
Lielā talka tuvojas
Šogad tā būs 24. aprīlī visā Latvijā
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna ikgadējā Lielās Talkas koordinatoru tiešsaistes sanāksmē

Labdien, godātā Lielās Talkas vadītāja!
Vides aizsardzības un reģionālās attīs-

tības ministra kungs!
AS „Latvijas valsts meži“ pārstāvi!
Lielās Talkas koordinatori un domubiedri!

I
Šogad Lielās Tal-

kas moto ir sevišķi in-
teresants un nozīmīgs: 
„Katrs atsevišķi, bet visi 
kopā!“ Tas atspoguļo 
mūslaiku realitāti, bet 

uzsver arī to, ka pandēmijas dēļ mēs 
nevaram nevirzīties uz priekšu ar ilgt-
spējības jautājumiem. Tas mums ir jā-
dara paralēli. Tieši otrādi – pandēmija 
ir izgaismojusi mūsu sabiedrības vājās 
vietas, un viena no tām ir tas, ka mūsu 
ilgtspējības politika un mūsu ilgtspējī-
ga domāšana sabiedrībā nav tik attīstī-
ta, kādai tai būtu jābūt, ja mēs domājam 
par labu Latvijas nākotni.

Pagājušajā gadā mēs tikāmies Pa-
saules Talkā katrs savā Latvijas malā. 
Es toreiz biju Valdemārpilī un palīdzē-
ju iestādīt pasaulē pirmo Laimes koku 
parku. Šodien es vēlos jūs sveikt ar to, 
ka gada sākumā mēs visi esam saņē-
muši lielisku ziņu – Lielā Talka saņē-
musi pasaules balvu par pasaulē aug-
stāko talkotāju aktivitāti 2020. gadā 
(Pasaules Talkā)! Apsveicu jūs!

Šis laiks arī izgaismo to, ka bez ve-
selības nav iespējama pilnvērtīga kat-
ra indivīda, bet arī visas cilvēces dzīve 

kopumā. Pasaulē dzīvo astoņi miljardi 
cilvēku, un šī pandēmija skar praktiski 
visus vienā vai otrā veidā. Vienlaikus 
šis laiks ļauj mums daudz labāk no-
vērtēt cilvēcisku, tiešu kontaktu. Lai 
cik labi nedarbotos elektroniskā ko-
munikācija, tas salīdzinājumā ar tiešu 
komunikāciju nav tas pats. Es domāju, 
ka mēs visi būsim ļoti priecīgi, kad va-
rēsim atkal komunicēt cits ar citu tieši.

II
Runāsim par to, kas ir sabiedrību 

vienojošie faktori. Mūsu sabiedrība 
balstās uz nāciju, uz latviešu nāciju, 
kas ir šīs valsts uzturētāji, izveidotāji. 
Nācija ir apzināta tautas kopība, kas 
pati nosaka savu dzīvi un veido savu 
valsti. Tā ir mūsdienu pieeja nācijai, un 
mēs esam šāda nācija, un mums ir sava 
valsts, ko mūsu nācija arī veido. Nā-
cijai ir vajadzīga kopības apziņa. Bez 
kopības apziņas nav nācijas. Savukārt 
nācijas kopības apziņu veido tās vēs-
ture, kopīgi, kolektīvi piedzīvotais, tās 
tradīcijas, tās kultūra un valoda.

Nācijas apziņu veido arī tas, ko mēs 
darām šodien, kāda ir mūsu šodienas 
dienaskārtība, lai veidotu mūsu nākot-
ni. Viss, ko kā mēs kā nācija darām, 
lai uzlabotu savu valsti, lai pilnveidotu 
mūsu sabiedrību, ir arī pienesums nā-
cijas kopības apziņai. Līdz ar to mēs 
stiprinām savu nāciju, savu valsti.

Arī tas, ka mēs rūpējamies par sa-
vām tradīcijām, savu kultūru un savu 
valodu, arī savu vidi, – un tas ir ļoti 
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svarīgi –, palīdz mums saglabāt un stip-
rināt nācijas kopības apziņu. Šeit jau 
mēs nonākam pavisam tuvu Satversmei 
un valstij, jo valsts balstās uz nāciju. Jo 
stiprāka nācija, jo labāka, pilnvērtīgāka, 
kvalitatīvāka valsts. Savukārt šī pilso-

 
Turpinājums 5. lpp.

