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Sidnejas
Operas nams
ar latviešu
tautas dejotājiem. Kadrs
no video.

Latvieši ir visur!

Šoreiz – uz Sidnejas Operas nama jumta!
Ceturtdienas,
25. februāra, vakarā
uz Operas nama burām
tika projicētas bildes,
atspoguļojot daudzos
un dažādos Sidnejas
Operas nama pasākumus, kas ir notikuši iepriekšējos, apmēram, 50 gados.

Kovida dēļ 2020. gadā Operas
nams lielāko daļu laika bija slēgts.
Bet šogad koncerti, operas un citi pasākumi ir atsākušies un, lai sludinātu
to publikai, Operas nama valde caur
sociāliem mēdijiem aicināja tautai
atsūtīt fotogrāfijas un atmiņu stāstus
par Operas nama apmeklēšanu. No
iesūtītām fotogrāfijām tika izveidota

slaidrāde, kuru rādīja uz slavenās ēkas
buru jumta.
Brisbanietis Pēteris Bernhards
atbildēja uz šo aicinājumu ar trijām
fotogrāfijām, kurās redzami Sidnejas
latviešu tautas deju kopas Jautrais
Pāris un Kanberas Sprigulītis dejotāTurpinājums 13. lpp.

PBLA Kultūras fonds un padome Saturs
Austrālijas ziņas..................... 1, 5, 13, 14, 15
Veido jaunu nozari

PBLA Kultūras fonda un padomes valde,
atsaucoties uz Pasaules
latviešu Dziesmu svētku
Foruma lūgumu, ir nolēmusi paplašināt darbu,
izveidojot Dziesmu un svētku nozari,
kas darbotos līdzās jau eksistējošam
10 kultūras darba nozarēm.
„Jau sen ir laiks Dziesmu svētku nozarei piebiedroties pārējām –
Dziesmu svētki ir lielākais pasākums,
ko rīko latviešu sabiedrība ārpus Latvijas,“ teica PBLA Kultūras fonda un
padomes (KF&P) valdes priekšsēdis
Juris Ķeniņš. „Ar šo lēmumu Dziesmu svētku rīkotāji varēs pilnvērtīgi
darboties kopā ar citām nozarēm – teātra, rakstniecības, daiļamatniecības,
mākslas un citām.“ Juris Ķeniņš, kurš
pats ir dziļi iesaistīts Dziesmu svētku
kustībā ārpus Latvijas, ir arī Dzies-

mu
svētku
biedrības Kanādā
valdes
priekšsēdis, un
X V L at v ie š u
Dziesmu
un
Deju svētku Kanādā Rīcības komitejas priekšsēdis. „No bērnības esmu redzējis un sapratis, cik svarīgi ir Dziesmu svētki latvietības, sabiedrības un
kultūras uzturēšanai ārpus Latvijas,”
viņš uzsvēra.
Dziesmu svētku Forums tika formāli dibināts 2020. gada 1. novembrī
attālinātā Zoom sēdē, lai kultūras darbiniekiem ārpus Latvijas būtu iespēja
labāk sadarboties un kopīgi uzrunāt
Dziesmu svētku rīkotājus Latvijā. Foruma dibinātāju nolūks bija darboties
PBLA paspārnē un, kad PBLA valde
Turpinājums 7. lpp.
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Gads, ko nevaram un nedrīkstam aizmirst
Ievadraksts Latviešu ārstu un zobārstu apvienības Apkārtrakstam Nr. 169
2020. gads ir bijis
kā neviens cits, un tas
mūsu atmiņā ieies kā
Covid gads. Kad rakstu
šo ievadu, inficējušies ir
gandrīz 38 miljoni cilvēku, miruši virs viena
miljona. Tai skaitā 1800 mediķi no 63
valstīm. Ir skaidrs, ka pasaulē mediķi ir iznesuši uz saviem pleciem ļoti
smagu nastu, sākuma periodā par maz
masku, halātu, slimnīcas un ambulatorās iestādes, kuras ir diemžēl nepiemērotas pandēmijas apstākļiem.
Latvijā uz 11. oktobri inficējušies 2765 cilvēki, miruši 40 cilvēku,
jeb uz vienu miljonu iedzīvotājiem 21
mirušais, kas ES ir labs rādītājs, taču
būtiski atpaliek no Jaunzēlandes un
Singapūras – 5, Dienvidkorejas – 8,
Slovākijas – 9, Honkongā – 14 mirušie
uz vienu miljonu, taču Norvēģijā – 50,
Somijā – 62, Vācijā – 114 un ASV –
637, un inficēto skaits Latvijā pieaug
visātrāk ES, un tikai tagad sāksies ziema, kas saistās ar citām vīrusu infekcijām un arī gripas pieaugumu.
Ir skaidrs, ka valstīs, kur politiķi
ieklausās zinātniskos pētījumos, epidemiologos, rezultāti ir būtiski labāki,
un tas nevienam no mums, šķiet, nav
pārsteigums. Visi gaidām vakcīnas
apstiprināšanu un tās nonākšanu pie
tiem, kas ikdienā saskaras ar vislielāko risku, kā arī tiem, kuru imunitāte ir
būtiski novājināta.
Man nepatīk šis teiciens, ka katrs
šāds trieciens ir arī zināma iespēja, jo
tiem, kam miruši vai saslimuši kolēģi,
draugi, ģimenes locekļi, kuri zaudējuši darbu un ienākumus, tas viss rada
nedrošības sajūtu, trauksmi, pat depresiju, kas var ilgt gadiem ilgi. Taču
skaidrs, ka šīs epidēmijas rezultātā
medicīnā un augstākajā izglītībā bija
daudz ātrāk jāpārorientējas uz distances jeb attālināto medicīnu, kas pacientiem ir daudz ērtāka, lētāka (nav
jāpavada diena autobusos, mašīnās
un uzgaidāmās telpās) un pieejamāka. Diemžēl Latvijas E-veselības sistēma ir bērnu autiņos un nav spējīga
nodrošināt attālinātās pacientu vizītes,
kā arī Veselības ministrijas lēmums
to apmaksāt tikai 60% apmērā no
klātienes vizītes stimulē ambulatorās
iestādes izvairīties no šī pakalpojuma
sniegšanas.
Lai gan ar Covid Latvijai veicies
labāk nekā kaimiņiem, IKP kritums
mums ir straujākais. Varētu būtu grūti izpildīt valdības solījumus, ja vien
talkā nenāktu ES ar apsolītiem Covid
atlabšanai domāto naudu 1,6 miljardu
eiro apmērā. Domāju, tas ir kritiski
svarīgi, lai daļa no šīs naudas tiktu izmantota kvalitatīvas E-veselības sistēmas iegādē, tā dos pienesumu katram
mediķim un pacientam gadu desmitus

uz priekšu.
LĀZA ir arī aktīvi strādājusi pie
statūtu pārstrādāšanas. No sirds paldies darba grupai, kas pie šī darba
pavadīja ilgas stundas. LĀZA statūtu
jauno redakciju publicējam gan mūsu
mājaslapā, gan Apkārtrakstā. Manuprāt bija būtiski statūtos ierakstīt, ka
LĀZA priekšsēdis nevar atrasties organizācijas vadībā ilgāk par diviem
termiņiem, kā arī tas, ka LĀZA biedri
var būt valdē un to vadīt, neatkarīgi no
valsts, kurā viņi dzīvo.
Latvijas Ārstu biedrību nāca pretim LĀZA ieteikumam paplašināt to
valstu loku, kurās strādājošie kolēģi
var pretendēt uz savas profesionālās
kvalifikācijas atzīšanu papildus ES un
EEZ valstīm. Paplašinājums attiecas
uz NATO dalībvalstīs, kā arī valstīm,
ar kurām Latvija atzīst dubultpilsonību, kā Austrālija, Jaunzēlande un
Brazīlija. 100% visi LĀB 2020. gada
14. janvāra sapulces dalībnieki atbalstīja šo priekšlikumu, par ko sirsnīgs paldies.
Pēc gada kopīga darba, LĀZA
cieši sadarbojoties ar PBLA, ELA,
kustību Ar pasaules pieredzi Latvijā,
Izglītības ministrija izstrādāja izmaiņas likumā par reglamentētajām profesijām. 2020. gada 7. oktobrī stājās
spēkā izmaiņas, kas skar diasporu.
Grozījumi paredz noteikt divas reizes īsāku profesionālās kvalifikācijas
atzīšanas lēmuma pieņemšanas termiņu diasporas pārstāvjiem. Īsākā
termiņā – pusotra, divu vai trīs mēnešu laikā profesionālās kvalifikācijas atbilstības atzinumu varēs saņemt
diasporas locekļi, kas profesionālo
kvalifikāciju ieguvuši kādā no Eiropas
Savienības valstīm, Ziemeļatlantijas
līguma organizācijas dalībvalstī, Austrālijas Savienībā, Brazīlijas Federatīvajā Republikā, Jaunzēlandē vai valstī,
ar kuru Latvijas Republika noslēgusi
līgumu par dubultās pilsonības atzīšanu. Tagad ārstam vai zobārstam no
ASV, Austrālijas, Kanādas būs daudz
atvieglotāks process, lai pārceltos uz
dzīvi Latvijā un varētu ātri atsākt profesionālo darbību.
LĀZA kopā ar PBLA un ELA ir
aktīvi sadarbojusies ar IZM, lai panāktu izmaiņas augstskolu likumā, lai
tās būtu labvēlīgas diasporas mediķiem, lai konkursi uz profesoru, dekānu, prorektoru, rektoru amatiem būtu
atvērti un plaši izziņoti diasporā. Mēs
arī izteicām skaidru pozīciju, ka, ņemot vērā anglosakšu universitāšu tradīciju medicīnā, diasporas kolēģiem

nebūtu jāprasa PhD grāda esamība,
bet jāpietiek ar profesionālo doktora
grādu, MD, DDS, DO, lai akadēmiskie ievēlētie amati mītnes zemēs tiktu
Latvijas augstskolās atzīti. Vai šiem
ieteikumiem būs Saeimā atbalsts, ir
milzu šaubas, jo RSU aktīvi iebilst šai
mūsu pozīcijai.
LĀZA biroja vadītājas Kamenas Kaidakas rakstā varēsim izlasīt
par lielo darbu, kas paveikts kopā ar
Kasparu Tūteru, Dagniju Tanni,
Karīnu Beinerti un Intu Zīli, lai
uzsāktu on-line seminārus bērnu un
pusaudžu psihoterapijā kopā ar Latvijas un diasporas kolēģiem. Esam saņēmuši 10 000$ ziedojumu no Dr. Upelnieks-Katis, lai veicinātu sabiedrības
izpratni Latvijā par garīgās veselības
tēmām. Sirsnīgs paldies!
Karīna Beinerte kopā ar vairākām aktīvām diasporas māsām ir izTurpinājums 15. lpp.
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Redakcijā

Sveicināti, lasītāji!
Pēdējā nedēļā Latvijā daudz rakstīts par tā
saukto „Dzēšanas kultūru“, jeb, angliski „Cancel
culture“. Īsumā tā ir kustība svītrot no tautas atmiņas pazīstamas vēsturiskas personas,
kā arī šodienas cilvēkus, kuri ir rīkojušies, vai pat vienkārši izteikušies „nepieņemamā“ veidā. Šīs kustības upuri
sedz veselu diapazonu, iekļaujot sevī
gan vergturus no agrākajiem gadsimtiem, gan savu domu paudējus šodien.
Visdīvainākais diskusijās ir vārda
„liberāls“ nozākāšana par visa ļaunuma sakni un tā pielīdzināšana komunismam. Patiesība „Dzēšanas kultūras“
piekritēji ir tieši liberālisma pretstats.
„Dzēšanas“ paveidi ir dažādi –
pieminekļu apgānīšana vai gāšana,
svītrošana no mācību grāmatām, izslēgšana no sociāliem tīkliem, sadarbības reklāmu jomā izbeigšana.
Grūti iedomāties, kāds ļaunums nāktu no veca pieminekļa sen mirušai personai atstāšanas neskartu, bet redzamā veidā papildināt ar vēstures paskaidrojumu.
Amizants mācību programmas
„labošanas“ gadījums ir izplatītā kustība ASV izsvītrot Šekspīru no angļu
valodas literatūras stundām, jo viņa
garadarbs esot bijis izmantots apspiest
koloniālo Indiju.
Un tagad par „naida runu“. Man ir
tiesības uz to, ka man nepatiktu tievi cilvēki, resni cilvēki, vācieši, ebreji, latvieši,
krimināli, pārāk svētulīgi cilvēki, kristieši, ateisti... Tās man ir neatņemamas tiesības brīvā valstī. Bet tas, ko es daru ar
savu nepatiku, vairs nav tikai mana lieta.
No vienas puses, ir vienkārši nelaipni plātīties ar savu nepatiku. No
otras puses, vārdam ir spēks, un vārds
var novest pie darbības. Sevišķi, ja tas
tiek atkārtots un atkārtots. Tieši tāpēc
liberālās demokrātijās parasti ir šāda
atkāpe no liberālisma principiem – ierobežojumi uz atļauto „naida runu“.
Arhibīskaps Jānis Vanags atzinīgi vērtē ASV aktrises Džīnas Karano
teikto: „Nacistu kareivji varēja tik viegli
savākt tūkstošiem ebreju tādēļ, ka valdība vispirms lika kaimiņiem viņus ienīst
vienkārši par to, ka ebreji,“ bet vēlāk tajā
pašā rakstā slavē pašmāju „influenceri“ Elīnu Didrihsoni, kurai bija radušās
nepatikšanas dēļ viņas piebildēm par
homoseksuāliem cilvēkiem: „Šī tēma
priekš manis ir kategoriski nepieņemama. Es viņu nesaprotu, es viņu nekad nesapratīšu, un es viņu nekad neatbalstīšu“.
Firma, kura pārtrauca izmantot Didrihsoni savā reklāmkampaņā tika dēvēta
par perversiju veicinātāju, un, savukārt,
tieši pret to pūlējās izvērst „Dzēšanu“.
Moto – centīsimies būt laipni, sevišķi
pret mazāk aizsargātām grupām, un neizmantosim savas tiesības būt nekauņām.
GN

