
Arī pandēmijas gada izskaņā...
...laiks apstāties, novērtēt, pateikties

Jau kopš novembra 
vidus, atskatoties uz aiz-
vadīto gadu, kavējāmies 
pārdomās par mūsu tau-
tas varoņiem un valsts 
dibināšanas laiku, kā arī 

par visu to, kas mūsu sirdij ir tuvs un 
svēts. Par to, cik neparasts un negaidī-
tu pārmaiņu pilns ir bijis šis gads, ir ru-
nāts daudz. Tamdēļ negribas piesaukt 
aizvadītā gada grūtības, bet šoreiz 
pieminēt visu to labo, kas ir noticis, un 
par ko varam no sirds būt pateicīgi.

Šis gads mums ir devis daudz ie-
spēju iemācīties ko jaunu, piemēram, 
ātri un viegli sarunāties un tikties ar 
tautiešiem visā pasaulē – virtuāli un ar 
tehnoloģisko ierīču palīdzību. Šogad 
sastapts tik daudz bezgala interesantu 
un dažādu ļaužu, ar kuriem agrāk mūsu 
ierastajā ikdienā tikties nav bijis iespē-
jams. Krīzes laikos, iespējams, reizēm 

neapzināti, 
m ē ģ i n ā m 
meklēt dro-
šību. Viens 
no mūsu esī-
bas droša-
jiem balstiem ir kultūra. Tā ir saistviela 
jeb līme, kas ir vienmēr vienojusi un 
turpina vienot mūsu tautu visā pasaulē.

Šādā krīzes situācijā šopavasar, kad 
latviešu sabiedrībai, un jo īpaši kultūras 
un izglītības nozares darbiniekiem ārze-
mēs, nebija iespējams tikties klātienē, un 
dažviet vairojās bezcerības sajūta, tomēr 
bija nepieciešams meklēt pozitīvus risi-
nājumus, kā virtuāli vienā platformā ap-
vienot mūsu sabiedrības aktīvākos ļaudis 
pasaulē, un PBLA nāca klajā ar iniciatīvu 
izveidot semināru platformu tīmeklī ar 
vienojošu tēmturi #Kultūranepadodas.
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Uzruna Vecgada vakarā
Valsts prezidents Egils Levits

Mīļie Latvijas cilvēki!
Jaunajā gadā es gri-

bu mums visiem novēlēt 
izturību, iejūtību un 
drosmi.

I
Es vēlu mums vi-

siem izturību.
Izturību mediķiem, kuri ikdienā un 

arī šonakt cīnās par cilvēku dzīvībām. 
Izturēt un dzīvot tālāk ir jāspēj slima-

jiem un tiem, kuri zaudējuši tuvinie-
kus. Jāspēj tiem, kuri ir uz laiku zaudē-
juši darbu un ienākumus. Jāspēj tiem, 
kuri ir zaudējuši ticību un ir ceļā uz tās 
atgūšanu. Viņiem ir vajadzīga izturība, 
bet vēl jo vairāk – mūsu atbalsts.

Savukārt ikdienas ierobežojumi un 
neērtības no mums prasa pacietību. Jā, 
lielu pacietību. Tā tas patlaban ir visā 
pasaulē. Taču nākamgad mūsu dzīve pa-
mazām atgriezīsies normālajās sliedēs.

Mums jā-
rīkojas tā, lai 
nākotnē mēs šo 
laiku atcerētos 
ar lepnumu – 
par to, kā mēs to 
pārvarējām.

II
Es vēlu mums visiem iejūtību.

 
Turpinājums 2. lpp.

 
Turpinājums 13. lpp.

Skats uz Yellow Water (Ngurrungurrudjba) un South Alligator River floodplain Kakadu Parkā 2020. gada 20. decembrī.
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Uzruna gadumijā
Latvijas Republikas Ministru prezidents Krišjānis Kariņš

Labvakar, godāja-
mie Latvijas iedzīvotāji 
un visi, kuriem dārga 
mūsu mīļā Latvija!

Aizejošais gads ir 
bijis izturības un pārbau-
dījumu gads. Covid-19 
pandēmija ir viens no lie-

lākajiem izaicinājumiem, ar kuru saska-
ramies kopš valsts neatkarības atjauno-
šanas. Tas no katra ir prasījis īpaši augstu 
pacietību, atbildību, sapratni un tālredzī-
bu. Dažos tas ir radījis apjukumu, taču 
lielo vairumu tuvinājis kopējā cīņā.

Gadu iesākām ar plānu un rīcību par 
valsts attīstībai un izaugsmei nozīmī-
gām pārmaiņām veselības, izglītības, 
nodokļu un administratīvi teritoriālajā 
sistēmā ar mērķi padarīt dzīvi labāku 
un valsts pakalpojumus – taisnīgākus 
un pieejamākus ikvienam iedzīvotājam. 
Šīs ir bijušas nepieciešamas izmaiņas, 
kas ar laiku nesīs augļus mums visiem.

Taču pasaules vēsturē 2020. gads 
paliks kā Covid-19 pandēmijas laiks, 
kas ir skāris mūs visus – jaunus un ve-
cus, ģimenes un vientuļus cilvēkus, gan 
tos, kas apzinās riskus, gan tos, kam ir 
grūti tos izprast. Šī neierastā situācija ir 
parādījusi, cik daudz spējam izdarīt, kad 
rīkojamies kopā, bet cik slikts ir iznā-
kums, kad domājam tikai katrs par sevi.

Aizejošais gads ir mainījis mūsu 
ikdienas ieradumus un attiecības ar ap-
kārtējiem. Īsā laikā pavasarī mēs spējām 
noreaģēt un pārkārtot savu ikdienu, tādēļ 
tikām vērtēti kā vieni no veiksmīgāka-
jiem Eiropā un pasaulē. Tomēr jāatzīst, 
ka labie pavasara rezultāti un salīdzinoši 
mierīgā vasara kavēja kopēju izpratni par 
draudiem un pietiekami savlaicīgu gata-
vošanos vīrusa izplatības otrajam vilnim.

Šogad daudz skaidrāk valdība ir sa-
dzirdējusi dažādu sabiedrības grupu un 
profesiju balsis. Paldies sociālajiem part-
neriem, nevalstiskajām organizācijām un 
pilsonisko iniciatīvu aktīvistiem par sa-
darbību un dialogu! Viedokļu dažādība ir 

vērtība, īpaši krīzes laikā. Latvijai ir vaja-
dzīgi visi cilvēki, visi viedokļi un cieņpil-
nas diskusijas – gan ģimenes un draugu 
vidū, gan politiķu un institūciju starpā.

Mūsu spēks ir sadarbībā – gan na-
cionālā, gan starptautiskā līmenī. Tikai 
kopā mēs varam pārvarēt visas grūtī-
bas. Šī gada laikā arī sadarbība ar part-
neriem Eiropas Savienībā un sabiedro-
tajiem NATO ir pierādījusi kopīgas un 
koordinētas rīcības lielo nozīmi.

Par spīti visām grūtībām, mūsu eko-
nomika ir parādījusi nepārprotamu dzī-
votspēju, bet uzņēmēji ir spējuši pierādīt 
sevi starptautiski – eksporta tirgos. Va-
ram lepoties ar mūsu talantīgajiem cil-
vēkiem ar asu prātu un izcilām spējām. 
Cilvēka izdoma, mērķtiecība un vēlme 
sadarboties ir visu sasniegumu sākums.

Draugi!
Mēs esam stipra nācija, mēs esam pie-

rādījuši, ka neviens pretinieks nav par lielu. 
Bet mums kopīgi jārūpējas, lai pašu bažas, 
bailes un nogurums nekļūtu par ienaid-
nieku. Informācijas gūzmā, ko ikdienā 
saņemam, ir viegli apmaldīties, taču mūsu 
tautas viedums un spēja atšķirt patiesību 
no izdomājumiem ļaus uzvarēt arī šo cīņu.

Mums ir kopīgs mērķis – pēc iespējas 
ātrāk atgriezties normālā ikdienā. Vakcī-
na ir durvis uz to. Tomēr mums jāgata-
vojas vēl krietnu laiku saglabāt modrību. 
Brīvprātīgais vakcinācijas process visā 
Eiropā būs pakāpenisks un ilgs vismaz 
pusgadu. Es zinu, ka esam tam gatavi.

Pārvarot šodienas grūtības, ir jārau-
gās tālāk un plašāk, jāturpina uzsāktais 
attīstības ceļš. Virziens ir skaidrs – labklā-
jības valsts Eiropas ziemeļos. Krīzes, kari 
un arī pandēmijas vistiešāk ir ietekmēju-
šas valstu un nāciju attīstības dinamiku, 
jo maina cilvēku domāšanu un motivāciju 
rīkoties. Šis var būt mūsu valsts attīstības 
pagrieziena punkts augšup, taču tam ir 
nepieciešama vienota un apņēmīga rīcība.

Tāpēc, sagaidot jauno gadu, aizdo-
māsimies – kādi ir katra paša un mūsu 
kopīgie mērķi, kā tos īstenosim, kādi 

gribam būt – pret sevi, saviem līdzcil-
vēkiem un savu valsti, ko gribam sas-
niegt, kādā valstī dzīvot. 2021. gada 
stāsts ir mūsu rokās. Tas var būt katra 
paša un visas sabiedrības izaugsmes, 
piepildījuma un jaunu horizontu gads.

Aicinu ikvienu saglabāt piesardzī-
bu un rīkoties atbildīgi, nedodot iespēju 
vīrusam atņemt mūsu mīļos. Šajā svēt-
ku vakarā pateiksim labu vārdu saviem 
tuvajiem, sazināsimies ar tiem, kuri šo-
vakar vientuļi, sūtīsim veselības vēlēju-
mus tiem, kuri šobrīd atrodas slimnīcā.

Mūsu visu vārdā vēlos pateikt pal-
dies mediķiem un dienestiem, kas arī 
šobrīd turpina darbu, lai cīnītos par 
līdzcilvēku veselību un dzīvību. Bet šī 
gada varoņi esat arī jūs visi – gan ģi-
menes, kurās bērnu skološana attālinā-
ti prasīja lielu uzmanību un pūles, gan 
skolotāji, gan vīrusa skartie darba de-
vēji un darba ņēmēji, kam arī turpmāk 
mēs sniegsim nepieciešamo atbalstu.

Paldies visiem par pacietību, iecie-
tību un izturību 2020. gadā! Lai Jau-
nais gads stiprina mūsu ticību sev un 
mūsu valstij! Novēlu visiem veselību 
un možu prātu! Dievs, svētī Latviju!

LR Ministru prezidents
Krišjānis Kariņš
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Katram no mums ir sava izlolotā pa-
tiesība. Mūsu dažādībā ir spēks. Tomēr 
pārdzīvojumos un dusmās nereti esam 
bijuši pārāk skarbi. Atzīstu – arī es. Uz-
klausīsim tos, kuriem nepiekrītam. Pat ja 
vārdi, ko dzirdam, mums nepatīk. Jo arī 
mēs gribam, lai mūs sadzird un saprot.

Tautas gaita cauri laikiem ir piepil-
dīta ar nepārtrauktu sarunu. Mums vi-
siem jārūpējas, lai tā noritētu cilvēcīgi 
un cieņpilni.

III
Es vēlu mums visiem drosmi.
Mēs esam sīksta, spītīga un dros-

mīga tauta. To mūsos ir iestrādājusi 
vēsture un mūsu senči. Krīze mums ir 

daudz liegusi, bet tā ir arī pavērusi jau-
nas iespējas. Mums ir talants, mums ir 
darbaspējas un mums ir Latvijas dabas 
dotās priekšrocības.

Es novēlu sev un mums visiem dros-
mi mainīties, jo laiks pēc krīzes būs 
citādāks. Būs vajadzīgi lieli mērķi. Būs 
vajadzīga drosme atzīt kļūdas un no tām 
mācīties. Būs vajadzīga drosme turpināt.

IV
Dārgie draugi!
Domām ir spēks. Kad tūlīt cits citam 

vēlēsim Laimīgu Jauno gadu!, neteiksim 
to tāpat vien! Ieliksim šajos vārdos labvē-
lību un sirsnību! Tam ir liels spēks. Spēks, 
kas dara stiprus mūs un mūsu Latviju.

Laimīgu Jauno gadu!
Valsts prezidents Egils Levits

31.12.2020.

Uzruna Vecgada vakarā
Turpinājums no 1. lpp.
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Daugavas Vanagu vēlēšanas

Ir pirmā diena Jauna-
jā gadā. Viss liekas iespē-
jams. To cerību apstiprina 
pirmie divi Bībeles vārdi: 
„Iesākumā Dievs.“ Iesā-
kumā – Dievs – punkts. 
Tas maina visu, ja sākums 

pieder Viņam, arī daudzskaitlī izteiktais 
nodoms darīt, taisīt, radīt cilvēku pēc 
mūsu tēla un mūsu līdzības. Iesākumā 
saņemam ziņu, ka sevī nesam Dieva 
līdzību! Un Viņa Dēla, mūsu Kunga 
Jēzus, kas saka: „Es un Tēvs, mēs esam 

viens.“ (Jņ 10:30). Arī tas maina visu. 
Dieva mīlestība, Viņa tēls un līdzība 
top saredzama katrā. Ja mēs tik spētu 
cits uz citu tā raudzīties? Ticu, ka tad 
2021. gads būs jauns iesākums mums 
visiem. Žēlastībā dāvināts laiks pat sap-
ņot, dziļāk ticēt, ka kalpojam Tam, kam 
„Nekas nav neiespējams!“ (Lk 1:37) Pat 
jauni iesākumi! Dievam no sirds patei-
cos par jums un arvien palieku lūgšanās 
vienota ar jums Kristus mīlestībā! Svē-
tīgu, laimīgu, veselīgu Jauno gadu!

Arhibīskape Lauma Zušēvica

Nesen arvien dziļāk esam jutuši, cik 
pietrūkušas iespējas ceļot, satikt radus, 
ar draugiem radīt jaunas atmiņas. Vēl, 
šķiet, būs jāgaida laiku, kad bez liekām 
rūpēm un bailēm varēsim doties tālu-
mā. Starplaikā, aicinu doties Dieva un 
cits cita tuvumā! Nezināmā nākotnē do-
doties, der zināt, kas Tas, kas mūs vada, 
Vissvētais un Labais Dievs tiešām zina, 
ko dara! Dievs arī savā darbā iesaista 
citus, kas kā draugi līdz dodas, mūs 
iedvesmo un aizsargā, kādreiz brīdinot 
izvairīties no tā, kas nenes svētību.

Cik jums draugu? Vai katrai dienai 
vajag jaunus? Protams, ka nē, bet katrai 
dienai Dievs caur saviem vārdiem dāvi-
na iespēju pavadīt laiku gan ar seniem 
draugiem, gan ar pavisam jauniem. Ir 
tie Bībeles stāsti vai teksti, kas ir kā 
seni draugi! Vārdus zinām gandrīz no 
galvas! Ir citi, ar kuriem daloties, ap-
tveram, tos nekad neesam lasījuši!

Aicinu pavadīt katru no 2021. gada 
365 dienām ar kādu no Bībeles labiem 
draugiem! Tie kā enkurs var dāvināt 
drošu patvērumu, vai kā spārni, mudi-
nāt mazliet augstākus mērķus sev uzstā-
dīt, mazliet vairāk uzticēties, pat sapņot, 
lidot pāri ikdienas rūpēm un raizēm. Šie 
lasījumi atklās, cik ārkārtīgi dažādos 
veidos un caur tik atšķirīgiem cilvēkiem 
un notikumiem Dievs runā uz mums.

