mūsu kro-
dziniekam un šoferim Viktoram  Sī-
kam un visiem DV Sidnejas vanagiem 
un vanadzēm, kas pielika roku, lai šī 
delegātu sanāksme tik sekmīgi izdotos.

Uz redzēšanos gan Daugavas Vana-
gu organizācijas 75 gadu jubilejas sarī-
kojumā un Lielā Jundā šī gada beigās 
Sidnejā, gan nākošajā – 70. Delegātu 
sanāksmē Adelaidē.

Jānis Kārkliņš
Laikrakstam „Latvietis“

Brīvības Pieminek-
ļa izgaismošanas Fonds 
organizē Brīvības piemi-
nekļa izgaismošanu – pro-
jekta izstrādi, projektēša-
nu un līdzekļu vākšanu. 
Brīvības piemineklis ir 

tautas brīvības simbols. Tas reiz celts un 
atjaunots par tautas ziedojumiem, un tiks 
gaismā celts par tautas līdzekļiem.

Brīvības pieminekļa izgaismošana 
plānota trīs dažādās noskaņās – ikdie-
nas apgaismojums, kas iedegas līdz ar 
tumšā laika iestāšanos; svētku izgais-
mojums, ko izmanto valsts svētkos vai 
citos svinīgos, tajā skaitā ar valsts pro-
tokolu saistītos sarīkojumos; īpašais 
izgaismojums, kas radīs brīnumu un 
māksliniecisko baudījumu.

Līdz šim jau vairāk nekā 300 ziedo-
tāji atbalstījuši Brīvības pieminekļa iz-
gaismošanas ideju. Nesen fonds saņēmis 
divus ievērojamus ziedojumus: mērķa 
ziedojumu 1800 EUR apjomā, ko, godi-

not sava tēva Oskara Neimaņa piemiņu, 
ziedojusi Kristīne  Saulīte un novēlē-
juma ziedojumu 1025 EUR no Valdas 
Jaunzemis ģimenes. Brīvības pieminek-
ļa izgaismošanas fonds pateicas visiem 
ziedotājiem un piešķir fonda Pateicības 
zīmi Kristīnei Saulītei un Valdas Jaun-
zemis ģimenei. „Savulaik mans vectēvs 
ziedoja naudu Brīvības pieminekļa cel-
šanai. Mūsu ģimenē piemineklis ir Brī-
vības simbols. Ziedojums ir mana tēva, 
Oskara Neimaņa, piemiņai. Veicu to kā 
mērķa ziedojumu, izprotot, ka pieminek-
lis ir jāizgaismo tā, lai tā vērtības atvērtu 
sabiedrībai visā pilnībā. Tam nepiecieša-
mi ievērojami līdzekļi, jo izgaismojumam 
jābūt mūsdienu tehnoloģiskām iespējām 
atbilstošam un ilgtermiņā derīgam,“ at-
zīst Kristīne Saulīte, Pasaules Brīvo Lat-
viešu apvienības valdes priekšsēdētāja.

Pateicības zīmes autors ir fonda 
sadarbības partneris  Pēteris  Teni-
sons, kurš 2019. gadā izstrādāja arī 
fonda vizuālo identitāti.

Ikkatrs var sniegt gaismu Brīvības 
piemineklim! Brīvības pieminekļa iz-
gaismošanas fonds aicina pievienoties 
un kļūt par brīvības gaismas draugu!

Šī informācija ir ņemta no mājas-
lapu, kur var sekot un tuvāk apskatīt 
bildes un iepazīties ar projektu un zie-
dot, ja ir LV bankas konts http://www.
brivibaspiemineklis.lv/

DV Sidnejas nodaļa piedāvā sa-
ņemt un pārsūtīt ziedojumus Izgaismo-
šanas fondam tiem, kam nav iespēja 
pašiem to kārtot. Iemaksājot Latvian 
Relief Society bankas kontā Austrālijā: 
CBA BSB 062111, Ac# 00909152, no-
rādot savu vārdu. Variet arī man zvanīt 
(mob. tālr.: 0409 027 994), vai ziņot uz 
e-pastu: inara1306@gmail.com.

2020.g. februārī nosūtījām 
EUR 1 200 ziedojumus un saņēmām 
pateicības rakstu.

Ināra Sīkā
DV Sidnejas nodaļas valdes priekšsēde

Laikrakstam „Latvietis“

Brīvības Pieminekļa izgaismošanas projekts
Līdz 2020. g. 5. martam saziedots EUR 55 868

Jau 69. reizi pēc kārtas
Turpinājums no 5. lpp.

Piestājoties Boldhilā (Bald Hill).
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Laikā, kad koronvīrusa dēļ ne 
vien indivīdi, bet pat veselas valstis 
steidzami pieņem jaunus lēmumus un 
pārkārto ierastās rutīnas, tās rīkojas 
atbilstoši krīzes apstākļiem.

Mēs, uzsākot savu darbību, nedo-
mājām par šādu apstākļu iespējamību. 
Biedrības mērķis bija sniegt latviešu 
valodas izglītību tiem, kuri netiek uz 
diasporas nedēļas nogales skolām at-
tāluma, veselības vai skolotāju nepie-
ejamības dēļ, kļūstot par pirmo tālmā-
cības skolu diasporā. Īsā laikā esam 
sapratuši, ka šāda veida izglītības ie-
spējas ir nepieciešamas daudziem lat-
viešiem pasaulē. Šobrīd ir izveidoju-
sies arī paliela pusaudžu grupa, kas jau 
beiguši apmācības latviešu nedēļas no-
gales skolās un savādāk nevarētu tur-
pināt valodas apguvi. Mūsu audzēkņu 
skaits nu jau ir mērāms vairākos des-
mitos, un tie ir no daudzām pasaules 
valstīm – Zviedrijas, Norvēģijas, Dā-
nijas, Francijas, Vācijas, Nīderlandes, 
Lielbritānijas, Īrijas, Nepālas, Kanā-
das u.c.

Pēdējās nedēļās straujā Covid-19 
izplatība pasaulē ir jūtami ietekmēju-

si daudzu diasporas nedēļas nogales 
skolu darbu. Vien dažās dienās esam 
pieņēmuši savā audzēkņu pulkā papil-
du krietnu skaitu visu vecumu bērnu 
no skolām, kuras nevar piedāvāt tāl-
mācību.

Diemžēl, diasporas izglītības fi-
nansējuma grozā tālmācība nav ie-
kļauta kā atbalstāms diasporas skolas 
modelis, kas nozīmē, ka mūsu au-
dzēkņu vajadzības netiek izprastas un 
ņemtas vērā. Šī neparedzētā globālā 
krīze tomēr ir parādījusi, cik svarī-
gi ir atbalstīt visus latviešu valodas 
apmācību centienus un veidus. Mēs, 
savu fizisko iespēju ietvaros, veicot 
brīvprātīgo darbu, turpināsim mācīt 
ikvienu, kam šajā brīdī ir vēlēšanās 
mācīties. Mēs arī aicinām Latviešu 
valodas aģentūru veikt racionālu si-
tuācijas izvērtējumu un novirzīt di-
asporas skolām paredzēto finansēju-
mu tur, kur tas šobrīd dod vislielāko 
labumu.

Ziemeļvalstu diasporas izglītības 
un kultūras grupas biedru vārdā patei-
cos Latvijas Republikas Ārlietu minis-
trijai, Sabiedrības integrācijas fondam 

un Pasaules Brīvo latviešu apvienībai 
par atbalstu un sadarbību līdz šim 
veiktajos projektos.

Ieva Reine,
Ziemeļvalstu diasporas izglītības un 

kultūras grupas vadītāja,
medicīnas zinātņu doktore 
sabiedrības veselības jomā

Gatavība „Covid-19“ radītajiem izaicinājumiem
Būt proaktīvam – Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras grupa

Gadalaiki
Jancis par vasaras

Tā sagadījās, ka 
man vajadzēja zināt, kas 
pašreiz par gadalaiku. 
Prasīt nevienam neuz-
drīkstējos, jo mani jau 
uzskata kā tādu – drus-
ku pajocīgu. Ja vēl sākšu 
prašņāties...

Steidzīgi aizgāju uz bērzu bir-
zīti. Lapiņas smuki zaļas un pilnīgi 
izplaukušas. Tātad. pavasaris šodien 
nav!

Ja būtu pavasaris, tad viena porcija 
lapiņu vēl tikai taisītos plaukt. Vakar-
dien arī nebija pavasaris. Un rītdien ar 
nebūs. Jūtos jau drusku tāds kā stabi-
lāks. Prātā, nevis kājās. Vēl braucu ar 
ratiņiem.

Apstaigāju birzīti un kārtīgi iz-
pētīju zemi. Nevienas bērzlapes ne-
atradu. Tātad rudens arī nevar būt. 
Sēnes aug rudenī. Tas tad atstāj tikai 
vasaru un ziemu. Ausis nesalst un 
deguns pašreiz netek, tad jau zie-
ma nevarētu būt. Liekas, ka diezgan 
droši varu teikt, ka pašreiz ir vasara. 
Smaids pārņem visu ģīmi. Mani tik 
viegli uz mušpapīra nepaķersi. Šis 
prasīs – kas par gadalaiku – Tas dul-
lais Jurka. Ha!

Bet paga, paga... Vasarā taču va-
jadzētu būt Jāņiem, vai vismaz Līgo 
svētkiem. Ne viens, ne otrs nav bi-
juši. To es skaidri zinu. Jāņi man 

nekad nepaiet garām. Nu – ja runā-
jam atklāti, bieži jau nu paiet garām 
gan – kā pa miglu. Bet tā ir atkal cita 
opera.

Biju jau atkal saīdzis sakarā ar tiem 
gadalaikiem, bet tad pēkšņi atplaik-
snījās tā kā gaisma. (Man plaiksnās 
diezgan bieži.) Mēs taču dzīvojam pa-
saules pakaļgalā. Tur visas lietas no-
tiek ačgārni, ne tā kā Eiropā. Tad jau 
ar tiem Jāņiem ar nebūs viss kā vajaga. 
Nu skaidrs!