Rudens Austrālijā. Ceļā uz DV 75 darbības gadu svinībām Adelaidē.
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Apsūdzības lietā 
par digitālās televīzijas 
ieviešanu bijušajiem 
politiķiem, tagad bizne-
sa partneriem Andrim 
Šķēlem un Aināram 

Šleseram izvirzītas 12 gadus pēc no-
tikumiem. Prokurors ilgo izmeklēša-
nu skaidro ar vairākkārtēju izmeklē-
tāju nomaiņu Korupcijas novēršanas 
un apkarošanas birojā (KNAB) un 
lielāku koncentrēšanos uz tā sauk-
to oligarhu lietu, kas beidzās bez 
apsūdzībām, vēsta LTV raidījums 
De Facto.

Prokurors Monvīds Zelčs digi-
tālās televīzijas lietā, kas 2009. gadā 
tika sākta pēc Valsts kontroles re-
vīzijas, cēlis apsūdzības deviņām 
personām. Starp tām ir arī Šķēle un 
Šlesers.

Zelčs lietu pērn pavasarī pārņēma 
savā izmeklēšanā, lai neiestātos noil-
gums. „Mums ļoti grūti, maigi izsa-
koties, gāja ar to lietu. Paralēli šim 
procesam gāja arī „oligarhu lieta“, 
un tur vienu brīdi gandrīz visi biro-
ja darbinieki strādāja, tajā skaitā tas 
izmeklētājs, ka šajā lietā. Turklāt tas 
izmeklētājs nomainījās, pēc tam no-
mainījās vēl divi izmeklētāji. Rezul-
tātā lieta tika atdota pagājušā gada 
sākumā vēl vienam cilvēkam. Un tad 
vienkārši nebija citu iespēju kā reaģēt. 
Šī lieta tika izņemta ārā, lai neiestātos 
noilgums,“ intervijā LTV raidījumam 
skaidroja Zelčs.

Prokurors atzīst, ka izmeklēšanas 
termiņš ir pārmērīgs, bet labāk tomēr 
vēlāk, nekā nekad.

Bijušais satiksmes ministrs Šles-
ers, kurš ceturtdien ieradās prokura-
tūrā pēc apsūdzības raksta, par samē-
rā negaidīto lietas pavērsienu pauda, 
ka „vecais oligarhu zupas katliņš ir 
izvilkts, lai tikai būtu interesantāk 
priekšvēlēšanu laikā.“

Šlesers neatzina vainu krāpšanā, 
un uzsvēra, ka pats nebija iepirkumu 
komisijas sastāvā un nebija vairs mi-
nistrs, kad tika parakstīts līgums par 
digitālās televīzijas ieviešanu.

Lai labāk izprastu 2008. gadā 

organizētā iepirkuma kontekstu, jā-
pakāpjas vēl senāk pagātnē. Tūkstoš-
gades sākumā notika pirmais mēģi-
nājums ieviest Rīgā un tās apkārtnē 
digitālo televīziju. Šo projektu aprāva 
valdības maiņa un KNAB iejaukša-
nās, aizturot Šķēles finansistu.

Muitas noliktavā atradās jau no-
pirktas iekārtas. Kad Tet 2009. gadā 
ieguva tiesības ieviest digitālo televī-
ziju, tas lielā mērā notika pateicoties 
šīm pašām iekārtām, kuras uzņēmums 
arī lika lietā.

Šķēle bija aizdevis pirmajā digi-
tālās televīzijas lietā apsūdzētajam 
Andrejam Ēķim 10 miljonus ASV 
dolāru, lai Ēķis varētu atmaksāt no 
valsts saņemto naudu, ko lika atdot 
Stokholmas šķīrējtiesa. Cik zināms, 
Ēķis parādu neatdeva, bet Šķēlem pa-
rādā palika uzņēmums Hannu Digital, 
kam piederēja iegādātie raidītāji.