Katrai dienai iedalīts viens teksts, 
kas iepazīstina ar kādu draugu no Bībe-
les. Pievienoti arī jautājumi, kas spontāni 
radās. Tie lai veicina pārdomāt tekstu no 

citas perspektīvas. Ik pa divām nedēļām 
tiksimies Zoom, lai pārrunātu pagājušo 
divu nedēļu lasījumus! Manu Zoom aici-
nājumu uzliksim lelbpasaule.lv un Face-
book lapā. To arī izsūtīsim visiem ga-
rīdzniekiem un draudžu priekšniekiem/
priekšniecēm. Varat izvēlēties tikties 
piektdien, 15. janvārī, plkst.10.00 no rīta 
vai arī plkst.18.30 vakarā pēc Čikāgas 
laika. Ceru, ka šie divi laiki dotu iespēju 
daudziem piedalīties gan ASV, gan Eiro-
pas, gan Austrālijas māsām un brāļiem. 
Pārrunas būs neformālas. Kopā varēsim 
izlemt, vai jāmeklē labāki laiki, vai nē.

Kādreiz visdziļākās un patiesākās 
pārrunas rodas, kopā ceļojot. Lai tā 
arī notiek, mums kopā dodoties nāka-
mā gada ceļojumā. Kā pavadīsim lai-
ku, gaidot iespējas atgriezties dzīves 
ritmā? Mums dots neizsīkstošs mie-
ra, gudrības, patiesības un taisnības 
avots, visos apstākļos.

Reiz Kristus mācekļiem prasīja, 
vai viņi domā prom doties no Viņa, kā 
citi bija darījuši. Jāņa Ērmaņa vārdi at-
spoguļo mācekļu atbildi: „Pie kā mēs, 
Kungs, gan iesim, Kur laimi meklē-
sim? Vai māņiem pakaļ skriesim? Vai 
gudros jautāsim? Tik Tavi vārdi rādīs 
Mums spēku, dzīvību! Tie dzīves ceļā 
vadīs Un sniegs mums svētību!“

Dodamies! 2021. gadā lai Viņa 
vārdi sniedz mums svētību!

Jūsu 
+ Lauma

Arhibīskape Lauma Zušēvica

Ceļojot 2021. gadā ar labiem draugiem!

Redakcijā
Sveicināti lasītāji!
Jaunais gads – jau-

nas cerības, jauns sā-
kums. Svētku sveicieni, 
draudzības un iecietības 
solījumi.

Vecgada vakarā pre-
zidents teica: „Mūsu dažādībā ir spēks. 
Tomēr pārdzīvojumos un dusmās nereti 
esam bijuši pārāk skarbi. Atzīstu – arī es. 
Uzklausīsim tos, kuriem nepiekrītam. 
Pat ja vārdi, ko dzirdam, mums nepatīk.“

Savukārt, Ministru prezidents tei-
ca: „Latvijai ir vajadzīgi visi cilvēki, 
visi viedokļi un cieņpilnas diskusijas – 
gan ģimenes un draugu vidū, gan poli-
tiķu un institūciju starpā.“

Turpinot pozitīvo nostāju, Minis-
tru prezidents deklarē: „Informācijas 
gūzmā, ko ikdienā saņemam, ir viegli 
apmaldīties, taču mūsu tautas viedums 
un spēja atšķirt patiesību no izdomāju-
miem ļaus uzvarēt arī šo cīņu.“

Krietni novēlējumi – ļoti piemēroti 
Vecgada vakaram, bet, diemžēl, atrau-
ti no reālās dzīves.

Hibrīdkarš/infodēmija nekur nepa-
zudīs kopā ar veco, pagājušā gada sienas 
kalendāru. Es pilnīgi atbalstu aicināju-
mu uz cieņpilnām diskusijām, bet soci-
ālos medijos tādas ir ļoti grūti īstenot, 
jo, pirmkārt, tur ir daudz „troļļu“, kuri 
ar neracionāliem, bieži rupjiem argu-
mentiem tīšām „nogremdē“ jebkādus 
mēģinājums uz normālām pārrunām.

Otrkārt, muļķību plūdi liek apšau-
bīt Ministru prezidenta apgalvojumu 
par mūsu viedumu. Bieži kā „fakti“ 
tiek deklarēti fantāzijas izgudrojumi, 
un atsaucēs uz nopietniem pētījumiem 
tie tiek sagrozīti līdz nepazīšanai.

Patlaban sevišķi modē ir „Covid“ 
noliegšana, kas aizēnojis cilvēku radī-
tās klimatu maiņas noliegšanu.

Ko darīt? Pirmkārt atzīt, ka infodē-
mija ir nopietna problēma, kura nepazu-
dīs ar dažiem samierinošiem vārdiem. 
Labi cilvēki tiek apzināti vai neapzināti 
maldināti, un tam ir konkrētas sekas. Ja 
netic, ka vispār vīruss eksistē, tad var 
doties uz valsts iestādi bez maskas, un 
skaļi apgalvot, ka neapdraud apkārtējo 
cilvēku veselību. (Un vēl lepoties Feis-
bukā par šādu nekaunību.)

Ja netic, ka cilvēki ir atbildīgi par ne-
labvēlīgu klimatu maiņu, tad mūsu bēr-
ni vai mazbērni izmisumā prasīs: „Kā-
pēc jūs bijāt tik stulbi un tuvredzīgi?“

Protams, ir vieglāk domāt tikai par 
šodienu – maskas ir neērtas, „lok dauns“ 
traucē tautsaimniecībai, atjaunojamai 
enerģijai vēl ir trūkumi. Bet cilvēku at-
tīstība ir pamatojusies uz to, ka spējam 
redzēt tālāk par savu degungalu – gan 
fiziski, gan laika ziņā. Tieši mūsu darbī-
ba un nākotnes seku paredzēšana ir tas, 
kas mūs ir pataisījis par civilizāciju.

Kāpēc tagad tik daudziem ir vēlme 
apzināti degradēties?

GN

Svētīgu, laimīgu, veselīgu Jauno gadu!

Katrus trīs gadus notiek vēlēšanas 
par Daugavas Vanagu priekšnieku un 
Daugavas Vanagu Vanadžu priekšnieci. 
Visi organizācijas biedri ir balsstiesīgi, 
un katra DV zeme organizē vēlēšanas.

Šogad DV biedri balsoja ASV, An-
glijā, Austrālijā, Kanādā un Latvijā.

Par DV priekšnieku ievēlēja Aiva-
ru Sinku no Anglijas, kurš pārceļas uz 
dzīvi Latvijā. Par Vanadžu priekšnieci 
tika ievēlēta Ināra Sīkā no Austrāli-
jas. Abi stāsies amatos ar 2021. gada 

1. janvāri.
Jaunā komanda turpinās DV darbu 

ar enerģiju un skaidru vīziju.

Vēlēšanu rezultāti.
Par DV priekšnieku – Aivars Sin-

ka – 720, Andrejs Mežmalis – 613.
Par DV Vanadžu  priekšnieci – 

Ināra Sīkā – 453, Asja Ramate – 268.
Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Gunārs Spodris,
DV priekšnieks 2018-2020.
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Eva piedzima Rīgā, 1930. g. 
11. novembrī, kas bija Lāčplēša die-
na, kad pa Rīgas ielām soļoja armija 
ar karogiem un orķestriem. Tauta gāja 
to skatīties, arī Evas ģimene... un Eva, 
kā bērns, nodomāja: Tas viss notiek, jo 
man ir dzimšanas diena.

Arī tagad, Austrālijā, to dienu atzī-
mē kā karā kritušo piemiņas diena, un 
katram pie krūtīm šīs dienas piemiņai 
ir piesprausta sarkana magonīte. Evas 
mazmeita Lāra kādreiz teica: Omi, kā 
var aizmirst Tavu dzimšanas dienu, ja 
tajā dienā katrs ir piespraudis sarka-
nu magonīti!

Un tā arī šogad pirmā sveicēja 
Evas 90. dzimšanas dienā plkst.9 no 
rīta atnesa noadītu sarkanu magonīti. 
Sekoja daudz citi apsveicēji ar ziediem 
un dāvanām. Bija arī daudzi apsveiku-
mi pa telefonu, daži pat no ārzemēm.

Šogad korona vīrusa aizliegumi 
ļoti ierobežo tikšanos un svinības, un 
tādēļ tikai ģimenes 4 paaudzes (kopā 
10 personas) svētdien, 15. novembrī, 
to parkā uzceltā teltī varēja atzīmēt. 
Taču ģimene nolēma, ka tik svarīgu 
dzīves notikumu nevar vienkārši pa-
laist garām! Tādēļ ierobežotā skaitā 

tika izsūtīti ielūgumi uz slepenu mas-
ku balli. Kur? – Vēl nezin. Kad? – 
Tiks paziņots.

Pirmais solis uz mazliet lielākiem 
jubilejas svētkiem bija sperts.

Dažas nedēļas vēlāk, kad kovida 
noteikumi tika atviegloti, nolēma, ka 
mēģinās sarīkot svinības svētdien, 
6. decembrī, uz zālāja blakus Ciema 
Sabiedriskajam namiņam. Laukums 
tika izmērīts, galdi un krēsli izlikti 
dažādos veidos, lai saprastu, kā varētu 
droši pie galdiem sasēdināt kādas 35 
personas, ņemot vērā kovida noteiku-
mus un vairums viesu dižo vecumu. 
Plāns bija labi un piemēroti izstrādāts, 
bet svinību dienas rītā laiks bija sagrie-
zies vēss, stipri vējains un lietains. 
Labi, ka paspējām fiksi pārkārtot plā-
nus un spējām sakārtot galdus pa Sa-
biedriskā nama telpām un balkonu, sa-
skaņā ar premjera Dana noteikumiem.

Ģimenes rūķīši čakli strādāja, kur 
un kā tik vajadzēja, lai viss būtu gatavs 
līdz pulkstens vieniem, un tad turpi-
nāja gādāt par viesu labklājību visu 
pēcpusdienu. Paldies Robim, Rasmai, 
Viktoram, Ritai, Ingrīdai, Lārai un 
Krišam.

Kad viesi ieradās, tos piereģistrēja 
un viņiem nomērīja temperatūru. Tā 
kā svinības bija izsludinātas kā mas-
ku balle, katram viesim iedeva skaistu 
masku (pēc Venēcijas karnevāla mo-
des).

Svinības iesākot, viesiem piedā-
vāja karstvīnu un pīrāgus, pēc tam 
garneļu kokteili un kā galveno ēdie-
nu – latviešiem ierasto auksto galdu. 
Ģimenes rūķīši pienesa viesiem visus 
ēdienus un dzērienus, ievērojot kovida 
noteikumus. Kā visās labās latviešu 
ballītēs, bija arī dzīvā mūzika, kas 
pavairoja labo garastāvokli. Pēc pus-
dienām sekoja apsveikumu runas. Visi 
pieminēja, cik aktīvi Eva ir darboju-
sies latviešu sabiedrībā.

Tai skaitā vairāk nekā 30 gadus kā 
Melburnas Latviešu Biedrības valdes 
priekšsēde, vairāk nekā 15 gadus kā 
Sprīdīšu bērnu nometnes virssaimnie-
ce un vairāk nekā 10 gadus Latviešu 
Ciema valdē.

Nav brīnums, ka savā svinību ieva-
da runā Viktors savu mammu nosau-
ca par dižmammu. Gar Sabiedriskā 

Evas 90. dzimšanas dienas svinības
Īss stāsts par to, ko pasta balodītis nesen redzēja...

Svinības Latviešu ciema Sabiedriskajā namiņā.
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Dzimšanas dienas svinības parkā.

FO
TO

 n
o 

Ev
as

 B
re

nn
er

es
 ģ

im
en

es
 a

rh
īv

a

Eva Brennere un Viktors Brenners.
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Ceturtdien, 24. decembrī, Mel-
burnas ev. lut. draudze un melburnieši 
pulcējās Sv. Krusta baznīcā pēc ļoti 
ilga laika.

Kāds tad Melburnas latviešu ev. lut. 
draudzei bijis pagājušais gads? Tas ie-
sākās ļoti optimistiski un priecīgi, jo 
pirmajā nedēļā, 5. janvārī – Zvaigznes 
dienā – Melburnā viesojās arhibīskape 
Lauma Zušēvica. Dievkalpojums bija 
Sv. Krusta baznīcā un Melburnas Lat-
viešu ciemā. Kaut arī arhibīskapei bija 
ierobežots laiks uzturēties Melburnā, 
viņa iespēja ļoti daudz – tikties ar drau-
dzi, latviešu sabiedrības pārstāvjiem, 
apmeklēt Melburnas Latviešu ciemu 
un Bērnu vasaras nometni „Tērvetē“.

2020. gada 9. februārī, kalpojot mā-
cītājam Aldim Elbertam, notika drau-
dzes gada atsākšanas dievkalpojums ar 
saviesīgu sarīkojumu baznīcas zālē.

Vēl 8. martā notika pulkveža 
Oskara Kalpaka un Studentu rotas pie-
miņas dievkalpojums, kalpojot Rai-
mondam Sokolovskim – viesim no 
Sidnejas.

Un tad iestājās ilgs klusuma brīdis. 
Melburnieši Covid laika ierobežojumu 
laikā palika savās mājās, baznīca bija 
slēgta, un tajā valdīja klusums.

Un tad beidzot – Ziemassvētku 
vakarā, – 24. decembrī, baznīca atkal 
vēra savas durvis un to pildīja ļaudis. 
Gan jāpiebilst, ka ar vēl ļoti stingriem 
noteikumiem – ierodoties bija jāsniedz 
informācija par sevi – vārds, tālruņa 
numurs, un visiem obligāti bija jāvalkā 
sejas maskas. Žēl, ka daudzi bija iz-
lēmuši palikt mājās; draudzes valde – 
īpaši Kārlis Kasparsons un Andris 
Atvars – tiešām bija pūlējušies gan 
ar speciālu telpu tīrīšanas organizē-
šanu pēc garās ziemas, gan ar vietu 
iezīmēšanu uz soliem, lai tiktu ievē-
rota sociālā distance, gan ar dievna-
ma greznošanu. Par altāra pušķošanu 
īpašs paldies Ainai Kučerai un Norai 
Žubeckai – balto ziedu kompozīcijas 
izcēla svētku svinīgumu.

Prieks bija redzēt baznīcā ne tikai 
melburniešus, bet arī viesus no Sidnejas.

Tāpat, kā pirmajā šī gada dievkal-
pojumā, arī Ziemassvētku dievkalpo-

jumā kalpoja mācītājs Aldis Elberts. 
(Red.: skat. sprediķi 10. lpp.) 

Melburniešiem labi pazīstamais un 
ļoti iecienītais ērģelnieks Brian Copple 
iepriecināja ne tikai ar iejūtīgo pavadī-
jumu dziesmām (Ak, tu priecīga, Kat-
ru gad’ no jauna, Klusa nakts, svēta 
nakts), bet arī muzikālo meditāciju, ku-
ras pamatā bija Ziemassvētku dziesmas.

Kā jaunums – dziesma Es skaistu 
rozīt’ zinu* (Anon. 3. pants Friedrich 
Layritz, tulk. Carl Ludwig Kaehlbran-
dt. Michael Praetorius ar.) savu pirmat-
skaņojumu publikai piedzīvoja līdz šim 
Sv. Krusta baznīcā nebijušā veidā – tā 
tika atskaņota ierakstā. Un neparastais 
šajā gadījumā bija tas, ka ieraksts tika 
gatavots virtuālos mēģinājumos un kat-
ram sava balss ierakstīta katram savās 
mājās. Saņemot ierakstus, tos „vienā 
korī“ samontēja Roberts Birze. Dzies-
mu dziedāja Sandras Birzes organizē-
tais un vadītais jauktā kora DAINA 
ansamblītis: Sandra un Roberts Birzes, 
Ingrīda un Andris Eimaņi, Anita El-
berta, Linda un Andis Graudiņi, Livia 
Džadža (Judge), Tomas Kalējs, Māra 
Mednieks, Ilze Nāgela, Ieva Ozoliņa, 
Valdis Vagars.