Ja Eiropā Jāņi ir vasarā, tad šeit tie 
būs ziemā. Labi jau tas nav, man ziemā 
tek deguns – alus kauss ir turpat pie 
deguna – vai manu vai... Nu, štrunts, 
vai man jālien cilvēkos? Varu taču Jā-
ņus svinēt pats savā istabiņā. Iznāks 
omulīgāk. Un lētāk! Par to gan nemi-
nēšu nevienam ne vārda. Sāks saukāt 
par sīkstuli.

Bet kas te notika? Kāpēc man jā-
mīcās pa Jāņiem vai Līgo svētkiem. 
Man taču bija padomā uzrakstīt vie-
nu smuku rakstiņu par to, kādas 
dziesmas dziedamas šajā gadalaikā. 
Kādas dziedāja mūsu senči attiecī-
gos gadalaikos. Tādā sakarībā man 
bija nepieciešams zināt, kas mums te 
pašreiz ir par gadalaiku. Bet kaut kas 
sagāja grīstē. Kaut kur nomaldījos un 
iekūlos Jāņos (un Līgo svētkos). Kāda 
man tagad šance tikt atpakaļ uz ceļa? 
Šajās dienās jau viss nepaveicas tik 

veicīgi, kā kad biju jauns, kad biju 
jaunāks... Nu, bišķi jaunāks. Ek, jūs 
jau zināt, ko gribu teikt... Neesam jau 
vairs bērni, ka viss būtu jāizskaidro 
un jāpārtulko.

Tātad, mēs noskaidrojām, ka pa-
treiz ir vasara. Tagad atliek tikai 
noskaidrot, kādas dziesmas senči 
dziedāja vasarā. Vai dieniņ, cik es 
glupjš – senči tak visi jau sen apmiru-
ši, kam tad es prasīšu par dziesmām? 
Tad iešāvās galvā gaiša doma (kā pa-
rasti). Dziesmu grāmatas tak neva-
rēja sarakstīt šodienas dziedoņi vien, 
tak jau viņi dabūja kādu palīdzību no 
senčiem. Kaut vai ar šķīvīša dancinā-
šanu. Tāpēc tagad, ja ņemšu dziesmi-
ņas no dziesmu grāmatas, tad jau liela 
šmaukšana nebūs.

Izgudrots jau bija labi, pat bril-
janti, bet es jau nevaru iziet cauri 
visam tam lērumam dziesmu, kas 
grāmatā. Izgāju cauri tikai satura rā-
dītājam un atradu tikai vienu dzies-
mu, kur minēta vasara Nāc nākda-
ma, vasariņa. Tas viss! Nu, ar vienu 
dziesmiņu jau nu neiešu ķēpāties. 
Tur nekāds rakstiņš nevar sanākt. 
Un dziedāt vienu un to pašu dzies-
miņu visu dienu? To jau daru tagad – 
gandrīz katru dienu.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

2020. gada janvārī
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Līdz šī gada 14. aprīlim brīvā pie-
kļuvē ikvienam interesentam pieejama 
Latvijas Nacionālās digitālās biblio-
tēkas (LNDB) periodisko izdevumu 
krātuve Periodika.lv. Tajā apkopoti 
vairāk nekā 1400 laikrakstu un žurnā-
lu digitālās versijas no 1748. gada līdz 
mūsdienām.

Līdz šim portāls Periodika.lv au-
tortiesību ierobežojumu dēļ pilnā ap-
jomā bija pieejams Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas lasītavās un Latvijas pub-
liskajās bibliotēkās jeb Gaismas tīklā – 
vienotajā valsts bibliotēku informācijas 
sistēmā. Ņemot vērā valstī izsludināto 
ārkārtējo situāciju, kad lielākā daļa 
bibliotēku ir slēgtas, tādējādi liedzot 
iespēju piekļūt, piemēram, studijās 
un pētniecībā noderīgai informācijai, 
pieņemts lēmums periodisko izdevu-
mu saturu padarīt brīvi pieejamu. Tas 
kļuvis iespējams, pateicoties AKKA/
LAA (Autortiesību un komunicēšanās 
konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru 
apvienība) izsniegtajai licencei un Kul-
tūras ministrijas (KM) atbalstam.

LNB pievienojusies arī KM in-

formatīvajai kampaņai „#Ēkultūra”, 
papildus portālam Periodika.lv šobrīd 
piedāvājot attālināti izmantot vēl 11 
citas LNDB kolekcijas vietnē www.di-
gitalabiblioteka.lv, kā arī vairāk nekā 
20 pilntekstu ārvalstu abonētās datu-
bāzes vietnē https://ej.uz/LNB_datu-
bazes, Nacionālo enciklopēdiju vietnē 
www.enciklopedija.lv, kā arī lekciju, 
diskusiju, konferenču, lasījumu un cita 
veida audio un video saturu LNB soci-
ālajos tīklos.

Lai iegūtu individuālo piekļuvi (ja 
tādas vēl nav) tiešsaistes datubāzēm, 
LNB lasītājiem, kuriem ir lasītāja kar-
te, jāaizpilda iesniegums https://ej.uz/
LNB_iesniegums un ieskenētā vai no-
fotografētā veidā jānosūta uz konsul-
tants@lnb.lv

LNB lasītāju reģistrācija attālināti: 
https://lasitajs.lnb.lv (lasītāja karti va-
rēs saņemt pēc 14. aprīļa, bet ID nu-
murs piekļuvei resursiem tiks nosūtīts 
uzreiz).

Līdz 14. aprīlim darba dienās no 
plkst. 9.00 līdz 17.00 LNB Uzziņu un 
informācijas centrs sniegs attālinātas 

konsultācijas par piekļuvi digitālajiem 
resursiem (tālr. 67806113,  e-pasts: 
konsultants@lnb.lv).

Klientu apkalpošanas centrs 
pieņems zvanus un vēstules dar-
ba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 
(tālr. 67806135, 25627640, 67806137, 
e-pasts: klientucentrs@lnb.lv).

Personālā abonementa un SBA 
pieteikumi tiks izskatīti.

Laikā līdz 14. aprīlim LNB pare-
dzētie publiskie pasākumi nenotiks 
un LNB apmeklētājiem būs slēgta.

Augusts Zilberts,
Latvijas Nacionālā bibliotēkas 
Sabiedrisko attiecību vadītājs

#Ēkultūra, #Tiksimiesdrīz

Portāls „Periodika.lv“ –
brīvā piekļuvē līdz aprīlim

JG rakstu krājuma kultūrai un 
brīvai domai 300. numurs jau nonācis 
abonentu rokās visā pasaulē, kā arī 
daudzās bibliotēkās Latvijā. Par no-
minālu cenu tas ir pērkams Jāņa Rozes 
un Zvaigznes ABC grāmatveikalos, 
Galerijā Istaba, Apgāda Zinātne vei-
kalā un Latvijas Okupācijas muzejā.

300. numura skaitlisko apaļumu 
atzīmējam ar atskatu žurnāla pirmsā-
kumos – no 1955. g. ziemas numura 
pārpublicējam dzejnieka un pedagoga 
Artura  Kaugara  (1910-1971) rakstu 
Mantojums, un mūsu pirmā galvenā 
redaktora, Latvijas Okupācijas muze-
ja biedrības valdes priekšsēža Valtera 
Nollendorfa pārdomas Vecais un jau-
nais. Vienalga kur mēs esam, mums 
pienākas kopt latvisku kultūru, „kas 
balstās pagātnē un tagadnē, paļāvīgi 
un ticīgi raugoties nākotnē.“ Tā Nol-
lendorfs.

Stokholmas Spēlmaņu dalībniece 
Signe  Rirdance raksta par latviešu 
roka/popmūzikas un dzejas vakara 
sarīkojumu Stokholmā pērnā gada ru-
denī: „Jēdziens „mēs“ nebeidzas un 
nesākas pie Latvijas robežas.“

Rakstniece Sabīne Košeļeva raks-
tā Pierobežas dvēsele intervē bibliote-
kāri Kārsavā, pilsētā pie Latvijas aus-
trumu robežas.

Šai numurā ir literatūras redaktora 
Vlada Spāres sarūpētas sešas dzejoļu 
kopas (Lolita Gulbe, Ilmārs Šlāpins, 
Māris  Salējs,  Eva  Mārtuža,  Juris 
Helds un Agita Draguna), un četri īsie 
stāsti (Oskars Vizbulis, Inga Pizāne, 
Kristīne Želve un Kristīne Ilziņa).

Par vizuālo mākslu gādā JG 
mākslas redaktore, Amerikas Latvie-
šu Mākslinieku apvienības prezidente 
Linda Treija. Literatūrzinātniece La-
lita Muižniece dalās Atmiņu uzplaik-
snījumos par mākslinieci Džemmu 
Skulmi  (1925-2019). Vāka dizaina 
autors ir Henrijs  Preiss, kurš dzīvo 
Ņūmeksikā, ASV.

Grāmatu apskatu nodaļā Lāsmas 
Gaitnieces un Jūlijas Dibovskas re-
cenzijas un Anitas Liepiņas apcere par 
Albēru Kamī (Albert Camus).

Nodaļā Dažos Vārdos – Jaunās 
Gaitas redkolēģija uzskaita kopš JG 
ziemas numura tapušās grāmatas, da-
žus ievērojamus kultūras notikumus 
un apbalvojumus.

Atsevišķā nodaļā In Memoriam 
Nora Ikstena un Juris Kronbergs vel-
tī atvada vārdus dzejniekam Leonam 
Briedim (1949-2020), Maija Meirāne 
rakstniecei Benitai Veisbergai (1928-
2019) un Linda  Treija māksliniecei 
Dainai Dagnijai (1937-2019).

Par abonēšanas kārtību rakstiet 
e-vēstuli juris.zagarins@gmail.com 
vai uzmeklējiet mājas lapu https://jau-
nagaita.net/, kur varat arī ieskatīties 
Jaunās Gaitas arhīvā no 1955. gada 
līdz pat šodienai.

Juris Žagariņš

„Jaunā Gaita“ Nr. 300
Pavasara numurs

Žurnāla „Jaunā Gaita“ 300. numura 
vāks.

Laikraksts LATVIETIS sveic „Jauno gaitu“ ar 300..numura iznākšanu!
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„Valsts iestādes un plašsaziņas 
līdzekļi uzsver informāciju par dažā-
diem aizliegumiem un higiēnas pasā-
kumiem. Tas ir nepieciešami, bet ar 
to vien nepietiek,“ norāda Eiropas 
Parlamenta  deputāte  Inese Vaidere 
(JV), kura strādā Vides un sabiedrības 
veselības komitejā. Covid-19 vīrusa 
izplatības laikā viņa aicina vairāk in-
formēt sabiedrību par imunitātes stip-
rināšanu.