Sirsnīgi sveicu

Edmundu Smalko
100. dzimšanas dienā!
Vēlu godājamam jubilāram možu garu, veselību un daudz spēka!
Jānis Roberts Dēliņš
Latvijas Republikas goda konsuls Melburnā
2021. gada 5. martā

Laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde
sveic
Edmundu Smalko
100. dzimšanas dienā!
Melburnas Latviešu biedrības
MLS Inc. pilnsapulce
Šī gada pilnsapulce notiks 2021. gada 27. martā, plkst. 12.00,
Braunšteina istabā, Melburnas Latviešu namā, 3 Dickens Street, Elwood.
Darba kārta:
1. Pilnsapulces atklāšana, sapulces vadības ievēlēšana.
2. 2019. gada un 2020. gada pilnsapulces protokola nolasīšana un
pieņemšana (protokolu izdalīs pirms pilnsapulces, un to var arī iepriekš
saņemt, zvanot MLB sekretāra vietniekam Jānim Saltupam – 9853 9142).
3. Valdes un nozaru ziņojumi.
4. Revīzijas komisijas ziņojums
5. Kasiera ziņojums (ieskaitot Akta 30. punkta 3. apakšpunktu) un nākamā
gada budžeta pieņemšana.
6. Nākamā gada darba plāna pieņemšana.
7. Nākamā gada, gada maksas un iestāšanās maksas pieņemšana.
8. Valdes (office holders) vēlēšanas.
9. Dažādi jautājumi un ierosinājumi.
Ir paredzēts, ka valde sastāvēs no 9 personām. Personām, kas vēlās kandidēt uz
MLS Inc. (MLB) valdes amatiem, rakstiski jāpiesakās pie sekretāra vietnieka Jāņa
Saltupa: 14 Banool Avenue, Kew, VIC 3101 (ar viena MLB biedra rakstisku
atbalstu) līdz 2021. gada 18. martam, kā paredzēts mūsu statūtu punktā 23.1. Ja
vēlaties vēl informāciju, lūdzu zvaniet I. Lainei, telefona nr. – 98761448.
Sakarā ar kvorumu – pilnsapulce notiks, atsaucoties uz MLS Inc. (MLB) statūtu
14. punktu, kas nosaka pilnsapulces kvorumu.
Sakarā ar Covid slimības ārkārtējiem apstākļiem, pilnsapulces laiks tiks mainīts, ja
Viktorijas valdība mainīs ierobežojumus, saistītus ar publiskiem saietiem.
MLB valde
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Ivars Štubis no Rīgas – Februāris

Ledus Saulkrastos.
domas...tas gan būtu traki tā dzīvot vairākus mēnešus. Latvieša
tauta ir pazīstama kā intraverta
tauta, bet pat arī intravertiem
kādreiz jāizlien no alas un jāpriecājas ar citiem cilvēkiem.
Es jūtu, ka daudziem cilvēkiem šeit sāk pietrūkt to iespēju
runāties ar svešiem cilvēkiem,
satikties ar draugiem un filozofēt
vai runāt muļķības pie alus galda
kādā siltā jaukā krodziņā. Man
pietrūkst baudīt dzīvās mūzikas
frekvences, apmeklēt mākslas
izstādes vai nu pat baudīt kādu
foršu lauku maltīti pa ceļam uz
Latvijas skaistajiem mežiem.
Bet kā vienmēr mainās gadalaiki, arī kaut kad šis Groundhog
Day posms pāries un būs citas
lietas, par ko uztraukties.
Nu, draugi, es ceru, ka martā
man būs vairāk ko jums stāstīt!
Starplaikā – vēl dažas foršas
Rīta saule Vecrīgā.
ziemas bildes.
Ivars Štubis
19.02.2021., Rīgā
Laikrakstam „Latvietis“

Ūdenskritums netālu no Siguldas.

FOTO Laila Grosa

ZIŅOJUMS
Nākamā MLB Daugavas Skolas
PILNSAPULCE
notiks sestdien, 2021. gada 13. martā, plkst. 12.00
Latviešu nama Misiņa zālē, 3 Dickens St, ELWOOD.
Tuvāku informāciju sniedz:
Lisa Birzule, Skolas padomes priekšsēde
(e: birzulis@optusnet.com.au t: 0431777422)

FOTO Laila Grosa

Atklāti sakot, man
šomēnes nav daudz ko
stāstīt jums. Dzīve Latvijā ir iegājusi tādā limbo
ritmā, kas man atgādina
1993. gada amerikāņu
filmu Groundhog Day
(Red.: „Murkšķa diena“). Šajā filmā galvenais protagonists
piedzīvo vienu un to pašu dienu atkal
un atkal, un, protams, pēc laiciņu viņš
gandrīz kļūst pilnīgi traks. Nu labi,
varētu būt sliktāk, vismaz mums ir vēl
brīvā kustība, bet tagad sākās tāda sajūta, ka dienas ir lielākoties vienādas.
Koncerti vēl nav, lielākoties veikali ir
ciet, un pat nevaru vēl arvien iet un
baudīt kafiju uz vietas kādā kafejnīcā.
Šis laikam arī turpinās kādu laiciņu.
Man liekas, ka ir divas lietas, kas
mani pašlaik tur skaidrā un samērā
optimistiskā prātā – burvīga ziema un
vakcīnas programmas progresēšana.
Vēl arvien mums ir kārtīgs sals, bet
tagad dienas ir garākas, un var just,
ka drīz būs klāt siltā pavasara saulīte.
Pēc seno latviešu gadskārtējā kalendāra man tagad būs iespēja piedzīvot
sērsnu laiku, kur sals palēnam aizies,
pirmie ziediņi parādīsies un sāks atkal
atgriezties uz Latviju gājputni.
Es īsti ziņas ļoti daudz pašlaik nepētu, bet izskatās, ka līdz vasarai ir cerība,
ka Eiropā sāks atgriezties kaut kāda normālāka dzīve sakarā ar vakcinācijām.
Laimīgā kārtā, man paliek vēl darbiņi, ko darīt, un, kā vienmēr, es turpinu radīt mūziku, cik vien iespējams.
Pašlaik es diezgan daudz ko ierakstu
dažiem klientiem, gatavoju savu nākamo EP un vada stundas cauri Zoom.
Bet man tā pietrūkst – būtu cilvēkos.
Protams, man ir Laila, ar ko es varu runāt un priecāties. Es nevaru par daudz
sūdzēties, jo noteikti ir citi cilvēki, kuriem nav neviens, ar ko dalīties savās
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DV Pertas nodaļas pilnsapulce
Daugavas
Vanagu
Pertas nodaļa savu ikgadējo biedru pilnsapulci
vienmēr sasauc februāra
sākuma. Kaut gan šogad tā bija izsludināta uz
7. februāri, pilnsapulce
bija jāatliek uz nedēļu
vēlāk, jo Perta bija pandēmijas slēgtajā
režīmā, kurš mums beidzās tieši nedēļu
vēlāk, un savu 2021. gada pilnsapulci
mēs varējām noturēt jau 14. februārī.
Tā nu šai svētdienā, plkst. 13.00 Pertas
Daugavas vanagi un vanadzes visi bija
sanākuši noklausīties, kas mūsu nodaļā
pagājušā gadā noticis un ko darīt nākamajā – 2021. gadā; kuri plāni ir izdevušies un pie kuriem vēl jāpiestrādā. Pilnsapulce dod biedriem iespēju apspriesties
un dot valdei virzienu nākotnes darbam.
Valdes priekšnieks Ilmārs Rudaks
atklāja sapulci, ar klusuma brīdi atceroties tos mūsu nodaļas biedrus, kuri pagājušā gadā no nodaļas aizgājuši mūžībā. Tāds mums šogad bija Jānis Lūks.
Pēc klusuma brīža mēs nodziedājām
vanagu dziesmas pirmo un pēdējo pantu. Tiešām: „...ak, retākas rindas, ik
gadu mums tiek.“ Tomēr uz pilnsapulci
bija ieradušies 30% no biedru skaita.
Pertas nodaļas priekšnieks pateicās
valdei par labo darbu un labo sastrādāšanos pagājušā gadā. Liela daļa un
samazinātā skaitā, no kura bija jāveic
neklātienē un ko sakarā ar pandēmijas
ierobežojumiem valde veica ar datora
palīdzību. Tad sevišķu pateicību viņš
izteica mūsu nodaļas vanadžu kopas
vanadzēm par viņu nenogurstošo labo
darbu mūsu nodaļas labā, bez kura
mēs nespētu sasniegt mūsu mērķus.
Ar to tad pagājušā gada valde beidza
darboties, un biedriem nu bija jāievēl
pilnsapulces vadītājs. Par to ievēlējām
Jāni Vucēnu un par sapulces sekretāru
uzstādīja un ievēlēja Jāni Purvinski.
Ar to tad sapulce varēja noritēt pēc jau
pieņemtās kārtības, un kuru Jānis atkal
sekmīgi un lietderīgi novadīja.
Pēc nodaļas priekšnieka, Daugavas
vanadžu vadītājas, revīzijas komisijas
un Pertas Latviešu Centra pārstāvja
ziņojumu pieņemšanas bija jāpieņem
nākamā gada budžeta projekts. Kasiere pie tā bija daudz strādājusi, un to
tādu – Ienākumu un Izdevumu sabalansētu – sapulce arī pieņēma.
Valdes priekšnieka un vanadžu vadītājas ziņojumi bija izdalīti jau agrāk,
un par tiem neviens nekādus jautājumus neprasīja. Revīzijas komisijas,
Latviešu Centra un LAAJ delegāta
ziņojumi tika nolasīti, un pie šiem bija
sniegti daži tuvāki paskaidrojumi.
Beidzot pienāca laiks vēlēt nodaļas
priekšnieku un valdi. Tā kā latviešu kopiena Pertā ar katru gadu arvien vairāk
saplok, esam laimīgi, ka varam mūsu
organizāciju darbiniekus vēl vispār at-

Pēc sapulces pamielojāmies ar kādu saldumu vai dzērienu.
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Valde paliek tā pati, bet palielināta

rast. Tie paši jau to vezumu vien velk, iepriekšējo, 2020. g. valdi. Valdi bija
un nekādi jauni darītāji nerodas. Tā arī jāpalielina ar biedrzini, kuras amatā
šoreiz ievēlējām Ilmāru Rudaku jau
par ilggadēju nodaļas priekšnieku un
Turpinājums 14. lpp.

Melburnas Latviešu ciema sludinājums
„Covid 19“ Austrālijā ir savaldīts, tikai ar retiem gadījumiem
Austrālijas publika tiek ievainota no ārzemes ievēsta vīrusa.
Melburnas Latviešu ciems un aprūpes nams netika skarts, jo valdības pieprasījumi tika uzmanīgi un
rūpīgi izpildīti. Kamēr „Covid–19“ plosījās par Austrāliju, pieprasījumi vietām Melburnas Latviešu ciemā samazinājās, un tagad ir vietas aprūpes namā un ciema mājiņās.
Laiks padomāt par pārcelšanos uz dzīvi Latviešu sabiedrībā.
Ciema aprūpes namā ir pieejamas dažāda lieluma istabas.
Starp Ciema mājām ir arī laba izvēle.

Ciema vadība un iemītnieki turpina piegriezt lielu vērību
valdības noteikumiem, un Melburnas Latviešu ciems ir droša vieta, kur var pārcelties un neuztraukties par „Covid–19“
briesmām. Šogad jau viens pāris no Brisbanes ir pārcelies
uz ciemu. Tagad pavalstu robežas lielāko daļu ir vaļā, un ir
viegli atbraukt ar automašīnu vai lidmašīnu apskatīt ciemu.
Neatstājiet par vēlu pārceltos uz Latviešu ciemu,
lai izbaudītu šo jauko un jautro sabiedrību!
Tuvāko informāciju varat saņemt no Latviešu Ciema
pārvaldnieces Ingrīdas Hawke:
60 Fraser Cres Wantirna South, VIC 3152, Tel: 03 9800 2977,
e-pasts: administration@latvianfs.org.au
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Migrācija

Kādi jautājumi? Kādi secinājumi?
Prologs

Rudens un pavasaris
ir īstais migrācijas laiks,
ja runājam par putniem.
Par cilvēku migrāciju
varam runāt visu gadu,
bet par migrāciju medicīnas darbinieku vidē runas kļuvušas skaļākas,
jo ir konkrēti ārsti, konkrēti vārdi un
uzvārdi. No abstraktas, teorētiskas
spriedelēšanas par iespējām atgriezties Latvijas medicīnā varam pāriet
pie konkrētas pieredzes stāsta. LĀZA
prezidenta, endokrinologa prof. Uģa
Gruntmaņa dzīves un darba vieta varēja būt Latvija, bet ir ASV.
Kādi jautājumi? Kādi secinājumi?
Un vai vispār jautājumi tiek uzdoti? Un
meklētas atbildes? Neskatoties uz Covid visu piesedzošo ēnu, tomēr paliek
sensenais jautājums par kadru politiku
medicīnā, par hronisku cilvēkresursu
trūkumu, par nesamērīgu atalgojumu
nozarē strādājošajiem, par izglītības
problēmām, par kvalifikācijas atzīšanas problēmām, par ētiku, par ētikas
trūkumu saskarsmē, par direktīvām
un direktīvu vadības stilu, beigu beigās – par loģiku vai tās trūkumu.
Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) jau sen, vairāk nekā 70
gadus, kā sabiedriska organizācija, bet
ne politiska partija, cenšas risināt tos
jautājumus, kas aktuāli tās biedriem –
pasaulē strādājošajiem veselības nozares profesionāļiem. Un līdz ar Latvijas
neatkarības atgūšanu saikne starp kolēģiem šeit un tur ir izveidojusies gana
cieša. Bet paliek atklāts jautājums –
vai Latvijā vajag tos, kas no tās izbraukuši, mācījušies, strādājuši citviet
pasaulē un gribētu atgriezties, lai ne
tikai ārstētu pacientus, bet arī iesaistītos veselības aprūpes un medicīniskās
izglītības sistēmas uzlabošanā ar savām zināšanā un pieredzi. Vai vajag?
Pateikt, ko par remigrāciju domā
LĀZA valde – tāds ir šī raksta tapšanas mērķis.