Šoreiz pēc dievkalpojuma izpalika 

ierastā pulcēšanās; Covid ierobežo-
jumu dēļ pēc dievkalpojuma visi ātri 
devās mājup.

Ilze Nāgela
Laikrakstam „Latvietis“

* https://www.youtube.com/
watch?v=rOGKG-v1o3w

Ziemassvētku dievkalpojums Melburnā
Sv. Krusta baznīcā šogad trešais un šogad pēdējais dievkalpojums

nama sienām bija arī izliktas daudzas 
fotogrāfijas no Evas dzīves – no bērnī-
bas Latvijā, no jaunības Vācijā un no 
ģimenes dzīves Austrālijā. Vairākiem 
viesiem bija tādas pašās vai līdzīgas 
atmiņas, kas lika viņiem saldsērīgi 
pasmaidīt.

Pēc runām, ar šampāniešu glāzēm 
rokās, visi nodziedāja Evai Daudz bal-
tu dieniņu un ķērās pie tortes, kliņģe-
ra, kafijas un stipriem dzērieniem, tai 

skaitā Spānijā ražotā šerija ar nosau-
kumu Eva Cream.

It kā ar to jau nepietiktu tādu gadu 
gājuma cilvēkiem! Nē! Tad vēl nedaudz 
uzdancoja – Līkuma deja, Plaukstiņu 
polka un Tūdaliņ tāgadiņ, pirms visi 
nostājās uz kopīgo fotografēšanos (ar 
un bez maskām). Toties, pēc tam bija 
laiks lēnām atvadīties un katram do-
ties prom. Laimīgā kārtā, vairumam 
viesu nebija tālu ko iet, lai tiktu uz sa-
vām mājām. Bet, kas par brangu sajūtu 
par labi nosvinētiem svētkiem!

Tik atliek vēl pateikt lielu paldies 

Vilmai un Ērikai, kuras gādāja par 
viesu vēderiem, Viktoram un Ritai 
par ausu mielošanu un pēdu izkustinā-
šanu, Robim par acu un atmiņu kus-
tināšanu (Evas dzīves fotomontāžu) 
un Latviešu Ciema vadībai par atļauju 
svinību rīkošanai tā, kā bija vislabāk.

Eva vēl nedēļām ilgi baudīs at-
miņas par šo dienu un klusi pie sevis 
teiks: paldies, paldies, paldies – visiem 
viesiem par labu garastāvokli, labiem 
vēlējumiem, ziediem un dāvanām.

Evas ģimene
Laikrakstam „Latvietis“

Evas 90. dzimšanas dienas...
Turpinājums no 4. lpp.

Ziemassvētku dievkalpojums.
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Ērģelnieks Braians Kopels (Brian 
Copple).
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Dzīve Ķīnā šajā pan-
dēmijas sapostītajā gadā 
ir viens liels izaicinā-
jums – kā tikt galā ar ve-
cajiem un jaunajiem pro-
jektiem, kā izdzīvot un 
kā nervozās steigas ka-

ruselī nepazaudēt saikni ar draugiem 
un tuviniekiem... Manā ikdienā gan 
nekad nav daudz tādu mirkļu, kad mo-
bilo tālruni varu nolikt malā. Bet, kad 
cauri visai megapilsētai atkal esmu no-
nāksi pie Ilmas Siksnas, zinu, ka tele-
fons būs vien jānoliek malā. Jo – atkal, 
kā jau daudzus gadus, esam sanākuši 
kopā uz piparkūku cepšanas vakaru.

Cits pēc cita mēs, Šanhajas lat-
vieši, veram viesmīlīgās ģimenes 
Ziemassvētku noskaņās izgreznotās 
namdurvis; šogad esam sanākuši ilgi 
neredzētā kuplumā. Un praktiski vi-
siem līdzi jaunā paaudze. Neviens 
vairs nav tik mazs, lai turētos mam-
mas klēpī. Mūsu bērnu pulciņš jau sa-
dalās pa interešu grupām, pa vecuma 
kategorijām. Un tā nu viņi tur sarunā-
jas – ķīniešu, latviešu, angļu un franču 
valodā vienlaicīgi... Spriežam, kā lat-
viešu valodu ģimenē uzturēt.

Cepam piparkūkas un pārrunājam 
aktualitātes. Gandrīz visus klātesošos 
skāruši ceļojumu ierobežojumi vai uz-
turēšanās karantīnā. Jā, šajā ziņā nā-
cies kārtīgi piepūlēties, lai tiktu ar šo 
ierobežojumu godam galā. It sevišķi, 
lai četrās sienās pavadītās divas nedē-
ļas padarītu radošākas bērniem. Sme-
jamies, jo tas viss jau šķiet kļuvis par 
sava veida rutīnu. (Dažs atsēdējis jau 
reizes sešas.)

Nopietnākā sarunu tēma, kuru jau 
aizsākām ar iepriekšējo Latvijas vēst-
nieku Ķīnā Māri Selgu un kopīgā saru-
nā atbalstīja pašreizējā vēstniece Maija 
Manika, latviešiem Šanhajā vajadzētu 

atjaunot biedrību. Līdzīgu tai, kāda te 
darbojās pirms gadsimta (lai gan tau-
tiešu skaits tagad ir nesalīdzināmi ma-
zāks), par kuras darbību man jau ģim-
nāzijas laikā neaizmirstami aizrautīgi 
stāstīja Edgars Katajs – mans pirmais 
skolotājs japāņu un ķīniešu valodā.

Man, kā jau ar mākslu saistītam 
cilvēkam, ļoti interesants ir fakts, ka 
latvieši bijuši aktīvi vērtīgu eksponātu 
dāvinātāji Latvijas muzejam, kad mu-
zejs pat vēl nebija nodibināts. Citēju:*

„Valsts mākslas muzejs pirmajos 
pastāvēšanas gados saņēma ievēro-
jamu skaitu dāvinājumu no Tālajos 
Austrumos, Ķīnā un Japānā dzīvojo-
šiem latviešiem – kopumā ap simtu 
divdesmit amatniecības izstrādājumus 
un glezniecības paraugus. Tas pavēra 
iespēju iepazīstināt skatītājus ar Āzi-
jas kultūru un mākslu.

Dažādi sociālie un politiskie aps-

tākļi Krievijas impērijā 19. gs. un 
20. gs. sākumā noteica cilvēku došanos 
uz Krievijas vidieni un Tālajiem Aus-
trumiem. Pirmkārt, tās bija darba ie-
spējas (Ķīnas Austrumu dzelzceļa būv-
niecība, 1896), otrkārt – kara darbība 
(Krievijas–Japānas karš, 1904–1905), 
Pirmais pasaules karš (1914–1918), 
Oktobra revolūcija (1917) un tai seko-
jošais pilsoņu karš (1918–1922), kad 
vīrieši tika iesaukti armijā, bet tūk-
stošiem iedzīvotāju bija spiesti pamest 
savas mājas un doties bēgļu gaitās. 
Daļa no viņiem nonāca Sibīrijā, Tāla-
jos Austrumos, Vladivostokā un Ķīnā.“

Mūsu pulkā ir dažādu specialitāšu 
pārstāvji. Ļoti zīmīgi, ka viena no po-
pulārākajām joprojām ir arhitektu pro-
fesija. Tas, cik dažādi esam, parādās 
pat piparkūku formiņu izvēlē. Arhi-
tekts Pēteris Ratas iesaka – vispatei-
cīgākā forma ir sešstūris, jo tad izrul-
lētajai mīklai vismazāk atgriezumu. 
Smejamies, turpinām rullēt, formēt un 
dekorēt. Tas ir īsteni kolektīvs darbs. 
Tikai pašu atbildīgāko procesa daļu – 
cepšanu, pārzina vienīgi namamāte 
Ilma pati, jo pietiek tikai uz mazu mir-
kli no krāsns mutes novērst skatienu, 
lai gardā mīkla no brūnas pārkrāsotos 
melnā! Par apdegušām piparkūkām 
dziesmu nav, tātad latvieši šajā ziņā 
allaž bijuši prasmīgi.

Zane Mellupe,
Speciāli laikrakstam „Latvietis“

* http://www.lnmm.lv/lv/
par_mums/valsts_makslas_
muzejam_100/3643-pirmie-azijas-
makslas-davinajumi

Šanhajas latvieši un „biedrošanās piparkūku“ mīkla
Viesmīlīgas ģimenes noskaņas

Šanhajas latviešu kopfoto 2020. g. 20. decembrī. Centrā ar tautisko priekšau-
tiņu – namamāte Ilma.
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Piparkūku cepšana.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.
Cena $7 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $33.
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Beidzot iestājies ārējs 
klusums un miers. Iepirk-
šanās drudzis, kas pasauli 
Adventa laikā parasti pār-
vērš milzu tirgus lauku-
mā, saplacis un norimis.

Šis neredzamais Co-
rona vīruss ir kā adata, kura pārdur mir-
guļojošo, cilvēku uzpūsto Ziemassvētku 
ziepju burbuli ar visiem spīguļiem, zvār-
guļiem, Ziemassvētku šoviem un ballī-
tēm, pēc kuriem pāri paliek ne mazāka 
pļecka kā pēc saspiesta ziepju burbuļa.

Cilvēka dvēseles alkas neremdina 
iepirkšanās un ārēja tukšrosība.

Mums visiem šogad dota iespēja 
katram savās mājās pasēdēt un pado-
māt: Kas es patiesībā esmu?

Kāpēc es esmu? Kāds ir mans paš-
reizējais stāvoklis? Ko es gribu savas 
dzīves laikā sasniegt?

Ir vērts atvērt savu dvēseli ne ti-
kai Dieva, bet arī pašam savā priekšā. 
Dažreiz briesmīgāk visā realitātē ie-
raudzīt sevi pašu, nekā ļaut Dievam uz 
sevi noraudzīties.

Parasti mūsu skatīšanās notiek uz 
visām pusēm ĀRPUS sevis: citu cil-
vēku vērtēšana, kritizēšana, salīdzi-
nāšana,apskaušana... Bet no tā, kā mēs 
vērtējam vai kritizējam citus- paziņas, 
kolēģus, valdību un pat Dievu,- viņi ar 
to ne par mata tiesu nemainās. Vienīgi 
mēs paši piesūcamies ar ļauno.

Arī apskaust otru nav jēgas, jo par 
bagāto kaimiņu vai radinieku bagātāks 
būs kāds cits- miljonārs, bet pār to- 
miljardieris... Tad kāpēc nelikties mie-
rā ar sava tuvākā apskaušanu? Labāk 
tad tūlīt sākt apskaust miljardieri?...

Smieklīgi? Bet tam, kuram ma-
ciņš Ziemassvētkos tukšs, kurš zau-
dējis darbu vai nonācis parādos,- no 
smiekliem tālu.

Daudziem tuvi cilvēki nupat aiz-
gājuši Mūžībā, daudziem tuvie un mī-
ļie saslimuši, smagā stāvoklī atrodas 
slimnīcās. Neziņa par savu un savu 
tuvo un mīļo cilvēku dzīvību grauž 
kaut kur pakrūtē kā nerimstošs tārps...

Šobrīd mums visiem vairāk kā jeb-
kad agrāk nepieciešama stabila, sakār-
tota garīgā dzīve.

Kā to izdarīt? No kura gala sākt?
Tas nav tik vienkārši kā sakārtot 

skaitļu rindas vai krūzītes trauku skapī. 
Var jau būt, ka tas ir iemesls, kāpēc arī 
bagāti un pat ļoti bagāti cilvēki dažkārt 
sevi krīzes brīžos nogalina? Jo dzīves lai-
kā viņi rosījušies tikai AP SEVI, nodroši-
not sevi no ārpuses, bet īsti nav sapratuši, 
kas ir tas “es”, kas tik mērķtiecīgi visādos 
veidos apmūrēts ar ārējiem nodrošināju-
miem? Taču visi iekrājumi un nodrošinā-
jumi agrāk vai vēlāk būs jāatstāj. Mūžībā 
neko no tā visa līdzi nepaņemsi.

Tā ir kā skriešana dzīves laikā pa 
tumšu istabu, vicinot pa gaisu baltu laka-
tiņu, cerībā, ka tādā veidā tumsa izklīdīs.

Bet tikai tad, kad atver logu aizka-
rus vai paceļ žalūzijas, tur, kur bija tum-
sa, istabā ielejas spoža saules gaisma.

Un tie ir ZIEMASSVĒTKI ! Zie-
massvētki ir sākums ne tikai jaunajam 
Baznīcas gadam, bet sākums arī katra 
cilvēka garīgās dzīves sakārtošanai, kas 
it īpaši svarīgi šajā Corona pandēmijas 
laikā- katram no mums ļoti personīgi.

Mēs dzīvojam Eiropā, un Eiropas 
valstu izglītību, kultūru, mākslu un 
cilvēku savstarpējo attiecību ētiku vai-
rāk nekā 2000 gadu garumā veidojusi 
kristietība.

Patlaban nav īstais brīdis izgāzt uz 
ārpusi savu žulti pret kristietību, Baz-
nīcu vai konkrētiem garīdzniekiem. 
Atliksim to visu malā.

Tas, kas ir SVARĪGI mums kat-
ram – sākt atskārst, ka Jēzus mācība var 
palīdzēt man pašam pārdzīvot šo pasau-
les mēroga krīzi, lai es spētu izdzīvot šo 
laiku ar iekšēju spēku un stabilitāti.

Kas tad man jādara, lai savu dzīvi 
piepildītu ar Dieva spēku un pat prie-
ku? Kā es varu savienoties ar Dievu un 
sakļauties vienā veselumā ar to vareno 
spēku un universālo gudrību, kas ne-
satricināmā mierā uztur ne tikai mūsu 
zemeslodi, bet visas galaktikas un me-
tagalaktikas grandiozā kārtībā?

Man jāgrib ar pilnīgu mīlestību ie-
klausīties Viņa balsī, Viņa universālajā 
mācībā,ko Viņš ar sava Dēla starpniecī-
bu atstājis cilvēcei un arī man personīgi.

Evaņģēlijos mēs to varam atrast.
Adventa un Ziemassvētku laiks ir 

īstais brīdis, kad varam lēni pārdomājot, 
izlasīt vismaz vienu no Evaņģēlijiem.

Tur mēs atradīsim Jēzus vārdus: 
„Dieva Valstība ir jūsos.“

Tātad, ne augšā, ne blakus, nekur 
ārpusē, bet sevī pašā jāsāk meklēt un 
atvērt Dieva Gaismu.

Jā, patiesi – mūsu zemeslode Kos-
mosa izplatījumā ir kā sīks puteklītis, 
kas riņķo pa Dieva noliktajām precī-
zajām orbitām – mēs jau tagad, šajā 
mirklī atrodamies Debesu Valstībā. 
Un ar katru ieelpu- manī ieplūst jauni 
un atkal jauni Debesu spēki!

Tā tad arī ir Ziemassvētku galvenā 
vēsts: Katrā cilvēkā mīt Dieva Gars! 
Katrs cilvēks tāpēc ir cienījama būtne, 
neatkarīgi no ārējiem apstākļiem un 
notikumiem. Bagātībai vai nabadzībai 
te nav pilnīgi nekādas nozīmes.

Tāpēc arī Kristus lielāko vērību 
veltīja tieši vienkāršajai tautai, kurai arī 
pirms 2000 gadiem bija dažādas grūtī-
bas, domājams, – ne mazāk kā šodien.

Bagātajiem ir šīs zemes vairogi un 
stipri elkoņi, bet zinot, cik tie relatīvi 
Mūžības priekšā, Jēzus tikpat laipni 
runāja arī ar viņiem.

„Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu 
Valstība ir tuvu klāt pienākusi“ – tā par 
garīgā ceļa sākumu vēstī Svētie Raksti.

Tas nozīmē, ka pirmā garīgā kustī-

ba, kas būtu jāizdara, lai mainītu savas 
dzīves virzienu, ir- patiesā nožēlā atzīt, 
ka tik tālu esmu bijis no Dieva, ka tālāk 
vairs nevar. Nevis Dievišķais Saprāts, 
bet neprāts un egoisms ir vadījis manu 
dzīvi. Tas ir izšķirošais moments.