Vaidere skaidro, ka, pirmkārt, spē-
cīga imūnsistēma palīdz no saslimša-
nas izvairīties. Bet, ja tomēr gadījies 
sasirgt, stiprs organisms ļauj slimī-
bu pārvarēt vieglākā formā. Tāpēc 
deputāte rosina uzlabot sabiedrības 
gatavību Covid-19 ne tikai ar ierobe-
žojošiem, bet arī veicinošiem pasāku-
miem – sportu, veselīgu dzīvesveidu 
un uzturu.

„Cilvēkiem šajā laikā ir nepiecie-
šamas ekspertu norādes par to, kā 
stiprināt imūnsistēmu, lai veiksmīgi 
cīnītos ar vīrusiem,“ uzsver Vaidere. 

„Piemēram, kādus produktus īpaši 
vēlams lietot uzturā? Kādas fiziskas 
aktivitātes šobrīd ir ieteicamas un no 
kādām labāk izvairīties?“ Viņa aicina 
Veselības ministriju, ārstus un plaš-
saziņas līdzekļus nodrošināt, ka šāda 
informācija izskan plašāk un biežāk.

Lai stiprinātu veselību un imuni-
tāti, deputāte pati regulāri nodarbojas 
ar fiziskām aktivitātēm svaigā gaisā – 
vingrojot, vairākas reizes nedēļā skrie-
not un peldoties jūrā visu gadu, ja vien 
tā nav aizsalusi. Papildus tam, viņa šo-
brīd vairāk lietojot dažādus augļus un 
dārzeņus ar augstu C un citu vitamīnu 
daudzumu. „Šajā „Covid-19“ laikā 
ik dienu dzeru ingvera tēju ar medu 
un citronu. Varu ieteikt, protams, arī 
ķiplokus, kas ir bagāti ar fitoncīdiem,“ 
min Vaidere.

Viņa ir pārliecināta, ka šobrīd visai 
sabiedrībai ir nepieciešami detalizēti 
speciālistu ieteikumi organisma stip-
rināšanai. Tādēļ Vaidere aicina Vese-
lības ministriju, ārstus un plašsaziņas 

līdzekļus aktīvi informēt cilvēkus par 
profilakses pasākumiem, lai uzlabotu 
imūnsistēmu – fiziskām aktivitātēm, 
veselīgu un uzturvielām bagātu ēdie-
nu. „Tāpat noderētu konkrēti ieteiku-
mi, piemēram, vingrinājumiem, kas 
stiprina elpošanas sistēmu,“ piebilst 
deputāte. „Ceru, ka veselīgāks dzīves-
veids kļūs par ikdienu daudziem, arī 
pēc vīrusa epidēmijas beigām.“

Ģirts Salmgriezis,
ETP grupas Latvijas preses un 

komunikācijas padomnieks
2020. gada 25. marts

Sašķeltas ģimenes
Otrā pasaules kara 

iespaidā daudzas lat-
viešu ģimenes tika sa-
šķeltas uz mūžu. Liela 
daļa latviešu tautas tika 
iznīcināta dēļ kara dar-

bības un okupācijas režīmu represi-
jām. 1941. gada jūnijā padomju varas 
iestādes deportēja uz Sibīriju aptuveni 
15 400 Latvijas iedzīvotāju. Baido-
ties no atkārtotām represijām, aptu-
veni 180 tūkstoši cilvēku 1944./1945. 
gadā bēga uz Eiropu (Vāciju, Austriju, 
Franciju, Zviedriju, Dāniju), pēc tam 
tālāk uz citām Rietumu valstīm. Nereti 
veidojās situācija, ka daļa ģimenes at-
radās izsūtījumā, daļa palika Latvijā, 
bet vēl viena daļa bija devusies trimdā 

uz Rietumiem. Dzelzs priekškars, bai-
les un politiskās iekārtas šķīra brāļus 
un māsas, sievas un vīrus, vecākus un 
bērnus uz visiem laikiem. Daļa izman-
toja vienīgo saziņas iespēju – saraksti 
daudzu gadu un pat gadu desmitu ga-
rumā. Taču dažiem sakari pārtrūka jau 
pēc pirmā un vienīgā kontakta, saņe-
mot paziņojumu par radinieku nāvi.
Bolšaitis ģimenes relikvija no 
Austrijas

1944. gadā 12. jūlijā Elza Bolšaitis 
ar vienpadsmitgadīgo meitu Ileani un 
septiņgadīgo dēlu Pēteri ar vilcienu no 
Rīgas izbrauca bēgļu gaitās. Ģimenes 
galva, Latvijas armijas kapteinis Alek-
sandrs Bolšaitis, 1941. gadā no Litenes 
nometnes bija izsūtīts uz Sibīriju. Iz-
bēgšanas brīdī Elza un bērni nezināja, 

ka viņš jau 1942. gadā bija miris no-
metnē Noriļskā.

Vispirms Elza ar bērniem nonā-
ca Grācā, Austrijā, un pēc kara viņi 
apmetās Glāzenbahas bēgļu nometnē 
Zalcburgas tuvumā. Tur dzīvojot, ģi-
menei bija iespēja apmeklēt apkārt-
nes skaistākās vietas. Ileane atceras, 
ka šo ģimenes fotogrāfijas rāmīti viņi 
iegādājās tieši tajā dienā, kad pienāca 
ziņa par tēva Aleksandra nāvi Sibīrijā. 
1947. gadā Elza ar bērniem pārcēlās uz 
dzīvi Venecuēlā.

Marianna Auliciema,
„Latvieši pasaulē –

muzejs un pētniecības centrs“

Muzejs „Latvieši pasaulē”
Mēneša priekšmets – marts 2020
2020. gadā ik mēnesi Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas vestibilā, apmeklētāji varēs iepazīties ar vienu priekšmetu 
no muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma. Katrs no tiem atspoguļo kādu īpašu stāstu par latviešu dzīvi ārpus Latvijas, kas 
arī tiek publicēts presē. Izstādi „Mēneša priekšmets“ 2020. gadā atbalsta Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras 
un mākslas institūts un Latvijas Nacionālā bibliotēka.

„Glāzenbaha pie Zalcburgas 1946. 
Daudz laimes“
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Elzas Grīnbergas un Aleksandra Bo-
lšaiša kāzu foto 1932. gada decembrī.
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Elza Bolšaite ar bērniem Pēteri un 
Ileāni.

Inese Vaidere par organisma stiprināšanu
Aicina vairāk informēt par imunitātes stiprināšanu „Covid-19“ laikā
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Kādreiz tiku aici-
nāts uzrakstīt kaut ko 
par savu dzīvi, bet gadi 
ir aiztecējuši, un nekas 
nebija darīts. Tagad, uz-
locīju piedurknes un no-
lēmu kaut ko uzrakstīt. 

Drusku par vēlu gan ir, jo daudz kas 
ir aizmirsies, bet darīju, kā nu varēju.

Lai stādītos priekšā, rakstu kaut ko 
par sevi.

Savu dzīvi esmu sadalījis vairākos 
posmos. Pirmajā ir bērnība un skolas 
gadi, tam seko kara laika posms, pēc 
tam Dānijas posms, kurā beidzās karš 
un sākās privātā dzīve un pēdējais 
posms ir Austrālijā, kur nodzīvota pā-
rējā mūža daļa, pilna ar darbiem, pie-
nākumiem un panākumiem gan pri-
vātajā dzīvē, gan sabiedriskos darbos, 
bet tas ir cits stāsts.

Taču gadi iet, un izbeidzas visi 
lielie darbi. Paliek arī par grūtu vadīt 
pašam savu saimniecību un, negribē-
dams apgrūtināt citus, nolēmu pār-
celties uz Latviešu ciemu. Ciems ir 
paprāvs zemes īpašums, uz kura uzbū-
vētas nelielas kādas 60 vienas un divu 
guļamistabu mājiņas. Ir arī lielais Ap-
rūpes nams ar dzīvošanu vieninieku 
istabiņās tiem, kuriem pašapgādāšana 
ir kļuvusi par grūtu. Uz šejieni tad arī 
pārnācu dzīvot. Šeit ir pilna aprūpe, 
notiek arī dažādas nodarbības un spē-
les laika kavēšanai. Ir arī sarīkojumu 
zāle un baznīciņa.

* * *
Liela daļa no mana mūža ir saistī-

ta ar mūziku. Jau bērnībā sāku spēlēt 
klavieres, vēlāk arī vijoli, ko turpināju 
gan Jelgavas pilsētas Mūzikas skolā, 
gan Skolotāju institūta simfoniskajā 
orķestrī Jēkaba Mediņa vadībā. Jau pa-
matskolā sāku dziedāt korī un turpinā-
ju to ne tikai visu savu skolas laiku, bet 
arī gandrīz visu mūžu. Pats arī vairāk 
nekā sešdesmit gadus esmu diriģējis 
dažādus korus. Biju arī virsdiriģents 
daudzās Kultūras dienās Austrālijā, 
gan arī vairākos citos dziesmu svēt-
kos: pirmajos Brīvās pasaules dziesmu 
svētkos Visbijā, Zviedrijā 1978. gadā; 
9. Kanādas Latviešu dziesmu svētkos 
Toronto 1987. gadā; 20. Latvijas Dzies-
mu svētkos Rīgā 1990. gadā un 13. Jā-
zepa Vītola Dziesmu dienās Gaujienā, 
Latvijā 2001. gadā. Par savu darbību ar 
latviešu koriem esmu saņēmis četrus 
Atzinības rakstus no dažādām trimdas 
organizācijām Austrālijā. No Latvijas 
valdības saņēmu Atzinības Krusta Lie-
lo, sevišķas pakāpes Goda Zīmi.

Atsaucoties aicinājumam uzrakstīt 
kaut ko par savu darbību mūzikas lau-
kā, to arī izdarīju un, izvēloties savas 
dzīves kara laika posmu, uzrakstīju 
dažus notikumus. Te nu tās ir. Varbūt, 
ka varētu kādu arī interesēt.

