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Ziedošais stāds Melburnā oktobrī.

Latvijā Covid-19 izplatās straujāk
Inficējas arvien vairāk gados jaunu cilvēku
Latvijā Covid-19 pēdējā mēneša laikā izplatās daudz straujāk, nekā
pavasarī, taču infekcijas
apturēšanai iedarbīgi ir
tie paši līdzekļi, kas palīdzēja pavasarī – fiziskā distancēšanās un higiēna.
Šobrīd ar Covid-19 inficējas arvien
vairāk gados jaunu cilvēku, kuri arī

var saslimt ar Covid-19 vidēji smagā
vai smagā formā. Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) 16. oktobra datiem, no 63 šobrīd stacionētajiem
Covid-19 pacientiem, 13 saslimušie ir
vecumā no 10 līdz 49 gadiem. Slimība
ar vidēji smagu gaitu norit 11 pacientiem vecumā no 10 līdz 49 gadiem, bet
ar smagu gaitu – diviem.

Šonedēļ reģistrēts pirmais Covid-19 pacienta nāves gadījums Latvijā
vecuma grupā no 30–35 gadiem.
„Cilvēks var inficēt citus divas
dienas pirms viņam pašam parādās
simptomi, raksturīgākie no kuriem
ir klepus, kakla sāpes, temperatūra,
Turpinājums 9. lpp.

Bezpiederīgo mirušie kļūst par „preci“ Saturs
Austrālijas ziņas............................ 2, 4, 14, 15
cīņā par valsts un pašvaldību pabalstiem
Policija
uzsākusi
krimināllietu, aizdomās
par to, ka kāda apbedīšanas kompānija varētu
būt negodprātīgi tikusi
pie mirušo apbedīšanai
paredzētajiem valsts pabalstiem par
personām, kurām nav bijis tuvinieku.
Fakts policijas uzmanības lokā nonācis pēc vairāku bezpiederīgo mirušo
pazušanas no slimnīcas morga, ziņo
Latvijas Televīzijas raidījums de facto.
Pēc likuma par bezpiederīgo mirušo apbedīšanu atbildīga pašvaldība un
Rīgā viņu kremāciju veic firma, kas
atlasīta iepirkumā pēc zemākās cenas
principa. Taču iespējams, ka apbedītāji, piekļūstot personu datiem, uzzina,
kāds būtu valsts pabalsts, ja viņi uzņemtos apbedīšanu kā piederīgie, un
izvēlas finansiāli izdevīgāko ceļu.
Apbedīšanas firma Ozir pērn no-

vembrī no Stradiņa slimnīcas saņēma
paziņojumu par vairākiem mirušajiem,
kuriem nav pieteicies neviens piederīgais. Ar Rīgas pašvaldību 2019. gada
24. oktobrī noslēgtais līgums paredzēja, ka Ozir šādos gadījumos izdevumā
Latvijas Vēstnesis ieliek sludinājumu
par personas atzīšanu par bezpiederīgo
mirušo. Un desmit dienas vēlāk mirušo
kremē. Tā kā tuvinieki nepieteicās, apbedītāji devās uz slimnīcu pēc diviem
mirušajiem. Taču morgā to vairs nebija.
SIA Ozir pārstāve Sanita Heinsberga stāsta, ka, aizbraucot uz slimnīcas
morgu, tika konstatēts, ka šo bezpiederīgo mirušo nav. Faktiski tie jau bijuši izsniegti, bet slimnīcas pārstāvji nav bijuši
informēti, ka ir jauns komersants, kurš ir
tiesīgs šo pakalpojumu sniegt, un tie ir izsniegti iepriekšējā līguma komersantam.
Turpinājums 6. lpp.
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Jauktā kora „Dziesmu laiva“ mēģinājums, diriģente Lilita Daenke.

Kā iet latviešu koriem pandēmijas laikā?
Jauktais koris Adelaide „Dziesmu laiva“

Gatavoju rakstus par latviešu koriem gan Austrālijā, gan citur pasaulē, lai uzzinātu, kā tiem klājas šajā pandēmijas
laikā. (Skat. LL611 un LL616). Šoreiz par jaukto kori Adelaidē – „Dziesmu laiva“.
Kā klājas Adelaides latviešu jauktajam korim „Dziesmu Laivai“? Kā veicas ar ALKD Kopkora
koncerta dziesmu apguvi, jo ļoti ceram, ka nākamgad varēsim doties uz Kultūras dienām Sidnejā.
Cik kupli tiek apmeklēti mēģinājumi? Cik bieži sanākat kopā?

„Dziesmu laivas“ diriģente un mākslinieciskā vadītāja Lilita Daenke stāsta
Tiekamies
katru
pirmdienas vakaru, protams, ievērojot visus valdības noteikumus – attālināti sēžot vienam no
otra, ievērojam visas dezinfekcijas prasības utt.
Jūlijā, kad iesākām mēģinājumus
pēc pirmā Covid-19 viļņa, bijām ļoti
noilgojušies viens pēc otra, bijām priecīgi atkal sanākt kopā. Divas nedēļas
mēģinājām, un tad trešajā nedēļā bija
gadījums, kad daži studenti manā skolā bija gājuši uz citu skolu, kurā bijuši
Covid vīrusa inficētie. Līdz ar to mēģinājumi bija jāaptur un dažas nedēļas nenotika. Laimīgā kārtā nekādas
inficēšanās nebija notikušas – neviens
no manas skolas nesaslima, un pēc divām nedēļām mēs varējām atsākt mēģinājumus. Sanākam kopā apmēram
35 dziedātāji. Prieks, ka tagad ir ļoti
daudz dziedātāju.
Gada sākumā ļoti cītīgi mācījāmies gaidāmo Kultūras dienu Kopkora
koncertam paredzētās dziesmas; februārī dziedājām kopā ar kori no Latvijas BALSIS. Tagad esam iemācījušies
Trīs zvaigznes, bet turpināsim apgūt
repertuāru nākamajā gadā.
Izlēmām, ka mums tomēr vajag
kādu tuvāku mērķi, uz ko gatavoties.
Korim ir grūti mācīties dziesmas, ja
nav mērķis, kam to darām. Ja vien
apstākļi atļaus, tad izdomājām sekojošo – dziedāsim Dziesmas ar Māras
Zālītes tekstiem. Nospraudām sev datumu, kurā varētu notikt koncerts, un
tas ir 1. novembrī plkst. 14. Tālavas
Lielajā zālē.
Viss patreiz iet labi, un to varēsim veikt. Koncertā paredzētas divas

daļas, t.i., ar starpbrīdi. Un šis nebūs
tikai Dziesmu laivas kora koncerts,
tā būs tāda Muzikāla pēcpusdiena, jo
esmu pieaicinājuši arī mūsu Adelaides
DV vīru kori Daugava, lai nodzied dažas dziesmas, kā arī visus, kas dara ko
muzikālu. Mums ir daži jauni solisti,
kā piemēram, Zanda Šulca, kas ļoti
labi dzied. Viņa ir no Latvijas, bet pašlaik ar savu ģimeni dzīvo šeit Adelaidē. Dziedās divas mazas meitenītes no
latviešu skoliņas. Vilnis Jankovskis –
ģitārists un labs mūziķis – arī dziedās,
uzstāsies mūsu labi pazīstamie Četri
kaķēni, kā arī būs citi muzikanti un
dziedātāji un būs – muzikāli pārsteigumi.
Ir tik daudz skaistu dziesmu, no
to apguves mēs paši mācāmies. Esam
daudzas no šīm dziesmām dziedājuši,
bet neesam salikuši kopā, ka visus šos
skaistos vārdus ir rakstījusi dzejniece
Māra Zālīte. Viena no dziesmām, kas
visiem ir tik labi zināma un mīļa – Tik
un tā (Ulda Stabulnieka mūzika). Tik
skaisti vārdi! Ar šo dziesmu mēs noslēgsim koncertu, piedaloties visiem
koncerta dalībniekiem.
Bet ir arī vēl daudz tādas dziesmas, ko mēs visi Austrālijā zinām un
esam dziedājuši, piemēram, no rokoperas Lāčplēsis, kā arī dziesma, ko
mācāmies uz nākamajām Kultūras
dienām Trīs zvaigznes. Tad vēl ir ļoti
skaista dziesma, ko māca Vasaras vidusskolā – Manā sirdī (Lolitas Ritmanes mūzika).
Aicinām visu uz koncertu, gaidīsim!
Ar diriģenti Lilita Daenki sarunājās
Ilze Nāgela (attālināti!).
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Sveicināti, lasītāji!
Melburnā Covid-19,
tā sauktais „Otrais vilnis“, ir pārvarēts, bet
stingri ierobežojumi ir
vēl spēkā. Latvijā „Otrais vilnis“ plosās ar
visu spēku, bet ierobežojumi ir salīdzinoši viegli. Un vēl arvien „gudrinieki“ noliedz Covid-19 bīstamību, un
noliedz to, cik viegli tas pārnēsājams,
neievērojot drošības pasākumus.
Vēl nesen dzirdējām apgalvojumu,
ka koru mēģinājumi ir bez riska, un
ka tikai vienreiz visā pasaulē ir konstatēta inficēšana kora mēģinājumā
vai koncertā. Tas esot bijis Amerikā,
un turienes amatierkoris vispār neesot
uzskatāms par kori Latvijas izpratnē.
Patiesība ir tāda, ka ir zināmi vairāki
gadījumi, kad koros notiek inficēšanās. Piemēram, Nīderlandē, īsi pirms
ierobežojumu ieviešanas, Amsterdamas jauktais koris sniedza koncertu
Concertgebouw auditorijā. Neilgi pēc
koncerta 102 no 130 koristiem saslima
ar Covid-19, viens 78 gadus vecs korists nomira, trīs koristu dzīvesbiedri
nomira, un diriģents smagi saslima.
Tāpat 50 Berlīnes Katedrāles koristi saslima ar Covid-19 pēc mēģinājuma martā, un ir bijuši līdzīgi gadījumi Anglijā un citur.
Var jau teikt, ka tas bija pandēmijas
sākumā, kad vēl nepievērsa tik lielu uzmanību distancēšanai un maskām. Bet
izskanējušais apgalvojums, ka tāda lieta
nevarētu notikt Latvijā, kur ir ļoti stingra
koru disciplīna, ir izrādījies par nepatiesu. Kultūras ministrs pirmdien atklāja,
ka Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNOB) korī ir atklāti četri Covid-19
slimnieki. Līdz ar to LNOB pārtrauks
publisko darbību līdz 1. novembrim.
Vēl pie tam 10 no 24 Latvijas Radio kora
dziedātājiem atklāts Covid-19, un atcelti
koncerti 21. un 30. oktobrī.
Zināšanas par Covid-19 un kā tas
izplatās visu laiku uzlabojas. Uzliesmojuma sākumā domāja, ka Covid-19
ir pilienu infekcija, un šķaudot, klepojot vai pat tikai runājot vai dziedot, pilieni nelido tālāk par 2 metriem. Tāpēc
arī pietiktu ar 2 metru distancēšanos.
Tagad lielu ticamību iegūst pārnešana
ar vēl sīkākiem pilieniņiem – aerosoliem, kuri paliek gaisā ilgāku laiku,
ceļo tālāk par diviem metriem un var
izplatītas pa veselu telpu, sevišķi, ja tā
nav labi vēdināta. Ir zināms, ka dažas
citas lipīgas slimības, kā piemēram,
tuberkoloze, var izplatīties šādā veidā.
Ja cilvēks ir inficējies ar Covid-19,
tad viņš var inficēt citus pat pirms pašam parādās simptomi. Tas nozīmē,
ka mēs neviens nevaram būt drošs,
vai esam ar, vai bez Covid-19 un vai
varam to nodot tālāk. Tieši tāpēc masku valkāšana ir obligāta – lai aizturētu izelpā pilienus un pilieniņus, kuri,
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Kampaņa samazināt ēku
enerģijas patēriņu
Vaidere kļūst par Eiropas Renovāciju vēstnieci Latvijā
Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Inese Vaidere (ETP) kļuvusi par
Eiropas Renovāciju vēstnieci Latvijā.
„Esmu pagodināta uzņemties šo
pienākumu Latvijā skaidrot par iespējām izmantot ES finansējumu, lai atjaunotu ēkas. Tas ir jo īpaši aktuāli tagad, kad uzmanības centrā ir Eiropas
zaļā kursa ieviešana, kurā siltinātām
un energoefektīvām ēkām būs ļoti liela
loma, lai samazinātu videi kaitīgo izmešu apjomu. Tādēļ vēlos popularizēt
ēku atjaunošanu un aicināt iedzīvotājus uzlabot savu dzīves telpu,“ uzsver
deputāte, kura ir vienīgā Latvijas pārstāve projektā Renovate Europe.
Viņa informē, ka Renovate Europe
ir Eiropas mēroga kampaņa, kuras
mērķis ir veicināt ēku renovāciju, lai
par 80% samazinātu to enerģijas patēriņu līdz 2050. gadam. Tieši būvniecības nozarei ir galvenā nozīme ES energoefektivitātes mērķu sasniegšanā, jo
ēkas ir atbildīgas par 40% no energopatēriņa un trešo daļu no CO2 emisijām.
„Enerģētikas sektors rada lielākos
siltumnīcas efekta gāzu izmešus Latvijā. Tādēļ būs nepieciešams rīkoties vērienīgi, lai ievērojami mazinātu enerģijas patēriņu dažādās nozarēs, tai
skaitā ēku apsildīšanā. Ēku renovācija
sniedz daudzus ieguvumus – tie ir gan
zemāki apkures rēķini iedzīvotājiem,
gan videi draudzīgāki, drošāki un patīkamāki mājokļi. Tomēr šobrīd Latvijā
renovācija nenotiek pietiekamā apjomā – pēdējos desmit gados atjaunotas ir tikai 802 ēkas un 75% no visām
ēkām joprojām nav energoefektīvas.
Lai samazinātu enerģijas patēriņu, izmešus un sasniegtu Eiropas zaļā kursa
mērķus, nākamajā desmitgadē renovāciju apjoms būs ievērojami jāpalielina,
it īpaši siltinot daudzdzīvokļu mājas,“
skaidro deputāte, kura strādā EP Ekonomikas un Vides komitejās.
I. Vaidere uzsver, ka no 2021. gada

Inese Vaidere.