Lai kaut kas manī mainītos, man 
kaut kas patiesi jānožēlo, jāpārdzīvo, 
jānokaunas, jāizraud.

Par kādu cilvēku es varētu kļūt? 
Vai esmu patiešām tas, ko es rādu ci-
tiem? Varbūt esmu tikai aizgūts tēls?

Jēzus bija patiess Dievs un patiess 
cilvēks. Lasot Evaņģēlijus, sākam sa-
prast, kāds VAR būt cilvēks. Tad es ie-
raugu cilvēku visā skaistumā un arī sevi 
pašu kā Dieva attēlu. Redzu to, kāds arī 
es varētu būt, ja vien pieliktu pūles.

Sākot salīdzināt sevi ar Kristu, 
katrā nodomā vai rīcībā jautāju: „Kā 
te būtu rīkojies Kristus?“

Ar prātu saprotam, ka esam darīju-
ši ne tikai labo, bet arī tik daudz kļūdu. 
Esam vairojuši slikto, un tā savu uni-
kāli veidoto ķermeni un prātu labprā-
tīgi esam pārvērtuši par velna trauku, 
nevis Dieva Gaismas nesēju.

Mums jāgrib saprast, ka daudz-
kārt esam bijuši tikai dzīvi miroņi, – 
kad darbojies tikai auksts aprēķins un 
prāts, bet sirds bijusi mirusi.

To atskārstot, dziļi nožēlojot un 
izraudot, jāzina, ka Dievs ir piedevis. 
Asaras nomazgā cilvēka dvēseli. Par to 
liecina dziļa, atvieglojoša ieelpa, kad kā 
akmens kaut kas smags novēlies nost.

Senie Baznīcas Tēvi māca, ka pēc 
tādas grēksūdzes un nožēlas ar asarām, 
cilvēkam ir pienākums līdz savai nāves 
stundai nekad vairs neatcerēties nožē-
lotos pārkāpumus. Tie ir kā datorā faili 
neatgriezeniski izdzēsti. Šos pārkāpu-
mus NEKAD nedrīkst arī atkārtot.

Svētie Raksti un nopietni garīgā 
ceļa gājēji apliecina, ka bez personīgas 
garīgas attīrīšanās, nevis kolektīvas 
nožēlas, Debesu ceļš neatveras. Ne-
viens cits, kā mēs paši ar savām iznī-
cinošajām kaislībām- un katram tās ir 
savādākas – un sevī izperināto ļaunu-
mu, noguļamies kā baļķis priekšā

Dieva palīdzībai. Ir pilnīgi aplami 
iesakņota doma par Dieva sodu vai 
Dieva atmaksu. DIEVS IR VIENĪGI 
UN TIKAI LABAIS. Ļaunais kā tāds 
var darboties vienīgi caur cilvēka prā-
tu un ķermeni.

Tāpēc tur, kur bija tumsa, jāielaiž 
Gaisma un jāievēro, kas jau šobrīd tevī 
ir no Gaismas un ar šo Gaismu, kas ir 
tevī, sāc cīnīties pret to tumsas daļu , 
kas tevī vēl perinās vai mēģina tevī ie-
kļūt no ārpuses.

Klaivs Steipls Lūis teicis: „Vēja stip-
rumu jūs uzzināsiet, ejot pret vēju, nevis 
noguļoties zemē.“ Vai arī: „Ola nevar 
iemācīties lidot, kamēr tā ir ola. Mums 

Ziemassvētki nav ziepju burbulis
Kas ir svarīgi mums katram?

 
Turpinājums 12. lpp.



8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2021. gada 6. janvārī

Ziemassvētki Latviešu Ciemā tika ie-
skandināti decembra sākumā ar skaistu mu-
zikālu kino filmu Baltie Ziemassvētki, kura 
tika izrādīti Lielajā zālē uz lielā ekrāna.

Tad sekoja lielais darbs – izpušķot dau-
dzās aprūpes nama eglītes. Tā kā telpas ir 
daudz un plašas, tad eglītes arī ir daudz – lie-

las un mazas, kuplas un plānas. Visas tās izgreznot ir ļoti 
liels un arī atbildīgs darbiņš. Tā kā rotājumi ir ļoti daudz, 
tad spoži tiek izgreznoti gaiteņi, durvju ailes, un, kur vien 
raugies, viss mirdz.

Daudzas garas dienas var priecāties par skaistajām Zie-
massvētku laikam domātajām rotām. Un Ciemā izskatās kā 
pasaku valstībā!

Tad sekoja piparkūku cepšana
Un arī šis ir ļoti atbildīgs darbs. It īpaši Aprūpes namā, 

kur zem viena jumta dzīvo tik daudz rosīgas saimnieces. 
Kā katru gadu, piparkūku mīklu pēc sen pārbaudītas recep-
tes gatavoja Anniņa Švalbe. Tad divās telpās daudzas no 
saimniecēm gatavoja piparkūkas. Un kas par interesantiem 
stāstiem bija katrai no tām! Mēs, jaunās saimnieces, vien-
mēr iemācāmies kādas jaunas cepšanas gudrības. Pēc dau-
dzu stundu darba brūnie, saldie cepumiņi sagūla trauciņos, 
lai tos visi kopā nogaršotu Aprūpes nama Ziemassvētku 
eglītē, kura notika 16. decembrī. Paldies visiem cepējiem 
un liels paldies Dailai Piksonei un Ilzei Kasparānei.

Ziemassvētku eglīte Aprūpes namā
Visi Aprūpes nama ļaudis 16. decembrī bija aicināti uz 

Ziemassvētku pusdienām. Ciema Lielajā zālē bija klāti gari 
galdi, rotāti ar baltiem un zeltītiem galdautiem un papil-
dināti ar Ziemassvētku kompozīcijām. Trauciņos iebērtas 
pašu ceptās piparkūkas gaidīja svinētājus.

Ziemassvētku eglītes sarīkojumu atklāja mācītājs Aldis 
Elberts ar svētku runu, kurā runāja par dāvanu saņemšanu 
Ziemassvētku laikā. Par dāvanu nozīmi un vērtību, un par 
tām dāvanām, kuras saņemam no debesīm.

Tad Ingrīda Houka (Hawke) vēlēja visiem laimi un 
priecīgus svētkus.

Sekoja dažādi muzikāli priekšnesumi, kurus sniedza 
Anita Elberta, Aldis Elberts, Ingrīda Eimane. Muzikālo 
pavadījumu kopdziesmām nodrošināja Edmunds Eima-
nis, spēlējot flīģeli.

Anniņa skaļi un izjusti deklamēja Andreja Cīruļa dze-
joli Ziemassvētku godība, un tā nemanot bija pienācis laiks 
svētku pusdienām!

Un tad ieradās Ziemassvētku vecenīte, kura šoreiz līdzi 
bija paņēmusi vecīti un visiem sanākušajiem vēlēja laimi, 
veselību un katram pasniedza dāvaniņas!

Atbildes paciņa aizceļo uz Čikāgu
2020. gada jūlijā laikrakstā Latvietis rakstījām par to, 

kā Aprūpes nama ļaudis kopīgi skatījās atsūtītās vēstules 

no Čikāgas Lat-
viešu pamatskolas 
bērniem.

Vēstulēs bērni 
aprakstīja savu ik-
dienu un bija pie-
vienojuši daudz 
skaistus zīmēju-
mus un bildes.

Atbildes paka 
ar dāvanām un 
vēstulēm tapa ga-
rus mēnešus.

Tā kā Melbur-
na bija noslēgta no 
visas pasaules, tad 
izmantojām šo kluso laiku, lai gatavotu atbildes. Vairāki 
Aprūpes nama ļaudis un arī Ciema mājiņās dzīvojošie uz-
rakstīja garas vēstules. Tad arī tika pievienotas grāmatas 
par Austrālijas neparasto dabu, sienas kalendārs, suvenīri 
un šokolādes. Tad tas viss tika rūpīgi sakārtots pakā un aiz-
nests uz pasta nodaļu, lai paciņa dotos tālajā ceļā ieprieci-
nāt Čikāgas skolas bērnus.

Decembra sākumā saņēmām priecīgu ziņu, ka paciņa 
ir sasniegusi Čikāgas skolu, un skolnieki un skolotāji saka 
paldies par interesantajām, garajām vēstulēm un daudza-
jām skaistajām dāvanām!

„Svecīšu pēcpusdiena“ un pateicības!!!
21. decembrī Aprūpes nama ļaudis sanāca kopā uz 

Svecīšu pēcpusdienu. Kopā tika dziedātas Ziemassvētku 

Kas notiek Melburnas Latviešu ciemā
Ziemassvētki Latviešu Ciemā

Piparkūku cepšana. No kreisās: Daila Piksone, Anniņa Švalbe.
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Sūtījums bērniem Čikāgā.
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No kreisās: Anita Elberta pasniedz 
Ciema pārvaldniecei Ingrīdai ziedus 
un kartīti ar pateicības vārdiem.
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Ceturtais Advents ir 
klāt. Ceturtā svecīte jau 
deg Adventu vainagā, kas 
stāv uz palodzes pie loga. 
Blakus palodzei mums 
stāv mazā Ziemassvētku 
eglīte podiņā, rotāta ar 
gaismiņām un dekorāci-

jām. Mājas taisītas piparkūkas ir jau ga-
tavas, un drīzumā nāks klāt arī pīrādziņi.

Mūsu mazā dzīvoklītī ir īstā Zie-
massvētku sajūtu. Ārā ir jau tumšs, un 
mans mobilais sola, ka vēlāk šonedēļ 
būs sniegs. Tas gan būtu jauki, ja man 
būtu iespēja piedzīvot baltos Ziemas-
svētkus. Tik daudz šogad es nevarēju 
piedzīvot normālā veidā. Ne valsts 
svētkus, ne ceļošanu uz citām Eiropas 
zemēm, ne Ziemassvētku tirdziņus...

Mēs visi zinām, kā iet pasaulē paš-
laik... Traki! Noteikumi mainās katru 
dienu, cilvēki protestē, un dezinformā-
cija ir izplatīta sociālos medijos. Latvijā 
un visur Eiropā Covids ir uzliesmojis, un 
lockdown ir mūsu jauna realitāte. Mēs šo 
visu zinām, un katrs savā veidā un pasau-
les malā ir cietis 2020. gadu. Es varētu 
šajā rakstā sūdzēties, vainot un izrādīt sa-
vas dusmas. Bet man liekas, ka nav vērts 
pašlaik dzīvot tādā negatīvā atmosfērā. 
Tas neko īsti nemainīs. Es šajā klusajā 
Ziemassvētku laikā esmu nolēmis domāt 
par tām labām lietām, kas notika šogad, 
un būšu pateicīgs par to, kas man jau ir.

Esmu tik priecīgs ka šogad man ir 
bijusi iespēja muzicēt gan solo, gan ar 
daudziem foršiem un talantīgiem Lat-

vijas mūziķiem. Esmu piedalījis vai-
rākos veiksmīgos projektos. Es jūtos, 
ka šogad mana dvēsele dzied, jo man 
ir bijusi iespēja radīt un darīt to, kas ir 
mana sirdslieta. Kā es varētu sūdzieties 
par šo? Nu labi, koncerti nav, un mūzi-
ķiem nekad nav viegli ar naudu, bet tie 
ir jau mazie mīnusi šogad. Man ir sa-
jūta, ka 2021. gada vasaras sezona būs 
daudz aktīvāka nekā šogad. Un 22. de-
cembrī viena grupa, kur esmu ģitā-
rists, Grupa Jōra atklās Ziemassvētku 
EP ar 2 latviešu tautas dziesmām un 2 
skandināvu tautas dziesmām. Būs pie-
ejams visur onlainā. Video un vairāk 
informācija var atrast manā Facebook 
lapā vai grupa Jōra Facebook lapā!

Esmu pateicīgs un priecīgs, ka man 
ir mīļie cilvēki tuvumā un tālumā. 
Mana ģimene un draugi Austrālijā, 
kā arī mana draudzene, viņas ģimene 
un mani draugi šeit Latvijā. Grūtajos 
brīžos šie cilvēki vienmēr dod atbalstu 
un palīdzību. Diemžēl, izskatās, ka vēl 
būs laiciņš pirms es varēšu apkampt 
tos, kas dzīvo Austrālijā. Bet mēs tur-
pināsim atbalstīt viens otru. 

Katrs cilvēks ir piedzīvojis vismaz 
kaut kādas grūtības un sēras savā dzīvē, 
it sevišķi šogad, bet es ļoti ceru, ka kat-
ram cilvēkam ir vismaz viena lieta, par 
ko viņi var būt pateicīgi un priecīgi. No 
vienas puses, grūtie laiki mums māca, 
kas dzīvē ir svarīgs. Mums šogad ir bijis 
iespēja domāt par mūsu prioritātēm, un 
atkal atcerēties, ka cilvēki māk adaptē-
ties un tikt cauri visādām situācijām.

Priecīgus svētkus jums, mīļie lasītā-
ji! Mēs varam cerēt uz labāku 2021. gadu. 
Vienu lietu, kas ir tagad skaidrs, ka ne-
kas pasaulē nepaliek uz vietas – cauri 
šiem tumšajiem 2020. gada mākoņiem 
gan atkal spīdēs saules starus.

PS Liels paldies Ingrīdai Biezaitei! 
Par atgādinājumiem, teksta uzlaboju-
miem un pacietību, kad es ļoti kavējos 
ar saviem rakstiem.

Ivars,
Svētdien, 20.12.2020., plkst.16.30

Laikrakstam „Latvietis“

Piektdien, 18. de-
cembrī, Latviešu Ciema 
mājiņu iedzīvotāji bija 
lūgti uz Ziemassvēt-
ku svinībām. Rīkotāji 
svinēšanu bija cerējusi 
noturēt brīvā dabā – lau-

kumā pie sabiedriskā namiņa, bet mā-
koņi un vēsais vējš šo plānu izjauca.

Tas nekas. Rīkotājiem bija plāns B. 
Ja nevar ārā, rīkos svinēšanu iekšā sa-
biedriskā namiņā. Tā plkst. 17.00 ba-
riņš ļaužu jau stāvēja pie reģistrācijas 
galda, lai tiktu atzīmēti sarakstā, un 
lai tiktu nomērīta temperatūra.

Visi bija atzīti veseli, un nu tika ai-
cināti pie balti klātiem galdiem. Goda 
vietā bija glīti izpušķota īsta eglīte. 
Tā kā eglīti bija pušķojusi Betija Plū-
me, tad Ciema pārvaldniece Ingrīda 
Houka (Hawke) aicināja Betiju iedegt 
eglītē gaismiņas. Betija piespieda di-
vas podziņas – viens, divi, un eglīte 
spīdēja baltās un zelta gaismiņās. Tad 
Betija visu mājiņu iemītnieku vārdā 
pateicās Ingrīdai par viņas rūpēm un 

labo darbu un ie-
deva viņai mazu 
kārbiņu ar ceļa 
maizi. Tā noderē-
šot, kad Ingrīda 
ies brīvdienās. In-
grīda visiem patei-
cās un aizsteidzās, 
bet viņas vietā drīz 
atnāca Ziemas-
svētku vecītis un 
visiem atnesa pa 
dāvaniņai.

Uz dekorēta-
jiem galdiem jau 
bija salikti dažādi 
ēdieni vieglām uzkodām. Tur bija sie-
ri, biskvītiņi, lašu maizītes, pildīti rul-
līši, zemenes un ķirši. Arī saldie ma-
karūni, kliņģeris un piparkūkas. Vēl 
klāt pasniedza glītas uzkodas.