„Gan normatīvie akti, gan kon-
kurss, gan tālākie līgumi, visas šīs 
darbības ir savstarpēji saistītas ar 
vienu mērķi – iesaistīt „Hannu Di-
gital“, kas faktiski projektam nebija 
vajadzīgs,“ kriminālprocesa būtību 
skaidro prokurors Zelčs.

Šlesers, kuru apsūdz krāpšanā, 
noliedz, ka viņam ar Šķēli būtu biju-
si vienošanās par digitālās televīzijas 
iekārtu realizēšanu. Arī naudu viņš 
neesot saņēmis.

„Es daudzus cilvēkus dzīvē nees-
mu redzējis. Tie uzvārdi, kas man tiek 
saukti, es viņus dzīvē neesmu nekad 
saticis. Tagad man saka, ka es esmu 
bijis kaut kādā grupā. Piedodiet, tā tas 
nav bijis. Tie ir meli, tas ir safabricē-
jums,“ sacīja Šlesers.

Šķēle nedēļas sākumā medijiem 
paziņoja, ka apsūdzību uzskata par ne-
pamatotu, aicināja pēc iespējas ātrāk 
krimināllietu nodot tiesas vērtēšanai 
un solīja visas ziņas, ka ir viņa rīcībā, 
sniegt izmeklēšanas iestādēm.

Sastapts pie biroja Dzirnavu ielā, 
Šķēle atbildēja, ka plašākus komen-
tārus nesniegs: „Paldies, es atturēšos 
jebko teikt. Es esmu izplatījis publiski 
paziņojumu. Jums tas ir zināms. Lūdzu 
to respektēt.“
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Labāk vēlu, nekā nekad
Prokurors par digitālās televīzijas lietu Nr. 2

Šķēli apsūdz krāpšanā un netīras 
naudas atmazgāšanā. De facto zināms, 
ka, apsūdzības ieskatā, Šķēle legalizē-
jis aptuveni miljonu eiro, ko saņēmis 
caur vienu no Hannu Digital īpašnie-
kiem.

Prokuratūra pērn bija aplēsusi, 
ka uzņēmumam nodarīti zaudēju-
mi 7,6 miljonu eiro apmērā. Tagad 
šī summa koriģēta līdz ne mazāk kā 
3 miljoniem eiro. Taču uzņēmums Tet 
neuzskata, ka tam vispār būtu nodarī-
ti kādi zaudējumi. Tādēļ Tet lietā nav 
pieteicies kā cietušais.

Apsūdzētajiem Šķēlem un Šlese-
ram izmeklēšanas ietvaros piemēroti 
aresti mantai. De Facto zināms par 
arestētām dažu uzņēmumu kapitāl-
daļām un pāris nekustamajiem īpašu-
miem – konkrēti rindu māju Rīgā un 
zemi Dobeles novadā. Daudz vērtīgāki 
īpašumi pieder abu bijušo politiķu ģi-
menes locekļiem, bet tiem aresti nav 
piemēroti.

Prokurors pauž, ka izmeklēšanu 
drīz pabeigs un lietu sūtīs uz tiesu. 
Teorētiski vēl gan pastāv iespēja vie-
noties par sodu bez tiesas, bet proku-
rors nedomā, ka kāds tam piekritīs.

LTV raidījums „De Facto“

   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;   

A. Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net

A. Padegs 845-462-3317(NY)
apadegs@optonline.net
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Lieldienas – svētki ar 

dubultu nozīmi mums. 
Kristietībā tie ir Jēzus 
Kristus augšāmcelšanās 
svētki, un latviešu tradī-
cijā Lielā diena ir pava-

sara svētki, kad diena un nakts ir vie-
nādā garumā, t.i. pavasara saulgrieži.

Pēc pavasara saulgriežiem gaisma 
ir pārāka par tumsu – dienas ir kļuvu-
ša garākas par naktīm. Lieldienas ir 
centrālais notikums kristietībā – Jēzus 
Kristus nāve un augšāmcelšanās ir ve-
dusi visu cilvēci no tumsas uz gaismu.