Vai remigrācija notiek?

Laikam remigrācija ir jauns termins. Taču tas varbūt pat ir atbilstošāks
vārds nekā reemigrācija, jo pārcelšanos
uz citu ES valsti varētu saukt par vienkāršu migrāciju un atgriešanos tad – kā
remigrāciju. Līdzīgi kā cariskās Krievijas laikā ar studēšanu Tērbatā, Pēterburgā un Maskavā arī pašreiz daudzi
Latvijas censoņi papildina zināšanas
ES. Mēs zinām, ka daļa atgriežas. Tā
vien šķiet, ka – jo īsākas studijas, jo
lielāka varbūtība atgriezties. Zināšanu
papildināšana, migrācija, remigrācija
un tāpat arī citu tautību ES ārstu migrēšana uz Latviju ir normāls process,
gandrīz kā putnu migrāciju – to nevar
apturēt. Gandrīz visi tie, kas šobrīd sēd

Latvijas varas augstākajos ešelonos,
īsāku vai garāku laiku ir aizmigrējuši
un smēlušies zināšanas vai ieguvuši
diplomus kādā no tālām zemēm, daudzi
arī ASV, jo tās universitātes vienmēr
un visur ir bijušas reitingu augšgalos.
Vai remigrēs tie jaunieši, kas šogad un
nākamgad dosies pasaulē? Kas paliks
Latvijā? Kas tad būs tie 1,5 miljoni, par
kuriem runā EUROSTAT savās prognozēs 2050. gadam? Atbilde nav iepriecinoša, ja paskatās Latvijas demogrāfisko karti. Tātad, remigrācijas tempi ir
daudz par lēnu, bet signāli, lai tā notiktu ātrāk, ir daudz par vāju vai arī drīzāk
negatīvi, kā tas ir mūsu minētajā gadījumā ar ārstu Uģi Gruntmani.

Vai remigrācija vajadzīga?

Tā bijusi vajadzīga pagātnē. Latvijas Universitātes veidošanās laikā nodibinoties Latvijas valstij 1918. gadā, gan
pēcāk – trimdā – Baltijas Universitātei
Vācijā, abos gadījumos bija vitāli nepieciešami izglītoti mācību spēki, kas
aizpildītu vakuumu, gan vienā, gan
otrā gadījumā, jo uz vietas augstākā izglītība bija tikai veidošanās stadijā.
Vai pašreiz remigrācija ir vajadzīga, laikam atkarīgs no tā, kam uzdod
šo jautājumu. Pēc dažādu lemšanas
veidu un līmeņu pretdarbības, ar ko
saskārās Uģis Gruntmanis, atklāti sevi
piedāvājot darba tirgū, var secināt, ka
nē. Faktiski īsta vakuuma nav. Ja arī
kāda vakance parādās, tā aizpildās ar
pašreizējai izstrādātai sistēmai daudzmaz atbilstīgu personu.
Tomēr domājam, ka remigrācija
ir vajadzīga. Joprojām ir ārzemēs izglītotu un rietumnieciski domājošu,
neaptraipītas reputācijas darbinieku
trūkums. Ja uzceļ augstu sienu, kurai
netiek pāri, tas var kaitēt ilgtermiņa
pozitīvai attīstībai. Ikviens no ārstiem,
kurš atgriezies pēc īsāka vai garāka
profesionālās pilnveides laika, jums
pateiks, ka atgriežoties ir bijis gatavs
gāzt kalnus, bijis spārnots jaunām
idejām un apņēmību darīt pasauli labāku. Un daudziem tas arī ir izdevies.
Ir piemēri, kad remigrējušais kolēģis
paveic to, ko citādi nebūtu paveikuši.
Arī pozitīvais mēdz pielipt. Uz to arī
ceram, ka remigrācija nesīs pozitīvas
vēsmas, jaunas idejas, jaunu, kritisku
un reizē konstruktīvu skatu uz mācību
un darba vidi.

vidē Rīgā 18. un 19. gadsimtā. Toreiz
bija skaidri formulēti noteikumi, kamdēļ tas nav iespējams vai gandrīz neiespējams.
Pašreiz ir līdzīgi. Tāpat arī – vēlme saglabāt status quo. Šis pašreizējais status ir ne tikai ērts, bet arī pasargā no necaurspīdīgumu un reizēm
apšaubāmā godīguma izgaismošanas.
Papildu grūtības rada iesūkusies postpadomju ilūzija par autoritārismu kā
problēmu risināšanas līdzekli.
Ja šķēršļu joslas barjeras varam
nosaukt vārdos, tad augstākā ir attieksmes un attiecību kultūra, nākamā būs
juridiskā barjera, tad finanšu barjera
un sociālās neaizsargātības barjera,
kuru kā nopietnu iemeslu neatgriezties
aptaujās min visi.

Vai un kā remigrācijas šķēršļus
var novērst?

Laikam jau jāpielieto pedagogiem
un labām ģimenēm sen zināma patiesība – audzina ne vārdi, bet labs piemērs.
Tāpēc LĀZA turpinās piedāvāt savu
kvalifikāciju un atbalstu, mūsu kolēģi
ir gatavi dalīties ar savām zināšanām.
Studenti, rezidenti un jaunie ārsti novērtē sniegto atbalstu – iespējas praksē
redzēt rietumnieciskas pieejas priekšrocības un, kopā darbojoties, apgūt
praktiskās iemaņas, gan arī kalpojot
kā iedrošinājums un padoma sniedzējs.
Šim laikam jaunās problēmas ar pārvietošanos starp valstīm savā veidā ir
nojaukušas valstu robežas, un kolēģu
saziņa interneta vidē nu iztiek bez visuregulējošā starpnieka. Noteikti būtu
jāatbalsta jauno ārstu un jauno speciālistu asociācijas, cerot, ka tās nepiemeklēs pašlabuma un varas centralizācijas kāre. Var iedot makšķeri, bet nevar
cita vietā izvilkt zivi. Tām nepieciešamajām pārmaiņām, ko mēs kā organizācija saskatām, jānotiek, kad tās atzīs
arī kolēģi Latvijā. Akadēmiskās informācijas centrs (AIC), kas ir tā iestāde,
kas veic ārvalstīs iegūtās profesionālās
kvalifikācijas atzīšanu reglamentētajās
profesijās, aicina piedalīties aptaujā
„par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras atpazīstamību un nozīmi izglītībā
un darba tirgū.“ Kāpēc te pieminam šo
aptauju, kas ir AIC mājaslapas pirmā
informācija? Lai parādītu, cik viegli
var atstumt cilvēku, piespiest viņu atmest ar roku un nedoties tālāk. Pietiek
vienkāršas lietas nosaukt nesaprotaVai ir šķēršļi remigrācijai?
mos terminos. Līdzīgi ir ar remigrāciju
Atkal atskatoties vēsturē – latvie- medicīnā – noteikumi un prasības ir
šu censoņiem bija likumos iestrādāti
šķēršļi iespiesties vācu dominētajā
Turpinājums 7. lpp.
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noformulēti tā, lai kaklu var nolauzt.
Katrā ziņā ir jāapbruņojas ar pacietību,
laiku un naudu, jo šis ir maksas pakalpojums. Un laiks, kādā AIC pieņems
lēmumu par kvalifikācijas, kas iegūta
ārpus ES, atzīšanu, ir 6-12 mēneši no
visu dokumentu iesniegšanas. Gadu uz
koferiem. Un tad ar neizpakotiem atkal
atpakaļ, ja cerības strādāt atbilstoši savām spējām un vēlmēm nepiepildās...
Bez padoma te neiztikt – ja tiešām
Latvija vēlas savus dēlus un meitas atpakaļ, tad runājiet labā valodā – runājiet tā, lai var saprast, un esiet iecietīgi,
ja kāds pārprot.
Dot padomu, atbalstīt ar savu pieredzi, norādīt uz šķēršļiem – to varam,
bet šķēršļus noņemt var tikai tie, kas
drīkst tos uzlikt.

Vai ir pozitīva pieredze?

Nav noliedzams, ka ir arī gadījumi,
kad kolēģi atgriežas Latvijas darba tirgū. Katram ir savs pieredzes ceļš, bet
nevienam tas nav bijis raits un labi saprotams. Vērtīgs ir Diasporas likums,
jo ikvienam ierēdnim var atgādināt –
likums nosaka, ka „jāveicina atgriešanās!“ Process ir iekustināts, tikai
rit pārāk lēni. Tas nav tikai attiecībā
uz ārstiem – līdzīgas problēmas ir arī
arhitektiem, inženieriem, advokātiem
u.c., reglamentētajām profesijām. Ar
dubultpilsonības likuma pieņemšanu
valsts jau ir pateikusi, kuras ir drošās
valstis – ES, EEZ, ASV, Kanāda, Austrālija, Jaunzēlande, kurās izdotiem
speciālistu diplomiem un ievēlētiem
amatiem jātiek ņemtiem vērā Latvijā!
Kas attiecas uz mediķiem, Latvijas ārstu biedrība (LĀB) izprot nepieciešamību nodrošināt ārstu un zobārstu mobilitāti un biedru pilnsapulcē
2020. gada 14. janvārī pieņēma grozījumus Izglītības komisijas nolikumā,
lai kolēģiem no ASV, Kanādas, Austrālijas būtu kvalifikācijas atzīšanas
process pielīdzināts ES, taču nedz likumā par reglamentētajām profesijām,
nedz Ministru Kabineta noteikumos
tas nav vēl izmainīts. Akadēmiskās

FOTO Kamena Kaidaka
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informācijas centra (AIC) prasības ir
tās pašas vecās – tik vien uzlabojumu, ka nu COVID gaismā iespējams
iesniegt dokumentus elektroniski vai
pa pastu. Bet laiks rit uz priekšu, un to
skaits, kas vēlas aizbraukt, krietni pārsniedz to skaitu, kas vēlas atgriezties.
Aptaujas rāda, ka vecāko kursu studenti vēlas mācīties ārzemēs, daudzi
vēlas iziet rezidentūru ārpus Latvijas.
Nedomājam, ka visi, kas izbrauc, lai
turpinātu pēcdiploma studijas, arī grib
ārzemēs palikt. Latvijā ir mājas, te ģimene, draugi un daudzi citi faktori, kā
pietrūkst ilgstoši, dzīvojot ārzemes.
Aizbraucēju kaunināšanas vietā
būtu jākultivē profesionālas un personiskas attiecības un jāseko aizbraucēju
profesionālai attīstībai, uzturot regulāru kontaktu. Aizbraucēji ir Latvijas
jaunieši, kuru izglītībā jau ir tik daudz
ieguldīts. Vai nu to darīs pašvaldības,
kam kritiski trūkst ārstu un māsu, vai
lielās slimnīcas, kam vajadzīgi attiecīgi speciālisti, vai arī ministrija – nav
svarīgi. Svarīgi ir sagādāt un piedāvāt
pievilcīgus darba apstākļus, atzīt ārzemēs izdotus diplomus un paātrināt
kvalifikācijas atzīšanas procesu. Jo
ilgāk ārsts vai kvalificēta māsa strādā
ārzemes, jo grūtāk atgriezties.

un izglītībai un aktīvi meklētu modernizācijas risinājumus, piesaistot
šos kolēģus. Skatoties atpakaļ vēsturē,
Latvijas valsts tika izveidota tieši pateicoties diasporas latviešiem, kurus
toreiz tā nesauca, bet viņu zināšanu un
entuziasma pienesums bija ievērojams.
Varbūt Uģa Gruntmaņa aizbraukšana
no Latvijas izvērtusies publiski ļoti
emocionāla, un mēs visi varam tikt ievilkti konfliktā, kas liek izvēlēties puses, tomēr ir svarīgi neļauties tam un
redzēt patieso problēmu – to, ka Latvijas medicīnā pārmaiņas ir vajadzīgas
un daudzās jomās bija vajadzīgas jau
vakar nevis rīt. Tādēļ, lai kādi bija apstākļi viena diasporieša aizbraukšanai,
ar līdzīgiem apstākļiem saskarsies arī
citi. Un šie apstākļi ir jāmaina, ja Latvija grib nevis slīdēt pa straumi, bet
uzņemties atbildību par savas medicīnas likteni un uzņemt kursu uz attīstību. Var pievest zirgu pie ūdens, bet
nevar to piespiest dzert, ja tas nevēlas, tomēr negribas sagaidīt brīdi, kad
zirgs pats vairs nespēj padzerties.
P.S. LĀZA viedoklis par remigrāciju Latvijas sabiedriskajos medijos
izskanēja septembra sākumā, bet jau
septembra beigās Saeima pieņēma grozījumus likumā par reglamentētajām
profesijām, nosakot jaunus termiņus,
Epiloga vietā
kādos diasporas speciālisti var uzsākt
Ir svarīgi, lai Latvijā apzinātos vai atsākt profesionālo darbību Latvijā.
potenciālu, ko diasporas kolēģi var
Kamena Kaidaka,
pienest Latvijas medicīnai, zinātnei
LĀZA biroja vadītāja Latvijā

PBLA Kultūras fonds un padome Dziesmu svētku nozare ir izvirzījusi sabiedriskā darbiniece Iveta Grava.
Turpinājums no 1. lpp.