FOTO Ineses Vaideres birojs
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Latvijā ieplūdīs ievērojami Eiropas
līdzekļi, kurus varēs izmantot, lai izvērstu gan dzīvojamo, gan sabiedrisko
ēku renovāciju. „Energoefektivitātes
veicināšanas pasākumi ir gudrs ieguldījums, kas palīdzēs mūsu uzņēmējiem
pārvarēt pandēmijas radītās ekonomiskās grūtības un radīs darbavietas.
Protams, šīs investīcijas jāveic sabiedrībai atklātā veidā un stingri kontrolējot tēriņus,“ piebilst deputāte.
Deputāte pozitīvi vērtē Eiropas Komisijas 14. oktobrī prezentēto Renovācijas viļņa stratēģiju. „Šobrīd cilvēki
nereti nolemj atlikt dzīvojamo ēku renovāciju, jo tas šķiet dārgs, ilgs un sarežģīts process, un nav zināms, cik ilgā
laikā ieguldījumi atmaksāsies. Tuvākajā
laikā EP Vides komitejā sāksim vērtēt
konkrētus priekšlikumus, kā ievērojami
paātrināt ēku renovāciju,“ norāda I. Vaidere. Komisija piedāvā finansējuma saņemšanu padarīt vienkāršāku un ātrāku,
uzlabot izmantoto materiālu kvalitāti un
būvniecības darbaspēka prasmes, kā arī
noteikt augstākus energoefektivitātes un
ēku vizuālos standartus.
Ģirts Salmgriezis,
ETP grupas Latvijas preses un
komunikācijas padomnieks
2020. gada 15. oktobrī
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iespējams, satur Covid-19. Mutes un
deguna masku valkāšana arī daļēji aizsargā valkātāju, bet ne 100%, jo var arī
inficēties, ja šie pilieniņi nokļūst acīs.
Kareivīgie masku nevalkātāji ir
neganti egoisti, kuriem ir vienalga, vai
viņi kādam nodod bīstamu slimību, un

ir vienalga, vai kāds cieš un pat mirst
viņu ērtības dēļ. Covid-19 ir īpaši nejauka, un tikai ar lielām grūtībām ir
panākts tas, ka šogad no tā ir miruši
tikai 1 miljons cilvēku pasaulē.
Paturēsim Latviju drošu!
GN
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Divi mākslinieki, trīs izstādes

FOTO Ojārs Greste

***
Harijs Piekalns ir ieguvis maģistra grādu tēlotājā
mākslā 2018. gadā. Savā mākslā Piekalns izmanto latviešu kultūras ikonogrāfiju abstraktā formā, lietojot okera
krāsas, kuras viņš pats iegūst dažādās Austrālijas vietās.
Piekalnam latviešu rakstu abstraktizēšana un paša atrasto
krāsu pigmentu gatavotās krāsas ir metafora dziļākiem jēdzieniem par simboliem un piederību.
Savā instalācijā ezera krastā Harijs Piekalns kā motīvu
ir izmantojis vietējo aborigēnu simbolu ūdeņiem, kas ir arī
tas pats, kā viens no latviešu simboliem – Māras zīme. Pamata simbols ir sakombinēts līnijās, kuras veido kubu perspektīvā. Piekalns nosaucis savu darbu Atvērtais kubs (Open
Cube) – par godam šīs planētas apputeksnētājiem.
***
Imanta Tillera izstādē ir redzami jauni darbi, ku- Harijs Piekalns. CONTOUR 556.
riem tēmas veidojas ap gleznu Terra Nullius (Neapdzīvota zeme), Tillera 11. darbs viņa Diasporas (Diaspora)
sērijā. Terra Nullius ir meditācija par iespējām, likteni,
patiesību, šaubām un meliem, skatoties no 2020. gada lielo
ugunsgrēku perspektīvas, kuri arī apdraudēja mākslinieka māju un studiju Kūmā (Cooma). Šis darbs ir redzams
kopā ar Tillera 1989. gada
nozīmīgo darbu Uz mirdzošo gaismu (Towards the Shining Light), kurš izceļ tēmas
Tillera 40 gadu gleznošanas
projektā Spēka grāmata (The
Book of Power).
Galerijā būs skatāma
arī dokumentālā filma Ceļš
uz nekurieni (Journey to
Nowhere), kura tika filmēta Tillera izstādei Latvijas
Nacionālā mākslas muzejā
2018. gadā.
Imanta Tillera izstādītās gleznas ir redzamas šeit:
http://www.milanigallery.
com.au/exhibit/terra-nullius
Tiem, kam ir iespējams,
iesaku apmeklēt šīs divas
atšķirīgās un interesantās izstādes!
Ojārs Greste Imants Tillers savā darbnīcā 2020. g.
Imants Tillers. „Terra Nullius“.
Laikrakstam „Latvietis“ 16. oktobrī.
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Harijs Piekalns. BLAZE FOURTEEN.

FOTO no Imanta Tillera personīgā arhīva

Harijs Piekalns – BLAZE FOURTEEN –
Canberra Contemporary Art Space Gallery; 44 Queen Elizabeth Terrace, Parkes,
ACT 2600.
Izstādes skatāma no 5. septembra līdz
1. novembrim, 2020. Galerija atvērta otrdien – sestdien, plkst 11.00 – 15.00.
CONTOUR 556 – izstāde notiek ap Berlija Grifina ezera (Lake Burley Griffin) krastmalu (ezers ir 556 m virs jūras līmeņa): https://www.contour556.com.au/2020 Izstāde
skatāma no 9. līdz 31. oktobrim, 2020. Harija Piekalna
instalācija atrodama Commonwealth Avenue tilta dienvidu
galā, austruma pusē.
***
Imants Tillers – TERRA NULLIUS – Milani Gallery; 270 Montague Road, West End, Brisbane, QLD 4101,
tālr. 07 3846 6046.
Izstāde skatāma no 17. oktobra līdz 14. novembrim, 2020. Galerija atvērta trešdien – sestdien,
plkst. 11.00 – 17.00.

FOTO Ojārs Greste

Piekalns – Kanberā. Tillers – Brisbanē.
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Atstājot mājas Otrā pasaules kara beigās
Latvieši pasaulē muzeja oktobra mēneša priekšmets

...paņemtas līdzi, izbraucot bēgļu
gaitās 1944. gada 11. oktobrī.
Karolīnes un Kārļa Dinsbergu māja Prinču ielā tika uzbūvēta
1911. gadā uz zemes gabala, ko Karolīnei bija novēlējusi viņas vecāmāte.
Otrā pasaule kara laikā šajā ģimenes
īpašumā dzīvoja Karolīne, viņas dēls
Gustāvs – tālbraucēju kapteinis, un
viņas meita, skolotāja Mērija Ziemele,
ar savām trim meitām – Līgu, Gitu un
Valdu. 1944. gada oktobrī Karolīne ar

Māja Prinču ielā Nr. 4, Ventspilī.

FOTO „LaPa“ muzejs
FOTO no Pētera Korsaka privātā arhīva

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.
Cena $7 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $40.

FOTO „LaPa“ muzejs

Atslēgas no mājas Ventspilī,
Prinču ielā Nr. 4,

meitu un mazmeitām devās bēgļu
gaitās. Sapakojušas mantas, viņas
aizslēdza
mājas
durvis. Visu turpmāko dzīvi viņas
šīs atslēgas glabāja, lai tās būtu pie
rokas, kad ģimene
beidzot atgriezīsies mājās. Okupācijas laikā Prin- Atslēgas no mājas Ventspilī, Prinču ielā Nr. 4, paņemtas
ču ielu pārdēvēja līdzi, izbraucot bēgļu gaitās 1944. gada 11. oktobrī.
par Gogoļa ielu,
bet mājā izmitināja svešus ļaudis. Kad Līga un
Valda pirmo reizi
apciemoja Latviju
1990. gadā, māja
jau bija avārijas
stāvoklī un drīz
vien tika nojaukta.
1951. gadā Augustdorfas bēgļu
nometnē
(Vācijā) Līga Ziemele
rakstīja savas atmiņas par izbraukšanu: „Neskaitāmi
ļaužu bari plūda Bēgļu rati, atstāti ostā 1944. gadā.
cauri Ventspilij.
Jau labu laiku
gāju vakaros uz Ostmalu skatīties, Latviju. Un man pēkšņi palika kaut kā
kā to atstāj kuģi viens pēc otra, pilni ļoti žēl.“
cilvēkiem. ...tad piepeši – arī mums
Marianna Auliciema
bija pienākusi kārta braukt. ....Tur bija
„Latvieši pasaulē – muzejs un
neparasti dzīva kustība – ļaudis nāca
pētniecības centrs“
un gāja, lielāki un mazāki kuģi stāvēja noenkuroti tuvu krastam. Uz kāda
no tiem tika novietotas mūsu mantas,
vēlāk uzkāpām arī paši. Tas notika lielā steigā. Pa šo laiku bija jau krietni
satumsis, jo bija
jau oktobris. Visi
iznācām uz klāja.
Krastmalā šur tur
redzējām ugunis,
pie debesīm neparasti spoži mirdzēja zvaigznes.
Kuģis atraisījās
no krastā. Dievs,
svētī
Latviju...
pārskanēja palicēju pulkam. Visos
kaktos šņukstēja,
daži skaļi lūdza
Dievu. Man teica,
lai vēl pēdējo rei- Mērija Ziemele ar meitām Līgu, Gitu
zi paskatoties uz un Valdu Ventspilī, 1944. gada martā.
FOTO „LaPa“ muzejs

Kad 1944. gada oktobrī padomju armija
jau bija okupējusi lielāko Latvijas daļu, aptuveni 180 000 Latvijas
iedzīvotāji devās bēgļu
gaitās, cerēdami rast
patvērumu Rietumos.
Daļa bēgļu izbrauca no Rīgas, Liepājas vai Ventspils ostām lielajos vācu
evakuācijas kuģos, daļa – mazās zvejnieku laiviņās no Kurzemes krasta
devās uz Zviedriju. Pirmajos pēckara gados, dzīvodami bēgļu nometnēs
Vācijā, Dānijā, Beļģijā un Austrijā,
bēgļu vairums vēl ticēja, ka Latvija
atgūs brīvību un viņi drīz vien varēs
braukt mājās. Taču tā nenotika. Tikai pēc pusgadsimta bēgļiem un viņu
pēcnācējiem radās iespēja atgriezties
Latvijā. Lielākā daļa ģimenes īpašumu
vairs neeksistēja vai arī nebija atpazīstami. Nereti māju vispār nebija vai arī
tās līdzinājās graustiem. Tajās dzīvoja
sveši cilvēki.
Muzeja Latvieši pasaulē krājumā
glabājas priekšmeti, fotogrāfijas un intervijas par latviešu bēgļu gaitām Otrā
pasaules kara laikā.
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Bērnu slimnīcas pacienti pagatavo īpašas ziepes
Vai zināji, ka tieši Latvijas ķīmiķu komanda ir izstrādājusi Eiropā pirmās plastilīn
ziepes, jo kāpēc mazgāt rokas vienkārši ar
ziepēm, ja pirms tam no ziepju gabala var izveidot pats savu zvēriņu, burtiņus vai puķi?
Bērnu slimnīcas novietnes Gaiļezerā psihiatrijas un rehabilitācijas nodaļu pacienti,
izmantojot Latvijas uzņēmuma Stenders izstrādātās plastelīnziepes, izveido paši savas ziepītes, lai roku mazgāšana
kļūtu vēl aizraujošāka!
Zinātniski ir pierādīts, ka plaukstu sīkā motorika ietekmē bērna redzi, koordināciju, atmiņu un spēju koncentrēties. Tā kā smadzeņu centri, kas atbild par pirkstu veiklību
un valodas spējām, atrodas viens otram blakus, sīkā motorika ievērojami ietekmē arī valodas attīstību.
Plastilīns ir lieliski piemērots sīkās motorikas attīstīšanai un plaši tiek izmantots arī Latvijas Bērnu klīniskajā
universitātes slimnīcā Rīgā dažādās radošajās nodarbībās,
jo mīcot, veidojot, lipinot un griežot bērns attīsta pirkstiņu
veiklību. Darbošanās ar plastilīnu var būt ne vien bērna iztēli rosinoša nodarbe, bet dažādu vīrusu aktivizēšanās sezonā, kad roku mazgāšana ir kļuvusi īpaši aktuāla, arī ļoti
praktiska nodarbe. Roku mazgāšana daudziem bērniem
šķiet garlaicīga, tāpēc plastelīnziepītes šķietami garlaicīgo
procesu padara daudz jautrāku un arī attīstīsta bērna sīko
motoriku.
Paldies Bērnu slimnīcas pacientiem par radošo darbošanos un pēc tam cītīgo roku mazgāšanu ar pašu izgatavotajām ziepītēm.
Paldies Bērnu slimnīcas Pedagoģiskā dienesta interešu izglītības pedagoģēm par darbu, ko ikdienā veicat ar
pacientiem slimnīcas nodaļās un nozīmīgo atbalstu, ko
sniedzat pacientiem radošajās nodarbībās. Pateicība uzņēmumam Stenders par iespēju Bērnu slimnīcas pacientiem
un slimnīcas personālam pārtapt par ziepju māksliniekiem,
kas ikvienam jaunu pieredzi un sagādāja pozitīvas emocijas, kā arī smaidu sejā par paveikto!
Lai mums visiem tīras rokas un laba veselība!