Kā tas ir ar mums šogad? Vai kopā 
ar pavasari un gaismu mums arī pati 
dzīve kļūs gaišāka? Jau pāri par gadu 
karojam ar dižsērgu – Covid-19. Šajā 
laikā Latvijā Covidkarā kritušo skaits 
ir 1931 (4. aprīļa dati). Salīdzinājumā – 
visā Austrālijā tajā pašā laikā miruši ir 
tikai 909. Un Austrālijā ir 25,7 miljons 
iedzīvotāju – gandrīz 14 reizes vairāk 
nekā Latvijā. Ir grūti nevilkt acīmre-
dzamos secinājumus.

Garākas dienas nāks pašas par 
sevi, jo tāds ir dabas likums. Toties 
mūsu dzīves gaišums nenāks pats 
par sevi – par to nodrošināšanu esam 
atbildīgi paši. Ticība un labie darbi 
glābs mūs no tumsas, bet bieži ir tāds 
iespaids, ka mums nav ne viena, ne 
otra – ne ticības, ne labo darbu.

Vai Lieldienas mums ir tikai olu 
krāsošanas svētki, vai tie arī mums 
liek domāt par dzīvi, tās nepastāvību 
un brīnumiem? Vai mēs vēl arvien gai-
dām uz kādu brīnumu, kas mūs izglāb-
tu no ārējiem un iekšējiem draudiem?

Ārējie draudi ir samērā skaidri, 
kaut arī tos ne visi spēj saredzēt – 
klimata maiņa, Covid-19 un nejaukie 
kaimiņi. Iekšējos draudus arī ir viegli 
uzskaitīt – neuzticība, neiecietība, ne-
spēja sadarboties un nekompetence.

Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji 
šajās Lieldienās aicināja ticēt nākotnei. 
Šāda ticība patiešām veidotu pamatu, 
uz kā mēs censtos pārvarēt mūsu pašu 
trūkumus un nodrošināties pret ārē-
jiem draudiem.

No otras puses nedrīkstam ļaut, 
ka ticība gaišai nākotnei aizsedz mūsu 
acis uz dzīves realitāti, un tādēļ tiek 
pieņemti apšaubāmi lēmumi. Mēs visi 
esam noguruši no izstieptām Covid 
mokām, bet ja Slimības profilakses un 
kontroles centrs oficiāli apraksta šodie-
nas stāvokli ar vārdiem „Ļoti augsts 
risks“ (tā ir visnopietnākā iespējamā 
kategorija), vai tad patiešām ir jau pie-
nācis laiks atvieglot ierobežojumus?

Vakcīna ir nākusi mums kā tāds 
Lieldienu brīnums, bet pat ar to ne-
esam spējuši kompetentā veidā darbo-
ties.

Vai būsim kļuvuši labāki cilvēki 
pēc Lieldienām?

GN

5. jūnija pašvaldību vēlēšanās
Vēlētāji ārvalstīs varēs pieteikties balsošanai pa pastu

No 27. marta, līdz 24. aprīlim vē-
lētāji, kuriem ir balsstiesības pašvaldī-
bas vēlēšanās, bet kuri vēlēšanu laikā 
uzturas ārvalstīs, varēs pieteikties bal-
sošanai pa pastu no ārvalstīm.

Pieteikties var e-pakalpojumā Pil-
sonības un migrācijas lietu pārvaldes 
mājaslapā, Centrālajā vēlēšanu komisi-
jā, sūtot pieteikumu pa pastu, uz e-pas-
tu pasts@cvk.lv, iesniedzot iesniegumu 
iestādei valsts pārvaldes pakalpojumu 
portālā www.latvija.lv vai izmantojot 
oficiālo elektronisko adresi, kā arī jeb-
kurā no 36 Latvijas Republikas vēst-
niecībām, ierodoties personiski vai 
nosūtot pieteikumu pa pastu.