Iepazīstināšanas nolūkā, varu arī 
pateikt, ka mans tēvs Pauls Bendrups 
Jelgavā bija pazīstams sabiedrisks dar-
binieks, būdams arī dibinātājs un di-
rektors Jelgavas Kurlmēmo skolai, kas 
tagad nosaukta viņa vārdā.

Darba dienests
Jelgavā, 1943. gada vasarā mēs, 

1925. gadā dzimušie zēni, saņēmām 
rīkojumu ierasties uz vācu Valsts Dar-
ba Dienesta rīkoto sanāksmi Jelgavas 
teātra zālē. Šis dienests bija tāda pa 
pusei militāra organizācija, kurā tika 
iesaukti zēni gadu pirms iesaukšanas 
armijā. Pa dienu tur vajadzēja strādāt 
kādā ar armiju saistošā darbā, bet va-
karos un nedēļas nogalēs notika mili-
tāras un arī citas nodarbības. Viņiem 
bija arī savi formas tērpi un dzīvošana 
barakās.

Šo sapulci organizēja un vadīja 
vācu Darba Dienesta virsnieki, pro-
tams, ar tulka palīdzību, un iepazīs-
tināja mūs ar tās darbību un beigās 
aicināja visus tajā arī pieteikties. Taču 
atsaucība bija pavisam niecīga, tikpat 
kā nekāda. Tas viņus saniknoja. Viņi 
tūdaļ lika atstāt telpu visiem tiem, ku-
riem bija kādi redzami, fiziski, defek-
ti. Tad noslēdza durvis un paziņoja, ka 
ārā izlaidīs tikai tos, kuri brīvprātīgi 
iestāsies šajā dienestā un pasē saņems 
zīmogu ar ierakstu EINGEZOGEN IN 
REICHS ARBEITS DIENST (Iesais-
tīts Valsts Darba Dienestā).

(Šeit jāpiezīmē, ka okupanti, oku-
pētās zemēs nemēdza izvest tiešas 
mobilizācijas, bet visu izkārtoja brīv-
prātīgā ceļā. Arī mūsu leģions oficiāli 
skaitījās kā brīvprātīgo armija). Tā kā 
citas iespējas mums nebija, tad bija arī 
brīvprātīgi jāiestājas un jāgaida turp-
mākie rīkojumi.

Tanī laikā Latvijā jau sāka darbo-
ties organizācija zēniem – Latvju Jau-
natnes Organizācija (LJO). Tajā par 
organizatoriem un vadītājiem darbojās 
galvenokārt bijušie skauti, arī darbībā 
daudz kas bija līdzīgs. Viens no aktī-
vākajiem organizētājiem un vadītā-
jiem bija Indulis Kažociņš.

Lauku dienests
No Vācijas uz Rīgu atsūtīja vācu 

jaunatnes vadītāju Kroni ar uzdevu-
mu darboties jaunatnes kustībā Latvi-
jā. Viņš tūdaļ arī sāka organizēt zēnu 
grupu sūtīšanai uz Vāciju, darboties 
turienes zēnu organizācijas LAND 
DIENST (Lauku Dienests) ietvaros, 
lai iepazītos ar to un sagatavotu jaunos 
vadītājus. Lauku Dienesta darbība bija 
līdzīga Darba Dienestam, tikai vien-
kāršota, un darbs bija jāizpilda lauk-
saimniecībā. Bija arī savs formas tērps 
un dzīvošana bija barakā. Paziņoja arī 
to, ka tas pilnībā aizvietos Darba Die-
nestu. Tas bija kaut kas jauns un inte-

resants un pavisam maz reklamēts. Pa-
dzirdējis to, tūlīt arī pieteicos, jo nebiju 
pārāk sajūsmināts par Darba Dienestu.

Šī organizācija Latvijā bija vēl jau-
na un sveša, pašā organizēšanas pirm-
sākumā, taču izrādījās, ka Jelgavā jau 
bija nodibinājusies grupiņa gribētāju 
tur piedalīties, kurā arī es pieteicos. 
Sanācām 30 puišu, starp tiem arī četri 
mani klases biedri no Jelgavas Skolo-
tāju institūta. Šīs grupas vadītājs bija 
Uldis Freibergs, kurš tikko kā bija 
atgriezies no gada kalpošanas Darba 
Dienestā Vācijā un bija jau pilnībā ie-
pazinies ar turienes ierindas mācību 
un nodarbību veidiem.

Darbs Vācijā
Bez liekas kavēšanās mūs, kas bi-

jām pieteikušies, nosūtīja uz Vācijas 
pilsētu Breslavu. Tur mūs ietērpa viņu 
jaunatnes organizācijas zilajos formas 
tērpos, izsniedza arī visu pārējo, kas 
tur piederas. Izstāstīja arī par mūsu 
turpmāko darbību un pienākumiem 
un nosūtīja uz Lejas Silēzijas pilsētiņu 
Gismansdorfu un novietoja baraciņā, 
kur mūs jau sagaidīja saimniece, kurai 
par mums būs jārūpējas. Mūs sadalīja 
trijās grupās, saimēs, un katrai saimei 
nozīmēja vadītāju, saimvedi. Man arī 
iznāca būt par vienu no tiem, un va-
rēju uzlikt divas sudraba strīpiņas uz 
uzvalka uzplečiem.

Dienas kārtība bija vienkārša. No 
rītiem darba drēbēs bija jāierodas kādā 
nozīmētā saimniecībā un jāpavada tur 
visa diena dažādos darbos. Mājās, pār-
ģērbušies formas tērpos, drusku atpū-
tāmies, un pēc vakariņām notika da-
žādas nodarbības – gan militāras, gan 
visādas citas, arī rotaļas. Protams, bija 
arī brīvs laiks, kuru pavadījām dažā-
dos veidos. Mums bija arī savs dubult-

Manas kara dienu atmiņas (1)
Darba dienestā un leģionā

Viktors Bendrups.
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kvartets un mazs orķestrītis. Iznāca 
pat piedalīties dažos vietējās sabiedrī-
bas rīkotajos sarīkojumos. Bija sakari 
arī ar vācu jauniešiem, sevišķi ar vienu 
meiteņu vienību no blakus pilsētiņas. 
Ar tām rīkojām kopējas nodarbības 
un pat rotaļas. Ziemā daudz slēpojām. 
Noslēguma posmā mums sarīkoja arī 
militāru slēpošanas sagatavošanas 
nometni, kas notika kalnājos pie čehu 
robežas. Tur notika slēpošanas apmā-
cības, kas vilkās vairākas dienas. Bei-
gu posmā tur ieradās arī kāds simts 
dalībnieku liels vācu zēnu pulks no 
citām apmācību vietām, un mums bija 
sarīkotas kopīgas sacīkstes. Tās bija 
sastādītas ļoti sarežģītas un grūtas. 
Noslēgumā pasludināja arī sacensības 
rezultātus. Es biju gluži priecīgs, jo no 
visa lielā pulka biju septītais.

Pašās beigās, pirms mājās brauk-
šanas, Breslavas sporta stadionā mums 
bija sarīkotas vēl sporta un pat rokas 
granātas mešanas sacensības, kurās 
bija jāizpilda grupa dažāda veida un 
grūtuma nodarbības pēc izvēles.

Mēs izvēlējāmies vidējo grūtu-
ma grupu un to izpildījuši, saņēmām 
sudraba sporta nozīmīti, valkājamu uz 
svārku atloka.

Gadījās, ka tanī laikā stadionā bija 
ieradusies arī viena vācu meiteņu Dar-
ba Dienesta grupa, ar kuru sākām sa-
runāties. Dabūjušas zināt, ka esam no 
Latvijas un pat no Jelgavas, viena tūlīt 
pateica, ka viņas tēvs arī ir Jelgavā, pie 
tam vēl visaugstākais vācu ierēdnis 
Zemgalē, gebīts komisārs, grāfs, frei-
hers fon Medems (piedodiet, ka ne-
rakstu pareizā rakstībā). Droši vien, ka 

tā pa jokam, viņa teica, lai pasveicinu 
viņas tēvu. Taču, pārbraucis mājās, to 
gribēju arī izdarīt un glauni saģērbies 
devos uz Jelgavas pili. Tur bija jāiziet 
cauri veselai rindai ierēdņu, kamēr 
tiku pie Medema. Varēja manīt, ka 
viņš jau bija informēts par manas cie-
mošanās iemeslu, jo, man ienākot, tū-
līt cēlās no krēsla, nāca pretī un spieda 
man roku. Protams, ka arī viņam viss 
bija jāizstāsta.

Ar to tad arī izbeidzās manas Lau-
ku Dienesta gaitas, un sākās jauns dzī-
ves posms.

Atpakaļ Latvijā
Bija Jāņu laiks, kad atgriezos no 

Vācijas Lauku dienesta. Krievu ka-
raspēks jau bija pie Latvijas robežas, 
un bija skaidrs, ka karš iet uz beigām. 
Satraukums bija visā Latvijā. Daudzi, 
kuri negribēja piedzīvot otrreizējo 
okupāciju, gatavojās uz steidzamu 
Latvijas atstāšanu. Daudzi lauksaim-
nieki, atvadoties no savām mājām, 
sarīkoja bagātīgi klātus galdus visiem 
jāņubērniem, kas tik nāca, jo viss jau 
būs jāatstāj tā kā tā un jādodas svešu-
mā uz nezināmu nākotni un, varbūt, 
būs arī pēdējie Jāņi Latvijā. Liela daļas 
devās uz Vāciju, kuru jau pa daļai bija 
okupējuši angļi un amerikāņi.

Es starplaikā atkal saņēmu pa-
ziņojumu ierasties Darba Dienestā. 
Braucu uz Rīgu pie Krones žēloties, jo 
viņš bija tas, kas solīja mūs no Darba 
Dienesta atbrīvot. Viņš bija ar mieru 
to arī izpildīt, taču nupat kā nāca jau-
ns iesaukums manam gada gājumam, 
stāties leģionā, un no tā viņš mani ne-
varot atbrīvot. Tā kā pēc dabas neesmu 
nekāds lielais karotājs, tad nolēmu la-
bāk palikt Darba Dienestā.