5. februāra sēdē deva mandātu PBLA
Kultūras fondam paplašināt un pārstrukturēt darbību, Foruma vadība
pieteicās kļūt par KF&P nozari. Dziesmu svētku Foruma dibinātāju vidū bija
divas PBLA dalīborganizāciju priekšsēdes, četru dalīborganizāciju Kultūras nozaru vadītāji, pieci dziesmu svētku ārpus Latvijas galvenie rīkotāji, kā
arī pieci fondu vai biedrību priekšsēži
un vicepriekšsēži. Arī mītņu zemju
centrālo organizāciju kultūras nozaru
vadītāji atbalstīja jaunās nozares izveidošanu.
Jaunizveidotā PBLA KF&P

šādus darbības uzdevumus:
• paplašināt pasaules latviešu Dziesmu un deju svētku kustības pārstāvju līdzdalību Latvijas Dziesmu un
deju svētku rīkošanā;
• apzināt un identificēt svētku rīkošanas izaicinājumus un attīstības
prioritātes un vienoties par risinājumiem;
• atbalstīt latviešu kultūras saglabāšanu un jaunradi ārpus Latvijas, veicināt tās atpazīstamību Latvijā;
• sadarboties ar Latvijas valsts un nevalstiskajām organizācijām, kas uztur latviešu Dziesmu un deju svētku
tradīciju.
Par nozares vadītāju tika ievēlēta

I. Grava ir ASV un Latvijas pilsone,
beigusi J. Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmiju, dziedājusi vairākos koros
un aktīvi darbojas dažādās organizācijās. Viņa ir Latvijas Nacionālās
operas ģildes viceprezidente, Latviešu
Dziesmu un deju svētku fonda ASV
priekšsēža vietniece, Kultūras biedrības TILTS valdes locekle, kā arī bijusi
Baltimoras (ASV) Dziesmu svētku rīcības komitejas locekle.
PBLA Kultūras fonda un padomes
valde ir gandarīta par jaunās nozares
pievienošanos, un novēl tai teicamas
sekmes turpmākā darbā.
PBLA pārstāvniecība
2021. gada 25. februārī
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Māra Branča skatījums
Skumjš stāsts par pilsētu un tās parkiem

Inese Deksne. „Jelgavas parki stāsta“. Māksliniece Daiga Brinkmane, vāka foto autore Dzintra Žvagiņa. Jelgava:
Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs, 2020. 207 lpp.
Beidzot stāstījumu
par Jelgavas parku likteņiem, Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas
muzeja galvenā speciāliste vēsturniece Inese
Deksne secina: „Diemžēl, parks nevar būt tikai neitrāls vēstures vērotājs, tas tiek
ierauts notikumu virpulī, iegūstot vai
biežāk tomēr zaudējot daļu sava trauslā skaistuma, jo kari, varas un īpašnieku maiņa nesaudzē nevienu un neko.“
Viņai taisnība – ikvienam karam, jebkurai varai un pat daudziem īpašniekiem neinteresē pagātnes saglabāšana,
tie nerēķinās ne ar ko, tik izsludina savus likumus, kuri nav apgāžami.
Jāteic, ne tikai parks nevar būt neitrāls vēstures vērotājs, bet arīdzan
lasītājs, iedziļinoties tekstā, kļūst emocionāls un pamudina atmiņām kā burvīgam ziedam uzplaukt gan no personīgi
piedzīvotā, gan arīdzan no dzimtas leģendām. Tā tas bija ar mani. Pilsētā vai
tās tuvumā dzīvojuši mani senči no mātes un tēva puses, arī pats nu jau kādus
50 gadus še dzīvoju, tādēļ vēl jo vairāk
šī grāmata mani mudināja rūpīgi izlasīt
un izsekot stāstījumam. Šķita, ka stāsts
par parkiem kaut kādā mērā iespaidojis
arīdzan manu būšanu zem šīs saules.
Tomēr jāpiebilst, ka jaunais pētījums nav publikācija par visas pilsētas
vēsturi vairāk nekā 550 gadu garumā,
bet tikai detalizēts izklāsts par mazāk
pētītu pilsētas telpas nozari – par parkiem. Tiem nav gara vēsture, kaut arī
pirmie parki radušies Senajā Romā,
bet Latvijā pirmais iekārots 1711. gadā,
kad pēc Pētera I pavēles tika izveidots
Forburgas dārzs holandiešu stilā, kas
tagad pazīstams kā Ķeizardārzs jeb
Viestura dārzs Rīgā.
Kurzemē 19. gs. pēc Vakareiropas
parauga modē nāca tā saucamie Skumīgie izpriecu mežiņi, ko veidoja vecu
medību parku vietā. Kā zināms, lielu
iespaidu parku veidošanā bija Rīgas
dārzu un parku direktoram G. Kufaltam, kurš ieteica radīt lielus parkus
ar celiņiem izjādēm, spēļu un rotaļu
laukumiem, ar dekoratīviem apstādījumiem. Pēc viņa ieteikuma arīdzan
kapi iekārtojami kā parki.
Būdama Kurzemes un Zemgales
hercogistes galvaspilsēta, kurā dzīvoja liels skaits vācu pilsētnieku, tostarp

dižciltīgi ļaudis, kuri bieži viesojās
Vācijā un citās Eiropas zemēs, arī Jelgava ātri vien sekoja jaunajai modei un
tapa īpaši stūrīši, lai padarītu šo atpūtu (dabā) civilizētāku. Iespējams, kā
domā I. Deksne, 17.-18. gs. Valdekas
pils vietā atradās medību dārzs. Hercoga Jēkaba laikā senajā Mītavā bija
Lielais un Mazais hercoga dārzs, kuru
varēja apmeklēt tikai dižciltīgie.
Tālāk autore izsekojusi dārzu un
parku vēsturei, sākot no vissenāk rodamām ziņām līdz mūsdienām. Vispirms
viņa pievēršas dārziem, kuri vairs nepastāv, piemēram, Vācu amatnieku biedrības dārzam, kur atradās estrāde, kur
sniegtos koncertus apraksta Elmārs
Zemovičs grāmatā Koncertdzīve Jelgavā. 1920-1940, ko izdeva Laika grāmata. Dārzā bija iecienīta kafejnīca, kur
pulcējās Jelgavas jaunatne, starp citu,
te bieži viesojās Margarita Kovaļevska,
par ko viņa vēsta savos atmiņu romānos.
Kopš manas bērnības palicis atmiņā
ģimenes stāsts par Langervaldes parku,
kas 20.gs. 20.-30. gados bijusi iecienīta
zaļumbaļļu vieta. Te bijis gan krogs, gan
lapenes, gan galdi un estrāde. Kā es uzzināju šajā grāmatā, 1928. gadā parkā ierīkoja un atklāja vasaras paviljonu, restorānu un deju grīdu. Ballēs spēlēja pūtēju
orķestri. Kādā no šādiem vakariem uzstājās misiņgrauzēji no Līvbērzes, kurā
trompeti spēlēja arīdzan mans tolaik jaunais tēvs no Ģibeikām. Spēlmaņi iemanījās arīdzan padejot ar jelgavniecēm.
Tā viņš iepazinās ar manu māti, ar kuru,
1931. gada 7. martā salaulājušies Annas
baznīcā, aizveda uz dzimtas mājām.
Bija patīkami izlasīt un precizēt, ka Zorgenfreijas restorānu pretī
Valdekas pilij pēc 1839. gada to sāka
nomāt Andrievs Alunāns, dzejnieka Jura Alunāna tēvs un teātra tēva
Ādolfa Alunāna vectēvs.
Pēc II pasaules kara, kad visu Jelgavā noteica okupācijas vara, gan Langervaldes, gan Grēbnera parks un citi
zaudēja bijušo spožumu, bieži tika aizmirsti, aizauga un nīka, līdz kā Saulcerīti Stikla kalnā atmodināja 21. gadsimtā, kad iedvesa tiem jaunu dzīvību.
Vēsturniece I. Deksne rūpīgi, pat
skrupulozi izseko mūsdienu parku
vēsturei. Viņa izdibinājusi garo tagadējā Raiņa parka vēsturi, kas pieredzējis gan uzplaukumu, gan norietu,
un tagad gaida rekonstrukciju.

Grāmatas „Jelgavas parki stāsta“
vāks.
Skumji lasīt par Ādolfa Alunāna
parku, kas kopš 18.gs. sākuma bija kapsēta. Tajā bijusi kapliča, kuru 1845. gadā
nojauca un uzcēla Sv. Jāņa baznīcu, kas
aprūpēja arī šos kapus. Grāmatas autore
izpētījusi, ka jau 1927. gadā pilsētas valde plānoja šo kapsētu pārvērst par parku,
bet tālāk par lēmumu netika. Toties viss
atrisinājās pēc II pasaules kara, kad okupācijas vara izdzina cauri kapsētai ne
tikai Pasta ielas turpinājumu, bet arī pašus kapus nolīdzināja. Ādolfa Alunāna
kapa piemineklim, paldies Dievam, klāt
nepieķērās, un tas palika. Taču kapsētā
tāpat bija apglabāta Raiņa vecākā māsa
Līze, komponists un diriģents Atis Kauliņš, mākslinieks V. Z. Stefenhāgens,
pirmās atmodas darbinieks Māteru Juris.
Tādā pašā veidā nolīdzināja Ādolfa Alunāna meitas aktrises Elzas, viņas agri
mirušā dēla Oļģerta, tēva Pētera un tēvabrāļa grāmatizdevēja Indriķa Alunāna
atdusas vietas. Pieminekļi tika vardarbīgi nolauzti un izmantoti dažādās būvēs,
kā autore min, arī kinoteātra Zemgale
pamatos, kāpnēs un citās vietās.
Grāmatu brīžiem ir ļoti skumji lasīt par to, kas noticis ne tikai ar parkiem, bet pastarpināti ar pašu pilsētu
laika ritējumā. Gribas jau cerēt, ka
turpmāk tas neatkārtosies. Bet vai cilvēki mācās no vēstures? Šaubos. Taču,
kā saka paruna, cerība mirst pēdīgā.
Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
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Solokoncertu cikls „Cerībai“

Starptautisko pianistu konkursu laureātes Dzintras Erlihas koncerti Dubultos, Ulbrokā un Rīgā
2021. gada 6. martā plkst. 16
notiks pianistes Dzintras Erlihas
tiešraides solokoncerts Dubultu koncertzālē. Tiešraide būs pieejama Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Facebook
lapā un Youtube kanālā Jurmala Live.
Tiešā saite: https://www.youtube.com/
watch?v=kaOp6-zjrh0
Šis būs pirmais no solokoncertu cikla Cerībai, kuri plānoti šī gada
pavasarī. 30. aprīlī pianiste uzstāsies
Ulbrokā, koncertzālē Ulbrokas Pērle, bet 13. maijā sniegs solokoncertu
Rīgā, VEF Kultūras pils kamerzālē.
Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla
fonds.
Solokoncertu programmā: Olivjē
Mesiāna, Lūcijas Garūtas, Pētera Vaska, Daces Aperānes un Lolitas Ritmanes klavierdarbi.
Programmas īpašs akcents: pasaulē atzītās komponistes Lolitas
Ritmanes (ASV) jaundarbs Cerībai,
kas ir jau otrais Dzintrai Erlihai veltī-

tais klavierdarbs šogad un komponēts
tieši šim solokoncertu ciklam. Lolita
Ritmane raksta: „„Cerībai“ – veltījums Dzintrai, kura man deva cerību kovida vīrusa laikā. Cerība izsap-

ņota mūzikā, kā tilts starp mūzikas
dvēselītēm, kuras meklē mājvietu.“
(L. Ritmane)
Sīkāka
informācija:
www.
dzintraerliha.com

„Tuoraga stuosti“
Iznākusi tekstilmākslinieces un
konkursa „Latgolys prozys skaitejumi 2020“ laureātes rakstnieces
Anneles Slišānes grāmata Tuoraga
stuosti. Jaunajā grāmatā apkopoti
trīspadsmit īsstāsti par biezpienu,
reizē – par sievietēm mūsdienu sabiedrībā. Kopā tie veido vienotu vēstījumu par sievietes ceļu pie sevis,
pie savas būtības.
Stāstu krājums Tuoraga stuosti
tapis autores dzimtajā Upītes puses
izloksnē, ievērojot mūsdienu pareizrakstības normas. Grāmatas redaktore Ilze Sperga saka: „Tieši šāda
valodas izvēle ļauj vislabāk sajust
teksta varones neaizsargātību saskarē ar ārpasauli, jo dzimtā mātes
un tēva valoda atsedz visdziļākos
patības slāņus un atklāj intīmo ceļu
pie sevis. Tie ir stāsti par sievietes
pieaugšanu un pārtapšanu, par ceļu
cauri vardarbībai, par sevis meklējumiem. Tāpēc valoda ir būtisks izteiksmes līdzeklis, kas zinātājam un
jūtīgam lasītājam paver jaunus teksta uztveres līmeņus.“
Stāstu krājuma autore A. Slišāne
par savu veikumu: „Tuoraga stuosti ir
par variešonu, par cilvāka izaugšonu,
par izaugšonu i byušonu par sīvīti. Par
byušonu par cilvāku, tuodi stuosti tī ir.
Tuorags kuo metamorfoze, kuo puortapšona. Kuo tuoda materija, kas caur
saskuobšonu i korstumu palīk par jaunu i lobu vīlu.“

A. Slišāne guva uzvaru literāro prozas tekstu konkursā Latgolas
prozys skaitejumi 2020 un piedalījās
starptautiskajā literatūras festivālā
Prozas lasījumi 2020, lasot arī šajā
krājumā ievietoto stāstu kopu: Tuoraga kule, Ai tuoraga tortu gostūs
un Vilcīnā. Lasījumu žūrijas locekle
rakstniece Laima Kota par šo grāmatu saka tā: „Ne visur Latgalē biezpienu sauc par tuoragu. Bīzpīns, sipisnīks, boltpīns, kupušnīks ir dzirdēti,
bet tuorags noskan kā tuaregs-beduīns, kaut kas ne dzirdēts, ne saprotams. Toties viss, kas romānā salikts
ap tuoragu – Anneles Slišānes mātes
un tēva valodā aprakstīts tik pazīstams, ka elpu aizrauj. Tik pazīstama
šķiet sociālā ainava, kur darbojas
seni pretējā krasta likumi – saki par
skaisto sliktus vārdus, tad labi būs,
sit – tātad gan jau godā, uzkliedz
bērnam – un tas nozīmēs, ka savējo
īstenībā gan jau mīli, bet mīlestību
izrādīt nav pieņemts..“
A. Slišānes iepriekšējā grāmata un
tekstilmākslas projekts #100dečiLatvijai ir dāvana Latvijas 100. dzimšanas dienā. Simtgadīgās stellēs Latgalē un Rīgā noaustie deči tika izstādīti
daudzās vietās Latvijā un piesaistīja
uzmanību ar dziļi personīgajā pieredzē
sakņotiem un aužot pierakstītiem stāstiem, kas apkopoti grāmatā. 2017. un
2018. gadā autore par tekstilmākslas
un literatūras projektu #100dečiLatvi-

Grāmata „Tuoraga stuosti“.