Sūtot iesniegumu pa pastu vai ie-
sniedzot personiski, uz iesnieguma jābūt 
vēlētāja parakstam. Sūtot iesniegumu pa 
e-pastu, tam jābūt parakstītam ar drošu 
elektronisko parakstu. Ne vēlāk kā līdz 
16. maijam Centrālā vēlēšanu komisija 
vēlētājam uz pieteikumā norādīto e-pasta 
adresi vai oficiālo elektronisko adresi no-
sūtīs informāciju ar tīmekļvietnes adresi, 
kurā būs pieejami balsošanas materiāli.

Vēlētājam no visām vēlēšanu zīmēm 
būs jāizdrukā viena vēlēšanu zīme – tā, 
kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par 
kuru vēlas balsot. Vēlēšanu zīmi varēs at-
stāt tukšu vai arī izdarīt tajā atzīmes – ar 
„+“ atzīmēt kandidātus, kuru ievēlēšanu 
vēlētājs īpaši atbalsta, izsvītrot kandidā-
tus, kuru ievēlēšanu vēlētājs neatbalsta. 
Pēc tam izvēlētā vēlēšanu zīme jāieliek 
pirmajā – mazākajā aploksnē. Aploksne 
jāaizlīmē un jāieliek lielākajā aploksnē. 
Šajā aploksnē jāievieto arī vēlētāja paš-
rocīgi parakstīts apliecinājums, ka balso 
personiski. Aicinājums vēlētājiem, kuri 
balsos pa pastu, balsošanai izvēlēties bal-
tas krāsas aploksnes, tādējādi papildus pa-
rūpējoties par sava balsojuma aizklātumu.

Uz pasta aploksnes jānorāda vēlētāja 
pašvaldības vēlēšanu komisijas adrese, 
kā arī savs vārds, uzvārds un kārtas nu-
murs vēlētāju sarakstā, kas būs norādīts 
informācijā par to, kā noformēt pasta 

balsošanas sūtījumu. Uz aploksnes arī 
jāuzraksta, ka tajā ir vēlēšanu aploks-
ne. Pasta aploksne, kurā ir balsojuma 
aploksne, jānosūta tās pašvaldības vēlē-
šanu komisijai, kuras vēlēšanu apgabalā 
vēlētājs reģistrēts pašvaldību vēlēšanām.

Tiesības pieteikties pasta balsoša-
nai pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un 
Eiropas Savienības dalībvalstu pilso-
ņiem no 18 gadu vecuma, kuri vēlēšanu 
laikā uzturas ārvalstīs un kuriem kādā 
no Latvijas pašvaldībām bija reģistrē-
ta dzīvesvieta vismaz 90 dienas pirms 
vēlēšanu dienas (šā gada 7.  martā) vai 
pieder likumā noteiktajā kārtībā reģis-
trēts nekustamais īpašums.

Lai izmantotu iespēju pieteikties 
balsošanai pa pastu vēlēšanu apgabalā, 
kurā vēlētājam pieder likumā noteiktā 
kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums 
(izņemot Rīgu), vispirms ir jāreģistrē-
jas balsošanai šajā vēlēšanu apgabalā. 
Reģistrēties vēlēšanām vēlēšanu apga-
balā, kurā pieder nekustamais īpašums, 
būs iespējams no 27. marta elektro-
niski Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes e-pakalpojumā Vēlēšanu ap-
gabala noskaidrošana un maiņa vai, ie-
sniedzot iesniegumu, jebkurā pašvaldī-
bas dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Savu vēlēšanu apgabalu vēlētāji 
var noskaidrot Pilsonības un migrā-
cijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā 
internetā (https://www.pmlp.gov.lv/lv/
velesanas) vai pa Centrālās vēlēšanu 
komisijas uzziņu tālruni 67049999.

5. jūnija pašvaldības domes vēlēša-
nas norisināsies sešās valstspilsētās un 35 
novados. Savukārt Rīgas pašvaldībā vē-
lēšanas šogad nenotiks, jo dome tika ie-
vēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, un tā tur-
pinās strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām.

Pasta balsošanas video: https://
youtu.be/f6jjfcs4Jio

Laura Zaharova,
Centrālās vēlēšanu komisijas 

Informācijas nodaļas vadītāja
26.03.2021.

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu!
Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141.

Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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Pūpols, pūpols, apaļš kā pūpols,
Vai dosi Lieldienās olu?

Kanberas Latviešu 
biedrības rīkotais, nu jau 
ikgadējais, pirms Liel-
dienu saiets notika šī – 
2021. gada 28. martā 
ezera Lake Burley Grif-
fin krastmalā.

Kā parasti, šie saieti kopā pulcina 
kā vecākās paaudzes, tā arī ģimenes ar 
bērniem, lai kopīgi priecātos latviešu 
tautas Lieldienītes tradīcijās.

Ivetas Leitase (KLB latviešu 
skolas vadītāja) kopā ar palīgiem bija 
atbildīga par šī saieta veiksmīgu ri-
tējumu: notika olu ripināšana, zaķa 
paslēpto olu meklēšana, un, lai odi 
nekož, pamatīga šūpošanās lielajās 
šūpolēs.

Olu krāsošanas sacensībās bija trīs 
tiesneši, lai izmeklētu trīs veiksmīgā-
kos, krāsoto olu īpašniekus.

No pierakstītajiem folkloras avo-
tiem Leitase lasīja par ticējumiem un 
parašām, kas ir jāveic Lieldienītes 
laikā. Atmiņā palika sekojošais: Pū-
polsvētdienā nedrīkst ķemmēt matus!

Savukārt, KLB priekšnieks Ju-
ris Jakovics bija izkārtojis virtuālo 
sarunu ar Latvijas vēstniecības dar-
binieci Ievu Apini, kas patlaban ir 

izolācijā Sidnejā. Saieta dalībnieki 
sveica viņu Austrālijā un – uz satik-
šanos Kanberā!

Bet, kas ir ar pūpoliem un pūpolo-
šanu?

Vēl pirms 15 gadiem Kanberas 
strautu malās auga pūpolu krūmi, un 
pūpološana notika daudzās latviešu 
mājās Pūpolu svētdienas rītā. Diem-
žēl, Kanberai paplašinoties, pūpolu 

krūmi ir pazuduši.
Apvaicājoties puķu veikalos, ne-

viens nespēja sagādāt pūpolu zarus.
Sarunās ar paziņām, baudot bagā-

tīgus uzkožamos, bija pienākusi pēc-
pusdiena, un lielais apmeklētāju pulks 
(apmēram 60) sāka palēnām doties 
mājup.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Pēc vairāku mēnešu pārtraukuma 
Hobartas latviešiem bija iespēja atkal 
sanākt kopā un pavadīt patīkamu pēc-
pusdienu Mārtiņa un Elizabetes Bi-
čevsku mājā.

Pēcpusdienas ievadā ar nelielu 
novēlošanos apsveicām Ievu Šauli 
ar PBLA Kultūras Fonda Atzinības 

raksta saņemšanu. Pēc ilggadīga un 
nesavtīga darba Tasmānijas latviešu 
sabiedrībā un LAAJ vicepriekšsēdes 
postenī, Ieva ir nolēmusi nodot rūpes 
un darbu jaunākās rokās – Mārtiņam 
Bičevskim.

Saieta turpinājumā visi ar lielu 
interesi klausījās un skatījās Tasmā-
nijas mākslinieces Brigitas Ozoliņas 
prezentāciju. Brigita stāstīja, kā rodas 

idejas un kā tās tiek realizētas dzīvē, 
gan lielāku, gan mazāku mākslas in-
stalāciju veidā. Visiem bija iespēja ap-
skatīt viņas darbus, kas ir tapuši un ir 
pazīstami gan Austrālijā, gan Latvijā.

Kā parasti, pēcpusdienas izskaņa 
tika pavadīta interesantās sarunās un 
gardumu baudīšanā.

Ilona Džeikobsona (Jacobson)
Laikrakstam „Latvietis“

Tasmānijas latviešu tikšanās Hobartā
Prezentācija, sarunas un gardumu baudīšana

Tasmānijas latvieši marta saietā.
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Ieva Šaule saņem PBLA Kultūras fon-
da atzinības rakstu un Tasmānijas lat-
viešu pateicību.
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Sidnejas Latviešu teātra (SLT) mēģināju-
mi iet ar sparu – strādājam kā saliedēts an-
samblis – par to, un par to, ka varu sazināties 
ar autori, – prieks.