Bezpiederīgo mirušie kļūst ...
Turpinājums no 1. lpp.

Nedēļu iepriekš abus mirušos bija
izņēmusi firma Apbedīšanas nams –
krematorija. Paralēli tam parādījies arī
šīs firmas ielikts sludinājums Latvijas
vēstnesī, lai vienu no slimnīcas morga
izņemto atzītu par bezpiederīgo. Sludinājumā minētas vēl vairākas mirušas
personas, kas tobrīd atradās Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra morgā.
Arī no tā bezpiederīgos izņem pašvaldības līgumpartneris. Centrs apliecina,
ka mirušo datus nosūtījis firmai, kas
pakalpojumus sniedza iepriekš. Bet tā,
acīmredzot, nav atbildējusi, ka līgums
ir beidzies un jāvēršas pie citiem.
„Tas kaitē nozarei. Kā komersants,
kuram vairs nav līguma ietvara, kā viņš
atrod vēlmi turpināt darīt to, kas viņam
nav uzlikts par pienākumu? Tā nav nekāda labdarības situācija,“ norāda SIA
Ozir pārstāve Sanita Heinsberga.
Taču, kur ir bizness, ja iespēja, ka
atsauksies tuvinieki, kas segs kremācijas izdevumus, ir samērā zema, bet ar
pašvaldību līguma vairs nav? Pastāv
aizdomas, ka apbedīšanas firma šādā si-

FOTO Vineta Bula

Eiropā pirmās plastilīnziepes

Nodarbības ar plastilīnziepēm.
Radošās darbnīcas ir brīvprātīgo īstenotas radoši-izglītojošas aktivitātes bērniem, kuri ārstējas Bērnu klīniskajā
universitātes slimnīcā Rīgā
Sintija Bernava,
„Radošās darbnīcas“ Bērnu slimnīcā vadītāja
Ieskats radošajā nodarbībā apskatāms:
Radošās darbnīcas –
Facebook: https://www.facebook.com/
RadosasDarbnicasCreativeWorkshops/
Instagram: https://www.instagram.com/radosas_darbnicas/

tuācijā piesakās kā bēru rīkotājs Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūrā, izņemot apbedīšanas pabalstu, kas ir divu
algu vai pensiju apmērā. Ja šī summa
ir minimāla vai nav vispār, trūkstošos
izdevumus bērēm var piemaksāt Rīgas
pašvaldība, kopējai summai nepārsniedzot 430 eiro. Bet ir gadījumi, kad
pabalsts var pārsniegt pat tūkstoš eiro.
Bet, lai vērstos VSAA, apbedītājam nevajag ne miršanas apliecību, ne tuvinieku pilnvaru pabalsta izņemšanai.
VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Anita
Jakseboga skaidro: „Apbedīšanas pabalstu mēs piešķiram, pamatojoties
uz pabalsta pieprasītāja iesniegumu,
un ņemot vērā PMLP informāciju par
personas nāvi. (..) Tas ir pabalsts, kuru
mēs piešķiram un izmaksājam diezgan
operatīvi, jo šī nauda ir nepieciešama
tajā brīdī, kad mirušais ir jāapbedī.“
Un tas var izrādīties pat daudz izdevīgāks darījums nekā tie 100 eiro,
par kuriem pašvaldības iepirkumā
Apbedīšanas nams – krematorija bija
iepriekš apņēmusies kremēt bezpiederīgo mirušos.
Iepriekšējā līguma darbības laikā

(2018./2019.gadā) Apbedīšanas nams –
krematorija – Latvijas vēstnesī ap 154
mirušos izsludināja par bezpiederīgiem.
De facto sarakstu ar sludinājumos minētajiem mirušajiem nodeva Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, lūdzot
informāciju, par cik no tiem pieprasīti
bēru pabalsti, kas teorētiski varētu nozīmēt, ka uzradies tuvinieks. Un atbilde
bija pārsteidzoša – izrādījās, ka vairāk
nekā pusē gadījumu bija parādījušās personas, kas gatavas apbērēt līdz tam šķietami bez tuviniekiem palikušos mirušos.
Pēc VSAA datiem, no 154 gadījumiem pabalsti prasīti vismaz 85 reizes.
No tām 55 gadījumos pabalsti piešķirti, bet 30 gadījumos atteikti – neesošu
sociālo iemaksu vai pensijas dēļ.
Faktiski SIA Apbedīšanas nams –
krematorija līguma ar Rīgas pašvaldību darbības laikā uz pašvaldības rēķina
apglabāja 97 cilvēkus. Salīdzinājumam,
nākamā līguma darbības laikā ar SIA
Ozir tuvinieki atradušies vien desmitajā
daļā gadījumu jeb 16 uz 116 mirušajiem.
Uzņēmuma Apbedīšanas nams –
krematorija īpašnieks un valdes priekšTurpinājums 7. lpp.
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„Dziesmu un deju svētku kustības“
Radošo
profesiju
pārstāvji apvienojas latviešu vispasaules asociācijā „Dziesmu un
deju svētku kustības“.
Asociācijas mērķis ir
vienot kopīgā konsultatīvā komunikācijas platformā ļaudis, kuri agrāk, šobrīd un nākotnē organizēs Dziesmu un
deju svētkus un dažādus latviešu kultūras svētkus ārpus Latvijas robežām,
un ir iesaistīti šī procesa tapšanā, veidojot savai nozarei aktuālo. Asociācija
darbosies ciešā sasaistē ar Dziesmu un
deju svētku kustību Latvijā un Pasaules Brīvo Latviešu apvienību.
Daži no asociācijas svarīgākajiem
uzdevumiem:
• Apzināt pēc iespējas vairāk aktīvos
latviešus, kuri organizē svētkus pasaulē.
• Vienot tos kopīgā informācijas apmaiņas telpā.
• Veidot kopīgu zelta fonda repertuāru ar ārzemju latviešu komponistu
dziesmām un horeogrāfu dejām.
• Veidot kopīgu svētku kalendāru, lai
varētu gan sadarboties, gan saskaņot pasākumu laikus, lai tie nepārklātos.
• Veidot pieredzes apmaiņas diskusijas. Regulāri apmainīties ar jaunumiem, kuri saistīti ar aktuālajiem
Dziesmu un deju svētkiem/ kultūras
svētkiem latviešiem pasaulē un Latvijā.
• Vienoties par uzdevumiem, kurus
būtu svarīgi realizēt nākotnē.
Šobrīd jau esam izpildījuši pirmos uzdevumus, proti, atsaukušies
2023. gada Latvijas Dziesmu un deju
svētku māksliniecisko vadītāju lūgumam apkopot ārzemju latviešu komponistu dziesmas, kuras pretendētu uz

Bezpiederīgo mirušie kļūst ...
Turpinājums no 6. lpp.

sēdētājs Sergejs Pizāns uz de facto
e-pastā uzdotajiem jautājumiem pēc
būtības neatbildēja, norādot vien to, ka
savus darbus izpilda, ievērojot attiecīgos normatīvos aktus, kas šo nozari
regulē. Atbildes izpaliek arī telefonsarunā. Uz vietas viņu sastapt neizdevās.
Firmas rīcību lūgts pārbaudīt arī policijai. Tā sākotnēji atteikusies ierosināt
kriminālprocesu, taču prokuratūra uzskatīja, ka informācija pārbaudīta nepilnīgi, lai pieņemtu šādu lēmumu, un to
atcēla. Par notikušo ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 177. panta
pirmās daļas – par svešas mantas vai
tiesību uz šādu mantu iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar
viltu (krāpšana). Par šādu noziedzīgu
nodarījumu paredzēts sods - brīvības
atņemšana uz laiku līdz trim gadiem

Dziesmu svētki.

FOTO Publicitātes foto

Radošo profesiju pārstāvji apvienojas latviešu vispasaules asociācijā

iekļaušanu Svētku programmā. Esam
konsultējuši par tiešsaistes kursu nepieciešamību profesionālajai kopu vadītāju izaugsmei, lūguši elektroniskā
formātā apkopot turpmāk paredzēto
koru pasākumu nošu materiālu, kurā
iekļautas arī 2023. gada svētku notis,
un dalīties ar tām diasporas koru vadītajiem. Un vēl ir ļoti daudz ideju, kuras
aicinām likt kopā, lai veidotu krāšņu
kultūras dzīvi arī ārpus Latvijas.
Mūsu pirmajam sadarbības uzaicinājumam jau ir atsaukušies 39
profesionāļi dažādās zemēs. Austrālijā – Sandra Birze, Anita Andersone,
Ella Mačēna, Aija Dragūna, Lija Andersone, Iveta Rone. Kanādā – Vizma Maksiņa, Juris Ķeniņš, Jānis Beloglāzovs, Laura Adlers, Selga Apse.
Amerikā – Krisīte Skare, Andrejs
Jansons, Dace Aperāne, Laura Zamurs, Gunta Plostnieks, Aivars Osvalds, Ansis Viksniņš. Īrijā – Indra
Jākobsone, Guntis Bergholcs, Inga

Zvirgzdiņa no Īrijas. Lielbritānijā:
Lilija Zobens, Ingmārs Čaklais, Dace
Čaklā, Helmuts Feldmanis. Zviedrijā: Gaida Rulle, Ieva Reine, Iveta
Lāce. Beļģijā – Gita Pāvila, Somijā –
Aiga Turuka un citi.
Aicinām visus interesentus pieteikties, rakstot uz asociācijas e-pastu: svetku.kustiba@gmail.com,
norādot vārdu, uzvārdu, mītnes valsti
un pilsētu. Kā arī aicinām piedalīties
asociācijas pirmajā kopsapulcē Zoom
platformā, 2020. gada novembrī (datums tiks precizēts).
Papildus informāciju varat iegūt,
rakstot Ingunai Grietiņai-Dārziņai
uz epastu: ingunagrietina@gmail.com
vai zvanot +353863386968.
Inguna Grietiņa-Dārziņa
Latviešu Biedrības Īrijā
priekšsēdētāja,
Eiropas un Kanādas dziesmu svētku
virsdiriģente.
16.10.2020.

vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai
ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.
de facto nebija iespējams pārliecināties, vai kāds no mirušajiem nav apglabāts gan uz pašvaldības rēķina, gan
paralēli pieprasot segt bēru izdevumus
arī valstij.
„Tur bija mums tāda informācija
pagājušajā gadā, mēs gribējām noskaidrot, vai tā notiek, bet VSAA pērn oktobrī
uzrakstīja, ka nav tāda pamatojuma, lai
dotu tādu informāciju. Mēs neesam tuvi
radinieki. Un, ja mums paredzēts, ka mēs
maksājam, apglabājam, tas viss,” saka
RD Mājokļu un vides departamenta direktors Anatolijs Aļeksejenko (GKR).
Par vienu gadījumu bijušas aizdomas, ka mirušais apbērēts uz pašvaldības rēķina, bet, kad uzradies piederīgais un prasījis pabalstu, tas bijis
jau izņemts. Sekojis Kapu pārvaldes
iesniegums policijai, bet visai drīz sekojis atteikums sākt izmeklēšanu.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes priekšnieks Igors Svincickis: „Mums tādas
informācijas par pabalstiem nav, un Ministru kabinets paredz īsu termiņu kremēšanai un apglabāšanai, bet pabalstu
var pieprasīt pusgada laikā pēc nāves.“
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāve uzsver, ka uz motivētu pieprasījumu atbilde būtu bijusi. Bet kopumā viņa neredz, vai un kā varētu uzlabot
iestāžu sadarbību, lai nebūtu tā, ka par
bezpiederīgo kremēšanu tiek slēgts lēts
līgums ar pašvaldību, bet faktiski pakalpojumu sniedz uz valsts pabalsta rēķina.
Iespējams, situāciju varētu mainīt,
ja sludinājumus par mirušo atzīšanu par
bezpiederīgajiem ievietotu pašvaldība,
tādējādi neļaujot apbedīšanas kompānijām piekļūt arī pie informācijas par personu iespējamajiem pabalstiem, un tam,
vai ir pieteikušies tuvinieki.
LTV raidījums „de facto“

Laikraksts „Latvietis“

8. lpp.