FOTO Publicitātes foto

Iznākusi Anneles Slišānes grāmata

jai ir ieguvusi latgaliešu kultūras gada
balvu Boņuks.
Grāmatas Tuoraga stuosti izdevējs
ir SIA Anneles zeme. Grāmatas izdošanu atbalsta Latvijas valsts mežu un
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma 2020,
ko koordinē Latgales Reģionālās attīstības aģentūra.
Ilze Sperga,
grāmatas redaktore
2021. gada 24. februārī
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Diasporas skolas kombinē klātienes mācības
ar attālinātajām, lai skolu padarītu pieejamu attālāko reģionu bērniem

Daina Grosa.

Daina Grosa: 49% vecāku aptaujā min iespējamu atgriešanos Latvijā
kā iemeslu, kāpēc viņiem šķiet svarīgi,
lai bērns zinātu latviešu valodu. Kā,
atrodoties ārpus Latvijas, var sagatavot bērnus, lai iespējamās atgriešanās
gadījumā viņiem latviešu valoda nesagādātu grūtības? Ko darīt, lai viņi
justos, ka varēs tikt līdzi skolā?
LVA: Latviešu valodas uzturēšana
ģimenē, protams, ir būtiskākais. Šim
mērķim jāizmanto visi iespējamie interneta resursi valodas apguvei, piemēram, www.maciunmacies.lv, YouTube, www.bernistaba.lv utt.
Protams, laikus arī vajadzētu sākt
tam gatavoties. Ne pēdējā brīdī, bet
kādu gadu iepriekš un ņemt arī privātskolotājus. Mums ir Classflow privātskolotāju kontaktu loks, ko Eiropas
Latviešu apvienība ielikusi savā lapā,
plus vēl mēs arī Classflow nodarbībās
uzņemam bērnus. Mums 2021. gadā
būs Classflow kursi remigrantu bērniem.
Mums ir divu veidu auditorijas. Par
atbalsta sniegšanu – mēs runājam par
pirms- un pēc- remigrācijas posmiem.
Eiropas Latviešu apvienība vēlējās, lai
būtu pirmsremigrācijas grupas, kurām
varētu palīdzēt sagatavoties, lai latviešu valoda nesagādātu grūtības. Tiek
veidoti bukleti – ceļveži skolotājiem
un vecākiem, kur ir ekspertu viedokļi
par to, kā vajag gatavoties. Tā ir saziņa
ar VARAM remigrantu koordinatoriem. Tur, kur ir labi koordinatori, tur
ir ļoti laba sadarbība. Ir arī Facebook
interešu grupas, kur vecāki, kuri ir
šo ceļu jau paveikuši, dalās pieredzē,
problēmās. Ja ir iespējams, saziņa ar
potenciālo skolu/iespējamo klases audzinātāju.

Daina Grosa: Vai jums sanāk cieši
sadarboties ar remigrācijas koordinatoriem? Vai viņi jums zvana un nāk ar
priekšlikumiem, vai vienkārši ar problēmām, kas būtu jārisina bērniem, kas
plāno atgriezties?
LVA: Jā, mums ir aktīva sadarbība
ar remigrācijas koordinatoriem. Konsultējam viņus, piedalāmies dažādos
sabiedrību informējošos pasākumos,
sniedzam arī individuālas konsultācijas vecākiem. Informējam arī Latvijas
skolu administrācijas un skolu kolektīvus. Šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, pedagogiem, kas strādā ar remigrējušajiem bērniem, būs profesionālās
pilnveides kursi, meistarklases un pieredzes apmaiņas pasākumi.
Daina Grosa: Latvijas TV kanālu,
filmu, multfilmu pieejamība ārvalstīs
ir mūžsena problēma, un tā vēl nav
pilnībā atrisināta. Vai aģentūra kādā
veidā var palīdzēt ģimenēm diasporā
piekļūt pie bērniem piemērotu filmu
satura?
LVA: Šis jautājums ir diasporas
organizāciju aktualizēts un līdz šim
ticis risināts dažādu akciju veidā – Nacionālā Kino centra vietnē Filmas.lv
noteiktos laika periodos arī diasporai
ir pieejama gan Latvijas filmu klasika,
gan jaunākās filmas. Ir filmas, kas pieejamas visu laiku. Rudenī šajā vietnē
arī diasporai skatīšanai bija pieejamas
Lielā Kristapa kino konkursa programmas filmas, to skaitā arī animācijas filmas. Nesen uzzinājām, ka šogad
Latvijas Sabiedriskie mediji ir raduši
risinājumu Latvijas teritorijā izplatītā autorsatura skatīšanai arī diasporā REplay.lv vietnē, autorizējoties ar
e-parakstu vai Smart-ID.
Daina Grosa: Kādā veidā vecāki,
kā arī skolotāji diasporā var uzzināt
par visu internetā pieejamo, nevis tikai
par to, kas ievietots vietnē „Māci un
mācies“? Vai ir kur vienuviet apvienotas saites uz „Uzdevumi.lv, Soma.lv“
un daudz ko citu?
LVA: Šobrīd šādas informācijas
vietnē Māci un mācies nav, taču tas ir
mūsu darāmo darbu sarakstā. Piemēram, ļoti daudz vērtīgu materiālu ir atrodami Austrālijas latviešu mājaslapā,
kā arī Amerikas Latviešu apvienības
mājaslapā. Papildināsim mūsu Māci
un mācies ar diasporas auditorijai noderīgu vietņu aprakstiem un saitēm.
Daina Grosa: Tas būtu labi, lai

FOTO PBLA

FOTO no Dainas Grosas personīgā arhīva

Pagājušā gada nogalē Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar Diasporas un migrācijas pētījumu centru īstenoja pētījumu
par latviešu valodas uzturēšanu diasporā, tostarp vecāku izmantotajiem mācību materiāliem, diasporas skolu apmeklēšanu un citiem aktuāliem jautājumiem. Gatavojoties pētījuma ziņojuma publicēšanai, pētniece Daina Grosa aicināja uz interviju
Latviešu valodas aģentūras direktora vietnieci Daci Dalbiņu un LVA metodiķēm Aiju Otomeri un
Lieni Valdmani, lai izzinātu atbildes uz diasporas vecākiem svarīgiem jautājumiem, kurus izgaismoja
aptauja. Publicējam intervijas otro daļu.
Intervijas sākums lasāms LL638: https://laikraksts.com/raksti/10362

No kreisās: Daina Dalbiņa un Aija
Otomere.
vecākiem nebūtu jāizgudro ritenis
no jauna. Ja diasporā dibina jaunu
skoliņu, tad vadība zinātu, kur meklēt mācību vielu. Tālāk par skoliņām.
Tagad, pēc vairāku gadu ilgās ciešās
sadarbības ar diasporas skolām, ko
jūs kā aģentūra secināt, ko reāli skoliņas var panākt, un kādam ir jābūt
skolu mērķim?
LVA: Kopīgais diasporas skolu
mērķis, protams, ir latviešu valodas
apguve. Un latviskās vides nodrošināšana latviešu valodas apguvei
darbībā. Tas arī palīdz uzturēt latviskumu un līdzdalību Latvijas kultūras
dzīvē, kaut vai virtuālā veidā. Tomēr
ceļš uz šo mērķi katrai skolai ir savs.
Skola vadās no tā, kādi ir apstākļi,
kāda ir kopiena, cik aktīvi ir vecāki,
kādi ir pedagogi. Diasporas izglītības
vadlīnijas ar sasniedzamajiem rezultātiem jau ir, taču pašas skolas ziņā
ir, kā tā šos rezultātus panāk. Mēs no
savas puses diasporas skolu attīstību
un kopējo mērķu sasniegšanu varam
veicināt ar skolu līdzfinansējumu. Ar
izvirzītajiem kritērijiem finansējuma
saņemšanai varam rosināt skolas izvirzīt sev lielākus mērķus, tādā veidā
sekmējot latviskās izglītības kvalitāti
diasporā.
Daina Grosa: Tālāk par jaunām
diasporas skoliņām. Pāris aktīvistu,
kas nesen uzsākuši jaunas skoliņas,
aptaujā izteica nesapratni par to, kā
pirmajā darbības gadā saņemt atbalstu, jo par tādu atbalstu vispār neko
nezināja. Kā lai diasporas kopienas
aktīvisti, kuri grasās uzsākt jaunas
skoliņas darbību, vispār par jums uzzina, un kā pieteikties uz atbalstu?
LVA: Jau kopš pagājušā gada
esam paredzējuši finansiālu atbalstu
arī jaunajām skolām, kas neatbilst
visiem konkursu kritērijiem. Tā, piemēram, Eiropas jaunās skolas, kas
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vēl nav gadu darbojušās, 2020. gadā
varēja saņemt 500 eiro lielu atbalstu
darbības uzsākšanai. Papildus tās var
saņemt arī apjomīgu mācību un metodisko materiālu dāvinājumu, jaunāko
literatūru, ko nosūtām pa pastu. Parasti jauno skolu vadītāji vēršas vēstniecībā, un tad vēstniecība tās nosūta
tālāk pie mums pēc atbalsta. Reizēm
par mums ir pastāstījuši citu diasporas skolu vadītāji, reizēm par iespējamo atbalstu uzzina diasporas medijos
vai interneta meklētājā, ierakstot attiecīgos atslēgvārdus.
Daina Grosa: Diasporas skolotāju
semināri notiek jau 12 gadus. Pa šiem
gadiem viena skolotāju paaudze ir jau
beigusi savas mācību gaitas (darbojoties aktīvi, kamēr viņu pašu bērni iet
skolā), un pie grožiem skoliņās nākusi
jauna maiņa. Vai jūs pa šiem gadiem
redzat izaugsmi skolotāju attieksmē,
darbībā?
LVA: Trimdas laikā dibinātajām
diasporas skolām ir spēcīgas tradīcijas, skolotāju nomaiņa notiek organiskāk, vērtības, metodes un tradīcijas
nododot jaunajiem skolotājiem. Eiropas jaunajām skolām vērojama lielāka
skolotāju mainība, taču šajās skolās ir
vairāk profesionālu latviešu valodas
skolotāju, kam ir spēcīgāka latviešu
valodas zināšanu bāze, salīdzinot, piemēram, ar ASV, Austrālijas vai Kanādas skolām, kurās profesionālie pedagogi var arī nebūt ar labām latviešu
valodas zināšanām.
Diasporas skolotāju klātienes
kursi ir neaizstājami ne nododamās
informācijas ziņā, tā ir pieredzes apmaiņas vieta, savstarpējo kontaktu
veidošanas vide. Klātienes kursus
aizstājot ar attālinātiem pasākumiem
2020. gadā, šobrīd varam secināt, ka
arī pēc pandēmijas turpināmi reģionālie pieredzes apmaiņas vebināri,
kas ļauj skolotājiem pašiem aktīvāk
iesaistīties un dalīties pieredzē, kas
klātienes seminārā dalībnieku skaita
un laika ierobežotības dēļ ne vienmēr
ir iespējams. Nākotnē redzam klātienes un attālināto pasākumu kombinēšanas potenciālu.
Daina Grosa: Tālāk mēs varētu
parunāt par remigrējušo ģimeņu nometnēm un arī bērnu vasaras nometnēm. Kādas ir bijušas atsauksmes par
tām?
LVA: Par mūsu remigrantu nometnēm ir bijušas ļoti labas atsauksmes, dalībnieki ir ļoti apmierināti gan
par attieksmi, gan gūto informāciju.
Veidojas domubiedru grupa – vecāki,
kuri ir piedalījušies šajās nometnēs, ir
gatavi sniegt palīdzību un atbalstu jauno remigrantu vecākiem. Runājot par
diasporas bērnu vasaras nometnēm,
šobrīd tas vairs nav mūsu finansējuma
plānā, tās organizē SIF. Līdz pandēmijai katru vasaru organizējām Classflow
tālmācības skolēnu salidojumu vasarā
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Latvijā, cerams, drīzumā tas atkal varēs notikt klātienē. Šajā salidojumā,
kas ir trīs dienu nometne, katru gadu
piedalās ap 70 bērnu. Tas ir kā skolas
pasākums, kurā mūsu tālmācības skolēni satiek savus skolotājus un grupas
biedrus, piedalās kopējās nodarbībās.
Vienlaikus vecākiem tiek organizētas
izglītojošas lekcijas.
Daina Grosa: Par tālmācības kursiem. Aptaujā ļoti daudzi vecāki teica,
ka viņi grib pieteikt savus bērnus tālmācības kursos, bet nav vietas. Kā var
viņiem palīdzēt?
LVA: Mums ir 200 skolēnu vietas,
un bez papildu finansējuma šo vietu
skaitu nav iespējams palielināt. Gada
laikā atbrīvojas tikai dažas vietas, tad
dodam iespēju tiem bērniem, kas ir
iepriekš jau pieteikušies. Mums veidojas gaidītāju rinda, kurā var pieteikties, elektroniski aizpildot informāciju
mūsu mājaslapā Valoda.lv. Pagājušajā
gadā, pārplānojot klātienes pasākumu
finansējumu, organizējām papildu tālmācības grupas pusaudžiem.
Daina Grosa: Bet man liekas, ka
vairāk satraucas tieši mazo bērnu vecāki, kuri grib, bet vietu trūkuma dēļ
nevar pieteikt bērnus tālmācības kursos.
LVA: Taču, kā jau iepriekš minējām, mums ir Classflow kursus apguvušo diasporas skolotāju saraksts,
kuru kontakti ir pieejami. Vecāki var
izvēlēties privātskolotāju un tālāk jau
sadarboties individuāli.
Daina Grosa: Bet nu pētnieki aktualizējuši to, ka tālmācības kursiem
ir nepietiekams atbalsts, jo tajos nevar
piedāvāt vietu visiem gribētājiem.
LVA: Ja mēs kaut 200 bērnus atbalstām un palīdzam viņiem labi apgūt latviešu valodu, tas arī tomēr ir
daudz. Nodrošinām nodarbības nelielās grupās profesionāla pedagoga vadībā divreiz nedēļā. Protams, samazinot nodarbību skaitu līdz vienai reizei
nedēļā, varētu apmācīt divreiz vairāk
skolēnu, taču tas tomēr ir mācību kvalitātes jautājums, ko nedrīkst risināt
matemātiski. Nopietnus mācību rezultātus varam nodrošināt tikai ar nodarbībām divas reizes nedēļā.
Daina Grosa: Par pandēmiju un
to, kādas korekcijas tā ir ieviesusi skolās šobrīd. Vai, jūsuprāt, pandēmijas
iespaidā radusies jaunā, attālinātā
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mācīšana būs izveidojusi skolām, ja
ne pilnībā, tad varbūt daļēji jaunu modeli? Vai tas ir vēlams?
LVA: Pēdējā gada laikā diasporas
skolotāji ir ļoti intensīvi mācījušies
un apguvuši jaunas iemaņas, strauji
pielāgojoties attālināto mācību formātam. Mūsu Classflow kursos pagājušā
gada laikā vien esam apmācījuši 40
diasporas skolotājus, un šogad darbs
turpināsies. Skolotāji ir mācījušies, arī
sadarbojoties savā starpā un papildinot
zināšanas individuāli, apgūstot dažādus digitālos rīkus attālināto mācību
nodrošināšanai.
Veidojas plašs diasporas skolotāju
loks, kas būs apguvuši dažādus digitālos rīkus un mācību platformas un
varēs tos prasmīgi izmantot arī pēc
pandēmijas. Klātienes nodarbības ir
neaizstājamas, to nozīmi uzsver paši
diasporas skolotāji, un, tikko būs
iespējams, tās atsāksies. Būs skolas, kas klātienes mācības turpinās
kombinēt ar attālinātajām mācībām,
lai skolu padarītu pieejamu attālāko
reģionu bērniem. Tiem, kuriem līdz
šim nebija iespējams skolu apmeklēt.
Prognozējam, ka palielināsies skolas
pieejamība un atvērtība, taču ne atsakoties no klātienes mācībām. Mēs
visi būsim kļuvuši gudrāki un spēsim
izmantot daudz lielāku instrumentu
kopu.
Daina Grosa: Vai ir risks, ka pandēmijas dēļ arī skola izbeidz darbību,
jo aptaujā skolotāji teica – jā, mēs
izgājām šos Classflow kursus, tomēr
attālinātās mācības skolā neizmantojam.
LVA: Ir skolas, kas pandēmijas
laikā uz laiku apturēja darbību, jo tas
ir vienkāršāk. Ja šī situācija ieilgs,
domājam, daļa no tām arī uzsāks attālinātās mācības. Sākotnēji neviens
nerēķinājās ar pandēmijas ilgumu... Ir
dažas skolas, kas ir beigušas darboties,
taču tā ir noticis arī iepriekšējos gados,
kad pandēmiju nevarējām vainot. Katru gadu Eiropā ir skolas, kas beidz pastāvēt, un ir kāda, kas rodas no jauna.
Bet mēs rūpējamies par nepieciešamo
atbalstu un tā pielāgošanu dažādajām
skolu un to skolotāju vajadzībām.
Daina Grosa
18.02.2021.
Laikrakstam „Latvietis“
Pirmpublicējums „migracija.lv“
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„Kas mēs īsti esam, siseņi/skudras vai ērgļi?“
Epifānijas laika piektā svētdiena