Glāzes un dzērieni arī jau bija uz 
galda, varēja izvēlēties balto, sarkano 
vīnu vai šampānieti. Kas vēlējās ko 
saldāku, varēja vēl dabūt granātābolu 
sulas dzērienu. Tas par brīnumu labi 

garšoja ar balto vīnu un arī izskatījās 
glīti.

Roberts Brenners un Lilita Lau-
riņa vadīja šo saviesīgo pēcpusdienu. 
Jaukā kompānijā mēs priecīgi pavadī-
jām vairākas stundas. Un vispār – gai-
sotne bija tāda kā vecos, labos laikos – 
draudzīga un jautra!

Elvīra Latiša,
Latviešu Ciema mājiņas iedzīvotāja

Ziemassvētku eglīte Ciema mājiņu iedzīvotājiem
Gaisotne bija tāda kā vecos, labos laikos

Roberts Brenners un Lilita Lauriņa.
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Ivars Štubis no Rīgas
Decembris

Ivars Štubis ar savu eglīti.

FO
TO

 L
ai

la
 G

ro
sa



10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2021. gada 6. janvārī

Šis ir bijis grūtību 
pilns gads... Mēs neesam 
ilgu laiku tādu redzējuši. 
No otras puses, kopš pa-
saules sākuma jauna dzī-
vība saistās ar grūtībām 
un sāpēm. Pēc tam kad 

cilvēks krita grēkā, Dievs sievai sacī-
ja: „Vairodams Es vairošu tavas sāpes 
un tavu radību mokas – sāpēs tev būs 
bērnus dzemdēt.“ Kamdēļ sāpes? Sla-
venais autors C. S. Lewis saka: „Sāpes 
pieprasa uzmanību. Dievs čukst mūsu 
priekos, runā mūsu sirds apziņā, bet 
Viņš kliedz mūsu sāpēs. Tās ir kā Die-
va megafons kurlai pasaulei.“

Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Ko 
Dievs grib mums iemācīt caur mūsu 
grūtībām? Ziemsvētku stāsts mums 
māca tikt caur trīs grūtībām…

1. Uzņemt sevī jaunu dzīvību!
Pirmā grūtība saistās ar Dieva vār-

du sadzirdēšanu un uzņemšanu. Tā 
iemesla dēļ sāpes un grūtības ienāca 
pasaulē. Cilvēki izvairījās sadzirdēt 
un uzņemt to, ko Dievs viņiem teica.

Var tās saukt par atraidīšanas sā-
pēm. Dievs piedāvā dzīvību; cilvēks 
nedzird vai saka: Nē, paldies. Tā tas 
turpinājās līdz Jēzus Kristus atnākša-
nai. Pat Marijai bija grūti to pieņemt. 
„Un eņģelis, pie viņas ienācis, sacīja: 
„Esi sveicināta, tu apžēlotā, Tas Kungs 
ar tevi!“ Bet viņa iztrūkās par viņa va-
lodu un domāja pie sevis: kas tas par 
sveicienu? Un eņģelis sacīja: :Nebīs-
ties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi 
pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta sa-
vās miesās un dzemdēsi Dēlu, un sauk-
si Viņa vārdu: Jēzus… Bet Marija sa-
cīja eņģelim: „Kā tas var notikt? Jo es 
vīra neapzinos.“ Tad eņģelis atbildēja 
un uz to sacīja: „Svētais Gars nāks 
pār tevi, un Visuaugstākā spēks tevi 
apēnos, tāpēc Tas, kas no tevis dzims, 
būs svēts un taps saukts Dieva Dēls.” 
(Lūkas ev. 1:28-31, 34-35). Ja Marijai 
to bija grūti pieņemt, mums arī.

Apustulis Pēteris skaidro, kā tas 
ar mums ir noticis. „Jūs... esat atdzi-
muši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiz-
nīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva 
vārda.“ (Pētera 1. vēst. 1:23). Marija 
atbildēja eņģelim: „Redzi, es esmu Tā 
Kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc 
tava vārda.“ (Lūkas 1:38).

Dieva vārds ir, ka „Viņš (Jēzus) 
nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuz-
ņēma. Bet, cik Viņu (Jēzu) uzņēma, 
tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva 
bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam.“

„Katru gad’ no jauna Kristus bēr-
niņš nāk Pie mums zemē ļaunā Un 
mūs svētīt sāk,“ vai mēs esam to pel-
nījuši vai nepelnījuši. Jēzus nenāk kā 
Ziemsvētku vecītis. Viņš meklē ļau-

nos, pazudušos, nepaklau-
sīgos bērnus; Viņš meklē 
Tevi un mani, un piedāvā 
mums jaunu dzīvi.

25 gadus atpakaļ biju 
6 gadus precējies. Bija dar-
ba piedāvājums Latvijā, ko 
taisījos pieņemt, jo bērnu 
nebija, bet lūdzām ar Anitu 
zīmi. Tieši pirms Ziemsvēt-
kiem nāca zīme: Anita bija 
stāvoklī. Mēs bijām gai-
dījuši vairākus gadus! Šis 
gaidīšanas laiks bija grūts.

Jums/mums/nevienam 
šodien vairs nav jāgaida 
Jēzus bērniņu ieņemt. At-
veriet savas sirdis.

Es šogad iesāku brīv-
prātīgu darbu ar Careline-
Connections. Viena kun-
dze man zvanīja un jautāja: 
„Vai tu tici eņģeļiem?“... 
Ko nozīmē, God moving 
in’?“... Jāņa 14:23, „Kas 
Mani mīl, tas Manus vār-
dus turēs, un Mans Tēvs to 
mīlēs, un mēs nāksim pie 
Viņa un ņemsim pie Viņa 
mājas vietu.“ Citos vārdos, 
būt kristietim nozīmē, ka Dievs mājo 
tevī!!! Ja Tu to nezini, tad labākā, vis-
svētīgākā, svarīgākā lieta, ko Tu vari 
darīt, ir Jēzu uzņemt sevī. Uzņem šo-
dien jaunu dzīvību! Uzņem Dieva vār-
du, Dieva Dēlu, Jēzu Kristu savā sirdī! 
Nedomā tamdēļ, ka Tu nāci uz baznīcu, 
Tu esi kristietis. Dievs grib padarīt Tevi 
par baznīcu! Jāņa Atklāsmes grāmatā 
lasām: „Redzi, Es stāvu durvju priekšā 
un klaudzinu. Ja kas dzird Manu bal-
si un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa 
un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar 
Mani.“

Lūdzat, kad jūs dziedat: „Tu, ro-
zīt’, skaistā, jaukā, Tu, puķīt’, svētākā, 
Kam gribi ziedēt laukā? Zied’ manā 
sirsniņā!“ Dievs ir uzticīgs un taisns; 
Viņš darīs to, ko Viņš apsola. „Jo tik 
ļoti Dievs pasauli (Tevi) mīlējis, ka Viņš 
devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai 
neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet 
dabūtu mūžīgo dzīvību.“ (Jāņa 3:16).

2. Atdot savu dzīvi jaunai 
dzīvībai

Ja pirmā grūtība ir Jēzus ieņemša-
na vai uzņemšana, tad otrā grūtība ir 
sevis nodošana.

Pēc tam kad Marija kļuva stāvoklī 
ar Jēzus, viņai dzīve nepalika vieglā-
ka. Viņas vīrs, Jāzeps bija gatavs šķir-
ties no viņas. Vēl viens brīnums bija 
vajadzīgs, lai viņš to nedarītu. Tad 
abiem bija jāpārceļas no Nacaretes uz 
Betlēmi, kāds 100 km un vairāku die-

nu gājiens. Tad kad viņi tur tika mēs 
lasām, ka tiem, „nebija vietas tai mā-
joklī.“ (Lūkas 2:7). Cik vietas Jēzum ir 
vajadzīga? Cik vietas bērnam ir vaja-
dzīga? Parasti vecāki sataisa speciālu 
istabu pirms bērns tiek atvests mājā. 
Bet cik vecāki piedzīvo, ka drīz šis 
bērns pārņem visu māju un dzīvi? Ja 
pirmā grūtība ir tikt sirdīs iekšā, tad 
otrā grūtība ir atdot Jēzum visu un ļaut 
Viņam pārņemt mūsu dzīves. Ne tikai 
Marija, bet gudrie vīri no Austrumiem 
dod mums labu priekšzīmi. Kad viņi 
pēc grūta ceļa pāri tuksnesim, tika pie 
Jēzus, mēs lasām, „Un, namā iegāju-
ši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, 
Viņa māti, un tie nometās ceļos un Viņu 
pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas 
un dāvāja Viņam zeltu, vīraku un mir-
res.“ Tās nebija lētas dāvanas. Gudrie 
vīri, pēc grūta ceļojuma, Jēzu atraduši, 
deva Viņam dārgākās mantas.

Mēs dziedam Ko dosim, mēs, bēr-
ni, ko dāvāsim Tev? Ak, saņem mūs 
pašus par dāvanu sev! Tas izklausās 
smuki dziesmā kad dzied, bet kā tas ir 
īstenībā? Kuram Tu piederi?

Mācītājs teica: Aldi, Tev jāliek zirgs 
ratu priekšā! Nē, es pats gribēju ratiem 
pateikt kur viņiem iet! Man bija grūti 
atdot savu dzīvi Dievam. Man pagāja 
25 gadi līdz kamēr es biju ar mieru 
savu dzīvi atdot Dievam. Patiesība ir ka 
grūtāk pateikt Dievam kur Viņam iet 
vai neiet, bet grūti to pārmainīt mūsu 

2020. Kristus piedzimšanas svētki
Svētruna Ziemassvētku vakarā Sv. Krusta dievnamā
„Kas bija grūti“ – Lūkas 2:5, „ka pierakstītos ar Mariju, savu saderināto, kas bija grūta.“
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Mācītājs Aldis Elberts sniedz svētrunu Ziemas-
svētku dievkalpojumā.
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domāšanā un darīšanā. Tamdēļ Pāvils 
rakstīja: „Es jums lieku pie sirds, brāļi, 
Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pa-
šus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu 
upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana.“ 
Tikai Dieva žēlastība spēj mums to pa-
darīt. Jēzus meklē sekotājus, ne tikai 
cilvēkus, kas izlūdz Viņa svētību vai 
vārdu piemin šad un tad. Patiesība ir, 
ka Jēzus Tevi grib vairāk nekā Tavas 
dāvanas. Ir daudzi cilvēki kuri starp 
kristībām un iesvētībām pazaudē ticī-
bu, jo viņi nekad īsti nav atdevuši savas 
dzīves Pestītājam. Jēzus bērniņam nav 
atļauts pilnīgi pārņemt viņu dzīves.

Pēdējie vārdi ko mēs dzirdam no 
Marijas ir zīmīgi. Tie tika runāti Kā-
nas kāzās. Kad viņiem pietrūka vīns, 
Marija teica mācekļiem: „Ko Viņš jums 
teiks, to darait!“ Jēzus teica: „Ja kāds 
grib Man sekot, tad tāds lai aizliedz 
sevi, ik dienas ņem uz sevi savu krustu 
un staigā Man pakaļ. Jo, kas savu dzīvī-
bu gribēs izglābt, tam tā zudīs, bet, kas 
savu dzīvību Manis dēļ zaudēs, tas to 
izglābs.“ (Lūkas 9:23-24). Mīļais klau-
sītāj: LIEC ZIRGU RATU PRIEKŠĀ!

3. Vingrot sevi jaunā dzīvībā!
Ja pirmā grūtība ir Jēzus uzņemša-

na, un otrā – nodošanās Jēzum, tad tre-
šā grūtība ir jaunās dzīvības vai garīgā 
vingrošana. Līdzība ar bērnu audzinā-
šanu ir ļoti laba. Īstā bērnu un vecāku 
augšana notiek, kad bērns tiek atvests 
mājās vai pēc piedzimšanas sāk pie-
augt. Ko darīt, kad bērns raud? Ko da-
rīt, kad bērns slims? Ko darīt, kad sāk 
staigāt? Iet skolā? Utt. Vēlreiz – Mūžu 
dzīvo, mūžu mācies. Pilnīgi pareizi, un 
tas pats attiecās garīgai dzīvei.

COVID sekas nav tikai fiziskas. 
Šodien lasām un dzirdam vairāk un 
vairāk, ka cilvēkiem ir emocionālās un 
mentālas grūtības: stress, trauma, ne-
miers, bažas, trauksme, depresija utt. 
M. Scott Peck: „Tendence izvairīties 
no problēmām un emocionālām sāpēm 
vai grūtībām, kas tajās atrodas, ir pa-
matu bāze visām cilvēciskām mentālām 
slimībām.“ Latviski: Mīļā miera dēļ.

Atrisinājumam ir tieša līdzība ar 
fizisko vingrošanu. Angliski viegli to 
izteikt: no Pain – no Gain; latviski: 
bez sāpēm – nav panākumu. Tas pats 
attiecas garīgai vingrošanai. Ebrejiem 
12:11: „Katrai pārmācībai acumirklī 
neliekas mums par prieku, bet par bē-
dām, tomēr vēlāk, tanī vingrinātiem, 
dod taisnības miera augli.“ Jāzeps un 
Marija agri iemācījās garīgu vingri-
nāšanu ar Jēzu. Pēc tam, kad gudrie 
vīri bija aizgājuši, mēs lasām: „Redzi, 
Tā Kunga eņģelis parādījās Jāzepam 
sapnī un sacīja: „Celies, ņem bērnu un 
Viņa māti un bēdz uz Ēģipti, un paliec 
tur, kamēr es tev to teikšu, jo Hērods 
meklē bērnu nokaut.““ Jāzepam un 
Marijai bija jāmācās dzirdēt un pa-
klausīt Dieva balsij. Līdzīgi Jēzus pats 
iemācījās paklausību savam Tēvam 

caur grūtībām, kurām Viņš gāja cauri.
Vēstulē Ebrejiem 5:7-8: „Savās 

miesas dienās ar stipru balsi un asa-
rām Viņš (Jēzus) ir raidījis daudz kar-
stu lūgšanu pie Tā, kas Viņu varēja 
izglābt no nāves, un ir ticis atpestīts 
no bailēm un, Dēls būdams, tomēr ir 
mācījies paklausību no tā, ko cietis.“

1545. g. Mārtiņš Luters, savā pēdē-
jā Ziemassvētku sprediķī atgādināja sa-
vai draudzei to pašu. „Tas mājoklis bija 
pilns. Neviens negribēja atbrīvot istabu 
šai meitenei kas bija stāvoklī. Viņai bija 
jāiet pie lopiem un tur jāieved pasau-
lē visu dzīvnieku Radītāju, jo neviens 
negribēja padoties. Kauns jums, nožē-
lojamā Betlēme! Šo mājokli vajadzētu 
nodedzināt ar sēru (brimstone), jo kaut 
Marija bija ubagu kalpone vai neprecē-
ta, kurai katram šinī laikā vajadzētu būt 
priecīgam padot roku. Šeit ir daži šinī 
draudzē kas domā: „Ja tikai es tur būtu 
bijis! Cik ātri es būtu palīdzējis šim 
bērniņam! Es būtu viņu autiņus mazgā-
jis! Cik priecīgi es būtu gājis ganiem lī-
dzi, lai redzētu šo bērniņu silē gulošu!“ 
Jā, tā Tu domā Tu darītu! Tu to saki, jo 
Tu zini ,cik liels Kristus ir, bet ja tu tur 
būt bijis tanī laikā, Tu nebūtu darījis la-
bāk par citiem cilvēkiem Betlēmē. Šīs 
ir bērnišķīgas un muļķīgas domas! Kā-
pēc Tu to tagad nedari? Tev Kristus ir 
kaimiņš. Tev vajadzētu viņam vai viņai 
kalpot, jo to, ko Tu dari savam kaimi-
ņam, kuram ir vajadzības, Tu dari Kun-
gam Jēzum Kristum pašam.