Ceturtdien, 2020. gada 22. oktobrī

Sapulce ar „umfu“!
Latviešu Fonda virtuālā tikšanās
Latviešu Fonda pilnsapulcei bija
plānots notikt Hamiltonā, Ontario provincē, Kanādā. Žiperīgās LF padomes
locekles Beta Ludvika (aktīvo projektu lietvede) un Valda Grīnberga
(priekšsēde) bija jau visu nokārtojušas: naktsmājas B and B, Pļaujas svētku vakariņas un satikšanos ar vietējo
latviešu saimi; mākslas galeriju tūri un
citus jaukus pasākumus. Bet starplaikā ieradās vīruss, un mūsu Hamiltonas
piedzīvojums tika pārlikts uz nākošā
gada pilnsapulci. Hamiltonieši, sagatavojaties uz Latviešu Fonda ierašanos
2021. gada 2. oktobrī!
Šogad mēs bijām spiesti, kā visi
citi, satikties pilnsapulcē ar ZOOM
palīdzību. Un tā, 3. oktobra pēcpusdienā, LF padome, dalībnieki un interesenti pieslēdzās katrs pie sava ekrāna, lai virtuāli uzzinātu, ko Latviešu
Fonds ir panācis pēdējā gada laikā.
Šeit jāpiemin, ka parasti Latviešu Fonda pilnsapulces ir sekojušas zinamās
sliedēs: sēdes atklāšana, himna, kvoruma konstatēšana, iepriekšējā gada
pilnsapulces protokola pieņemšana,
vēlēšanu rezultāti, padomes ziņojumi,
projektu un revidentu pārskati un noslēgumā dziesma. Veselas dienas garš
process. Vakaros tika rīkota sabiedriska nodarbība. Savā starpā bažījāmies,
kā mēs visu šo panāksim uz ZOOM,
lai cilvēkiem nezūd spēks un sajūsma?
Priekšsēde Valda Grīnberga un viņas
pēctece šajā amatā Renāte Kenney
stundām plānoja un būrās ar jauniem
kompjūtera Apps un programmām,
lai saīsinātu un kodolīgi pasniegtu
informāciju; tehnisko palīdzību sniedza specialiste Renāte Laine. Rezultātā – LF pilnsapulce un visi plānotie
līdzpasākumi noritēja kā pa diedziņu!
Paldies, meistarītes!
Pilnsapulces
dienas
kārtība,
slīdītes un protokols ir lasāms
Latviešu Fonda mājas lapā – www.
latviesufonds.com. Šeit pasniedzu
visaktuālāko informāciju un pastāstu
par jauno un unikālo LF 3. oktobra
sapulces norisē.
Mīļie lasītāji, jūs varbūt zināt, ka
Latviešu Fonda misija ir atbalstīt latviešu identitāti un nodrošināt nākotnes latvisko sabiedrību, piešķirot finansējumu projektiem, kas saistās ar
kultūru un izglītību. Kopš dibināšanas
1970. gadā, Latviešu Fonds ir piešķīris latvisko ideju īstenotājiem pāri par
$2 000 000!
2020. gadā, budžetā bija atvēlēts $55 000 latviskiem projektiem –
$35 000 Lielajiem un $20 000 Mazajiem. (Jo vairāk dalībnieku iestājas LF,
jo vairāk tautieši ziedo LF mērķiem, jo
vairāk Latviešu Fonds var dot atpakaļ
projektu veicējiem!)
ZOOM pilnsapulcē LF projektu
lietvedis Mārtiņš Hildebrants pazi-

LF padomes foto kolāža, kas tika izveidota 2020. gada Tautastērpu parādei.
ņoja, ka no 46 iesniegtajiem projekjubilejai veltīts pāru deju mūzikas
tiem – 5 lielie un 12 mazie projekti
disks – $900;
saņēmuši atbalstu.
3. Ritas Gāles dzeju sējums Saule
pusdienā – $1 845.
Lielie Projekti un LF atbalsts:
Pateicamies īpašajiem ziedotājiem!
1. Lasi! Dziedi! Mācies! Latviešu
***
tautas dziesmu animācijas filmas
un karaoke bērniem – $7.000;
Projekti, gan sen veiktie, gan tie,
2. Monogrāfija
Ēvalds
Da- kas tikai veidojas, ir vislabākā rekjevskis/1914 – 1991 – $7 222;
lāma Latviešu Fonda jēgai un pastā3. Spēlfilma Janvāris – $ 10 000;
vēšanai. Mēs ierosinām tautiešus ie4. Rokgrupas Akacis diskogrāfijas skatīties Latviešu Fonda mājas lapā,
remāsterēšana un video arhīva res- mūsu Facebook vai Instagram viettaurācija – $4 405;
nēs uzzināt vairāk. Pilnsapulcē mēs
5. Kristas Svalbonas izstāde Dis- uzzinājām krietni daudz. LF Aktīvo
placement – $6 373.
projektu lietvede Elizabete Ludvika
stāstīja par filmas Māsas saturu, kā
Mazie projekti un LF atbalsts: Tautas dziesmu teicēju izstādei veicās
1. Grāmata Bruno Slept Here – Latvijā, par radošo filmu Janvāris, kas
$1 800;
attēlos 1991. g. barikāžu laiku. Saka2. Boston Baltic Film Festival – rā ar Baibas Rubesas grāmatu Bruno
$1 800;
Slept Here, Tija Kārkle pieminēja, ka
3. Izstāde Tautas dziesmu teicējas – Bruno bija viens no pirmajiem Latvie$2 000;
šu Fonda atbalstītājiem. Un bijusī LF
4. Izstāde Latviskuma vārdi ceļo no padomes locekle Inta Rūtiņa smiedabibliotēkas uz bibliotēku – $900;
mās atcerējās Bruno kā jaunieti, kas
5. Filma Māsas – $2 000;
bēgļu nometnē mācīja pieaugušajiem
6. Trīs no Pardaugavas dziesmas angļu valodu.
Duceles izpildījumā – $1985,40;
Projektu pārrunām sekoja LF no7. XIV Starptautiskie latviešu jauno zaru atskaites: finansiālais pārskats
mūziķu meistarkursi – $2 000;
un revidentu ieteikumi, līdzekļu vāk8. Spēlfilma Mātes piens – $1 000;
šana un jaunu dalībnieku piesaistī9. Koncertprogramma Vēstules uz šana, plāni 2021. gadam un budžeta
mājām – $750;
nospraušana. Valda Grīnberga un
10. Latviešu lietišķās mākslas un inte- Renāte Kenney uzsvēra, cik kritiski
rešu izglītības programma Kursas ir iesaistīt jaunatni Latviešu Fonda
vasaras vidusskolā – $2 000;
darbā – tā taču mūsu nākotne! LF uz11. XV Vispārējo latviešu dziesmu un runā jauniešus, kur vien iespējams –
deju svētku ASV reklāmas mate- piedaloties jauniešu sarīkojumos un
riālu izplatīšana – $1 800;
dāvinot Garezera absolventiem LF
12. Northern Explorations of Ēriks balsošanas tiesības. No kases viedokļa
Ešenvalds: visions, legends, music jāpiemin, ka 2020. gada izdevumi bija
and artistic identity – $2000. Inte- mazāki un ziedojumi lielāki nekā citus
resantā kārtā, vēl trīs maziem pro- gadus. Mēs priecājamies par šo labo
jektiem tika piešķirts finansējums enerģiju, un zinām, ka to mums vēl
caur Īpašās akcijas (crowdsour- palielinās jaunā padome. Jāpaskaidcing) kampaņu.
ro, ka katru gadu notiek pārmaiņas
padomes sastāvā – daži padomes
Sekojošie līdzekļi tika savākti, LF
locekļi izbeidz darbību un citi atkal
lai atbalstītu:
uzsāk. 2020./21. gada jaunievēlētie LF
1. Dainas: Wit and Wisdom of Ancient padomes locekļi ir sekojošie: PriekšLatvian Poetry Vol II – $1 220;
sēde – Renāte Kenney; vicepriekšsē2. Latvijas Universitātes deju folkloras kopas Dandari 40. gadu
Turpinājums 9. lpp.

de – Māra Krūze; sekretāre – Rita
Grendze; revidenti – Laura Ramanis, Andrejs Dumpis un Diāna Kārkliņa. Bijusī priekšsēde Valda Grīnberga un sekretāre Andra Berkolda
tika suminātas ar (īstām) puķēm un
(īstu) šampānieti! Diemžēl ZOOM
dalībnieki varēja tikai noskatīties šajā
izpriecā.
Bet es neesmu minējusi to vissaistošāko – Latviešu Fonda 3. oktobra
pilnsapulces diena sākās un beidzās ar
umfu!
Plkst. 12.00 PM, pieejama pirms
LF sapulces, bija Ritas Grendzes un
Renātes Kenney izveidotā burvīgā
VIRTUĀLĀ mākslas izstāde! Ekrānā parādījās visdažādākie mākslas
darbi – rotas lietas, metriem augstas
instalācijas, eļļas ainavas un akvareļi,
zaru skulptūras un metāla pienenes,
bērnu galviņas un pilsētu debesskrāpji, purvu un ziemas ainavas. Beta Ludviks, Maira Reinberga, Sarma Muižniece Liepiņa, Zaiga Thorson, Gints
Grinbergs, Krista Svalbonas, Rita
Grendze, Reinis Zusters, Jānis Zuntaks, Valdis Kupris, Gundega Cenne,
Raimonds Gunārs Slaidiņš un Kazimirs Laurs bija mākslinieki, kuru darbi izstādīti.
Mīļie lasītāji, atveriet Latviešu
Fonda
mājas
lapu –
www.
latviesufonds.com – zem 2020. gada
pilnsapulce virsraksta jūs atradīsiet
Latviešu Fonda dalībnieku un
stipendiātu virtuālā mākslas izstāde.
Uzklikšķiniet un paši apskatiet!
ZOOM dalībnieki jūsmoja, ka
Latviešu Fonds veidojis šādu glez-

Piemiņas brīdis LF aizgājušajiem
biedriem. Dizains Brigita Ektermane http://www.zimjuspeks.lv

nu izstādi; sekoja
gan diskusijas par
latviešu mākslas
saglabāšanu, gan
domu izmaiņas un
atmiņas par māksliniekiem. Ne visiem bija pazīstami Kanādas (Jānis
Zuntaks, Gundega Maira Reinberga. „Baroque Passage #1“. 12,00“ x 33,50“.
Cenne) un Austrālijas (Reinis Zusters) mākslinieki, kas
tagad aizsaulē. Man 1960. gados Jānis Zuntaks mācīja latviešu mākslas
vēsturi Toronto ģimnāzijā – prātā nāk
kungs ar dzejisku prof īlu, plūstošiem
matiem un jūtīgu smaidu, kas pats ieradās mūsmājās uzkārt savas gleznas,
ko vecāki bija nopirkuši. Elizabete
Ludvika atcerējās Valda Kupra pie- Elizabete Ludvika.
dalīšanos viņas kāzās; izrādās daudziem Valdis bija pazīstams un tuvs.
Rita Grendze stāstīja par savu skaisto
instalāciju Tiem, kas meklē gaismu
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Latvijas simtgadē darinātu no vecu grāmatu lapām, kas saliedētas uz plēvēm.
Rita mūs arī tuvāk iepazīstināja ar
Kristas Svalbonas mākslu – fotogrāfijas no Dīpīšu bēgļu nometnēm, kam
visam pāri uzspiests teksts par baltiešu diasporu. Vienā vārdā – mēs visi
izbaudījām izstādi un no tās daudz ko
ieguvām.
Un tad, pulkstens trijos pēcpusdienā, kad LF pilnsapulce bija beigusies, Valda Grīnberga bija noorganizējusi dalībniekiem video no 2x2
nometnes Saulainē, Ontario, Kanādā
(Dziesmu Svētku laikā 2019.g. vasarā)
un ZOOM satikšanos ar 2x2 vadītāju Jāni Lazovski no Rīgas. Te nu ir
viens jaunietis, kas iesaistījies latviešu
sabiedriskajā darbā! Jānis cer koordinēt nākošo 2x2 nometni Mineapo- Gints Grīnbergs. „Portal 012“.
les Dziesmu svētku laikā 2022. gadā.
Jāņa nometnes atstāsts izraisīja garas
pārrunas par iepriekšējām 2x2 nomet- ņainu, zilu apli ar saulīti vidū – apnēm un atsauca atmiņā, kā spilgtās kārt tam it kā maigi lidinājās latviešu
personības, kas vadīja nometnes senos raksti. Tiešām jutām latvietības zīmju
laikos, iespaidojušas jaunos nometnes spēku...
dalībniekus.
Kopsavilkumā jāsaka, ka Latviešu
Tā nu pagāja 3. oktobra LF pilnsa- Fonda pūles, veidojot kaut ko jaunu,
pulces pēcpusdiena. Gribu vēl pateikt, atmaksājās – pilnsapulce bija sekmīga
ka mums sapulcē bija piemiņas brīdis un interesanta, un iedvesa mūsos idemūžībā aizgājušiem LF dalībniekiem jas un darba sparu jaunam gadam.
(tādu ir diemžēl gaužam daudz). Uz
Ilze Pētersone,
ekrāna parādījās ļoti aizkustinošs zīLatviešu Fonds
mējums – raudzījāmies uz tumši sap2020. g. oktobrī