Lasījumi: Jesaja 40:21–31; Psalmi 147:1–11, 20c; 1 Korintieši 9:16–23; Marka 1:29–39.
Jesaja 40:22, 31:
„Viņš ir tas, kas sēž
augstībā pār zemi, un
tās iedzīvotāji ir niecīgi kā siseņi (skudras)…
bet, kas paļaujas uz To
Kungu, tie dabū jaunu
spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un
nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.“
Grūti laiki, kā šis Covid laiks, pārbauda mūs un mūsu ticību. Šodien
dzirdam par divām iespējām, kas liek
mums pārdomāt, un atbildēt šo jautājumu: „Kas mēs īsti esam, siseņi/skudras vai ērgļi?“

I Ērgļi zin, ka viņi ir izglābti

Šīs dienas vēstules lasījumā Apustulis Pāvils pasvītro galveno motivāciju visam, ko viņš dara: „Jo, kad es
sludinu evaņģēliju, tad man nav ko
lepoties; jo man tas jādara. Vai man,
ja es nesludinātu evaņģēliju!“ (1. Kor.
9:16), un viņš beidz ar to pašu: „visiem
esmu tapis viss, lai katrā gadījumā
kādus izglābtu. Bet to visu es daru
evaņģēlija dēļ, lai man būtu daļa pie
tā.“ (1 Kor. 9:22-23). Kāpēc Pāvils
tieši evaņģēliju sludina? „lai katrā
gadījumā kādus izglābtu.“ Angliski
izglābts nozīmē saved, latviski var arī
teikt atpestīts.
Starpība ir ka siseņi mēģina paši
sevi izglābt vai atpestīt, un tamdēļ nav
droši. Viņi domā, ka Dievs ņem vērā
viņu labos darbus un mēģinājumus būt
labiem, un kaut tie nav pilnīgi, viņi
mēdz salīdzināt sevi ar citiem, domājot, ka viņi nav tik slikti kā daži citi,
vai gan būs labi. Citos vārdos: siseņi
netic evaņģēlijam; viņi nav izglābti.
Viņi tamdēļ netic, kā Jesaja rakstīja, ka tautas ir kā putekļi, un ja liek
svarā, viņi ir un būs zaudētāji. Jesaja
rakstīja: „Redzi, tautas ir kā piliens
pie spaiņa, tās Viņam ir kā puteklītis
svaru kausā! Salas Viņam ir kā smilšu
grauds, ko Viņš paceļ!... Visas tautas
ir it kā nekas Viņa priekšā, un kā neko
Viņš tās arī neatzīst un neievēro.“ (Jesaja 40:15, 17). Tas siseņus satricina,
jo viņu domas saistās ar zemi un zemes lietām, un viņu skats neiet daudz
augstāk vai tālāk par to, bet viņi nav ar
mieru mainīt savas domas, atzīt savu
grēku un griezties atpakaļ pie Dieva.
Ērgļi turpretī atzīst savu grēku,
iedomību, vainas un kļūdas, un zin,
ka tikai Dieva žēlastības dēļ viņi
tiek pieņemti. Viņi tamdēļ dzied: „Uz
Tava altāra Tev slavu lieku, Ka mani,
putekli, Tu gaismā cel. Liec strādāt,
Kungs, dod žēlastības laiku, Lai mana
tēvu zeme jaukāk zeļ!“
Ērgļi tic evaņģēlijam: „Jo tik ļoti
Dievs pasauli („mani“ un „tevi“) mīlē-

jis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo
Dēlu, lai neviens („ieskaitot mani un
tevi“), kas Viņam tic, nepazustu, bet
dabūtu mūžīgo dzīvību.“ (Jāņa 3:16).
Illus. Dievs grib jums atgādināt,
kas jūs esat. Jūs esat evaņģēliski luteriskā draudze. Jūs esat ērgļi, ne siseņi,
jo jūs ticiet evaņģēlijam un tamdēļ izglābti!

II Ērgļi cer vairāk saņemt no
Dieva

Latvieši mēdz teikt: Cerība ir laba
lieta. Vairums tam piekrīt, bet kad
siseņi runā vai domā par cerību, viņi
mēdz domāt par un cerēt uz laicīgām,
ārišķīgām lietām vai lietām, kas saistās ar materiālo pasauli. Ērgļi cer uz
kaut ko citu.
Ebreju vēstulē tiek aprakstīta ērgļu
ticība un uz ko viņi cer. Viņu „ticība
ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams,
pārliecība par neredzamām lietām…
Šie visi ir miruši ticībā, apsolītās lietas
nesaņēmuši, bet no tālienes tās redzēdami un sveikdami, un apliecinājuši,
ka viņi ir svešinieki un piemājotāji virs
zemes.
Jo tie, kas tādas lietas runā, rāda,
ka viņi meklē tēviju. Un, ja viņi būtu
domājuši par to zemi (piemēram, Latviju), no kuras bija izgājuši, tad viņiem
būtu bijis laiks atgriezties. Bet nu tie
tiecas pēc labākas, tas ir, debesu tēvijas. Tāpēc arī Dievs netur par kaunu, ka tie Viņu sauc par savu Dievu,
jo Viņš tiem sagatavojis pilsētu.“ Dievam kauns par siseņiem, jo viņi domā
vairāk par zemi, no kā izgājuši. Ērgļi
domā par garīgo Tēviju, Dieva dāvāto
debesu valstību, caur Jēzu Kristu.
Viņi dzied: „dod žēlastības laiku,
Lai mana tēvu zeme jaukāk zeļ!“ Viņi
ne tik daudz domā par Latviju vai latviešu kultūru, bet, ka latvieši pārvēršas par Dieva valstības pilsoņiem, kā
tas notika 18. gs. caur Brāļu draudzēm.
Vēsturnieks Gundars Ceipe raksta: „Latvieši tika savienoti ar Jēzu
Kristu, kā zars tauta tika uzpotēta pie
dzīvības koka... Tauta tika apaugļota
ar Dieva Garu... Latvieši no zemes
cilvēkiem kļuva par debesu cilvēkiem.
Tauta savā sejā sāka nest debesu atspulgu.“ Tamdēļ Uldis Ģērmanis
raksta: „Īstenībā pirmo reizi latvieši
ar sajūsmu piedalās dievkalpojumā.
Pirmo reizi viņu tur sajūt prieku, apmierinājumu un cerību... Kad atskan
viņu iemīļota dziesma – „Nu nāk latviju Pestītājs“, tad daudziem šķiet,
ka sākušies labāki un gaišāki laiki.“
Cerība!
Tā bija un tā joprojām vēl ir. Siseņi pareģo miršanu no dabīgā viedokļa. Ērgļi pareģo dzīvību no garīgā
viedokļa! Gideons bija sisenis. Dievs

viņu apmeklēja un sauca viņu pa ērgli.
Kad Gideons ticībā sapulcināja 32 000
vīriešus, lai iet karot pret četras reizes lielāku armiju, Dievs viņam teica
tas ir pa daudz: „lai Israēls nevarētu
Manā priekšā dižoties, sacīdams: es
pats esmu sev ar savu roku sagādājis glābšanu.” Dievs lika Gideonam
samazināt savu armiju uz 300! Un ar
šiem 300 Gideons uzvarēja pret daudz
lielāku kara pulku, Dievam par godu!
Sisenis kļuva pa ērgli! Tamdēļ ērgļi
dzied: „Dievs ir mūsu cerība, Stiprais
palīgs mūsu bēdās; Nost tad visa bailība, Ar ko sirds par velti ēdas! Sātans
nevar nomaitāt, Ko Dievs pats grib
pasargāt!“ Ērgļi mācās cerēt vairāk
uz to Kungu!
Šīs dienas paredzētā psalmā lasām: „Liels ir mūsu Kungs un varens
spēkā, Viņa gudrībai nav mēra. Tas
Kungs paceļ nelaimīgos, bet pazemo
bezdievīgos... Viņam nav nekāda prieka par zirga stiprumu, Viņš nesajūt
nekādu patiku par vīra lieliem. Tam
Kungam patīk tie, kas Viņu bīstas, kas
cerē uz Viņa žēlastību.“ (147:5, 11)
Illus. Cik saprotu, Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudzē
šodien ir kādi 274 locekļi. Draudzes
piecgadu nākotnē daudz kas var mainīties par labu, ja ērgļi ņem virsroku
un mācās cerēt uz to Kungu un uz Viņa
žēlastību, līdzīgi kā Gideons un Pāvils
to darīja. „Vai man, ja es nesludinātu
evaņģēliju! Visiem esmu tapis viss, lai
katrā gadījumā kādus izglābtu.“ Katrā
gadījumā Dieva apsolījumu paliek spēkā. Jeremija pravietoja ērgļiem, „Jo Es
zinu, kādas Man domas par jums, saka
Tas Kungs, miera un glābšanas domas
un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka
Es jums beigās došu to, ko jūs cerat.“
(Jeremija 29:11).