Dziesma, kas izsaka šo pašu domu, 
ir Tas Darbs Kungs Jēzu. „Caur sā-
pēm debess godībā, Mans Jēzus ie-
gājis. Kas tic, to savā valstībā Viņš 
arī ievedīs. Mūs, Kungs, Tu kaunā 
nepamet, Bet liec mums ciest un uz-
varēt, Ved mūs caur nāves ieleju Uz 
savu gaismas Ciānu! Caur tumsību Uz 
gaismas Ciānu!“ Tamdēļ, lai palīdzētu 
jums labāk ciest un uzvarēt, Es gribu 
beigās ieteikt četrus garīgus vingrinā-
jumus vai vingro-šanas.

Lasī-šana. Jēzus mācīja: „Cilvēks 
nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra 
vārda, kas iziet no Dieva mutes.“ (Mt. 
4:4). Lasiet Bībeli, Dieva vārdu. Iepa-
zīties labāk ar to.

Lūg-šana. Jēzus mācīja: „Lūdziet, 
tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs 
atradīsit; klaudziniet, tad jums taps 
atvērts.“ (Mt. 7:7). Atrodiet speciālu 
laiku un vietu to darīt.

Sanāk-šana. „Un vērosim cits 
citu, lai paskubinātu uz mīlestību un 
labiem darbiem, neatstādami savas 
sapulces, kā daži paraduši, bet cits 
citu paskubinādami un jo vairāk, re-
dzot tuvojamies to dienu.“ (Ebrejiem 
10:24-25). Tas tagad viegli online.

Kalpo-šana. „Cilvēka Dēls nav 
nācis, lai Viņam kalpotu, bet ka Viņš 
kalpotu un atdotu Savu dzīvību kā 
atpirkšanas maksu par daudziem.“ 
(Mt. 20:28). Kristieši kalpo.

Kad Tu tā vingro, tu nevingro 
viens. Dievs vingro Tev līdz! Un šie 
vingrinājumi Jēzum ļoti patīk, kas 
Tevī aug! Tu rozīt’ skaistā, jaukā, Tu 

puķīt’ svētākā, Kam gribi ziedēt lau-
kā? Zied’ manā sirsniņā! Kas ticībā 
Tev’ kopj, Tam sirds no saldas smar-
žas Un dvēs’le pilna top.“

Pēdējais vārds tiem, kas mācīju-
šies paklausīt Dievam caur grūtībām, 
ir PRIEKS!

Labā vēsts ir, ka visās mūsu grū-
tībās, Dievs ir uzvarētājs! Grūtībām 
kristietībā ir iemesls. Jēkabs 1:2-4: 
„Turiet, mani brāļi, to par lielu prie-
ku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās 
(grūtībās), zinādami, ka jūsu ticības 
pārbaudīšana rada izturību. Bet iztu-
rība lai parādās darbā līdz galam, ka 
jūs būtu pilnīgi caurcaurim un jums 
nebūtu nekāda trūkuma.“ Grūtību bei-
gas ir PRIEKS!! „Bet eņģelis uz tiem 
sacīja: „Nebīstieties, jo redzi, es jums 
pasludinu lielu prieku, kas visiem ļau-
dīm notiks: jo jums šodien Pestītājs 
dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, 
Tas Kungs.“ (Luke 2:10-11). Pestītājs 
Jēzus savā pēdējā vakarēdienā pirms 
krusta nāves teica: „Patiesi, patiesi 
Es jums saku: jūs raudāsit un sērosit, 
bet pasaule priecāsies; jūs skumsit, 
bet jūsu skumjas tiks vērstas priekā. 
Kad sieva dzemdē, viņa ir noskumusi, 
jo viņas stunda ir klāt; bet, kad viņa ir 
dzemdējusi bērnu, viņa vairs nepiemin 
savas bēdas aiz prieka, ka cilvēks nā-
cis pasaulē. Arī jums tagad ir skumjas. 
Bet Es jūs atkal redzēšu; tad jūsu sirds 
priecāsies, un neviens šo prieku jums 
neatņems.“ (Jāņa ev. 14:20-22). Tie, 
kas tic, kas Jēzu uzņēmuši, kas savas 
dzīves Viņam atdevuši, kas turpina no-
briest un augt ticībā, piedzīvo šo PRIE-
KU, ko neviens un nekas nevar atņemt!

Dievs nekur neapsola, ka mums 
nebūs sāpes vai grūtības, bet Viņš 
apsola, ka Viņš caur visām sāpēm un 
grūtībām mūs nekad neatstās. Un vēl 
vairāk, Viņš apsola, ka caur visām 
grūtībām mēs varam vairāk un vairāk 
iemācīties Viņu un citus mīlēt tāpat kā 
Viņš mūs mīl. Un vēl vairāk, ka visas 
mūsu grūtības galu galā tiks pārvērstas 
PRIEKĀ, kas nekad nebeigsies!

Beigšu ar šīs dziesmas vārdiem:
Skan tūkstoš balsīm dziesmas: Gods 

Dievam augstībā! 
Sauc debesblāzmas liesmās: Miers ze-

mes grūtībā, 
Un cilvēkiem labs prāts, Vairs nevar 

draudēt briesmas, Nu Glābējs dā-
vināts. 

Es asaras nu slauku, Turp garā steig-
damies 

Uz betlemiešu lauku Ar ganiem bied-
roties, 

To vēsti klausīties, Tik brīnišķīgu, jau-
ku, – Iet Jēzum nodoties. 

Nakts klusā, brīnišķīgā, Tu visulaimī-
gā! 

Nu prieka debešķīga Sirds mana pār-
ņemta. 

Kaut neredz eņģeļu, Tak dziesma pa-
teicīgā Sirds slavē glābēju.

Mācītājs Aldis Elberts
24.12.2020.

Kristus piedzimšanas svētki
Turpinājums no 10. lpp.
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Svētdien, 13. decem-
bra, pēcpusdienā Pertas 
latvieši rīkoja savu Zie-
massvētku Eglīti. Nu jau 
tagad tā iegājies, ka Eglīti 
rīkojam pēcpusdienā, jo 
lielāko daļu mēs jau tādi 
vecāki palikuši, un mums 

pa vēlu tumsu ne visai patīk braukt.
Tā nu jau ap plkst. 12.30 ciemiņi 

sāka pulcēties Daugavas Vanagu kluba 
telpās. Mūsu skaits jau stipri sarucis, 
un tad par tuvuma ierobežojamiem 
mums nav ko raizēties. Vanagu kluba 
telpas ir omulīgākas nekā mūsu Lielā 
zāle. Tagad jau vispār sanāk maz cie-
miņu, jo visas kopienas jau palikušas 
daudz šaurākas, un tie paši ļaudis vien 
apmeklē visus mūsu sarīkojumus. Va-
nadzes jau bija rūpējušās, un galdi bija 
klāti un pušķoti un arī ar dziesmu lapi-
ņām. Tātad, vismaz varēsim nodziedāt 
kādu Ziemassvētku dziesmiņu, kura 
varbūt atsauks atmiņā kādus jaukus 
dzimtenes Ziemassvētkus.

Kā jau mums ierasts, iesākām ar 
DV valdes priekšsēža Ilmāra Rudaka 
apsveikumu visiem par ierašanos, un 
tad Ilmārs lūdza mūsu mācītāju Guni 
Balodi iesākt mūsu Eglītes svinības ar 
Dieva vārdiem, ko mācītājs arī darīja, 
nolasot piemērotos pantus no Bībeles 
un lūdzoties mums Savu svētību, mūsu 
Kunga Jēzus Kristus dzimšanas dienā.

Tā kā dziesmu lapiņas jau bija uz 
galda, mēs vienojāmies, dziedot Klusa 
nakts, Svēta nakts. Vēlāk dziedājām 
arī citas mums labi pazīstamās Zie-
massvētku dziesmiņas. Pa starpu Jū-
lijs Bernšteins mūs priecēja ar skais-
tām dzejoļu rindiņām, un kur bija, kur 

nē, te pie durvīm jau kāds klauvē!
Ho! Ho! Hoo! Pats Ziemassvētku 

vecis ar lielu tarbu un sakām, ka esot 
ļoti noguris un gandrīz nosalis, jo, Lat-
vijā termometrs gan neesot plusos, bet 
nu jau gan mīnusos. Nolicis lielo tarbu 
pie zemes, Ziemassvētku vecis vēl no-
prasīja, vai vanagi un vanadzes ir bijuši 
kārtīgi, darbīgi un tad nu katram, kura 
vārdu izsauca, bija nu jāiet pie vecīša un 
jāskaita pantiņš, citādi nekādu dāvanu 
nevarējām saņemt. Meitenes, kuras bija 
bijušas visai paklausīgas, pat varēja ve-
cītim nosēsties uz ceļiem. Bija gan visi 
to gadu labi mācījušies, jo neviens nu 
tukšā nepalika. Tad jau tā kā mēs visi 
esot bijuši tik labi pat pa šo vīrusa gadu, 
Ziemassvētku vecis ar mums visiem 
nofotografējās un ar visu, nu jau ne tik 
lielu, tarbu vecis aizgāja uz citu pusi 
dāvāt dāvanas citiem labiem bērniem.

Mūsu dāmas bija atkal rīkojušās. 

Jā, kā Ziemassvētku vecis pa durvīm 
ārā, tā skaties, viņas tikai pasaka: gal-
diņ klājies, un mūsu viesu galds pilns 
ar visvisādiem labumiem. Tagad nu 
tikai ēšanas vaina. Tā nu ēdām un 
dzērām kā jau pa svētkiem pienākas, 
un tam visam pa virsu vēlāk atkal kū-
kas, cepumi un kafija vai tēja. Bet nu 
gan: „Paldies Dieviņam, paldies mā-
miņai – puncītis pilns gan.“ Nu tad at-
vadījāmies, vēl novēlējām viens otram 
laimes, un katrs aizgāja uz savu pusi.

Paldies Draudzes dāmām, paldies 
vanadzēm, paldies vanagiem un pal-
dies visiem, kuri bija nākuši sagaidīt 
Kristus dzimšanas svētkus ar drau-
giem. Un lai visi atkal tiekamies šai 
pašā vietā arī nākamgad.

Beigās Ilmārs mums novēlēja svē-
tīgus svētkus un sekmīgu 2021. gadu.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

nāksies izšķilties vai arī sabojāties.“
Ko vēl var darīt? – Var lasīt Evaņ-

ģēlijus, īpaši tās vietas, kas saviļņo 
dvēseli un pamudina sākt jaunu dzīvi. 
Grūtos brīžos var lasīt Psalmus.

Kristus Gaisma ir arī mūsu gais-
ma, un mēs paši izgaismojamies un 
izlabojamies kā sabojāta ikona. Ja tā 
notiek, cilvēks jau šajā brīdī kaut pavi-
sam nedaudz sāk līdzināties Kristum, 
viņā jau sācis atspīdēt Dieva tēls.

Gaisma tad cilvēkā turpinās augt, 
un tumsa līdz ar to arvien vairāk atkāp-
sies. Tad, skatoties uz sevi cilvēks va-
rēs secināt: es esmu īsts cilvēks, nevis 
aizgūts tēls, kādu biju sevi iedomājies.

Tad var sākt ar šo gaismu uzmanīt 
ļaunumu, kas TUVOJAS: netīrām do-
mām, iekārēm, nesavaldību, bailēm, 
izmisumu...

Katrs tad var droši pateikt: „Nē! 
Es mīlu Dievu! Sliktās domas es sevī 
neielaidīšu! Es cīnīšos pret tām! Es 

saukšu pēc Dieva palīdzības, pēc 
Kristus spēka!“

Dievs nepalīdzēs ātrāk, nekā cil-
vēks pats necīnīsies.

Mēs neesam gļēvi vientieši, par 
kādiem kristieši bieži tiek uzskatīti. 
Tieši otrādi – kristieši kā garīgie atlēti 
cīnās pret savām postošajām kaislī-
bām, negantajām vēlmēm un Kristus 
spēkā tās uzvar!

Tā Ziemassvētku Gaisma caur cil-
vēkiem ieplūst pasaulē: vispirms mūsu 
mājās, ģimenēs, draugu vidū, drau-
dzēs, darba vietās u.c. pasaulē, nesot 
siltu mierinājumu – pēc kā mēs katrs 
tik ļoti ilgojamies.

Tur, kur ir dvēseles miers, tur arī sli-
mības atkāpjas, asinsspiediens normali-
zējas, naktīs mierīgāks un dziļāks miegs, 
un iecietīgāks skatiens uz līdzcilvēku vā-
jībām, jo taču arī pašam to netrūkst...

Tā pamazām aug paļāvība uz Die-
va Viszinību un Viņa mīlestību pret 
katru cilvēku un dzīvo radību. Gluži 
tāpat, kā darbojas visas mūsu ķermeņa 
šūnas, liekot mums neizprotamā veidā 

sadarboties visām orgānu sistēmām – 
plaušām, aknām, nierēm, sirdij, sma-
dzenēm... un paļaujoties, ka viss tur 
notiek precīzi un nevainojami, – tikpat 
paļāvības pilniem mums jābūt krīzes 
stundās un pārbaudījumos. Ir, patiešām 
IR Viens dzīvs, mīlošs un visaptverošs 
Dieva Gars, kas ir ar mums un mūsos 
katrā elpas vilcienā. Kristus Gaisma ir 
tas stiprais pamats uz ko, varbūt vienī-
go, mēs varam pa īstam paļauties.

Sākot šo Kristus Ziemassvētku 
ceļu, dzīve kļūst aizvien interesantāka 
un bagātāka – ar cīņas pieredzi, uzva-
rām pār sevi un ieguvumu, ka notikumi 
attīstās tā, kā mēs vislabākajos plānos 
nebūtu varējuši paredzēt. Ja mēs visi tā 
papūlētos – vai nenotiktu brīnums?

Gaišs miers, paļāvība un kluss 
prieks tad kļūtu par ikdienas garīgo 
pamatu un balstu, kā priekšā šīs lai-
cīgās pārejamības prieciņi izkūst kā 
pērnais sniegs saulē.

Vera Volgemute Rozīte
2020.g., Adventā

Laikrakstam „Latvietis“

Ziemassvētki nav ziepju burbulis
Turpinājums no 7. lpp.

2020. gada Ziemassvētki Pertā
Pulcējās Daugavas Vanagu kluba telpās

Ziemassvētku vecis ar mums visiem nofotografējās.
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PBLA un Latvijas Nacionālais kultū-
ras centrs (LNKC) vienojās veidot infor-
matīvu atvērtu semināru un sarunu ciklu 
2020. un 2021. gadā par aktuāliem kultū-
ras un diasporas politikas jautājumiem. 
Ievadseminārā dalībniekus uzrunāja Kul-
tūras ministrijas Valsts sekretāra vietnieks 
kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš 
un LNKC direktore Signe Pujāte. Ļoti 
saistošu semināru par Jāņu svinēšanas 
tradīcijām vadīja folkloriste un mūziķe 
Ilga Reizniece, bet seminārā Suitu pie-
redze nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšanā bija iekļauta arī sklandraušu 
gatavošanas meistardarbnīca kopā ar suitu 
saimnieci Skaidrīti Nagliņu, varējām uz-
zināt par sklandraušu un Jāņu siera gata-
vošanu, un šķita, ka varējām pat sagaršot 
šos gardumus suitu saimnieču sniegumā.

Turpinot attālinātās sarunas ciklā 
#Kultūranepadodas, oktobrī uzaicinā-
jām filozofi un folkloristi Māru Mel-
lēnu īpašā seminārā runāt par Dzies-
mu svētku tradīciju un šīs tradīcijas 
attīstību. Sekoja semināri par jauniešu 
2x2 kustību pasaulē un seminārs par 
to, kā jau 40 gadus attīstās unikālā pa-
saules latviešu ģimeņu kustība 3x3.

Ļoti saistošs ciklā #Kultūranepado-
das bija Latvijas Etnogrāfiskā Brīvda-
bas muzeja Etnogrāfijas nodaļas vadītā-
jas, etnogrāfes Dr. hist. Aijas Jansones 
vadītais seminārs par tautas tērpu val-
kāšanas aktualitātēm – bija iespējams 
uzzināt, kad, ko un ar ko pareizi valkāt.