FOTO no Mairas Reinbergas privātās kolekcijas
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FOTO no Elizabetes Ludvikas
personīgā arhīva

Sapulce ar „umfu“!
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FOTO no Ginta Grīnberga personīgā arhīva

Ceturtdien, 2020. gada 22. oktobrī

Latvijā Covid-19 izplatās straujāk kā arī roku un elpceļu higiēnu, tostarp medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja
Turpinājums no 1. lpp.

nogurums, galvassāpes,“ skaidro Slimību profilakses un kontroles centra
(SPKC) epidemiologs Jurijs Perevoščikovs. „Pašlaik galvenie infekciju
izplatības perēkļi ir darba vietas, izglītības iestādes, tāpat cilvēki visbiežāk
inficējas ģimenē, sporta nodarbībās un
arī ārstniecības iestādēs, tāpēc ir būtiski ievērot ierobežojumus attiecībā uz
savstarpējo distanci publiskās vietās,

lietot sejas maskas sabiedriskajā transportā, veikalos, aptiekās, pastā, muzejos, bibliotēkās, autoostās un dzelzceļa
stacijās, kā arī apmeklējot izstādes un
baznīcu, ja tur nenotiek pasākumi.“
Sejas maska ir jālieto arī pakalpojumu sniegšanas vietās, kur uzturas ilgāk par 15 minūtēm un nav iespējams
ievērot 2 metru savstarpējo distanci,
kā arī nav izveidotas citas fiziski atdalošas barjeras. Sejas maskas drīkst nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam vai

kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta
maskas uzlikšana vai ir psihiskās veselības traucējumi.
Veselības ministrija aicina sabiedrību būt saprotošiem un sadarboties,
līdz 6. novembrim ieturot pauzi ar klātienes grupu nodarbībām iekštelpās.
Pēc 6. novembra epidemiologi izvērtēs
šīs pauzes rezultātu un lems par turpmāko rīcību.
LR Veselības ministrija
18.10.2020.
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Skats uz Lielvārdi no tās Daugavas puses, kur dzīvoja Regīna Ezera. Pār ūdeņiem dzīvoja viņas iemīļotais, kuram veltītās vēstules apkopotas grāmatā „... pār izdegušiem laukiem skrien mans sapnis“.

Vietas, kur katra vista un katra ola ir īpaša!
Reiz viena skolotāja stāstīja –
izbraukumā ārpus Rīgas otrklasnieks, ceļmalā teliņu ieraudzījis,
priecīgi iesaucies: Kāds liels sunītis! Gotiņu un teliņu Latvijas lielceļu malās redzams arvien mazāk,
pat Latgalē, kurā pirms gadiem
desmit vai ik pie viensētas ganījās pāris govju un
zirgs... tādus idilles skatus vairs neatrast.
Pārtikas pamatproduktus vairums laucinieku
iegādājas lielveikalos un korī ar pilsētniekiem
šķendējas, ka Latvijā ražoto izkonkurē ārvalstnieki. Toties ceļu un celiņu malās uzstādītās
vilinošās ceļazīmes aicina: apmeklēt eksotisko
putnu un dzīvnieku dārzus, paglaudīt šinšillas,
trušus un jērus. Mūsu čaklie lauku ļaudis iemācījušies apkopt un pavairot lopiņus, kuru fotogrāfijas pavisam nesen bija meklējamas vien dabas enciklopēdijās un Googlē, bagātināt zemi ar
vermikompostu un dīķos pieradināt neredzētas
zivis. Latvieši lieliski tiek galā arī ar pundurka- Katerina Kasatkina.
zām, pundurtrušiem, pundurcūkām un punduraitām. Taču ar acīm vien latvietis nekad nav paēdis, vaja- smaida dālijas, un pie spēkstacijas zilzilajā Daugavā pedzīgs tas, ko tagad tik ļoti un pamatoti cildina kā kulināro lēko bērnu pulciņā cēli šūpojas gulbju pāris. Koku lapas
mantojumu. Un arī ar to nodarbojas šajās pārdomās tālāk vēl vairumā zaļas, tāda sajūta kā augustā. Šis Pārdaugavas
ceļa posms man mīļā atmiņā no viesošanās pie rakstnieminētā Cēsu puses lauksaimniece Dace Kalniņa.
Ar ko vēl var piesaistīt pašmāju tūristu, kuru kroņvī- ces Regīnas Ezeras, kuras dabas aprakstiem, it sevišķi par
russ nelaiž pāri robežai? Mazliet pacietības ceļojumam pa mežiem, mūsu literatūrā ir zelta vērtībā. Toties ikviena viinterneta resursiem: latvieši jau iemācījušies pankūkas ie- ņas daiļrades lapaspuse apliecināja, cik maza nozīme viņas
jaukt kamieļu pienā, omletes cept no strausu olām, no ai- dzīvē ir sadzīves prozai, arī ēdienam galdā: kāda sviesttas piena sasiet sieru un saldējumu saputot no kazas piena. maize kabatā un – prom ar suni uz mežu! Pat šo skaisto
Kurš gan nevēlas to visu nogaršot? Un, lai gan eksotiskie šodienu (un tai sekojošās) mūsu izcilā prozas meistare apēdieni itāļu un taizemiešu gaumē vilināt vilina, arī mūsu rakstījusi jau pirms daudziem gadiem: „...bērzi vējā kūpēja
pašu virtuvē ne dienu neiztikt bez pašmājās saražotā ku- kā dzeltenas sveces pret zilām, gluži vasarīgām debesīm.
linārijas cementa – olām. To var apliecināt gan Mārtiņš ...tie bija svētki, silta, oktobrī gandrīz nereāli silta diena
Rītiņš, gan citzemju pavārmākslas virtuozi, kuri Latvijā ar glāstošu dienvidvēju, kurā vasara sadega bez skumjām
un smeldzes. Šajā dienā bija tikai skaistums un prieks, netapuši tikpat populāri kā laika ziņu prognozētāji.
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir no- kam citam neatradās vietas. Gāja dzērves, tālas un zilas
pietns palīgs lauku ļaudīm visās jomās. Cēsu biroja vadī- kā ilgas.“
tāja Dace Kalniņa jau gadus trīs organizē saistošus apmāEsmu pārliecināta, ka tas, ko redzam šajā pieredzes
cību pieredzes braucienus pašu novadā un visā Latvijā, lai braucienā, pārsteigtu ne vienu vien žurnālistu vai rakstniepiena, graudaugu un cita veida produkcijas ražotāji varētu ku. Bet mani ceļabiedri ir lauku ļaudis, kuri iztiku nopelna
iegūt jaunas, praksē pārbaudītas zināšanas. (Tā kā liello- dažādos arodos, bet mājputni viņiem, izrādās, galvenokārt
pu ganāmpulka un rudzu lauka man nav, vairākkārt nācies ir sirdslieta un uztura papildinājums pašu un draugu galno Daces vilinošajām ekskursijām attiekties. Bet – manu dam.
lauku mājas pagalmā reiz ganījās četras pērļu vistiņas.
Pirmais apskates objekts – Katerinas Kasatkinas deTātad – putnkopju pulciņā es varētu mēģināt iejusties, vis- koratīvo putnu dārzs Rembates pagasta Jaundzilnās. Katemaz – uzdodot jautājumus.)
Turpinājums 11. lpp.
Dodamies uz Ķeguma novadu, visās ceļmalās vēl
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Putnkopība – ļoti plašs jēdziens
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Vietas, kur katra vista...

Katerinas Kasatkinas dekoratīvo putnu dārzā.

Pieredzes braucienā. Labajā pusē Inta Vessere.

FOTO Anita Mellupe

cība, ar vistkopību it kā nesavienojama, jo vistas taču prot
kašāties uz nebēdu! „Man sīko puķīšu nav,“ smejas Inta,
„bet daudzās vietās putni man tieši ir lieliski palīgi ravēšanā.“ Par to arī dabūjam pārliecināties – 60 vienā reizē
inkubatorā izperētie pusauga cālēni čakli strādā brīvā vaļā.
To raibajā pulkā pat es esmu iemācījusies pamanīt indivīdus, kuru šķirne Intai pašai patīkot īpaši – tiem ir lavandas
vārds nosaukumā, izperēti no zilām oliņām. (Kad iemetu
aci internetā, uzzinu, ka šķirnes Lavandas Ameraukāns
pirmsākumi nāk no Čīles dienvidiem, turklāt – datēti ar
1556. gadu – radu raksti nu gluži kā sacīkšu zirgiem!)
Putnkopība – ļoti plašs jēdziens. Mājupceļā mani kā sarunu biedrs apbur puisis no Mores – Raitis Kirkils, kuram
laukos viena kāja, Rīgas darbos – otra. Un optimistiskais
dzīves vadmotīvs: bērniem maksimāli jādzīvo ekoloģiskā
vidē, jāēd bioloģiska pārtika un galvenais – jāpierod strādāt. Ar daudziem putnu kūtī vai aitu fermā paveicamajiem
darbiem deviņgadīgā meita tiekot galā bez mudināšanas un
atgādināšanas. Prieks dzirdēt!
Anita Mellupe,
Speciāli laikrakstam „Latvietis“
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rina nāk no Latgales, viņas dzīvesbiedrs – rīdzinieks, trijatā ar meitu viņi tiekot galā ar šo skaļo, prasīgo un reizē ļoti
interesanto saimniecību (16 vistu, 5 zosu, 8 pīļu, 9 baložu
un 4 tītaru šķirnes). Putnu pavēlnieces zināšanas un pieredze ir ļoti plašas, jo citādas tās nemaz nevar būt – putni
ir smalki dabas veidojumi, sargājami no lietus, sniega un
caurvējiem, dabiskajiem ienaidniekiem (vanagiem, lapsām, seskiem), kaitniekiem (tārpiem, utīm, ērcītēm, vīrusiem un baktērijām, pat zirnekļiem) un, protams, mīlestības trūkuma – kā jau ikviena dzīve būtne. Taču galvenais
gan gājputniem, gan mājputniem ir un būs – barība.
Viens piemērs – Katerina savai spārnotajai armādai
piemērotus kviešus meklējusi 4 gadu garumā, tagad pēc
tiem mēro 70 km. Putnu ēdienkartei jābūt plašai un racionālai, atbilstošai gadalaikam un putna veicamajam uzdevumam: olu dēšanai, perēšanai, spalvu nomaiņai, atpūtai.
Lai saņemtu visus nepieciešamos vitamīnus, putnam jāuzknābā tādas pašas labas lietas kā cilvēkam (pat lociņi, čili,
kurkums... utt.), tad nebūs jādomā par antibiotikām. Arī
putnam nav vienalga, kādas izcelsmes paklājs zem kājām
un vai ēdamistabā nav pasākušas iegriezties peles. Putna
pamatorgāni funkcionē tāpat kā cilvēkam, un arī putna garastāvokli krietni sabojā iesnas vai asarojošas acis. Ja to
visu neievēro, nav cerību nedz uz pilnvērtīgu sugas turpināšanu, nedz olām ar stipru čaumalu un aromātisku vistas
gaļas buljonu.
Es to visu ar lielu interesi blociņā rakstu un rakstu,
lai gan skaidri zinu – man tak to nevajag! Pietiktu ar to,
ka varu apbrīnot dabas nebeidzami krāšņo izdomu zosu,
pīļu, vistu, fazānu un baložu formās un tērpos. Bet mani
brauciena biedri veikli pārspriež eksotisko putnu (un vēl
eksotiskāko šķirņu nosaukumu!) stiprās un vājās puses.
Es tos svešvārdus pat neriskēju atkārtot... Eksotiskie putni
(tādā nozīmē, ka Latvijā to šķirnes netiek plaši audzētas)
tiek pirkti un pārdoti, mainīti, uz laiku izīrēti. Viena skaista
zoss var maksāt līdz 300 EUR; redz – piecas zosis iemaināmas pret zirgu! Rakstot šīs rindas, ieklausos radio – kādi
jauni cilvēki izdomājuši biznesu – vistu un cāļu izīrēšanu
(bez pēdiņām) vasarniekiem. Vienkārši lieliska ideja! Būs
pilsētniekiem gan prieks, gan svaigas olas!
Pēc pirmā apskates objekta un lieliskām pusdienām
Ošu krogā varētu pat doties mājās – jo redzēts un dzirdēts
tik daudz, ka ir ko pārdomāt, pārrunāt un izmēģināt pašmājās. Katerina putnkopībai pieiet arī no zinātniskās puses – viņa izstrādā maģistra darbu mājputnu ģenētikā un
cenšas izaudzēt Latvijas apstākļiem piemērotu Āfrikas
pundurzosi.
„Viss nāk ar pieredzi, tā ir mana akadēmija“ – gandrīz
analogiem vārdiem mūs sagaida arī Inta Vessere Birzgales
pagasta Tālavās.
Te Inta ar dzīvesbiedra Jāņa
(bijušā
jūrnieka) un dēla Jāņa
(topošā lidotāja)
palīdzību iekārtojusi salīdzinoši
pavisam citādāku
vistu dārzu nekā
Katerina.
Putniem atvēlētas ļoti
plašas teritorijas
(ūdensputnu gan
salīdzinoši
pamaz), – jaunie dažādu, desmitiem
šķirņu,
gailēni
balsis iemēģina
Intas un Jāņa Vesseru vistu olas ir tik uz nebēdu. Intas
skaistas, ka Lieldienu brokastu galdā pamatnodarbošaceļamas bez krāsošanas.
nās ir daiļdārznie-