III Ērgļi mācās paļauties uz to
kungu

Varbūt lielākā atšķirība siseņiem/
skudrām un ērgļiem ir paļāvība Dievam. Siseņi paļaujas sev pašiem vai
uz naudu, vai uz saviem līdzekļiem un
gudrību.
Ērgļi paļaujas uz to Kungu un Viņa
vārdu. Viņi paceļ savas acis uz debesīm un rauga: kas to visu radījis. Viņi,
paļaujas uz To Kungu, un dabū jaunu
spēku, tā, ka viņiem aug jaunas spārnu
vēdas kā ērgļiem. Vārdam paļauties ir
divas nozīmes. Pirmā ir cerība: „kas
cer uz to Kungu.“
Otrā nozīme ir gaidīšana „kas
gaida uz to Kungu.“ Bet šī gaidīšana
nav pasīva pieņemšana. Paļāvība uz
to Kungu, nozīmē aktīvi ļaut Dievam
rādīt un pašķirt mums ceļu uz priekšu;
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ji ar Sidnejas Operas namu fonā. Bildes uzņemtas 1966. un 1973. gadā,
kad Pēteris dzīvoja Sidnejā un dejoja
Jautrajā Pārī. 1966. gadā ansamblim
vajadzēja publicitātes kopbildes, un
fotogrāfs Uldis Āboliņš, kura meita
Sane arī dejoja Jautrajā Pārī, ierosi-

Publicitātes foto 1973. gadā.

„Kas mēs īsti esam, ...?“
Turpinājums no 12. lpp.

tā nozīmē aktīva sekošana. Jēzus vienmēr dod labāko priekšzīmi kā Dieva patiesība vislabāk darbojas. Mēs
dzirdējām, kā pēc tam, kad Viņš bija
dziedinājis daudzus un izdzina daudz
ļaunu garu: „no rīta gaiļos cēlies, Viņš
izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā
un tur Dievu pielūdza“ (Marka 1:35).
1. Gaidīšana vispirms nozīmē
LŪGŠANA.
Lūgšana nozīmē sarunāties ar Dievu. Tā ir divpusīga. Mēs ne tikai izsakām to, kas mums ir uz sirds, bet mēs
arī mācamies klausīties, sadzirdēt, ko
Dievs mums saka. Jēzus teica: „Manas avis dzird manu balsi.” Dieva ērgļi mācas ticēt un lūgt.
2. Gaidīšana arī nozīmē mācīties
SEKOT Jēzus Kristus pēdās.
„Jo uz to jūs esat aicināti; jo arī
Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu Viņa
pēdām.” (1. Peters 2:21). Lai to darīt
ērgļi mācās redzēt ko Dievs dara. Jēzus
pats teica: „Patiesi, patiesi Es jums
saku: Dēls no Sevis neko nevar darīt,
ja Viņš neredz Tēvu to darām. Jo,

nāja fotografēties pie Operas nama,
cerot, ka kādreiz ansamblis tur varētu
dejot. Operas nams tajā laikā vēl tika
būvēts, un, lai fotografētu, Uldim bija
jāpieprasa atļauja no attiecīgām autoritātēm. Atļauju saņēma, un rezultāts ir
redzams divās fotogrāfijās, kurās Operas nama jumts redzams konstrukcijas
stadijā.
Septiņus gadus vēlāk arī piepildījās iecerētais sapnis, un 1973. gadā
Jautrais Pāris un
Sprigulītis uzstājās uz Sidnejas
Operas nama lielās
koncertzāles skatuves pirmā Shell
Folkloric
Festival ietvaros. Šis
koncerts bija daļa
no Operas nama
atklāšanas svinībām, tā ka latvieši

13. lpp.
arī ir bijuši klāt šajā vēsturiskajā brīdī!
Uldis Āboliņš atkal iemūžināja dejotājus pie Operas nama, un šī bija tā fotogrāfija, kuru Operas nams izvēlējas
iekļaut projekcijā.
Uldis Āboliņš pats ir mūžībā, bet
šīs fotogrāfijas bija saglabājušās viņa
meitas Sanes Upenieces arhīvā. Tā
Pēteris Bernhards tika klāt pie bildēm
un kopā ar pavadu stāstu nosūtīja tās
Operas nama valdei.
Vienlaicīgi ar latviešu dejotājiem
projekcijas foto uz vidējās buras ir redzama slavenā Austrālijas operas dīva
Joan Sutherland, griežot torti Operas
nama atklāšanas svinībās.
Projekcijas var redzēt šeit:
https://www.youtube.com/
watch?v=EfizjBS7f1Q.
Latvieši redzami uz buras kreisajā
pusē 6:08 minūtē.
Jā, latvieši ir visur!
Ojārs Greste
Laikrakstam „Latvietis“

Publicitātes foto 1966. gadā.

ko Tas dara, to arī Dēls dara tāpat.”
(Jāņa 5:19). Jēzus skats bija no augšas
uz leju. Siseņi tikai redz no lejas uz
augšu. Ērgļiem ir milzīga laba redze
no augšas un uz tālienes. Pāvils: „Ja
nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies,
tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir
Kristus, kas paaugstināts pie Dieva
labās rokas. Savas domas vērsiet uz
augšu, ne uz zemes lietām.“ (Kolosiešiem 3:1-2). Jēzus prata redzēt, kur un
kā Tēvs Viņu vadīja no augšas un uz
priekšu. Tamdēļ mēs dziedam: „Pie
rokas ņem un vadi, Kungs, mani pats,
Līdz beigsies mūža gadi Un gaišs būs
skats! Ne soli es bez Tevis Iet negribu!
Ņem mani līdz pie sevis, Kur iesi Tu!“
Varbūt labākais piemērs, ar ko
beigt šīs dienas svētrunu, ir stāsts no
Izraēlas vēstures. Izraēla tauta stāv
pie apsolītās zemes robežas. Mozus
izsūta 12 vīrus, lai to izlūko. Divi ir
ērgļi, desmit ir siseņi. „Tad Kālebs
(kopā ar Jozua abi bija ērgļi) apklusināja tautu Mozus priekšā un sacīja:
„Mēs iedami iesim uz turieni, un mēs
to arī iegūsim, jo mēs ar varu to ieņemsim! Bet tie vīri (10 siseņi), kas
kopā ar viņu bija gājuši, sacīja: „Mēs
nespēsim turp nokļūt, cīnoties pret šo

FOTO Uldis Āboliņš

Latvieši ir visur!

Turpinājums no 1. lpp.
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tautu, jo tie ir stiprāki nekā mēs.“ Un
tie izlaida nelabu slavu par to zemi,
kuru tie bija izlūkojuši, starp Izraēla
bērniem, tā sacīdami: „Tā zeme, ko
mēs kā izlūki esam pārstaigājuši, ir
zeme, kas aprij savus iedzīvotājus, un
visi ļaudis, ko mēs tur esam redzējuši,
ir milzīga auguma vīri; un tur mēs arī
esam redzējuši milžus, Anaka dēlus,
no milžu cilts; mēs bijām savās acīs
kā siseņi, un tādi paši mēs bijām arī
viņu acīs.““ Šī nelabā slava no šiem
10 siseņiem lika visai Izraēla tautai
pavadīt nākamos 40 gadus tuksnesī,
kamēr visi siseņi nomira!
Šodien Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskai draudzei atkal iespēja atcerēties, ka jūs esat evaņģēliski
luteriskā draudze un cerēt, ka Dievs
vēl vairāk jums dos nākotnē nekā līdz
šim, un izvēlēties paļauties uz to Kungu tā, ka jūs dabūjat jaunu spēku, tā ka
jums aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka jūs skrieniet un nepiekūstiet,
ka jūs ejiet un nenogurstiet.
Lai Dievs palīdz jums būt par ērgļiem!
Mācītājs Aldis
2021. gada 7. februārī
Sv. Krusta baznīcā, Melburnā

Laikraksts „Latvietis“
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Pirmie divi gadi Austrālijā (1)
No Bonegillas līdz Sidnejai

FOTO no Guntara Saivas personīgā arhīva

FOTO no Guntara Saivas personīgā arhīva

Atmiņas par piedzīvoto ceļā no Vācijas uz
Austrāliju un vienu mēnesi Bonegillas tranzīta
nometnē 1948./49. gadā
biju nobeidzis šādi:
„Janvāra otrajā pusē izbeidzās mūsu dīkdieņu dzīve. 22. janvārī māti nosūtīja mājsaimniecības
darbos uz Sidneju, bet mani ar tēvu
celt galvas pilsētu Kanberu.
Sākums jaunai dzīvei, jauniem piedzīvojumiem.“
Mūsu noslēgtais darba līgums: divus
gadus strādāt valdības norādītos darbos,
sākās ar nokāpšanu uz Austrālijas zemes
1948. gada 23. decembrī, Melburnā. Fērbērna hostelis.
1950. gadā mūsu obligāto darba līgumu
samazināja uz 18 mēnešiem.
Sestdien, 1949. gada 22. janvārī,
no Bonegillas nometnes bijām ap 2530 Kanberas braucēju. Ar autobusu uz
Olburiju (Albury), tad ar Sidnejas vilcienu līdz Golburnai (Goulburn). Tur
bija jāpārsēžas vilcienā uz Kanberu.
Māte ar vēl kādām citām sievietēm
turpināja braucienu uz Sidneju.

Fērbērna hostelī

Pavārs Fērbērnas hostelī.

Ēdamzāle un virtuve Fērbērnas hostelī.
nepieciešamais personāls – hosteļa vadība, pavārs un droši vien kāds telpu
pārzinis un uzraugs. Pārējos nometnei
nepieciešamos darbiniekus sakomplektēja no iebraucējiem. Arī mēs ar
tēvu varējām kandidēt uz kādu no šiem
darbiem, bet mēs to neizmantojām.
Dzīvošana bija divu personu teltīs
ar dubultu brezenta
jumtu, koka grīdu,
elektrību, divām
gultām, galdu un
skapi.
Atsevišķas
barakas bija nometnes vadībai,
pavāram, virtuvei/
ēdamzālei, dušām,
veļas mazgātavai
un labierīcībām.
Nākamās dienas,
svētdienas,
pēcpusdienā, nedaudz iekārtojušies
savā teltī, gājām apFOTO no Guntara Saivas personīgā arhīva

No Kanberas stacijas mūs ar autobusu aizveda uz Fērbērna (Fairbairn)
hosteli otrā pusē Fērbērna lidlaukam.
Jau no izbraukšanas brīža Bonegillā
mēs bijām Department of Works and
Housing (Būvdarbu un mājokļu departamenta) strādnieki. Arī hostelis bija šī
departamenta pārziņā.
Fērbērna hostelis bija viens no
kādiem septiņiem hosteļiem Kanberā,
kas oriģināli bija celti vīriešu vieninieku dzīvošanai.
Bijām pirmie hosteļa iedzīvotāji.
Līdz šim tur bija dzīvojis tikai pats

meklēt tēva māsīcas vīru Jāni Vēliņu, ko
nebijām redzējuši kopš 1948. gada sākuma Pinebergā. Viņš dzīvoja Kapitālhilla
(Capital Hill) hostelī. Vakar, no stacijas ar
autobusu braucot, bijām ievērojuši, kā tur
nokļūt. Bija savi 5-6 km jāsoļo. Sirsnīga
satikšanās! Viņš mums varēja pastāstīt
par dažiem pazīstamiem, kas Kanberā
dzīvoja un par latviešu satikšanos.
Pirmdien būtu bijis jāsākas mūsu
jaunajai dzīvei, jaunajam darbam. Bet,
trešdiena, 26. janvāris, ir svinama
diena – Austrālijas dzimšanas diena.
Neatceros, ka pēc divām nostrādātām dienām nākamā diena būtu bijusi
brīva. Pieņemu, ka Austrālijas dienas
brīvdiena bija pārcelta uz pirmdienu,
24. janvāri, kā tas ļoti bieži praktizēts, pārceļot brīvdienu vai nu uz tuvāko piektdienu, vai pirmdienu, tā radot
trīs dienu garu nedēļas nogali.
Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“
Turpmāk vēl

DV Pertas nodaļas pilnsapulce bijuši un paliek pēc iespējas vairāk palī- glāzīti vīna vai atspirdzinošāka dzēriena.

dzības dot mūsu leģionāriem Latvijā, tur
atbalstīt daudzbērnu ģimenes un Okupāievēlējām Anitu Rudaku. Liekās, ka cijas muzeju. Bet to varam darīt tikai par
daļa mūsu valdes darba arī šogad no- tik, par cik mūsu finanses to mums atļauj.
tiks ar datora – e-pastu palīdzību.
Kā jau ar laiku esam iemanījušies, pēc
Mūsu nodaļas galvenais mērķis ir pilnsapulces pamielot biedrus ar picu un
Turpinājums no 5. lpp.