Darba Dienesta iesaukšanas centrs 
bija Jelgavā. Tur tad salasījās simtiem 
tādu puišu kā es, tikai ar tādu starpību, 
ka biju gadu vecāks par pārējiem un 
jau ar zināmu pieredzi vācu militārā 
apmācībā un valodā. Protams, visi ko-
mandējošie virsnieki bija tikai vācieši. 
Pašā sākumā pie iesaukšanas man ga-
dījās kāds personīgs jautājums attiecī-
bā par drēbēm, un prasīju to vienam no 
virsniekiem. Viņš padzirdēja, ka runā-
ju vāciski, tūlīt pievāca mani sev par 
tulku. Pēc visu formalitāšu nokārtoša-
nas, mums turpat Jelgavas pļavās sā-
kās ierindas apmācības, un mans pie-
nākums bija stāvēt savam virsniekam 
blakus un viņa vācu komandas izkliegt 
latviski. Tā es paliku pie viņa visu lai-
ku arī tad, kad mūs visus nosūtīja tu-
vāk frontes līnijai rakt tanku grāvjus 
un ierakumus kaut kur Birzgales tuvu-
mā. Es varēju palikt nometnē pie sava 
virsnieka, bet naktis vajadzēja pavadīt 
galvenā štābā kā ziņnesim, ja gadītos 
kaut kas ļoti steidzams, kas būtu jāzi-
ņo savam priekšniekam nekavējoši.

Tas viss nevilkās pārāk ilgi un 
mani, līdz ar dažiem puišiem, izmek-
lēja sūtīšanai uz Vāciju uz instruktoru 
kursiem. Aizveda mūs uz Rīgu, taču 
nevarējām sagaidīt vietu uz kuģa. 
Maršējām pa Rīgu dziedādami, kavē-
jot laiku, bet vieta uz kuģa kā neradās, 
tā neradās. Starplaikā arī pārējie puiši 
bija atsoļojuši uz Rīgu, un mūs visus 
atkal apvienoja un lika brīvprātīgi ie-
stāties leģionā. Ar to tad arī izbeidzās 
manas Darba Dienesta un sākās le-
ģionāra gaitas.

Viktors Bendrups
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Manas kara dienu atmiņas (1)
Turpinājums no 10. lpp.

Pateicība veselības aprūpes darbiniekiem
Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA)

Latviešu ārstu un zobārstu apvie-
nība (LĀZA) saka lielu paldies vi-
siem veselības aprūpē strādājošajiem, 
visiem, kas laikā, kad satraukums un 
bailes pārņem daudz ātrāk par Co-
vid 19, spēj strādāt, strādāt daudz un 
strādāt atbildīgi.

Pašizolācija ir jauns termins mūsu 
ikdienas saziņā, tas nozīmē nesatikša-
nos, nesasveicināšanos, bet tas neno-
zīmē nedomāšanu. Ir laiks domāt. Ir 
laiks katram sabiedrības loceklim un 
katras valsts valdībai pārdomāt, kas 
tad ir valsts drošības un labklājības 
garants?

Ceram, ka krīzes situācija beigsies, 

katrs, kas bija ielīdis savā mājiņā kā 
gliemezis, atkal varēs stalti izsliet gal-
vu, vīruss atkāpsies, kā tas jau notiek 
dažviet pasaulē, bet tikpat ļoti ceram, 
ka krīzes mācības neaizmirsīsies – cik 
viegli ievainojami kā sabiedrība esam, 
tik maz spējam panest ierobežojumus, 
tik augstas mums visiem prasības pret 
dzīves iespējām. Bet varbūt varam ko 
mainīt? Varbūt varam novērtēt tos, kas 

stājas pretī briesmām, vienalga kādā 
paskatā tās nāk.

Paldies visiem medicīnā strādā-
jošajiem, visiem, kas ieraudzīja, kā 
ārkārtas apstākļos var nākt talkā, lai 
apstākļus uzveiktu un to sekas nebūtu 
graujošas sabiedrībai.

Cieņā,
LĀZA valde

20.03.2020.

Kas ir „pop-up“ notikumi? Šo vārdu lieto arī Latvijā.
Ja neziniet, tad KD jums būs iespēja iepazīties ar tiem!
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Alberts Spoģis
Devies mūžībā

Dzejnieks, filozofs, sabiedriskais 
darbinieks un Minsteres Latviešu 
ģimnāzijas pedagogs Alberts Spoģis 
vairs nav mūsu vidū. Ņemot vērā paš-
reizējos apstākļus no viņa atvadīties 
Minsterē varēja tikai tuvākie ģimenes 
locekļi.

Pirms desmit gadiem klajā A. Spo-
ģa sastādītā grāmata Minsteres Lat-
viešu ģimnāzija izdzīvoja. MLĢ 
A. Spoģis mācīja vēsturi, filozofiju, 
sabiedriskās zinības, politiku un ka-
toļu ticības mācību, kā arī ilgus ga-
dus bija skolas darbvedis. Daudziem 
bijušajiem skolēniem palikuši atmiņā 
viņu organizētie jaunatnes politiskie 
semināri.

Liels ir A. Spoģa ieguldījums trim-
das žurnālistikā. Dažādos izdevumos 

publicēts vairāk par 700 rakstiem. 
A. Spoģis vairākus gadus bija arī Ra-
dio Brīvā Eiropa raidījuma Latgo-
las bolss līdzstrādnieks. Ilgus gadus 
strādāts pie žurnālu Dzeive un zināt-
niskā rakstu krājumu Acta Latgalica, 
kā arī rediģēts žurnāls Kara Invalīds. 
Ar degsmi A. Spoģis bija iesaistījies 
Latviešu preses biedrības un katoļu 
studentu apvienības Dzintars darbībā.

Visus trimdas gadus A. Spoģis 
aktīvi sadarbojās ar latgaliešu grāma-
tizdevēju Vladislavu Lōci Minhenē. 
Gādāja par latgalisko lūgšanas grā-
matu pavairošanu Latvijas katoļu va-
jadzībām. Pēc neatkarības atgūšanas 
arī Latgaļu izdevniecības grāmatas 
tika nogādātas Latgales skolām un 
bibliotēkām. „Ar Vladislavu Lōci dar-
bojāmies, kopā veidojām, nostiprinā-
jām latgaļu presi, Latgales būtību! (..) 
Latgale nav tikai vārds, bet ir cilvēki, 
ir gars Latgalei,“ rezumējis Alberts 
Spoģis.

A. Spoģis dzima1924. gada 9. ok-
tobrī Daugavpils apriņķa Vārkavas 
pagasta Bratiškos. Beidzis Vārkavas 
sešgadīgo pamatskolu. Savu uzvārdu 
mantojis no dzimtās puses vietvārda – 
Špoģiem. Ierauts Otrā pasaules kara 
virpulī smagi ievainots, izcietis Zedel-
gēmas kara gūstekņu nometni Beļģi-
jā, izglītības gaitas turpināja Baltijas 
Universitātē Pinebergā, Hamburgas, 
Bonnas un Madrides Universitātēs. 
Izdoti četri dzejoļu krājumi, publicis-
tiskas un literatūrkritiskas apceres un 
recenzijas, monogrāfija par mākslinie-
ku Juri Soikanu. Periodikā publicētas 
apceres par filozofijas jautājumiem – 
I. Kantu, V. Solovjovu, G. Marselu, 
K. G. Jungu, T. Celmu, K. Raudivi 

un Z. Mauriņu, kā arī par iespaidiem 
un atziņām filozofu internacionālajos 
kongresos.

Andris Vējāns grāmatā Latgales 
rakstu gaisma Albertu Spoģi metafo-
riski un trāpīgi raksturojis kā Latgales 
balsi Eiropas labirintos. Kultūrvēstur-
nieks Pēteris Zeile pievienojis vēl ci-
tus atbilstošus apzīmētājus: darbības 
daudzveidis, nerimtīgs kultūras strād-
nieks, viens no visenerģiskākajiem til-
tu cēlējiem un ceļu bruģētājiem starp 
trimdas un Latvijas latviešiem.

A. Spoģis pazina daudzus mūsu 
dižgarus Z. Mauriņu, K. Raudivi. 
J. Jaunsudrabiņu. Uz rakstnieka dzī-
ves vietu Mēnesnīcu viņš savulaik ar 
MLĢ audzēkņiem vienmēr braucis ar 
kādu praktisku mērķi – malku sagādāt 
vai kā citādi palīdzēt. Pēdējos gados 
A. Spoģis gādāja arī par rakstnieka 
piemiņas istabas uzturēšanu Minste-
res Latviešu centrā.

A. Spoģis kopā ar sievu Mariju iz-
audzinājuši un izskolojuši sešus dēlus 
un meitu. Pēdējos gados kopā ar dēlu 
Gregoru Spoģi bija pievērsies savas 
dzimtas vēstures izpētei. Drīzumā Rē-
zeknē klajā nāks A. Spoģa nepublicēto 
dzejoļu grāmata.

Albertu Spoģi visā pasaulē vien-
mēr atcerēsies plašais bijušo Minsteres 
Latviešu ģimnāzijas audzēkņu pulks, 
radi un draugi Latvijā un Vācijā.

Munu sirdi,
kas nagonti trauce,
šūnakt kaids nūmīrynōjis…

Kaids īt maņ vysur leidza,
pādu nūspīdumūs
vejūleites plaukst…

„Boltōs dūmas“ (2000)
Dainis Mjartāns

Alberts Spoģis.

secina, ka līdz 27. martam vai īsi pēc 
tā Latvijā būs varējuši atgriezties visi 
tie Latvijas ceļotāji, kuri atsaucās ĀM 
aicinājumam, izmantoja piedāvātās 
transporta iespējas un kuru ceļā nebija 
būtisku nepārvaramu šķēršļu.

Ārkārtējās situācijas mērķis ir ie-
robežot personu kustību, lai Latvijā 
Covid-19 inficētu pēc iespējas mazāku 
iedzīvotāju skaitu un lai slimības iz-
platība notiktu lēnāk. ĀM ir brīdinā-
jusi visus ceļotājus, ka atgriešanās mā-
jās nozīmē Latvijā pieņemto lēmumu 
stingru ievērošanu, tai skaitā 14 dienu 
ilgu  pašizolāciju. Ievērojot sabiedrī-
bas veselības intereses un ārkārtējās 
situācijas apstākļus, pēc 27. marta 
valsts organizētie repatriācijas reisi 
nenotiks. Vienlaikus, lai dotu iespēju 
atgriezties Latvijā ceļotājiem, kas at-
rodas tālos pasaules nostūros ar nere-
gulāru satiksmi uz Eiropu, 30. martā 

notiks  pēdējais  airBaltic  īstenotais 
repatriācijas reiss no Frankfurtes.