Īsi pirms Ziemassvētkiem, 17. de-
cembrī, plkst. 14 pēc Latvijas laika cik-
lā #Kultūranepadodas notika Latvijas 
Etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja Krāju-
ma nodaļas vadītājas Dainas Kraukles 
vadītais seminārs par latviskajām rakstu 
zīmēm, to veidiem un attēlojumu dažā-
dos priekšmetos. Savukārt nākamgad, 
svētdienas, 24. janvāra, vakarā plkst. 18 
pēc Latvijas laika ciklā #Kultūranepa-
dodas notiks seminārs par Jāņa Kalniņa 
operas Hamlets gaidāmo jauniestudēju-
mu Latvijas Nacionālajā operā un Latvi-
jas Nacionālās operas ģildes aktivitātēm 
šai jomā. Dalībai šajos #Kultūranepa-
dodas semināros iespējams pieteikties, 
rakstot uz e-pastu pbla@pbla.lv.

Pasaules Brīvo latviešu apvienības 
valde Covid-19 pandēmijas dēļ šogad 
pirmoreiz sasauca savu gadskārtējo val-
des sēdi attālināti – Zoom platformā – 
2020. gada 2. un 3. oktobrī. Sēdes pir-
mās dienas norise bija publiski pieejama, 
un uz to tika aicināti visi interesenti, kas 
varēja vērot sēdi tiešraidē no dažādām pa-
saules malām. Sēdes otrā diena bija veltīta 
apvienības dalīborganizāciju pārskatiem, 
nākotnes izaicinājumiem, budžetam un 
rezolūcijām. Bija ļoti saviļņojoši, ka Valsts 
prezidents Egils Levits izvēlējās PBLA 
valdi un latviešu organizēto sabiedrību 
ārzemēs uzrunāt nevis no Rīgas pils, bet 
no PBLA biroja Rīgā, atkārtoti uzsverot, 
ka latviešiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas, ir 
ļoti svarīga loma Latvijas valstī gan poli-
tiski, gan ekonomiski, gan kulturāli.

1 9 .  n o -
vembrī PBLA 
aizvadīja ikga-
dējo Pasaules 
latviešu eko-
nomikas un 
inovāciju foru-
mu (PLEIF), 
kurš šogad 
notika Rīgā 
ar nemainīgu 
Ārlietu minis-
trijas un PBLA 
s a d a r b ī b a s 
partneru atbal-
stu. Forums, 
kuram bija 
pieslēgušies 
nepilni div-
tūkstoš klausī-
tāji un skatītāji 
no 25 valstīm 
pasaulē, noti-
ka tiešsaistes 
formātā. Par 
foruma norisi 
plašāk varējāt 
lasīt laikraksta Latvija Amerikā šī gada 
46. un 47. numurā.

PBLA, tāpat kā iepriekšējos gados, 
arī šogad ir turpinājusi administrēt 
Latvijas Kultūras ministrijas rosinā-
tos projektus Dziesmu svētku tradīci-
jas uzturēšanai ārzemēs, un Latviešu 
valodas aģentūras rosinātos projektus 
latviešu skolu tīkla atbalstam ārzemēs.

Šogad pirmo gadu PBLA adminis-
trēja Kultūras ministrijas atbalsta pro-
jektu diasporas koriem, deju kopām 
un amatierteātriem; kopumā finansiā-
lo atbalstu tautas tērpu, aparatūras, 
skatuves iekārtu un kostīmu iegādei 
saņēma 56 kopas visā pasaulē. Īpašs 
paldies Sandrai Bondarevskai no Īri-
jas par izcili rūpīgo un ļoti detalizēto 
darbu, palīdzot administrēt šo projek-
tu! Priecājamies, ka mums bija iespēja 
sadarboties, varējām iemācīties daudz 
jaunu nianšu sekmīgā projektu vadībā.

Nākamgad PBLA koordinēs pro-
jektu latviešu diasporas organizāciju 
un privātpersonu arhīvu apzināšanai un 
kartēšanai visā pasaulē, jo īpaši pievēr-
šot uzmanību tām arhīvu kolekcijām 
ārzemēs, kas ir apdraudētas, piemēram, 
Argentīnas latviešu draudzes arhīvs, 
kam pēc baznīcas ēkas pārdošanas Bu-
enosairesā jāmeklē jauna mājvieta.

Šoruden Rīgu un Latviju sasniedza 
bēdīga ziņa no Sibīrijas, no latviešiem, 
kas mīt latviešu ciemā Augšbebros, 
proti, ka izdedzis viņu biedrības nams. 
PBLA sadarbībā ar Latvijas Kultūras 
ministriju un Ārlietu ministriju koordi-
nēja nepieciešamās palīdzības vākšanu 
šī nama un tā iekārtas atjaunošanai, 
un jau gadu mijas laikā nepieciešamā 
summa tiks nogādāta Augšbebros.

Ziemassvētki ir laiks, kad ir prieks 
un lieliska iespēja pateikties par darbu 
un ieguldījumu visai PBLA valdei. Pal-
dies PBLA vicepriekšsēdim Mārtiņam 
Andersonam par kopdarbu, vienojo-
ties par PBLA darba prioritātēm, un par 

viņa lielo ieguldījumu Pasaules latviešu 
ekonomikas un inovāciju foruma saga-
tavošanā un vadīšanā. Viena no PBLA 
valdes pārstāvēm pēc nupat novembrī 
aizvadītā foruma atzina, ka Mārtiņš 
tikpat izcili varētu vadīt arī Oskara bal-
vas pasniegšanas ceremoniju.

Paldies PBLA Kultūras fonda 
priekšsēdim Jurim Ķeniņam, arī Lat-
vijas valsts par viņa lielo ieguldījumu 
mūsu kultūras kopšanā un saglabāšanā 
Jurim šogad novembrī piešķīra augstāko 
apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni. 
Jura mīlestība pret mūziku nevar atstāt 
vienaldzīgu nevienu, šobrīd viņa domas 
un darbs veltīti gaidāmajiem lielajiem 
Dziesmu svētkiem Latvijā un ārpus tās.

Īpašs paldies Amerikas Latviešu ap-
vienības (ALA) vadībai un komandai, 
vispirms jau enerģiskajam ALA priekš-
sēdim Pēterim Blumbergam, kas vien-
mēr seko līdzi visiem notikumiem un 
aktualitātēm, un to šajā gadā ir bijis tik 
daudz! Amerikas Latviešu apvienība arī 
šogad aktīvi reaģējusi uz visiem izaici-
nājumiem, sākot no Latvijas valsts dro-
šības jautājumiem līdz pat latviskās iz-
glītības un kultūras norisēm pandēmijas 
apstākļos ASV un Latvijā. Īpaši sekmīga 
šogad bija ALA sadarbība ar jauniešiem.

Pateicība ALA sabiedrisko attiecību 
nozares vadītājam Dzintaram Dzilnam 
par lielo modrību un atbildību, sekojot 
līdzi likumiem un politiskajiem vējiem 
pasaulē, neraugoties uz tik bezgala da-
žādajām laika joslām (vidēji 15 stundu 
starpība starp ASV un Austrāliju), ne-
kavējoties Austrālijas latviešu sabiedrī-
bai tika nodota ziņa, ka jārīkojas. Proti, 
Austrālijas federālajā valdībā skatīja 
Magņitska (Magnistky) likumu – sank-
cijas Krievijai. Dzintars jau bija sagata-
vojis vēstuli, atlika tikai nosūtīt.

Sirsnīgs paldies ALA kultūras no-
zares līdzšinējai vadītājai Līgai Ejup-

Arī pandēmijas gada izskaņā...
Turpinājums no 1. lpp.

 
Turpinājums 14. lpp.

2020. gada 18. novembrī Pasaules Brīvo latviešu apvienības 
(PBLA) balva pēc nāves piešķirta izcilajam latviešu dzejnie-
kam Jurim Kronbergam par viņa mūža ieguldījumu latviešu li-
teratūrā, dzejas jaunradē un tulkošanā, kā arī latviešu valodas 
uzturēšanā un popularizēšanā pasaulē. PBLA 2020. gada bal-
va dzejniekam Jurim Kronbergam post mortem 2020. gada 3. 
decembrī pie Brīvības pieminekļa Rīgā tika pasniegta dzejnie-
ka dzīvesbiedrei Mārai Rozītei. Balvu, ievērojot valstī noteiktos 
distancēšanās ierobežojumus, pasniedza PBLA izpilddirektors 
Raits Eglītis, klātesot Eiropas Latviešu apvienības Kultūras 
nozares vadītājai Leldei Vikmanei.
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Mūžībā aizgājusi

HERTA KONDAROVSKIS (dzim. SPALĀNS)
Dzimusi 1922. gada 15. janvārī, Rīgā, Latvijā

Mirusi 2020. gada 21. decembrī, Melburnā, Austrālijā

Viņu mīļā atmiņā paturēs dēli Jānis un Juris, vedekles Jan un Annie,
mazbērni Nikole, James, Ian un Eric,

mazmazbērni Jomique, Eadie, Romeo, Victor, Ruth, Isla un dvīņi Scott un Lachy,
un visi draugi.

ei par enerģiju un dedzību, ar kādu 
viņa strādājusi latviskās kultūras la-
bad, jo īpaši par Latvijas valsts simtga-
des mājas lapas izveidi un simtgades 
pasākumu organizēšanu ASV!

Pateicība ALA nozares Sadarbība 
ar Latviju vadītājai Kaijai Petrovskai, 
šai gadā koordinējot Amerikas latvie-
šu sabiedrības palīdzību Latvijas ģi-
menēm datoru iegādei attālinātā mācī-
bu procesa nodrošināšanai!

Liels paldies izcilajai ALA Izglītī-
bas nozares vadītājai, PBLA Izglītības 
padomes loceklei un jaunpienācējai 
PBLA valdē Elisai Freimanei par vi-
ņas redzīgo skatu uz latviešu skolu un 
skolotāju aktuālajām vajadzībām ārze-
mēs, sekojot līdzi izmaiņām un uzla-
bojumiem virtuālajā mācību vidē.

Atzinība ALA Informācijas noza-
res vadītājai un jaunajai PBLA valdes 
loceklei Tanjai Žagarei – Vītiņai, 
kuras profesionālisms žurnālistikā un 
spēja orientēties Latvijas sabiedriskajā 
un politiskajā vidē ir augstu novērtēta.

Liels paldies mūsu nosvērtajam 
PBLA kasierim Jānim Grāmatiņam, 
kas vienmēr rūpējas par to, lai PBLA fi-
nanšu lietas un darbība atbilst gan ASV 
valdības prasībām, gan arī Latvijas 
grāmatvedības noteikumiem. Paldies 
Jānim par nesavtīgo un godprātīgo dar-
bu, kas veikts ar lielu atbildības sajūtu!

Latvijas Brīvības fonda (LBF) pa-
domes priekšsēdis Roberts Kukainis 
gādājis par finansiālo atbalstu PBLA 
darbībai, projektiem, semināriem, fo-
rumiem, sēdēm un biroja darbībai ne-
pieciešamās finanses – LBF līdzekļus – 
ieguldot pārdomātos fondos, lai pēc 
iespējas nodrošinātu šo līdzekļu izsvēr-
tas pelnīšanas iespējas. Paldies Rober-
tam par atbalstu un sekmīgo sadarbību!

Liels paldies Latviešu Nacionālajai 

apvienībai Kanādā (LNAK) un tās prezi-
dentam Andrim Ķesterim ar komandu – 
Kanādas latviešu organizētās sabiedrības 
lielākais pienesums aizvadītajā gadā bijis 
Latvijas drošības jomā, sadarbojoties ar 
NATO spēkiem, ar Kanādas parlamentā-
riešiem un valdību, kā arī strādājot kopā 
ar baltiešiem un ukraiņiem un sadarbo-
joties ar šo valstu vēstniecībām Kanādā, 
esot modriem attiecībā uz dezinformāci-
ju un Krievijas maigās varas ietekmi.

Paldies Elitai Pētersonei, kas jau otro 
gadu ir PBLA Izglītības padomes locekle, 
nenogurstoši gādājot par Kanādas latvie-
šu skolām un to attīstību un izaugsmi.

Ar gandarījumu šoruden PBLA val-
dē uzņēmām Lindu Marutu Kronber-
gu, jauno LNKC viceprezidenti. Maruta 
nāk no sabiedriski aktīvas ģimenes, arī 
viņas tēvs savulaik bijis PBLA valdē. 
Maruta mūs visus iepriecinājusi ar savu 
devumu mūzikā – ar izcilo solo partiju 
kopkora koncertā dziesmā Manā sir-
dī un latviešu svētdienas skolas bērnu 
kora vadību aizvadītajos Kanādas Lat-
viešu dziesmu un deju svētkos Toronto.

Eiropas Latviešu apvienībai (ELA) un 
tās vadībai šis gads ir bijis pilns izaicināju-
mu, pielāgojoties jaunajai realitātei – dar-
bībai digitālajā vidē. ELA valdes priekš-
sēde Elīna Pinto īpaši aktīvi paudusi 
viedokli daudzās ar likumdošanu saistītās 
valsts institūciju sēdēs, piemēram, iestā-
joties par dubultpilsonības pieļaušanu ar 
Latviju Izraēlā un Gruzijā. Savukārt Jus-
tīne Krēsliņa no Zviedrijas nāca ar savu 
iniciatīvu PBLA 2020. gada balvai. PBLA 
valdes locekle no Lielbritānijas Karolī-
na Zobens – East, tāpat kā viņas māte, 
mums visiem labi pazīstamā diriģente Li-
lija Zobens, aktīvi darbojas turienes lat-
viešu kopienā, vienojot dažādas latviešu 
paaudzes kopīgam kultūras darbam.

Austrālija un Jaunzēlande šajā gadā 
pasaulē ir tikušas īpaši pamanītas un 
ievērotas ar striktajiem pandēmijas pie-
sardzības pasākumiem, tomēr tas nebūt 

nenozīmē, ka latviešu sabiedrības darbs 
tur būtu apstājies. Jānis Čečiņš ir aktīvi 
iesaistījies daudzajos ar kultūru saistīta-
jos virtuālajos pasākumos gan Austrā-
lijā, gan Latvijā, gan Sidnejas Latviešu 
teātra viesizrādēs, arī Diasporas kon-
sultatīvās padomes darbā Latvijā. Savu-
kārt Latviešu apvienības Austrālijā un 
Jaunzēlandē (LAAJ) priekšsēdis Jānis 
Grauds, tāpat kā viņa priekšteči, ir tur-
pinājis iestāties par Latvijas vēstniecī-
bas Austrālijā nepieciešamību, gan arī šī 
gada noslēgumā gādājis par LAAJ va-
dības grožu nodošanu nākošajam LAAJ 
prezidijam Adelaidē, Dienvidaustrālijā.

Paldies Dienvidamerikas un Karību 
Latviešu apvienības priekšsēdei Renā-
tei Albrehtai par latviešu sabiedrības 
vienošanu kopīgam darbam Dienvida-
merikā, jo īpaši Brazīlijā, šogad izvei-
dojot latvisko Jāņu tradīciju rokasgrā-
matu portugāļu valodā, kā arī apzinot 
visus latviešu arhīvus Dienvidamerikā.

Atzinība Krievijas Latviešu kongresa 
ilggadējai priekšsēdei Laumai Vlasovai, 
kas gādājusi par Krievijas latviešu bied-
rībām, iestājoties par Latvijas pilsonības 
saglabāšanu, vārda brīvību un mūsu iz-
glītības un kultūras uzturēšanu Krievijas 
latviešu kopienās. Šie darbi kļuvuši aiz-
vien sarežģītāki tur ilgi pastāvošās au-
tokrātiskās politikas un birokrātijas dēļ.