FOTO Anita Mellupe

Turpinājums no 10. lpp.

Šādos apstākļos izaugušas zosis varētu būt karalisks mielasts jebkura gardēža galdā ne tikai Mārtiņos.
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Guntara Saivas atmiņas
Starp Špakenbergu,
Hamburgu un
Pinebergu

Kopš Otrā pasaules
kara beigām mēs, kopā
ar tēva brālēnu inženieri
Teodoru Priedi, bijām dzīvojuši vairākās Ķīles bēgļu nometnēs, pēdējos 9
mēnešus 38. nometnē Frīdrihsortā.
1946. gada martā Hamburgā darbu sāka Baltijas Universitāte. Teodoram Priedem bija uzticēta Mehāniskas
laboratorijas un darbnīcu iekārtošana
Zoo nometnē. Arī tēvs bija pieņemts
darbā universitātes mehāniskās darbnīcās. Saglabājusies ir UNRRA*
74. komandas labklājības virsnieka Baltijas universitātē R. C. Rigles
1946. gada 26. aprīlī izdotā apliecība,
ka tēvs strādā Baltijas Universitātē par
mehānisko bosu.
Tēva un Teodora Priedes dzīvesvieta bija Zoo nometne Hamburgā. Ķīle
bija 100 km no Hamburgas (un tad vēl
kuģīša brauciens no Ķīles stacijas uz
Frīdrihsortu). Ja mēs ar māti dzīvotu tuvāk viņu darba vietai, tad viņi nedēļas
nogalēs varētu mūs apciemot. Par piemērotāko izvēlējāmies Špakenbergas
nometni, kas bija netālu no labi pazīstamās Saules nometnes Gēstahtē. Špakenberga bija tikai kādus 25 – 30 km
no Hamburgas. Tur bija laba ģimnāzija,
kurā es varētu tupināt mācīties.
1946. gada 29. aprīlī, nevienu iepriekš nebrīdinot, mēs atstājām 38. nometni. No Hamburgas atsūtītā angļu
armijas smagā automašīna mūs aizveda uz Špakenbergas nometni.
1947. gada sākumā Baltijas Universitāti no Hamburgas pārcēla uz
Pinebergu. Tā kā tēvs strādāja universitātes mehāniskajās darbnīcās, tad arī
viņu pārcēla un pierakstīja Pinebergas
nometnē. Februārī arī mēs ar māti no
Špakenbergas pārcēlāmies uz Pinebergu. Māti pieņēma darbā par saimnieci

nometnes virtuvē. Bija arī Pinebergas
nometnē ģimnāzija. Tā gan bija krietni
mazāka, bet būtu atkritusi braukšana.
Es tomēr gribēju turpināt iesāktās mācības Saules ģimnāzijas 5. klasē. Ar
nometnes komandanta, mūsu skolas
direktora, atļauju varēju Saules nometnē dzīvot nepierakstījies. Varēju
arī saņemt pašķidro pusdienu zupu.
Pārējā pārtika bija jāved no Pinebergas, vai jāiegūst spekulatīvā ceļā.
Piektdienas pievakarēs braucu
mājās uz Pinebergu. Svētdienas pievakarēs atpakaļ uz Gēstahti. Nedēļas
nogales un skolu brīvdienas pavadīju
Pinebergā.

Teodors Priede

FOTO no Guntara Saivas personīgā arhīva

Kas bija šis Teodors Priede, kam
bija uzticēta BU laboratoriju iekārtošana? Rakstot par Ķīles bēgļu nometnēm, viņu daudzkārt pieminēju. Šī
gada 3. augustā pagāja 100 gadi no
viņa dzimšanas.
Mans garāks raksts: Teodors Priede – Pasaulē atzīta autoritāte dīzeļu
motoru trokšņu izpētē bija iespiests
Rīgas Tehniskās Universitātes zinātnisko rakstu 8. sērijas: Humanitārās
un Sociālas zinātnes un Zinātņu un
augstskolu vēsture 5. sējumā, Rīgā
2004, kas galvenokārt saturēja redakcijas kolēģijas akceptētos 21. Starptautiskās Baltijas Zinātņu vēstures konferences materiālus. To starpā arī manu
rakstu.
Rakstā, cita starpā, varēja lasīt:
Jau no pašiem universitātes sākumiem
bija daudzi mēģinājumi tās darbību
visādi traucēt un ierobežot. Universitāte varēja darboties, pateicoties tikai
viņas vienīgajam patiesam draugam –
U NRRA 74. nodaļas labklājības
virsniekam, amerikānim Robertam
Riglem (Robert C. Riggle). Jau no
pašām pirmajām dienām Teodoram
Priedem bija izveidojušās ļoti labas attiecības ar šo Robertu Rigli.
Rigle
savā,
1947. gada sākumā uz Angliju
pārraidītajā radio
runā, cita starpā,
stāstot par grūtībām iekārtot pašas
nepieciešamākās
laboratorijas, pieminēja arī Teodoru Priedi. Brīvā
tulkojumā,
viņš
teica: „Tad mūsu
dzīvē ienāca Priedes kungs. Jauns
Rīgas Universitātes (G.S.: tā vācu
okupācijas laikā
sauca
Latvijas
Universitāti) MeTeodora Saivas darba apliecība 1946. gadā.
hānikas fakultātes

Teodors Priede Pinebergā 1947. gadā.
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Baltijas Universitāte Pinebergā (1)

absolvents; viņš izskatījās tik delikāts
kā meitene. Bet viņam un viņa strādniekiem mehānikas laboratorijas iekārtošana kļuva par izaicinājumu.
Kādā Ķīles kuģu būvētavā viņš bija uzgājis pamestu ūdens bremzi. UNRRA
sameklēja kādā pusjauktā Šlēzvigas
fabrikā darba rīkus. Tad nāca ziņa,
kas inženieri Priedes kungu vai iecēla debesīs, kādā vietā Vācijā uzgāja
vāciešu nolaupītās Lietuvas Vitautas
Universitātes dažādas darba mašīnas,
darba rīkus un fizikas laboratorijas
piederumus. Visas šīs mantas 18 UNRRA smagās automašīnās pārveda uz
Hamburgu un nu varēja sākt iekārtot
mehānisko laboratoriju.“
Kad universitātes mehāniskā laboratorija un darbnīcas Zoo nometnē bija
tik tālu iekārtotas, lai Teodors Priede
varētu sākt savus iecerētos iekšdedzes
motoru pētījumus, tad 1947. gada sākumā, universitāti pārcēla uz Pinebergu. Viss bija jāsāk no jauna.
Priede neticēja, ka Baltijas Universitātes mūžs Pinebergā būs tik garš, lai
viņš varētu paveikt sākotnēji iecerētos
iekšdedzes motoru pētījumus. Tāpēc,
lai nezaudētu laiku, viņš Uz rietumiem
akcijas ietvaros pieteicās darbam Anglijā, jo cerēja tur izlauzt ceļu zinātniskam darbam. Februāra beigās, vai
marta sākumā viņš atstāja Pinebergu.
Anglijā viņam arī patiešām izdevās izlauzt ceļu zinātniskam darbam.
Iepriekš minētā RTU zinātnisko rakstu izdevuma kopsavilkumā (summary) latviešu valodā par Teodoru
Priedi varēja lasīt: „Teodors Priede
piedzima 1920. gadā Rūjienā, Latvijā.
1943. gadā ieguva Latvijas Universitātes inženiera mehāniķa diplomu.
Otrā pasaules kara notikumi viņu
noveda Vācijā, kur pēc kara beigām
Ķīles latviešu bēgļu ģimnāzijā mācīja
matemātiku un fiziku. 1946. gadā pārgāja strādāt uz Baltijas Universitāti
Hamburgā. 1947. gadā, kā vienkārša
darba strādnieks, izceļoja uz AngliTurpinājums 13. lpp.
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Baltic University Study Book.
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Mēs dzīvojām garāžas un mehāniskās laboratorijas bloka otrajā stāvā.

UNRRA 74. nodaļas labklājības virsnieks Baltijas universitātē Valters Nihtens.
Aizmugurē universitātes administrācijas ēka.
viņa paredzēto Universitātes piespiedu
atstāšanu?
Viņš tur bija bez sava auto transporta. Teodoram Priedem, kas vēl bija
Pinebergā, bija lūgts viņu no Brēmenes atvest uz Pinebergu. UNRRA gan
bija universitātes rīcībā nodevusi džipu un smago automašīnu, bet vienīgais
transporta līdzeklis bija smagā automašīna, jo džips bija nedaudz cietis
kādā satiksmes negadījumā, saskrienoties ar tramvaju. Gadījās, ka tajā laikā biju Pinebergā, un varēju Teodoram
braukt līdzi. Brēmenē satikāmies ar
Riglu. Viņš mūs aizveda uz amerikāņu
klubu pusdienot. Kas tas bija par luksusu, sēdēt pie balti apklāta galda un
ēst neiedomājami
bagāto un gardo
ēdienu!
Mehāniskās
darbnīcas un laboratorijas iekārtošanai uz Hamburgu un pēc tam uz
Pinebergu, Priede
bija paņēmis līdzi
no Ķīles nometnes šoferu kursu
praktisko
darbu
vadītājus: Menci,
Milleru un Vilku.
Šiem darbiniekiem
vēl pirms Priedes
aizbraukšanas uz
FOTO no Guntara Saivas personīgā arhīva