Ne visi ceļotāji ir izlēmuši atgriez-
ties Latvijā. Katrs ceļotājs pats izlemj, 
vai atgriezties, un tāpat kā iepriekšējos 
lēmumus izceļot uz ārvalstīm Ārlietu 
ministrija respektē valstspiederīgo iz-
vēli palikt pašreizējā atrašanās vietā.

Ne visiem ceļotajiem ir bijis prak-
tiski iespējams atgriezties Latvijā 
līdz marta beigām ārvalstīs ieviestu 
transporta ierobežojumu dēļ. Tādēļ 
mēs turpinām sadarbību ar citām 
ES valstīm, lai nodrošinātu to ceļo-
tāju repatriāciju uz Eiropu, kuriem 
tā ir nepieciešama. Šie repatriācijas 
reisi nenotiek regulāri, un ar tiem 
no trešajām valstīm atgriežas dažā-
du ES valstu pilsoņi, kā rezultātā tie 
nenodrošina pasažieru nogādāšanu 
uz viņu mītnes valsti. Tādēļ ceļotāju 
atgriešanās iespējas Latvijā, sākot ar 
aprīli, izskatīsim individuāli, sapul-
cējot vienuviet vairāk ceļotāju.

Svarīgi iegaumēt!

Ja esat reģistrējies Konsulārajā re-
ģistrā vai rakstījis uz palidziba@mfa.
gov.lv, mums jau ir Jūsu dati – lūdzu, 
nereģistrējieties atkārtoti! Ja vēl ne-
esat reģistrējies Konsulārajā reģistrā 
vai rakstījis uz palidziba@mfa.gov.lv, 
lūdzu, dariet to tikai vienu reizi. Sa-
zināsimies ar jums, ja tiks rīkots kāds 
repatriācijas reiss atbilstoši Jūsu atra-
šanās vietai. Vienlaikus aicinām arī 
pašus ceļotājus turpināt meklēt iespē-
jas nokļūšanai Latvijā.

Joprojām gaidām ziņas no tiem, 
kas atgriezušies Latvijā vai ārkārtējās 
situācijas laikā izlēmuši neatgriezties; 
lūdzam šos ceļotājus atsūtīt savu vār-
du un uzvārdu mums uz palieku@mfa.
gov.lv

Visu aktuālāko informāciju pub-
licējam ĀM sociālo mediju Twitter, 
Facebook un Instagram kontos, kā arī 
īpaši aicinām sekot Konsulārā depar-
tamenta Facebook kontam Ceļo droši 
(facebook.com/celodrosi)!

LR Ārlietu ministrija

Atgriešanās mājās
Turpinājums no 1. lpp.
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liela iedvesma nesaudzīgi tiem likt cel-
ties un gulties, veikt visādus vingrinā-
jumus – saviem mocītājiem (no Intas 
Prauliņas atmiņu stāstiem). 

1947. g. Inta atgriežas Latvijā. 
Imants Prauliņš pierunā Intu nobeigt 
vidusskolu – Rīgas pilsētas 3. vidus-
skolu. Sekmes sākumā viduvējas, bet 
drīz – labas un teicamas. Beigusi sko-
lu 1949. g. ar 100% teicamām sekmēm 
un sudraba medaļu.

1949. g. Inta Prauliņa iestājās LVU 
Ķīmijas fakultātē. Studiju laikā spēlē 
LVU volejbola komandā. Izcīnīta 1. v. 
Baltijas spartakiādē Tallinā (Igauni-
ja) 1952. gadā un 1. v. Vissavienības 
Augstskolu studentu spartakiādē. 
Sports ir devis rūdījumu un izturību 
visiem spēkiem cīnīties par uzvaru 
volejbola laukumā, darbā – veicot at-
bildīgus uzdevumus, nesalūzt dzīves 
smagajos brīžos. Sports ir palīdzējis 
iepazīt cilvēkus, novērtēt draugus.

1953. g. Intu arestē un aizved uz 
Sibīriju otrreiz. 1953 – 1954. g. – Kra-
snojarskas novads.

1954. – 1956. g. kādreizējais vēl-
ne-sirdsdraugs Imants Prauliņš pēc 
studijām (1945. – 1952.) tiek norīkots 
arhitekta darbā Biškekā (toreiz – Frun-
ze), un pēc ilgāka laika vēstuļu apmai-
ņas Inta dodas pie Imanta no Sibīrijas 
uz Kirgīziju. 

1957. g. Inta un Imants apprecas, 
un Rīgā piedzimst dēls Uģis Prauliņš 
(beidzis Latvijas Mūzikas akadēmiju, 
komponists). Pirmo gadu jaunā ģimene 
pārlaiž tantes Almas namiņā blakus na-
cionalizētajai Deglava ielas mājai nr. 40. 
1958. g. sāk dzīvot Čiekurkalnā, Gaujas 
ielā 33, vasaras – topošajā Garciemā 
(tag. Mežciems, Carnikavas nov.).  1961. 
g. piedzimst jaunākais dēls Atis Prauliņš 
(beidzis Latvijas Mākslas akadēmiju). 

Inta Prauliņa strādā dažādos tālai-
ka valsts projektēšanas institūtos Rīgā 
par inženieri. Pabeidz vēl vienu – ne-
pieciešamo inženiertehnisko fakultāti, 
iegūstot otru augstāko izglītību. 

Intas Prauliņas devums savai ģi-
menei, tās īpašais mantojums ir ne-
lokāma patriotisma jūtas, Latvijas 
brīvvalsts ideja, cilvēciska godīguma 
sajūta: neiedzīvoties uz citu rēķina, pa-
šam ar saviem spēkiem visu sasniegt. 

Inta Prauliņa – interesanta sarunu 
biedre, īpaša spēja uzturēt sarunas, 
kas pievilka kā magnēts visdažādākos 
cilvēkus – no ģimenes loka, kaimi-
ņiem (Garciemā bieži ciemos nāca ak-
trise Vera Singajevska u.c., vēlākos ga-
dos jauna draudzība ar Liju Guļevsku); 
gandrīz visi aizjūras studiju biedri de-
vās pie Intas kā svētceļojumā. 

Kā vienu no kvalitātēm jāmin mīles-
tība, aizraušanās un izpratne par dārzu. 
Iespējams, vectēva, muižas dārznieka 
Siguldā, Reinholda Ruka pārmantotība. 
Dzīvesvietās – sava laika paraugdārzs 

vasarnīcā Garciemā, kur daudz garām-
gājēju, ejot uz jūru, apstājās pamielot 
acis, bet dzīves pēdējos posmos – atgū-
tajā tēva mājā Deglava ielā.  

Pēc aktīvajām darba gaitām (sil-
tumtehnikas inženiere sava laika no-
vatoriskajām celtnēm – Jaunais Dailes 
teātris, Daugavpils kinoteātris, Valmie-
ras slimnīca, Ogres kultūras nams u.c.)

1980 un 1990s – Gandrīz nenogur-
dināma mazbērnu auklētāja un pie-
skatītāja: mazmeitas – Linda, Paula, 
Sniedze. 

1988. g. Inta Prauliņa ir viena no 
Rīgas Politiski represēto kluba dibinā-
tājām. 

No 1992. g. atgūst atņemto māju 
Augusta Deglava ielā. 

1994. g. vīrs Imants Prauliņš do-
das mūžībā. 

No 1994. g. uz pastāvīgu dzīvi Au-
gusta Deglava ielā 40-1. Iekopj savu 
dārzu. 

Turpina aktīvi piedalīties pasāku-
mos pie Brīvības pieminekļa, Okupā-
cijas muzejā, atbalsta ar ziedojumiem 
un uzstājas ar saviem vēstījumiem un 
atmiņām. 

Filmu autori un sporta žurnālisti 
turpina dokumentēt Intas Prauliņas 
atmiņu stāstus. Pēc mazmeitas Paulas 
ierosmes dāvātajā datorā raksta savas 
atmiņas par Sibīrijas gaitām. 

1997. g. 29. okt. Triju Zvaigžņu 
ordeņa I pakāpes (zeltīta) goda zīme 
(Nr. 108) sabiedriskai darbiniecei In-
tai Prauliņai. 

Pēc aktīvo sabiedrisko darbu veik-
šanas Inta pievēršas ceļošanai – vairāk-
kārtīgi tūrisma braucienos apceļo gan-
drīz visas Vidusjūras Eiropas valstis un 

Inta Prauliņa (1925 - 2020)
Inta Prauliņa – dz. Inta Ruks 1925. g. 14. oktobrī Rīgā 

INTA – DAGMĀRA (RUKS) 
Kristījis māc. K. Freudenfelds 

1925. g. decembra 13. dienā Jaunās 
Svētās Ģertrūdes evanģ. – luteriskajā 
draudzē, baznīcā.

Tēvs: Alfrēds-Voldemārs RUKS, 
ierēdnis; māte: Kristīne-Zelma-Joha-
na, dzim. Pēterson.  (Inta: māte esot 
dziedājusi Operas korī /acīmredzot, 
kādu laiku - iesp. pirms laulībām?/)

Māsas: Ausma Aistere (1916 – 
2007) un Zenta Lūse (1923 – ~1980/90s) 

Inta Ruka iesvētīta Rīgā 1948. g. 
26. septembrī Jaunajā Ģertrūdes baz-
nīcā (paraksts: Māc. K. Zviedris) 

Uzaugusi tēva, viena no Latvijas 
sporta pamatlicējiem un sporta bied-
rības Marss dibinātājiem, triju Olim-
pisko spēļu dalībnieka (ātrsoļošanā) 
Alfrēda Ruka celtajā mājā Augusta 
Deglava ielā 40. 

Agrā bērnībā dodas tēvam līdz 
apmeklēt sacīkstes, arī leģendārajā 
velotrekā: no kā iedvesma tālākajām 
sporta gaitām. Inta: sporta azarts mani 
ir aizrāvis vienmēr.