Paldies manam izcilajam atbalstam 
PBLA birojā Rīgā – Raitam Eglītim, 
Jānim Andersonam un Lorai Eglei, 
kuri katrs, lai arī nāk ar savu īpašo piene-
sumu, tomēr vienmēr strādā kā visatbil-
dīgākā komanda, visaugstāk turot rūpi 
par tautiešiem, latvietību un Latviju.

Noslēgumā aicinu ikvienu būt at-
bildīgiem un turpināt būt kopā domās 
un darbos arī Jaunajā, 2021. gadā, lai 
mums visiem skaists un gaišām cerī-
bām piepildīts šis Ziemassvētku laiks!

Kristīne Saulīte,
PBLA priekšsēde

Laikrakstam „Latvietis“

Arī pandēmijas gada izskaņā...
Turpinājums no 13. lpp.

dziesmas un noskatīti muzikāli priekš-
nesumi no Latvijas, kuros piedalās 
kādreizējais Ciema darbinieks Ivars 
Štubis, dziedot un spēlējot ģitāru. 

Šajā skaistajā, apcerīgajā Ziemassvēt-
ku pēcpusdienā Ciema ļaudis kopā ar 
lifestyle darbiniekiem pasniedza Cie-
ma pārvaldniecei Ingrīdai ziedus un 
kartīti ar pateicības vārdiem un katra 
parakstiem, pasakot lielu, lielu paldies 
par Ingrīdas nenogurstošo darbu, gā-

dību un mīlestību!
Latviešu Ciems Melburnā visiem 

vēl, lai Jaunais gads bagāts gaišām 
domām, labiem vārdiem, krietniem 
darbiem, mīlestību un veselību!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Kas notiek Latviešu ciemā
Turpinājums no 8. lpp.
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Daļa no mūsdienu 
Latvijas izdzīvošanas 
stratēģijas ir popularizēt 
Latvijas vārdu pasaulē. 
Par to rūpējās Latvijas 
Institūts, Ārlietu minis-
trija un vairākas citas 

iestādes. Interesants fakts ir, ka Lat-
vijas vārds ir jau aizgājis tālāk un ir 
iemūžināts kosmosā. Vairāki objekti 
(asteroīdi, zvaigzne, eksoplanēta jeb 
citplanēta) un planētu un Mēness virs-
mas veidojumi ir nosaukti ar vārdiem, 
kas saistās ar Latviju.

Baldones Observatorija ir pastāvē-
jusi vairāk nekā 50 gadus. Tās astro-
nomi ir, starp citu, atklājuši daudzus 
jaunus asteroīdus. Vārdus daudziem 
objektiem un veidojumiem ir devuši 
gan pašmāju astronomi, gan arī citu 
valstu zinātnieki.

Zemeslodei tuvākais kosmiskais 
kaimiņš ir Mēness, kura neredzamajā 
pusē atrodas Ostwald krāteris (104 km 
diametrs). Vilhelms Ostvalds (Wil-
helm Ostwald) dzima un ir apbedīts 
Rīgā. Viņš bija Rīgas politehnikuma 
ķīmijas profesors, viens no fizikālās ķī-
mijas pamatlicējiem un Nobela prēmi-
jas laureāts. Mēness neredzamajā pusē 
ir arī 181 km plats Tsander krāteris, kas 
godina Latvijā dzimušo baltvācieti un 
raķešu būves pionieri Frīdrihu Can-
deru (Friedrich Zander). Canders 
beidza Rīgas Politehniskā institūta 
Mehānikas nodaļu un Pirmā pasaules 
kara laikā evakuējās uz Krieviju. Citi 
viņa ģimenes locekļi pēc kara atgriezās 
Latvijā, bet F. Canders palika Krievijā, 
cerot, ka lielākā valstī viņam būs lielā-
kas iespējas realizēt savus zinātniskos 
projektus. Candera vārdā ir nosauk-
ta iela Rīgā (Frīdriha Candera iela), 
Latvijas Pasts atzīmēja viņa 125 gadu 
dzimšanas dienu ar jubilejas pastmarku 
un viens no Baldones Observatorijā at-
klātajiem asteroīdiem arī nes viņu vār-
du – asteroīds Canders.

Vismaz 15 citi asteroīdi arī nes ar 
Latviju saistītus vārdus. Divi lielākie 
no šiem ir Latvia (37 km diametrs) un 
Rīga (74 km diametrs). Pārējo starpā ir 
latviski nosaukumi, kā piemēram: Val-
miera, Balodis, Kurland. Divi godina 

kultūras darbiniekus: asteroīds Kriš-
barons (daiņu tēvu Krišjāni Baronu) 
un asteroīds Vasks (komponistu Pēteri 
Vasku).

Lielākais objekts asteroīdu joslā 
starp Marsu un Jupiteru ir pundurpla-
nēta Cerera (940 km diametrs). Divi 
tās krāteri ir nosaukti latviešu dieviešu 
vārdos: Darzamat (Dārza māte, 92 km 
diametrs) un Laukumate (Lauku māte, 
30 km diametrs).

Starptautiskā Astronomijas sa-
vienība nolēma dot Venēras virsmas 
veidojumiem vārdus, kas ir aizgūti no 
dažādu tautu mitoloģiskām dievietēm, 
nopelnu bagātām sievietēm, kā arī po-
pulāri sieviešu vārdus. To starpā ir vis-
maz 18 latviešu vārdi, piemēram, Ilga, 
Lineta un Vallija – krāteri, Austrina 
Vallis (Austriņas ieleja), Mežas-Mate 
Chasma (Meža mātes padziļinājums), 
Karra-ma-hte Fossae (Kara mātes 
grava), Laimdota Planitia (Laimdotas 
zemiene), Ragana Dorsa (Raganas 
kore), Spidola Dorsa (Spīdolas kore), 
Vejas-mate Dorsa (Vēja mātes kore), 
Dekla Tessera (Dēklas mozaīka), Lai-
ma Tessera (Laimas mozaīka). Daudzi 
šie veidojumi ir iespaidīgi lieli. Piemē-
ram, Karra-ma-hte Fossae un Laim-
dota Planitia abas ir 1800 km platas, 
kas līdzinājās attālumam starp Rīgu 
un Parīzi.

Kaut Venēra ir ar latviešu vārdiem 
visbagātākā planēta, latviešu vārdi ir 
doti arī citu planētu virsmas veidoju-
miem. Uz Merkura ir dzejnieka Raiņa 
vārdā nosaukts krāteris (Rainis krāte-
ris, 82 km diametrs), kamēr uz Marsa 
trīs krāteri nes Latvijas vietvārdus: 
Auce, Talsi un Rauna krāteri. Pēdējais 
nav liels, tikai 2,5 km diametrā, bet ir 
daudz pētīts un fotografēts. Attēlā ir 
redzama 2019. gadā no satelīta ņemta 
Raunas krātera fotogrāfija.

Latviešu vārdi ir doti arī objektiem 
ārpus Saules sistēmas. Starptautiskā 
Astronomijas savienība savā 100. ga-
dadienā deva tās dalībvalstīm iespēju 
izvēlēt vārdus vairākām zvaigznēm ar 
eksoplanētām. Latvija savai piešķirtai 
zvaigznei un eksoplanētai, publiskā 
konkursa ceļā, izvēlēja zvaigznei vār-
du Liesma un tās eksoplanētai vārdu 

Staburags. Liesma atrodas no mums 
apmēram 300 gaismas gadu attālumā 
un ir nedaudz lielāka par mūsu Sauli. 
Staburags ir divas reizes lielāks par 
Jupiteru un apriņķo Liesmu katras se-
šas dienas.

Triju Zvaigžņu ordeņa devīze ir 
Per aspera ad astra, kas tulkojumā 
no latīņu valodas nozīmē Caur ērkš-
ķiem uz zvaigznēm. Latvijas un latvie-
šu tautas ceļi ir bieži bijuši ērkšķaini. 
Vērojot nakts debesis, varam tagad būt 
lepni, ka Latvijas vārds ir gājis caur 
ērkšķiem uz zvaigznēm. 

Dr. Aldis L. Putniņš
Laikrakstam „Latvietis“

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
7. janvāris
Rota, Zigmārs, Digmārs, Juliāns
1904. SLT aktrise Elza Siliņa.

8. janvāris
Gatis, Ivanda
1946. aktieris Arnis Līcītis.

9. janvāris
Kaspars, Aksels, Alta
1921. Adelaides un SLT aktieris un re-
žisors Kārlis Ābeltiņs.
1966. Latvijas tiesību zinātnes dok-
tors, valsts ierēdnis, politiķis Ringolds 
Balodis.
2008. laikraksts Austrālijas Latvie-

tis sāk iznākt jaunā redakcijā (līdz 
2008. g. 27. augustam).

10. janvāris
Tatjana, Dorisa
1701. Zviedrijas karalis Kārlis XII 

 
Turpinājums 16. lpp.

Latvija kosmosā
„Caur ērkšķiem uz zvaigznēm“

Frīdriha Candera jubilejai veltīta 
past marka.

Marsa „Rauna“ krāteris.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 5. janvārī.
€1 = 1,59270 AUD
€1 = 0,90333 GBP

€1 = 1,70360 NZD
€1 = 1,22710 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Tiešsaistē
Atzīmējot Raimonda Paula 85.jubileju, 
no 9. līdz 12. janvārim Latvijas Radio 
2 ēterā notiks grandiozas svinības – 
Maestro mūzikas maratons, kura laikā 
85 stundu garumā skanēs tikai un vie-
nīgi komponista mūzika.

Adelaidē
JA SITUĀCIJA AR COVID-19 
NORMALIZĒSIS un SARĪKOJU-
MI BŪS ATĻAUTI, TAD PROG-
RAMMA BŪS SEKOJOŠA:
Ceturtdien, 7. janv., plkst.10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble un ēdīsim sil-
tas pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 14. janv.,  plkst.10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble un ēdī-
sim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 14. janv., plkst. 10.30 
ALB namā skatīsimies dokumentā-
lo filmu – Talanta formula. Dzimuši 
Rīgā. Pēc kino ēdīsim siltas pusdie-
nas. Maksa LAIMA klientiem $5. Pā-
rējiem $7.
Ceturtdien, 21. janv., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble un ēdī-
sim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 
noteikumi.
Svētdien, 10. janvārī, plkst.11.00 Epi-
fanijas 1. svētdiena; dievkalpojums ar 

dievgaldu.

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Kanberā 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Melburnas latv. ev. lut. draudze

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

Sidnejā
Sidnejas Latviešu teātris piedāvā 
SLT izrādi Makss un Morics SLB 
mājas lapā tīmeklī: http://slb.org.au/
SLB_new/Pages_supplementary/SLT_
MakssMorics_LV.htm

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Sakarā ar Covid-19 ierobežoju-
miem, visi dievkalpojumi atcelti. Ar 
Dieva palīgu dievkalpojumi atsāk-
sies 2021.g. 31.janvārī.
Svētrunas var noskatīties YouTube gan 
latviešu, gan angļu valodā. Saites var 
atrast draudzes mājas lapa tīmeklī: 
http://www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Svētdienas dievkalpojumi notiks sa-
skanīgi ar sabiedriskajām regulām. 
Lūgums sazināties ar mācītāju R. So-
kolovski, lai uzzinātu par nākamajiem 
dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē
Zoom tikšanās neklātienē notiek kat-
ra mēneša pirmā un trešā ceturtdienā 
plkst. 15.00. Zoom saite tiek izsūtīta 
atsevišķi pirms katras tikšanā.

Latvijā
Ārkārtējā situācija Latvijā pagari-
nāta līdz 7. februārim ar vēl stingrā-
kiem ierobežojumiem.
Nestrādās bibliotēkas, izstāžu vietas 
un citas kultūrvietas, kā arī nedrīk-
stēs organizēt gadatirgus.
Apmeklētājiem būs slēgtas muzeju 
iekštelpas, bet turpinās darboties 
muzeju brīvdabas teritorijas ar no-
teiktiem ierobežojumiem.

https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/
rikojums-par-arkartejas-situacijas-
izsludinasanu ■

pavēl formēt igauņu un latviešu ze-
messargu bataljonus. No 1701. līdz 
1709. gadam zviedru karaspēkā cīnās 
6 latviešu zemessargu bataljoni.
1886. literāts Rūdolfs Akers.
1911. mākslinieks Nikolajs Breikšs.
1931. fotomākslinieks, sabiedrisks 
darbinieks Austrālijā Igors Dimits.
1941. PSRS nopirka no Vācijas Lietu-
vas stūrīti pie Kalvarijas ($7 500 000 
zeltā).
1996. Parakstīts Latvijas-Somijas me-
morands par Baltijas jūras un apkārtē-
jās vides aizsardzību. Projekts paredz 
ūdens ņemšanas stacijas un notekūde-
ņu attīrīšanas iekārtu būvniecību Dau-
gavpilī. Projekta kopējās izmaksas 
22,3 milj. USD.

11. janvāris
Smaida, Franciska
1621. Livonijas jeb Cēsu bīskapijas sē-
deklis no Cēsīm pārcelts uz Daugav-
pili.
1906. dzejnieks Fricis Dziesma (Forst-
manis).
1956. Latvijas fiziķis, Latvijas Universi-

tātes rektors (2007.-2015.) Mārcis Auziņš.
1962. pianiste Kristīne Mellēna.
1991. PSRS bruņotie spēki ieņēma 
Viļņas stratēģiskos objektus, lai ap-
turētu Lietuvas neatkarības atgūšanas 
centienus.
1996. Daugavpils rajona Višķos at-
klāts Sociālās aprūpes centrs. Līdz 
ar to Kalupes veco ļaužu pansionāts 
pārveidots par Psihoneiroloģisko 
centru.

12. janvāris
Reinis, Reina, Reinholds, Renāts
1912. Luterāņu garīdznieks (Austrāli-
ja) Albers Zīds.
1936. komponists Raimonds Pauls.
1961. Latvijas un Krievijas riteņbrau-
cējs Pēteris Ugrjumovs.
1996. Daugavpils teātrī pirmizrāde – 
V. Igo Cilvēks, kas smejas (režisors 
H. Petrockis). Tas bija pēdējas latviešu 
trupas jauniestudējums. Trupas pār-
stāj darboties.

13. janvāris
Harijs, Ārijs, Āris, Aira
1861. tulkotājs, pirmais latviešu biblio-
grāfs Jānis Berģis.
1861. vēsturnieks, etnogrāfs un literāts 

Matīss Siliņš.
1876. rakstnieks Jānis Akuraters.
1891. konsekrēta Viļakas baznīca. Cel-
ta 1884.-1890. gadā.
1896. izglītības darbinieks (Rēzeknes 
apriņķa tautskolu inspektors), sabied-
risks darbinieks (Rēzeknes Latviešu 
biedrības Tautas pils valdes loceklis) 
Jāzeps Seilis.
1901. aktrise (Daugavpils teātra aktri-
se) Milda Priedīte.
1935. dzejniece, tulkotāja, pedagoģe 
Selga Silkalne.
1981. Latviešu rakstniece Ieva Melgalve.
1991. Rīgā 11. novembra krastmalā 
notiek Tautas frontes rīkotā Vislatvi-
jas protesta manifestācija ar 500 000 
dalībniekiem, sakarā ar iespējamo 
bruņoto apvērsumu un Padomju Ar-
mijas bruņotajām akcijām Lietuvā. No 
13. līdz 21. janvārim Rīgā pēc Tautas 
Frontes aicinājuma ierodas Latvijas 
iedzīvotāji, izveido barikādes, apsargā 
Rīgas Radio namu, TV centru Zaķusa-
lā, Rīgas telefona un telegrāfa centrāli, 
Daugavas tiltus.
1991. PSRS bruņoto spēku vienības 
ieņēma Viļņas televīzijas torni Lietu-
vā, nogalinot 14 neapbruņotus civil-
iedzīvotājus un daudzus ievainojot. ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