ju. Pārvarot dažādus šķēršļus, jau
1948. gadā dabūja pētīšanas inženiera darbu pie Britu iekšdedzes dzinēju
pētniecības savienības. No 1951. gada
līdz 1964. gadam strādāja kā vadošais inženieris Lucas CAV pētīšanas
departamentā, vadot pētījumus par
dīzeļu motoru konstrukcijas iespaidu uz motora radītiem trokšņiem. Šai
laikā kļuva par šīs nozares pasaulē
atzītu speciālistu. 1958. gadā Londonas Universitātē ieguva Ph.D. grādu.
1964. gadā kā vecākais lektors uzsāka
akadēmisko karjeru Southemptonas
Universitātes Skaņu un Vibrāciju Pētīšanas Institūtā, kur izveidoja Automobiļu pētīšanas grupu. 1972. gadā
Londonas Universitāte piešķīra Priedem D.Sc. Grādu, un Skaņu un Vibrāciju Pētīšanas Institūts personīgo
profesora krēslu Automobiļu zinātnēs.
1985. gadā, sasniedzot Lielbritānijas
obligāto pensionēšanas vecumu, pārgāja strādāt kā emeritēts profesors
Dienvidāfrikas Republikas Keiptaunas Universitātes Enerģijas Pētīšanas
Institūtā, kur strādāja līdz savai aiziešanai mūžībā 1992. gadā. Profesora
Priedes galvenā kontribūcija, ar ko
viņš ieguva atzinību visā pasaulē, bija
viņa celmlauža darbs, kas izskaidroja
dīzeļu motoru trokšņu izcelsmes fundamentālo mehānismu.“
Nepiepildījās Priedes vēlēšanās
atgriezties brīvajā Latvijā. Izdevās
gan Latviju un Rūjienas pusi apciemot
1991. gada augusta liktenīgajās puča
dienās. Viņa mirstīgās atliekas kremēja, un tās ir apglabātas Džūkstes kapos, kas ir viņa dzīvesbiedres Vilijas
dzimtā puse, bet arī Rūjienas Skudrītes kapsētā Priedes dzimtas nodalījumā ir uzstādīta piemiņas plāksnīte.
Savas pāragrās nāves dēļ viņš pats neieguva pelnīto atzinību Latvijas zinātnieku aprindās.
Bet arī man bija iespēja iepazīties
ar Roberu Riglu. 1947. gada aprīļa beigās vai marta sakumā Rigle bija aizbraucis uz Brēmeni, kas bija amerikāņu zonā. Nezinu, vai tas bija sakarā ar
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Angliju, izdevās dabūt darbu uz kuģiem, un viņi Pinebergu atstāja.
Priedes vietā par mehāniskās darbnīcas un laboratorijas vadītāju nozīmēja lektoru inž. meh. Laimoni Pilpi. No darbiniekiem tēvs bija palicis
viens pats. Viņu pieņēma par garāžas,
darbnīcas un laboratorijas pārzini un
ieskaitīja universitātes mācību spēkos
un algā.
Tik tālu par Teodoru Priedi un
viņa darbu Baltijas Universitātē.
Pavisam drīz pēc Priedes aizbraukšanas uz Angliju, vēl marta mēnesī, arī
Riglem bija Pineberga jāatstāj. Rigles
vietā par UNRRA 74. nodaļas labklājības virsnieku Baltijas universitātē
nāca Valters Nihtens (pēc tautības
igaunis).
20. jūnijā nometnes vadību pārņēma majors Barels un jau pēc dažām
dienām Nihtenam nometne bija jāatstāj.
Tēvs no Valtera Nihtena saņēma fotogrāfiju ar ierakstu: In appreciation of
work you have done for the university I
thank you very much indeed, and I wish
you the best of luck in future! V. Nichten
UNRRA Pinneberg 21-06-1947.

Students Baltijas Universitātē
Pinebergā

Mana Baltic University Study
Book ar matrikulas numuru (Student’s
Card) 1758, parakstīta no rektora
Turpinājums 15. lpp.
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Mūžībā aizgājusi

LILIJA GLUŠKOFF dzim. MATISONS
Dzimusi 1928. gada 1. maijā, Liepājā.
Mirusi 2020. gada 10. oktobrī, Melburnā.
Mīļā piemiņā viņu paturēs brālēns Zigis un Solveiga ar ģimenēm.

Laima Eleanora Lindiņa
Izvadīšana pēdējā gaitā
Laima, kā mēs visi viņu saucām, ienāca uz dzīvi Latviešu Ciemā
2018. gada decembrī un aizgāja mūžībā šā gada 16. augustā. Viņu izvadīja
pēdējā gaitā šī gada 25. augustā no
Springveilas (Springvale) bēru nama.
Korona vīrusa iespaidā mums pastāv visādi aizliegumi, kā arī bērēs
drīkst piedalīties tikai 10 personas.
Labi, ka pastāv iespēja ceremonijā piedalīties, kā skatītājam ar zināmu saiti
pieslēdzoties bēru nama portālam. Cik
zināms, Laimas bērēm bija 104 pieslēgumi, arī no Anglijas un Latvijas un
ieskaitot arī mani Melburnā.
Bēres vadīja Pēteris Saulītis. No
studenšu korporācijas IMERIA, kurā
Laima sastāvēja, Goda sardzē pie zārka stāvēja IMERIAS Melburnas kopas
seniore fil. Anita Andersone.
Ceremoniju iesāka, atskaņojot Franka Sinatras iedziedātu dziesmu I did it
my way. Cik ļoti piemēroti Laimas raksturam, kas bieži rīkojās pēc sava prāta
un uzskata, un labi zināja, ko un kā darīt.
Sekoja Pētera Saulīša Bībeles lasījums – Laimas mūžam bija pienākusi
pēdējā lapa, nu tad lasījums arī bija no
Bībeles pēdējās lapas – viss pagājis,
kas bija, varēs asaras nožāvēt...
Pēc kopīgās dziesmas Pie rokas ņem
un vadi klausījāmies Laimas dzīves stāstu, ko bija sastādījis Laimas māsas Irmas
dēls Juris Beņķis, nobeidzot ar Selgas
Beņķes ģimenes atvadu vārdiem: „Laima
piedzima un uzauga Rīgā, kur apmeklēja
vācu pamatskolu, pēc tam 2. Valsts ģimnāziju, kur cieši sadraudzējās ar politiķa
meitu Elgu Lindiņu. Elgas brālis Sigurds
vēlāk kļuva par Laimas vīru. Tad studēja
zobārstniecību Latvijas Universitātē, bet
kara un bēgļu gaitu iespaidā, nenobeidza.
Nokļuva Vācijā, no turienes
1947. gadā Anglijā, kur Līdsā (ang. Leeds) pilsētā uzsāka jaunu dzīvi, Līdsas
Universitātē nobeidza zobārstniecības
studijas un iekārtoja savu zobārstniecības kabinetu.
Laimas māsa Irma bija studenšu korporācijas IMERIA locekle; Laima arī ar
prieku tur iestājās un bija aktīva Konventa dzīvē, tāpat arī Daugavas Vanadzēs,
Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienībā
un arī globālajā brīvprātīgo kustībā SOROPTIMISTS INTERNATIONAL.

Jau 1950. gadā ar vīru Sigurdu nopirka pirmo māju Līdsas pilsētā, tai pēc laika
sekoja cita un jau 1962. gadā tika nopirkta
lepna 4 stāvu māja, kur Laima arī iekārtoja savu zobārstniecības kabinetu. Lielajā
mājā tika rīkotas lielas viesības. Laima arī
aicināja vientuļus latviešus bez ģimenēm,
ko bija paņēmusi savā paspārnē. Laima
arī aktīvi iesaistījās vietējā angļu dzīvē.
Ap 1975. gadu iestājās konservatīvā partijā, bija arī tikšanās ar dzelzs lēdiju Mārgaritu Tečeri. Laima arī kandidēja Līdsas pašvaldības vēlēšanās.
Pieminēja arī tuvo draudzību ar pasaules slaveno diriģentu Arvīdu Jansonu,
Marissa Jansona tēvu. Kas vēl dziļos komunisma laikos no Ļeņingradas regulāri
nonāca kā virsdiriģents Anglijā, Mančesteras pilsētā. Laimas sirsnība un palīdzīgā roka viņam palīdzēja justies kā mājās.
Tā kā Juris ar ģimeni dzīvoja Austrālijā, arī Jura māte Irma pārcēlās uz
Austrāliju, un Laima, izbeidzot zobārstniecības praksi lai visa ģimene būtu
kopā, 1988. gadā ar vīru pārcēlās uz
dzīvi Austrālijā. Melburnas priekšpilsētā Ziemeļblekbērnā (Blackburn North)
viņi nopirka māju ar skaistu dārzu.
Taču, kad Latvija atguva neatkarību, 1995. gadā Juris ar ģimeni un māti
pārcēlās uz Latviju, un Laima reizi
gadā brauca viņus apciemot. Pēdējos
gados gan vairs ne, tad Juris ar ģimeni
ik gadu apciemoja Laimu. Pēdējo reizi
šogad janvārī – februārī.
Sigurds Lindiņš nomira 2000. gadā.
Laima viena turpināja dzīvot savā
mājā, viņai patika neatkarība un tikai
pēc kritiena un ievainojuma piekrita pārcelties uz dzīvi Latviešu Ciemā
2018. gada decembrī, kur arī aizvēra
acis pēdējo reizi šī gada 16. augustā.
Sekoja Selgas ierunātie atvadu
vārdi, pieminot, cik ļoti Laima mīlēja
dabu un īpaši sēņošanu; cik jauks laiks
kopā ar Laimu pavadīts dārzos, arī pie
ugunskura, cik labprāt Laima cepa kartupeļu pankūkas. Pieminēja arī, ka Laima Latvijā lauza gūžu, par viņas laiku
slimnīcā un lēno atveseļošanās laiku.
Sekoja studenšu korporācijas IMERIA Melburnas kopas seniores Anitas
Andresones nolasītie atvadu vārdi no
IMERIAS Anglijas kopas, pieminot cik
ļoti aktīva Laima bija. Laimas pēdējo vie-

Laima Lindiņa.
sošanos Anglijas kopas pavasara Komeršā 2007. gadā Londonā, kur piedalījās arī
6 imerietes no Latvijas un Laimu apsveica
90 gadu jubilejā. Turpināja ar Laimas lielo aktivitāti Melburnas kopā, Laimas spējām visus pamācīt, uzjautrināt, piesaistīt,
viņas labiem rakstiem IMERIAS ZIŅĀS.
Pieminēja arī virsdiriģenta Marisa
Jansona viesošanos koncertā Melburnā
HAMER HALL (agros 2000. gados),
kad Laima ar Marisu tikās aizskatuvē
pēc koncerta ar lielu draudzību un prieku.
Sekoja Roberts Brenners, kas nolasīja savas mātes atvadu vārdus (iespiesti
iepriekšējā Latviešu Ciema avīzītē) un no
savas puses vēl pielika nedaudz klāt: par
Anglijā vienā laikā un pilsētā pavadītiem
nedaudziem gadiem un parādīja trīs bildes: Baltu rozi – Jorkšīras apgabala simbols, kur atrodas Līdsas pilsēta un kur
Laima nodzīvoja 42 gadus. Visilgākais
laiks savā mūžā vienā vietā. Otra bilde –
pūce, Līdsas pilsētas simbols – zinīgs, izveicīgs naktsputns – pēc dabas atgādina
Laimu. Trešā bilde – posums – Laima ļoti
mīlēja dzīvniekus un viņas mājās Austrālijā bija daudz un dažādi dzīvnieciņi, par
kuriem Laima rūpējās. Lindiņi un Brenneri bija tuvi draugi un bieži satikās.
Tad Pēteris Saulītis nolasīja rakstiskus atvadu vārdus, ko atsūtīja
Daugavas Vanagi: priekšnieks Jānis
Kārkliņš, Daugavas Vanadžu vadītāja – Koidula Nemiro.
Latviešu Ciema pārvaldniece Ingrīda
Houka (Hawke), kura pateicās par Laimas rakstiem Ciema Avīzītē un pieminēja
Turpinājums 15. lpp.
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Baltijas Universitāte Pinebergā (1) ja, varēja vienmēr
J. Puzinskas un Mehānikas fakultātes dekāna N. Rozenauera ir izdota
1947. gada 18. novembrī, vienu nedēļu
pirms ģimnāzijas izlaiduma.
Bet, lai imatrikulētos BU un saņemtu Studiju grāmatiņu, vēl bija jāizpilda vairāki dokumenti. Dažiem vajadzēja BU kanclera (sekretāra) Jāņa
Vēliņa akceptu.
Oficiālā lekciju valoda bija vācu,
izņemot specifiski nacionālos kursus
katrai tautībai tās dzimtajā valodā.
Universitātes Studiju grāmatiņa, ieskaitot visu priekšmetu (subject) nosaukumus, bija angļu valodā. Manā
grāmatiņā, rakstot manu vārdu Saiva
Guntars nebija ievērota tur iespiestā instrukcija: Name, Surname last.
Sekretariāta darbinieku paviršība, vai
angļu valodas nezināšana? Latviešiem
tas problēmas neradīja, bet varēja radīt
pārpratumus citām tautībām.
1947./48. mācību gada 1. semestris
sākās 17.11.47. Tā kā es jau biju pierakstīts Pinebergas nometnē, tad varēju
nekavējoties uzsākt mācības.
Vairāki mani Saules ģimnāzijas
klases biedri arī vēlējās mācības turpināt Baltijas Universitātē, bet radās
problēma ar pierakstīšanos Pinebergas nometnē. Kādu laiku viņi dzīvoja
nepierakstījušies 3. bloka (lietuviešu)
augšējā gaitenī.
Tā kā māte strādāja virtuvē par
saimnieci, tad viņa varēja šiem klases
biedriem izrakstīt pusdienām zupu.
Pavārs Visvaldis Brizga, ja vajadzē-

Laima Eleanora Lindiņa
Turpinājums no 14. lpp.