Atraktīvā meitene uzņemta arī tā-
laika V. Pūces t.s. kultūrfilmā (Cēsis – 
Latvijas Karoga šūpulis). 

Skolas gadi Rīgas pilsētas 24. pa-
matskolā (līdz 1938. g.) un vēlāk – 
Viļa Olava komercskolā.

1941. g. 14. jūnijā Intu arestē un, sa-
dalot ģimeni uz visiem laikiem, piespie-
du kārtā transportē uz Sibīriju (Krasno-
jarskas novads). Intas tēvs Alfrēds iet 
bojā jau tā paša gada 30. novembrī. 

Inta liktenīgajā vilcienā pieredz 
epizodes, kuras vēlāk tiek atspogu-
ļotas Dzintras Gekas un citu filmās, 
Baņutas Rubess veidotajā izrādē u.c.: 
atmiņas par Finku, Benjāmiņa kundzi 
(un laika gaitā arī ar citiem – Oļģertu 
Kroderu u.c.)

Sportiste. Katrā izsūtījuma vietā ar 
pašdarinātu bumbu organizē volejbola 
komandu, treniņus. Ironiskā kārtā Intu 
aicināja trenēt paši čekisti. Protams, 
Intai tas bija liels izaicinājums un arī 
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Inta Prauliņa.

Inta Prauliņa pie Brīvības pieminekļa 
Rīgā 2015. gada 14. jūnijā.
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Mūžībā aizgājis Lettonias filistrs, 57.l

Dr. VALTERS BERNHARDS NOLLE
MBBS (Monash 1966), Dip. Mech. Eng. (RMIT 1954)

Dzimis 1931. gada 31. jūlijā, Rīgā, Latvijā
Miris 2020. gada 20. martā, Džīlongā, Austrālijā

sit tibi terra levis Viņu piemiņā paturēs Lettonias saime Austrālijā

✝ Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā
draudzes mācītāja

BRIGITA SAIVA (PAEGLE)
Dzimusi 25.02.1929. Lielvārdē, Latvijā

Mirusi 22.03.2020. Port Makvorijā, Austrālijā

Mums pierūks Tava skaidrā balss,
bet Tavu dedzīgo ticību un mīlestību 
atcerēsimies vienmēr! Kvīnslandes latviešu ev. lut. draudze

Mūžībā devusies

BRIGITA SAIVA
Dzimusi 1929. gada 25. februārī Lielvārdē, Latvijā.

Mirusi 2020. gada 22. martā Port Makvorijā, Austrālijā

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma;
Labie darbi, mīļie vārdi,
Tie palika šai zemē.
T. dz. Visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem izsaka Ilze un Gunārs Nāgels

Mācītāja emerita

BRIGITA SAIVA
mūžībā

Dzimusi 1929. gada 25. februārī Lielvārdē, Latvijā.
Mirusi 2020. gada 22. martā Port Makvorijā, Austrālijā

Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nekā. (Ps 23)

Viņu mīlestībā piemin vīrs, meitas Baiba un Rita, znoti Valdis un Darens,
mazbērni Henriks un Inga, brālis Ziedonis Anglijā un radi Latvijā

✝
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to kultūras mantojumu, vairākus mēne-
šus pavada Amerikas savienotajās val-
stīs, ar ģimeni viesojas Londonā un pie 
mazmeitas Lindas tuvējos Helsinkos.

Aktīva fonda Sibīrijas bērni at-
balstītāja. 

Priecājoties par bērnu un mazbēr-
nu gaitām un panākumiem pienāk 90 
gadu jubileja

http://www.sportamuzejs.lv/index.
php/lv/jaunumi-lv/jaunumi-2015/144-
sveicam-intu-praulinu-ruku 

Jaunais gadu desmits nāk ar savām 

grūtībām. Veselība vairs ne vienmēr ir 
kā agrāk. Arī veiksmīgi veiktā (gūžas 
kaula) operācija 2019. g. augustā pra-
sa savu artavu. No 2019. g. 3. oktobra 
Inta Prauliņa savas dienas vada aprū-
pes centrā Pīlādži Alūksnes novada 
Mālupē (kaimiņos: netālu no Ērmaņu 
muižas, kuru atjauno Inga un Uģis – 
Intas vedekla un dēls).

Lai arī spēku kļuva aizvien mazāk 
un saikne ar pasauli – aizvien vārīgā-
ka, pēdējais laiks Intai tika aizvadīts 
aprūpēti, ar personāla – vietējo sirsnī-
go ļaužu uzmanību; šai laikā bija ie-
spēja vēlreiz sadraudzēties ar māti, 
nokļūt atpakaļ, sākotnēji mīlestībā kā 

senās bērnības dienās.
Intas Prauliņas (dz. Ruka) šīs ze-

mes mūžs noslēdzās 2020. g. 1. febru-
ārī astoņos vakarā. 

Intas iemīļotā mūzika – Kungs 
Dievs, Tevi lūdzam no Jurjānu Andreja 
kantātes Tēvijai– iezīmīgas tēmas gan 
idejiski, gan muzikāli un vēsturis-
ki! Svētceļnieku koris no Tanheizera, 
Bēthovens: In questa tomba oscura, 
Appasionata sonātes 2. d. (ar reliģiskā 
satura tekstu), Tirzmaliete Es dziedāšu 
par Tevi, Tēvu zeme, Verdi Rekviēms, 
Mocarta Rekviēms, Ima Sumaka (jau-
nībā), Fjodors Šaļapins u.c. 

Uģis Prauliņš

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
31. marts
Gvido, Atvars
1905. komponists Arvīds Žilinskis.
1980. latviešu hokejists Edgars Ma-
saļskis.

1. aprīlis
Dagnis, Dagne
Joku diena
1890. rakstnieks, revolucionārs Au-
gusts Arājs-Bērce.
1910. gleznotājs, Zilā ota biedrs Kārlis 
Mednis.
1925. no Ludzas apriņķa atdalīts Jaun-
latgales (Abrenes) apriņķis.
1925. dibināts Jaunlatgales (Abrenes) 
19. aizsargu pulks.
1930. rakstnieks, inž. Juris Krādziņš.
1930. aktrise Dina Kuple.
1935. likvidēta Latgales lauksaimnie-
cības biedrību savienība, kura dibi-
nāta 1922. gadā. Vienlaicīgi apstājas 
savienības žurnāls Latgolas Zemkūpis 
(1925-1935) iznākšana.
1955. žurnālists, Latvijas Nacionālā 
teātra direktors (2006-2017) Ojārs Ru-
benis.

2. aprīlis
Irmgarde
Starptautiskā bērnu grāmatu diena
1870. mācītājs, Latvijas ev.-lut. baznī-
cas pirmais arhibīskaps Teodors Grīn-
bergs.
1915. literatūras kritiķe, tulkotāja Ofē-
lija Sproģere.
1925. publicists Gunārs Vidzemnieks.
1926. izglītības darbiniece – Melbur-
nas vidusskolas direktore, zinātniece 
(mākslas vēsturniece) Anna Ziedare 
(dzimusi Vēvere).
1946. jurists, ALT aktieris Egils Sto-
kāns.

3. aprīlis
Daira, Dairis
1578. Rīgā lieli plūdi.
1865. pedagogs, literatūras vēstur-
nieks un kritiķis Teodors Zeiferts.
1905. gleznotājs Arvīds Egle.
1961. medicīnas profesors Pēteris Dār-
ziņš.

4. aprīlis
Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds, Ārvaldis

1875. atmiņu autore Ernestīne Poruka.
1919. ALTA rež. Visvaldis Dulpiņš. 
1940. lit. zinātniece Ilona Salceviča.
1945. aktrise Marina Janaus.

5. aprīlis
Aivija, Vija, Vidaga
1560. luterticīgais G. Katlers nolemj 
ordeni likvidēt, pārvēršot Livoniju par 
laicīgu mantojamu hercogisti.
1885. Iekšlietu darbinieks, robežsargs, 
Daugavpils policijas prefektūras uz-
raugs Latvijas Brīvības cīņu dalīb-
nieks, LKOK Jānis Burmeistars.
1910. mākslinieks, grafiķis, izglītības 
darbinieks Jāzeps Delvers.
1920. literatūras kritiķe, tulkotāja, bib-
liogrāfe Skaidrīte Sirsone.
1948. politologs, sociologs Dr. Uldis 
Ozoliņš.

6. aprīlis
Dzinta, Zinta, Vīlips, Filips
1925. dzejniece Velta Saulīte.
1940. dziedātāja Astra Krēsliņa.
1947. sabiedrisks darbinieks Jaunzē-
landē Miervaldis Altments.  ■

Inta Prauliņa (1925 - 2020)
Turpinājums no 13. lpp.

mūsu darbs, dienests ir ļoti saliedēts 
un turpina darīt to, kas šajā situācijā 
ir jādara.“

Abas puses apspriedās par situāci-
ju ar koronavīrusa Covid-19 ierobežo-
šanu. Valsts prezidents interesējās par 
aizsardzības līdzekļu nodrošinājumu. 
L. Cipule uzsvēra, ka darbinieki ir 
aizsargāti visaugstākajā līmenī, un tas 
ir tāpēc, ka NMPD ir sācis ļoti laicīgi 
gatavoties jau pie pirmajām ziņām par 
vīrusa izplatību pasaulē. L. Cipule arī 
uzsvēra, ka pateicas visiem, kuri atbal-
sta NMPD darbu, tai skaitā Veselības 
ministrijai, Satiksmes ministrijai un 
Ministru kabinetam kopumā.

Tāpat NMPD direktore Liene Ci-
pule uzsvēra, ka Latvijas uzņēmēju 
iesaiste ir apsveicama un ļoti nepie-
ciešama šajā situācijā, jo tas pāro-

rientē ražošanu valsts iekšienē, radot 
tos produktus, kas šobrīd sabiedrībā 
ir pieprasīti, un tas vairo kopējās aiz-
sardzības spējas pret vīrusa izplatību. 
Tāpat L. Cipule vēlreiz aicināja visu 
sabiedrību būt ļoti atbildīgiem un ievē-
rot NMPD sniegtās vadlīnijas.

E. Levits sarunas noslēgumā vēl-
reiz pateicās NMPD un visiem dažādu 
profesiju pārstāvjiem, kuri ir iesaistīti 
šī vīrusa ierobežošanā, par augsto ga-
tavību un profesionālo darbu.