Tad atvadāmies un ceram tikties jau mūsu
nākamajā sarīkojumā – Oskara Kalpaka,
Kurzemes Cietokšņa un Latviešu Leģiona atceres svētkos jau marta sākumā.
Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“
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Iz vēstures

Andrejs Eglītis Kanberā
Andrejs Eglītis ieradās Kanberā 1956. gada 27. februārī vienos
dienā no Sidnejas tik ļoti noguris un
negulējis, ka pirmais, ko viņš izteicās
bija: „Pašreiz es jūtos gan kā svētais
moceklis.“ Sidnejieši bija jūsmojuši,
vadājuši viņu arī visu nakti no vienas
vietas uz otru, bet neviens no visiem
nebija iedomājies, ka dzejnieks ir tikai
cilvēks vien, kuram braucot tādā tempā caur Austrāliju, vajaga arī mazliet
atpūtas, un ka viņam jābrauc tālāk vēl
pie citiem latviešiem.
Kanberieši atlika savas nodomātās izdarības. Nolika A. Eglīti dārzā
klētiņā, kur saules puķes aug aiz loga
un melnā šūpaste zarā čivina... lai viņš
atpūšas. Un pūķis tika nolikts pie durvīm, kas nelaida neviena klāt, ne draugus, kas bija atbraukuši no Sidnejas,
ne arī citu. „Šeit es varētu labi strādāt,“ teica dzejnieks.
A. Eglīša vakars notika Anatomijas institūta svinīgajā zālē. Dzej-

niekam braucot uz vakaru, no kalna
malas bija izlīdis košs mēness, par ko
dzejniekam bija savs prieks. Mazas
tautu meitas, kas puķes bija plūkušas
savos dārzos, sagaidīja dzejnieku pie
ieejas. Un te mēs, kanberieši, varam
lepoties ar lielu apmeklētāju skaitu –
ap 80%.
Šai vakarā A. Eglīša viss teiktais
bija tik dziļš un patiess, ka neviens
klausītājs nepalika neaizkustināts
līdz pamatiem. Tur bija norādījums
uz lielu kopīgo darbu. Un arī dzejas
skaistums.
Mēs, Austrālijas latvieši, varam
teikt ka esam atsaucīgi došanā un
arī latviski padejojām. Bet Zviedrijas latviešu priekšā, kuri mums jau
Vācijā daudziem palīdzēja un tagad
tik liela mērogā palīdz Dzimtenē palikušajiem lielajā postā esam vēl tālu
iepakaļ.
Nobeigumā dzejnieks saņēma grāmatu par Kanberu ar vakara apmeklē-

tāju parakstiem, lai mēs nebūtu tikai
egoistiski autogrāfu prasītāji vien.
Kāda sprigana tautiete jūsmīgi pateicās A. Eglītim par viņa dzejām, kas
viņai ļoti patīkot, jo esot modernas. „Ir
tāds kā sajaukums no pavisam vecā –
bībeles un jaunākā,“ smaidīdams atbildēja dzejnieks.
Nobeigumā visi pakavējās pie kopīgas tējas.
Parunājoties ar tautiešiem, A. Eglītim bija arī siltāki vārdi, ko pateikt divām vecākām māmuļām.
Lai pažēloti A. Eglīti no lieliem
puķu kalniem, ar ko viņš ticis apbērt
citās pilsētās, no Kanberas aizbraucot,
viņš paņēma līdzi tikai – vienu saulespuķes ziedu.
Kaut mums būtu vairāk latviešu, as
tāpat kā Andrejs Eglītis, varētu teikt:
„Man savas dzīvības, ne nāves nav,–
Ir tikai visas tautas.“
L.
1956. gada 29. februārī

Gads, ko nevaram un...

jiem, bez Jums mūsu organizācija nevarētu aktīvi darboties!
Esam pasnieguši Prof. Ilmāra
Lazovska Medicīnas fonda stipendijas
izciliem RSU un LU medicīnas vecāko
kursu studentiem, kas šogad tika intervēti attālināti. Liela daļa no valdes
piedalījās šajās intervijās. Redzam, ka
Latvijai ir fantastiska nākotne, Latvijā
ir sirsnīgi, gudri jaunie kolēģi, kuri ar
mūsu visu atbalstu izaugs par izciliem
un sirsnīgiem speciālistiem!
Nākamā gada laikā esam izlēmuši uzsākt diskusijas on line režīmā 55
minūtes ar LĀZA, lai visi varam labāk

viens otru iepazīt, diskutēt, uzdot jautājumus.
Lai mums visiem darbīgs un bez
Covid 2021. gads!
Aicinām pievienoties LĀZA veselības aprūpes nozares profesionāļus un
zinātniekus kopējam mērķim – visiem
spēkiem veicināt veselības aprūpē un
zinātnē iesaistīto studentu, rezidentu,
ārstu un zobārstu izglītību un sadarbību.
Par iespējām kļūt par LĀZA biedru lūdzu skatīt www.lazariga.lv sadaļā
Par LĀZA
Uģis Gruntmanis,
LĀZA priekšsēdis

Turpinājums no 2. lpp.

veidojusi aktīvu grupu, kas apzina
māsas diasporā, un, sadarbojoties ar
Latvijas Māsu asociāciju, varam visi
kopā uzlabot izpratni par māsas darba
nozīmi kopējā pacienta aprūpes komandā.
Zaigas Alksnes-Phillips un Ata
Bārzdiņa pārziņā ir sadaļa par LĀZA
finansēm un ziedojumiem, jo uzskatām, ka katram biedram jābūt 100%
skaidram, kur aiziet viņa biedra nauda
vai ziedojums. Paldies visiem ziedotā-

Datumi

Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
4. marts
Alise, Auce, Enija
1826. vācu tautības latviešu valodnieks, folklorists, etnogrāfs Augusts
Bīlenšteins (Bielenstein).
1926. sabiedrisks darbinieks Austrālijā Armands Ļauļa.
1936. sabiedrisks darbinieks Austrālijā Ivars Šeibelis.

Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas
diena.
1919. kauja pie Airītēm, kurā krīt
1. latviešu atsevišķā bataljona komandieris pulkv. Oskars Kalpaks.
1946. sabiedrisks darbinieks Austrālijā Juris Skābe.
1961. kustību teātra aktieris Vilnis Bīriņš.

Starptautiskā sieviešu diena
1941. latviešu aktrise un režisore Dace
Skadiņa.
1966.
latviešu
teātra
režisors
Dž. Dž. Džilindžers.
1996. 8. un 9. martā Rīgā uzstājas balerīna Maija Pļisecka.

9. marts
Ēvalds
5. marts
7. marts
1901. no 9. līdz 12. martam Rīgas
Austra, Aurora
Ella, Elmīra
domes vēlēšanās uzvar baltuvācu
1921. diriģents Edmunds Smalkais.
1806. vācbaltu žurnālists Vilhelms elitārie slāņi. No apm. 4000 balss1926. latviešu fiziķis un tulkotājs Juris Kristiāns Pantēnijs.
tiesīgo rīdzinieku (vēlēšanās pieBirzvalks.
1891. Teodors Spāde, Latvijas kara flo- dalījās 61,4%) ievēlēja 80 domnie1961. latviešu politiķis Andris Ameriks. tes admirālis.
kus – 62 bija vācieši, 10 krievi un
8 latvieši.
6. marts
8. marts
1964. portāla Latvians Online līdzdiVents, Centis, Gotfrīds
Dagmāra, Marga, Margita
binātājs Arnis Gross.
■
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Tiešsaistē – visur pasaulē

Sestdien, 6. martā, plkst. 16 pianistes
Dzintras Erlihas tiešraides solokoncerts Dubultu koncertzālē. Tiešraide
būs pieejama Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Facebook lapā un YouTube
kanālā Jurmala Live.
https://www.youtube.com/
watch?v=kaOp6-zjrh0
Pirmdien, 8. martā, plkst. 19.00 latviešu iemīļotie aktieri – Vilis Daudziņš kā Ojārs Vācietis un Kaspars
Znotiņš kā Imants Ziedonis izspēlēs
abu dzejnieku rakstītās dzejas rindas,
ierakstus, vēstuļu un apsveikumu kartīšu saraksti Jēkaba Nīmaņa muzikālās partitūras pavadībā iestudējumā
Vēstule draugam. Biļetes uz interneta
tiešraidi www.bilesuparadize.lv.

Adelaidē

Ceturtdien, 4. martā, plkst. 10.00
ALB namā spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu valodā) un ēdīsim siltas
pusdienas. Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5 LAIMAS klientiem, pārējiem – $10.
Svētdien, 7. martā, plkst.9.30 Tālavas
Mazajā zālē novuss. Gaidām jaunus un
ne tik jaunus spēlētājus. Ja nav pieredzes pie spēles, esam gatavi dot padomus un palīdzību.
Ceturtdien, 11. martā, plkst. 10.00
ALB namā spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu valodā) un ēdīsim siltas
pusdienas. Pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5 LAIMAS klientiem, pārējiem – $10.
Ceturtdien, 11. martā, plkst. 10.30
ALB namā Kino rīts. ALB namā rādīsim filmu Četri balti krekli. Pēc filmas
pasniegsim siltas pusdienas, tāpēc lūdzam pieteikties LAIMAS birojā līdz
9. martam. Dalības maksa LAIMAS
klientiem $5, pārējiem – $10.
Sestdien, 13. martā, plkst. 14.00 Tālavā DV svinīgais sarīkojums veltīts DV
75 gadu darbībai. Būs koncerts plašai
sabiedrībai un vakariņas. Koncertā
piedalīsies DV vīru koris Daugava,
soliste Genovefa Janmeija, Jānis Laurs
(čells) un vēl citi mākslinieki. Vakariņas brīvas ielūgtiem viesiem, dalībniekiem un DV finansiāliem biedriem; sabiedrībai $25. Obligāti pieteikties līdz
7. martam pie Andra Jaudzema – 0412
601306, andrisjaudzems@hotmail.com
vai Ilzes Ostrovskas – 0458 448 542,
ilzeostrovska1@hotmail.com.
Svētdien, 14. martā, DV namā Austrālijas DV delegātu sapulce.
Svētdien, 14. martā, plkst.9.30. Tālavas mazajā zālē novuss.
Pirmdien, 15. martā, DV izbraukums.
Trešdien, 17. martā, plkst. 10.30. izbrauksim no ALB nama uz Hallett
Cove. Pusdienas The Boatshed Cafe,
cenas sākot no $18. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 16. martam. Maksa

par autobusu LAIMAS klientiem $3,
pārējiem – $5.
Ceturtdien, 18. martā, plkst. 10.00.
ALB namā spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu valodā) un ēdīsim siltas
pusdienas. Pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5 LAIMAS klientiem, pārējiem – $10.
Sestdien, 20. martā, plkst. 11.00 Tālavas dārzā Adelaides Latviešu skola
ielūdz visus uz LIELĀS DIENAS
svinēšanu. Ar senču tradīcijām, dziesmām un ticējumiem mūs iepazīstinās
mūzikas skolotāja Zanda. Dziedāsim,
šūposimies, krāsosim un ripināsim
olas, kā arī varēsiet piedalīties loterijā!
Atspirdzinājumi pērkami kafejnīcā!
Ja nepieciešama papildus informācija,
lūdzu, rakstiet: m.rumpe@gmail.com
Svētdien, 21. martā, plkst. 9.30. Tālavas mazajā zālē novuss.

Adelaides Sv. Pētera draudze

Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19
noteikumi.
Svētdien, 7. martā, plkst. 11.00, Gavēņa laika 3. svētdiena, dievkalpojums
ar dievgaldu.
Svētdien, 21. martā, plkst. 11.00.
Gavēņa laika 5. svētdiena, dievkalpojums. Tūlīt pēc dievkalpojuma
gadskārtējā draudzes pilnsapulce. Visi
ir laipni aicināti piedalīties, lai izvērtētu, kas darīts, risinātu problēmas un
nospraustu turpmāko darbību.

Brisbanē

Sidnejā

Sestdien, 6. martā, plkst. 12.00 Sidnejas Daugavas Vanagu namā pusdienas. Pulkveža Kalpaka un latviešu
leģiona atcere.
Piektdien, 12. martā, plkst. 11.00 Senioru saiets Latviešu namā.
Otrdien, 16. martā, plkst. 13.00 Zolīte Latviešu namā.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze,
Svētā Jāņa baznīcā

Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 7. martā., plkst. 10.00 dievkalpojums.
Svētdien, 14. martā., plkst. 10.00
dievkalpojums.
Svētdien, 21. martā., plkst. 10.00
dievkalpojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan
latviešu, gan angļu valodā. Saites
draudzes mājas lapa tīmeklī: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības
draudze

Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdienas dievkalpojumi notiks saskanīgi ar sabiedriskajām regulām.
Lūgums sazināties ar mācītāju R. Sokolovski, lai uzzinātu par nākamajiem
dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē

Zoom tikšanās neklātienē katra mēneša
pirmā ceturtdienā plkst. 15.00. Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms katras tikšanā.

Sestdien, 20. martā, plkst. 12.00 Rum- Latvijā
my/Zolītes/latviešu Scrabble pēcpus- Ārkārtējā situācija Latvijā pagaridiena Latviešu namā. Maksa $10.
nāta līdz 6. aprīlim.
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze Atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumus klātienē, tai skaitā uguņošana
un salūti.
Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Pārtraukta kultūrvietu un izstāžu norises vietu darbība, arī darbības, kas
Melburnā
saistītas ar ielu tirdzniecības organiPiektdien, 26. febr., plkst. 19.00 Kro- zēšanu (tai skaitā gadatirgu darbību),
dziņa vakars DV mītnē.
izņemot grāmatu izsniegšana biblioSestdien, 6. martā, paredzētais Pulk- tēkās un muzeju brīvdabas teritorijas.
veža Kalpaka un Latviešu Leģiona atAizliegti privāti pasākumi un privāta
ceres akts DV mītnē ATCELTS.
Sestdien, 6. martā, paredzētās van- pulcēšanās, izņemot pasākumus vienas
mājsaimniecības ietvaros. Ja nepieciedžu pusdienas ATCELTAS.
Sestdien, 20. martā, plkst. 11.00 šams nodrošināt personas aprūpi vai
pulkveža Kalpaka un Latviešu Le- ja persona mājsaimniecībā dzīvo viena,
ģiona piemiņas svētbrīdis pie latviešu pieļaujami apmeklējumi, bet ne vairāk
karavīru pieminekļa Fawkner kapsētā. kā divu mājsaimniecību ietvaros.
https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/
Melburnas latv. ev. lut. draudze
rikojums-par-arkartejas-situacijasSvētdien,
7. martā,
plkst. 11.00 izsludinasanu ■
Sv. Krusta baznīcā sabiedrības dievkalpojums plkv. Oskara Kalpaka
un studentu rotas piemiņai. Kalpo
māc. Raimonds Sokolovskis.
Eiropas Centrālās bankas atsauces
Pertā
kurss 2. martā.
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze €1 = 1,54220 AUD €1 = 1,65650 NZD
Māc. Gunis Balodis.
€1 = 0,86433 GBP €1 = 1,20280 USD

Eiro kurss