Laimas 90. dzimšanas dienu 2012. gadā,
kur toreiz Ingrīda bija sagatavojusi svētku galdu ar ceptu veselu lasi, ko vēlāk
apzīmēja kā Laimas lasis un daudzām
tortēm un Laimas norādījumiem, ka torte ēdama ar kūku dakšiņu, ne ar karoti.
(Abām dzimšanas dienas vienā dienā –
22. janvārī. 2019. gadā dzimšanas dienas
svinēja kopā Ciema Putnu istabā.)
PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte –
sūtīja personīgu vēsti, īpaši pieminot Lai-

pieliet vēl kādus
litrus ūdens pie
jau tā ļoti šķidrās
zupas.
Ar laiku mani
skolas biedri varēja nometnē pierakstīties.
Baltijas Universitātes Latviešu
Studentu
Padomes
1949. gadā
izdotajā:
Baltijas Universitāte
1946 – 1949 nodaļā BU Latviešu
Studentu Sabiedriskā dzīve, apskatot sporta dzīvi,
cita starpā rakstīts:
„Com! G. Saivas Virtuves personāls. Vidū trešais no kreisās puses pavārs
intensīvās studijas Visvaldis Brizga, aizmugurē trešā no labās puses Alma
atļāva maz laika Saiva.
treniņiem, neskatoties uz to viņa
uzrādītais rezultāts 100m skrējienā rējo fiziku un tēlotāju ģeometriju biju
(11,4s) ir daudzsološs“.
nolicis ar Maxime Sufficit. VingrinājuManuprāt, tuvāk patiesībai būtu mi (exercises) bija pieņemti 4 priekšbijis: „Com! G. Saiva sekmīgi sada- metos. Noklausījies biju vēl 4 citus
līja laiku starp studijām un treniņiem priekšmetus.
vieglatlētikā.“
Guntars Saiva
Universitātes sabiedriskajā dzīve
Laikrakstam „Latvietis“
gan nepiedalījos. Baidījos, ka sekmīgu
studēšanu un sportu ar aktīvu piedalīTurpmāk vēl
šanos studentu sabiedriskajā dzīvē nevarēšu savienot. Vai nu studijām, vai * UNRRA: United Nations Relief and
sportam būs jācieš.
Rehabilitation Administration – ApNo 11 ierakstiem manā studiju grā- vienoto Nāciju Palīdzības un atjaunomatiņā, 3 priekšmetus: statiku, vispā- šanas pārvalde.

FOTO no Guntara Saivas personīgā arhīva

Turpinājums no 13. lpp.

mas organizēšanas spējas un izdarību.
Noslēgumā Pēteris Saulītis vēl pieminēja Kabare de Rīga uzvedumu Latviešu
Ciemā, kurā aktieri (arī Pēteris) attēloja
Rīgu – 1930. gados. Kad Pēteris pēc uzveduma piegāja pie Laimas, ieraudzīja, ka
viņai asaras acīs – izrāde viņu tā aizkustināja, īpaši Vērmaņa dārza ainas. Liekas
viņa bija vienīgā no skatītājiem, kas to laiku Rīgā personīgi bija piedzīvojusi.
Tad noklausījāmies dziesmas Unforgettable atskaņojumu, ko bija iedziedājis Nat King Cole.
Pēc kopīgas lūgšanas ceremonija

beidzās ar Latvian Voices iedziedātu
Emīla Dārziņa Melanholisko valsi. Pa
to laiku zārks, rotāts ar skaistiem baltiem un violetiem ziediem, lēni nogrima un tika aizsegts ar priekškaru.
Corona vīrusa aizlieguma dēļ kopējs
bēru mielasts nevarēja notikt, un Pēteris
ieteica visiem, kas piedalījās personīgi vai
pārraidē, Laimas piemiņai pacelt glāzi.
Paldies par raženu mūžu un devumu sabiedrībai. Vēlam Laimai saldu
dusu Dieva mierā.
Izvadītāju vārdā Eva Brennere
Laikrakstam „Latvietis“

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
22. oktobris
Īrisa, Irīda, Airisa
1905. nodibināta Rīgas Fabrikantu
biedrība.
1929. sabiedriskais darbinieks Austrālijā Aivars Saulītis.
1930. latviešu aktrise Antra Liedskalniņa.
1940. sabiedriska darbiniece Austrālijā Valija Kroforde (Crawford).
23. oktobris
Daina, Dainis, Dainida

1865. Latvijas matemātiķis Pīrss Bols 1965. latviešu bobslejists Sandis Prūsis.
(Piers Bohl).
1905. aktieris, režisors Jānis Lūsēns.
25. oktobris
1910. dzejniece Mirdza Bendrupe.
Beāte, Beatrise
1886. bīskaps, publicists, sabiedrisks
24. oktobris
darbinieks Jāzeps Rancāns.
Renāte, Modrīte, Mudrīte
Starptautiskā ANO diena
26. oktobris
1910. gleznotājs Jānis Aleksandrs Amanta, Amanda, Kaiva
Alsbergs.
1937. kinorežisors Ansis Epners.
1952. juriste, sabiedriska darbiniece
Austrālijā Rudīte Bērziņa.
Turpinājums 16. lpp.
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vu. Aplenktajā Rīgā sākas bads.
1905. aktrise, režisore, skatuves
28. oktobris
mākslas pedagoģe Lūcija Baumane.
27. oktobris
Ņina, Ninona, Antoņina, Oksana
1955. firmas Microsoft dibinātājs, ar
Lilita, Irita, Ita
1610. Ketleru dinastijas Kurzemes Atzinības krusta II šķiru apbalvotais
1905. SLT aktrise Alma Saiva.
un Zemgales hercogs Jēkabs (valdīja Bils Geitss (Bill Gates).
1995. Latvijas valdība iesniedza pie- 1642.–1682.).
1983. sabiedriska darbiniece Austrāliteikumu par iestāšanos Eiropas Sa- 1700. krievu armija ieņem Pārdauga- jā, mūziķe Vēsma Upeniece.
■

Datumi

Turpinājums no 15. lpp.

vienībā.

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē

Ceturtdien, 22. oktobrī, plkst. 10.00
ALB namā Scrabble rīti; spēlēsim
Scrabble visu dienu (latviešu un angļu
valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzu
pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša
maksa $5.
Sestdien, 24. oktobrī, plkst. 12.00
ALB namā ALB pilnsapulce. Lūdzam
biedriem nekavējoties nokārtot biedru
maksu.
Svētdien, 25. oktobrī, plkst. 9.30 Tālavā novusa treniņi. Pulcēsimies, priecāsimies un uzspēlēsim novusu!
Ceturtdien, 29. okt., plkst. 10. 00 ALB
namā Scrabble rīti; spēlēsim Scrabble
visu dienu (latviešu un angļu valodā)
un ēdīsim pusdienas. Lūdzu pieteikties
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 29. okt., plkst. 11.00
ALB namā ugunsdzēsēju SA Metropolitan Fire Service pārstāvis pastāstīs
par kur, kā un kāpēc rodas ugunsgrēki
un vienkāršiem veidiem, kā no tiem
izvairīties un pasargāt sevi no uguns
apdegumiem. Pēc tam tiks pasniegtas
siltas pusdienas. Pieteikties LAIMAS
birojā līdz 27. okt.
Sestdien, 31. okt., plkst. 11.00 ALB
namā LAIMAS pavārmākas kursi;
Andris Bilkens ar ģimeni demonstrēs savu karbonādes recepti. Dalības
maksa $5, pieteikšanās obligāti (ierobežots 20 cilvēku).
Svētdien, 1. novembrī, plkst. 15.00
Tālavas Lielajā zālē ALB jauktais koris Dziesmu laiva rīko Māras Zālītes
dzejas muzikālo pēcpusdienu. Ne tikai
koris, bet arī citi priekšnesumi. Ieeja
$15. Biļetes varēs iegādāties pie durvīm; būs pērkama kafija un kūkas. Ja
COVID-19 ierobežojumi tiks pastiprināti, muzikālā pēcpusdiena nenotiks.
Lūdzu sekojiet COVID-19 ierobežojumiem! Sīkāku informāciju var uzzināt
no L. Daenke 0423 591 176.
Trešdien, 4. novembrī, plkst. 19.00
Tālavā notiks DLOA pilnsapulce. Lūgums visām organizācijām nokārtot
biedru maksas.
Sestdien, 7. novembrī, plkst. 14.00
DV namā Lāčplēša dienas sarīkojums.
Sakarā ar COVID-19 pulcēšanās ierobežojumiem mūsu zālē ir atļauts atrasties 46 viesiem; ieeja sarīkojumā būs
tikai ar ieejas kartēm, kuras varēs iegādāties līdz 31. oktobrim pie nodaļas
kasieres Dainas (tālr. 0406 663 773).

Adelaides Sv. Pētera draudze

Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19
noteikumi; jāsagatavo dalībnieku saraksts ar adresēm.
Svētdien, 1. nov., plkst. 11.30 Kapu
svētku dievkalpojums Centennial parkā.

dievkalpojums.
Svētdien, 8. novembrī, plkst. 10.00
dievkalpojums.
Svētrunas var tagad noskatīties uz
YouTube gan latviešu, gan angļu
valodā:
Turpināsim
ierakstīt
svētrunas
YouTube – saites var atrast draudzes
Brisbanē
mājas lapa tīmeklī: http://www.
Sestdien, 24. okt., plkst. 12.00 Rum- sydneylatvianchurch.org.au
my / zolītes /latviešu Scrabble pēcpusdiena Latviešu namā. Maksa $10.
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

draudze

Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdienas dievkalpojumi notiks saKanberā
skanīgi ar sabiedriskajām regulām.
Līdz 31. okt., Canberra Contemporary Dievkalpojumus vadīs mācītājs RaiArt Space galerijā, 44 Queen Elizabeth monds Sokolovskis. Lūgums sazināties
Terrace, Parkes, izstāde BLAZE FOU- ar mācītāju R. Sokolovski, lai uzzinātu
RTEEN. Piedalās Harijs Piekalns.
par nākamajiem dievkalpojumiem.
Pandēmijas un daļas mūsu nācēju riskantā vecuma dēļ, Kanberas Latviešu Zelta piekrastē
biedrība septembrī un oktobrī nekādu Zoom tikšanās neklātienē notiek katsaietu vai sapulci nesasauc.
ra mēneša pirmā un trešā ceturtdienā
Kanberas latv. ev. lut. draudze
plkst. 15.00. Zoom saite tiek izsūtīta
Dievkalpojumi kā arī paredzētā piln- atsevišķi pirms katras tikšanā.
sapulce uz nenoteiktu laiku tiek atcelti.

Melburnā

ASV

29. okt. – 11. nov., trešā gadskārtējā
Daugavas Vanadžu pusdienas ir AT- New York Baltic Film Festival (NYCELTAS. Vanadžu sanāksmes ir at- BFF) otrā sesija (trilleri).
celtas līdz pilnsapulcei.
Festivāls norisināsies tiešsaistē sakarā ar Covid-19 pandēmijas stāvokli.
Melburnas latv. ev. lut. draudze
www.balticfilmfestival.com
Visi dievkalpojumi tiek ATCELTI
Latvijā
līdz turpmākajam.
Sestdien, 24. okt., plkst. 16.00 Rīgas
Pertā
Latviešu biedrība aicina uz Siguldas
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze Tautas teātra viesizrādi – komēdijizrāMāc. Gunis Balodis.
di Tās dullās Paulīnes dēļ RLB Lielajā
zālē (V.Belševicas stāsta dramatizēSidnejā
jums. Dramatizējuma autore T.Šverste).
Svētdien, 25. okt., plkst. 15.00 Piektdien, 30. okt. un sestdien, 31.
koncerta Filips Glāss – Songs From okt., plkst. 19.00 Latvijas Universitātes
Liquid Days videoieraksts Latviešu Lielajā aulā kora Kamēr... 30 gadu jubinamā. Piedalās Jauniešu koris BALSIS lejas koncertu ciklā izskanēs a cappella
u.c. Ieeja $10, SLB biedriem $7.
kormūzikas programma Viļņu atspulgi.
Trešdien, 4. nov., plkst. 13.00 Zolīte Svētdien, 25. okt., plkst. 18.00 SinLatviešu namā.
fonietta Rīga tīmekļa vietnē http://
Sidnejas Latviešu teātris piedāvā sinfoniettariga.lv/lv/news būs iespēja
SLT izrādi Makss un Morics SLB noskatīties tikai vienu reizi koncertu
mājas lapā timeklī: http://slb.org.au/ Mocarts, Adamss, Debisī, kurš bija
SLB_new/Pages_supplementary/SLT_ noticis 27. augustā.
■
MakssMorics_LV.htm

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze,
Svētā Jāņa baznīcā

Eiro kurss

Māc. Kolvins Makfersons.
Eiropas Centrālās bankas atsauces
Svētdien, 25. oktobrī, plkst. 10.00 kurss 19. oktobrī.
dievkalpojums.
€1 = 1,65750 AUD €1 = 1,77510 NZD
Svētdien, 1. novembrī, plkst. 10.00 €1 = 0,90588 GBP €1 = 1,17850 USD