Valsts prezidents Egils Levits šo-
dien ir nosūtījis arī pateicības vēstuli 
ārstiem, ārstu palīgiem, medmāsām, 
NMPD šoferiem, dispečeriem, labora-
toriju darbiniekiem, atbildīgo dienestu 
vadītājiem un medicīniskās palīdzības 
koordinatoriem: „Mēs visi apzinā-
mies, ka epidēmijas izplatības laikā 
tieši jūs esat visvairāk apdraudēti. Jūs 
pildāt savu profesionālo pienākumu 
un piepildāt savu aicinājumu. Bet ne 

tikai – jūs mūsu labā strādājat nesav-
tīgi un pašaizliedzīgi. Es izsaku jums 
vislielāko cieņu un pateicību savā un 
visas mūsu tautas vārdā.“

Vēstulē Valsts prezidents arī uz-
sver, ka šis ir pārbaudes laiks visai 
mūsu sabiedrībai, katra cilvēka at-
bildīgumam, disciplinētībai, apzinī-
gumam un rūpēm par līdzcilvēkiem. 
„Ārkārtas situācija atgādina par 
medicīnas darbinieku patieso nozīmi 
sabiedrībā, veselības nozares nozīmi 
mūsu valstī un valsts politikā. Tā at-
gādina, ka veselības aprūpe nav abs-
trakti skaitļi, bet katra mūsu veselī-
ba un dzīve. Esmu pārliecināts, ka šī 
ārkārtas situācija ilgtermiņā kļūs par 
katalizatoru apņēmībai sakārtot un at-
bilstoši finansēt veselības aizsardzības 
sistēmu. Latvijas cilvēkiem tas ir ne-
pieciešams,“ tā E. Levits.

LV prezidenta kanceleja
25.03.2020.

Valsts prezidents pateicas...
Turpinājums no 2. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2020. gada 28. martā

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 26. martā.
€1 = 1,81620 AUD
€1 = 0,91348 GBP

€1 = 1,85300 NZD
€1 = 1,09810 USD

Adelaidē
Sestdien, 28. martā, plkst. 11.00 ALB 
namā LAIMAS pavārmākas kursi – 
Ulla Gicašvili demonstrēs savu iecienīto 
borčs zupas recepti. Dalības maksa $5.
Svētdien, 29. martā, plkst. 9.30 Tāla-
vas Mazajā zālē novuss.
Svētdien,  29.  martā, plkst. 14.00 
8 Avenue Road, Paradise svinēs tautas 
tērpu svētkus.
Ceturtdien, 2. apr., plkst. 10.00 spēlēsim 
Scrabble (latviešu un angļu valodā) un 
ēdīsim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Sestdien, 4. apr., plkst. 11.00 Tālavas 
dārzā Adelaides Latviešu skola svinēs 
Lieldienas latviskā olu krāsošana, ri-
pināšana, šūpošanās un citas Lieldienu 
nodarbes. Varēs dabūt arī ceptas de-
sas, kūkas ar kafiju un citus labumus. 
Kā parasti, būs arī loterija. Lūdzu pie-
sakieties https://www.trybooking.com/
BJEXK vai personīgi pie skolas pārzi-
nes Mārītes Rumpes tālr. 0431 056 045 
vai adelaidesskola@gmail.com
Svētdien, 5.  apr., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novuss.
Pirmdien,  6.  apr., plkst. 10.00 DV 
namā Vanadžu kopas sanāksme.
Otrdien,  7.  apr., plkst. 11.30 ALB 
namā notiks Rosmes pusdienas. Visi 
laipni aicināti. Dalības maksa $5.
Ceturtdien, 9. apr., plkst. 10.00 spēlēsim 
Scrabble (latviešu un angļu valodā) un 
ēdīsim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Piektdien,  10.  apr., plkst. 11.00 Lielā 
Piektdiena, dievkalpojums ar dievgaldu.
Piektdien,  10.  apr., plkst. 11.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu.
Svētdien,  12.  apr., plkst. 11.00 Kris-
tus augšāmcelšanās svētki, dievkalpo-
jums ar dievgaldu.
Svētdien, 12. apr., plkst. 11.00 Kristus 
augšāmcelšanās svētki – dievkalpo-
jums ar dievgaldu. Draudzes dāmu ko-
mitejas rīkotais kafijas galds paredzēts 
pēc dievkalpojuma baznīcas zālē.

Brisbanē
Sestdien,  28.  martā, plkst. 13.00 Nāc, 
nākdama, Lieldieniņa! – Lieldienu sarī-
kojums Latviešu namā. Rotaļas un spēles. 
Pusdienas ($15). Olu krāsošana (dalības 
maksa $10). Pieteikties līdz 18. martam: 
brisbanelatviancommunity@gmail.com
Sestdien,  4.  apr., plkst. 13.00 Bris-
banes Latviešu biedrības pilnsapulce 
Latviešu namā.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Piektdien, 10. apr., plkst. 13.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu.

Svētdien, 12. apr., plkst. 9.00 Lieldienu 
svētdienas rīts. Lūdzu ņemt līdzi grozi-
ņus. Visi mīļi gaidīti pie D. un R. Va-
nagiem, 86 Burns Parade, Chapel Hill.

Kanberā
Svētdien,  12.  apr.,  Kanberas  Lat-
viešu biedrības aprīlī iecerētie Liel-
dienu  svinēšana  un  jūnijā –  Jāņu 
līgošana – abi sarīkojumi sakarā ar 
Covid-19 sērgu tiek ATCELTI. 
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Piektdien, 10. apr., draudzes paredzē-
tais Lielās Piektdienas dievkalpojums, 
sakarā ar pašlaik izplatīto Covid-19 
sērgu, tiek atcelts – NENOTIKS. 

Melburnā
Sestdien, 28. martā, ATCELTA Mel-
burnas Latviešu biedrības pilnsapulce.
Sestdien, 28. martā, ATCELTA Lat-
viešu ciemā paredzētā Ciemiņu diena 
ģimenēm un draugiem.
Sestdien, 4. apr., plkst. 12.00 ATSAUK-
TAS Vanadžu pusdienas DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Sākot ar 22. martu, visi dievkalpoju-
mi tiek ATCELTI līdz maija beigām.

Pertā
Svētdien, 5. apr., plkst. 13.00 Dauga-
vas Vanadzes aicina uz Aukstā galda 
pusdienām. Visi laipni gaidīti!
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Krīzes laikā Dievkalpojumi nenotiks, 
jo nav atļauts. Tā vietā Mācītājs Balodis 
sniegs virtuālos svētbrīdīžus – https://
us04web.zoom.us/j/2288269337.
Svētbrīži notiks tajā laikā, kad bija pare-
dzēti dievkalpojumi:
Svētdien, 5. apr., plkst. 10.30.
Ceturtdien, 9. apr., plkst. 18.00.
Piektdien, 10. apr., plkst. 15.30 – Lie-
lā Piektdiena.
Svētdien, 12. apr., plkst. 10.30.

Sidnejā
Sestdien, 28. martā un svētdien, 29. 
martā, ATCELTS Filmu festivāls 
Latviešu namā.
Trešdien,  1.  apr., plkst. 13.00 zolīte 
Latviešu namā.
Piektdien,  3.  apr., plkst. 11.00 AT-
CELTS Senioru saiets Latviešu namā.
Sestdien,  4.  apr., plkst. 12.00 DV 
namā pusdienas un draudzīgais saiets.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
SAKARĀ AR COVID-19 dievkalpo-
jumi Svētā Jāņa baznīca patreiz AT-
CELTI. Paredzētie Dārza svētki arī 
ir ATCELTI.

Draudzes mācītāja svētrunas pieeja-
mas YouTube:
https://youtu.be/lpvFyXblDO4
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 29. martā, plkst. 9.30 V Ga-
vēņa dievkalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien,  2.  apr., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific Fair 
iepirkšanās centram). Ieejot bibliotēkā, 
sekot norādījumam uz Meeting Room A.

Zviedrijā
Sestdien, 28. martā, Stokholmas Lat-
viešu amatierteātra izrāde Burvīgie 
blēži ATCELTA.
Piektdien, 10. apr., plkst. 18.00 Stok-
holmas latviešu draudzes Meditācijas 
vakars – Somu baznīcas draudzes tel-
pās Slottsbacken 2, Gamla Stan).
Svētdien,  12.  apr., plkst. 14.00 Somi 
baznīcā, Finska kyrkan, Slottsbacken 2., 
Gamla Stan; Stokholmas latviešu ev. lut. 
draudzes Lieldienu dievkalpojums. Pēc 
dievkalpojuma draudzes namā kafijas 
galds. Tuvāka informācija būs atrodama 
mājas lapā www.draudzes.se

Latvijā
Ministru  kabineta  rīkojums  (spēkā 
līdz 14. aprīlim):
4.5. atcelt un aizliegt neatkarīgi no to 
apmeklētāju skaita visus sabiedrībai 
publiski pieejamos svētku, piemiņas, 
izklaides, kultūras, sporta, atpūtas pasā-
kumus (tajā skaitā naktsklubos un disko-
tēkās), sapulces, gājienus un piketus (at-
bilstoši likuma Par sapulcēm, gājieniem 
un piketiem minētajām definīcijām), 
reliģiskās darbības veikšanu pulcējoties.
Sestdien,  28.  martā, Latvijas Nacio-
nālā opera un balets sadarbībā ar savu 
ilggadējo patronu Latvijas Mobilais Te-
lefons (LMT) ja u otro nedēļu turpina 
digitālo ciklu Piektdienas un sestdienas 
vakars Operā. 27. martā skatītāju uz-
manībai tika piedāvāta Džuzepes Verdi 
opera Makbets, bet 28.martā –  Šar-
la Guno opera Fausts. Ieraksti LMT 
Vied televīzijā un LMT Straumē (http://
straume.lmt.lv) būs pieejami 48 stun-
das. Pie katras pārraides būs skatāms 
arī operas vēsturnieka Mikus Čežes 
video komentārs par izrādi.  ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
UZMANĪBU! Sakarā ar drošības pasākumiem vīrusa izplatīšanas ierobežošanai, ir iespējams, ka 
gandrīz visi pieteiktie sarīkojumi tiks atcelti vai pārlikti uz vēlāku laiku.