Izaicinājums – kā izkārtot izrādi tā, lai ar 
to var sekmīgi viesoties Melburnā; palīdzī-
bu, kā vienmēr, apsolījuši ALT ļaudis.

Luga saucas Līču vilinājums, autore Ive-
ta Salgrāve (dzimusi Lediņa). Tā kā viņas vārds mazāk 
dzirdēts Austrālijā, lūdzu viņai ar sevi iepazīstināt. Viņa 
atbildēja:

„Labvakar!
Laikam esmu ilgi kavējusies domās.
Vajadzētu būt tā, ka sevi pazīstu labāk nekā citi, bet 

kad tā jāstāsta, nemaz nezinu, kas ir tas būtiskākais.
Esmu dzimusi 1965. gada 6. jūnijā Bauskā un kopš 

1994. gada dzīvoju Iecavā. Pašlaik strādāju kā Bauskas 
pilsētas pamatskolas angļu valodas skolotāja un Valsts po-
licijas koledžas Humanitārās katedras lektore.“

Tad garš saraksts ar sasniegto izglītībā un darba piere-
dzi un viņa turpina:

„Pa starpu šim visam paguvu apprecēties (1986. gadā) 
un izšķirties. Mūsu šķiršanās bija labākais, ko viens otram 
varējām sniegt, un trīs lieliski bērni, kurus izaudzināju vie-
na. Dēls Salvis (34 gadi) iet mana vectēva pēdās un ir Lat-
vijas armijas virsnieks, vecākā meita Baiba (31) strādā TV, 
bet jaunākā – Sibilla Anna (20) pirmo gadu studē. Šobrīd 
mani priecē arī trīs mazmeitas un mazdēls.

Ar pildspalvu un rakstīšanu esmu niekojusies jau sen. 
1979. gadā piedalījos bērnu un jauniešu radošajā nometnē 
„Aicinājums – 4“, kurš tovasar norisinājās Vecpiebalgā. 
Taču, apvainojusies par Imanta Auziņa recenziju, kurā 
viņš man aizrāda par pieturzīmju lietošanu, uzmetu lūpu, 
apvainojos un publiski savas rindas nevienam vairs nerā-
dīju. Rakstīju dienasgrāmatu. Tas arī bija viss, ko spēju 
nopietni rakstīt – rindas un fragmentus nepieskatītus no-
mētāju, neuztvēru tos nopietni. Rakstīju lekciju kladēm uz 
malām, klades pēdējās lappusēs, uz lapiņām, kuras lekciju 
laikā turēju blakus. Ja kursa biedrenes aizņēmās manus 
pierakstus, tad vispirms lasīja piezīmes, par kurām pēc tam 
izteica pozitīvus komentārus. Nopietni rakstīšanai nepie-
vērsos, neredzēju sevi kā autori. Laukos bija daudz dar-
ba, jāravē, siens jāvāc, protu pat govi slaukt. Arī mācības 
prasīja laiku, tad laulība, ģimene, šķiršanās, bērni, darbs 
skolā.

Kad laulība izjuka pavisam, pieteicos jauno un iesā-
cēju autoru semināram. 2010. gadā apmeklēju Rakstnieku 
Savienības Literārās akadēmijas prozas, dzejas un drāmas 
meistardarbnīcas. Pirmās divas vadīja Ronalds Briedis, 
bet drāmistus mācīja Dainis Grīnvalds. Meistardarbnī-
cas notika sestdienās. Sākumā lūkojos uz prozas un dzejas 
sekcijām. Dzejas meistardarbnīcas un drāmas meistar-

darbnīcas notika 
vienā sestdienā, 
bet prozas – citā 
sestdienā. Pietei-
cos visām trim, 
jo tā maksa iznā-
ca mazāka un, ja 
jau biju Rīgā, tad 
varēju palikt līdz 
vakaram. To, ka 
es jelkad uzrakstī-
šu lugu, nemaz 
pat nesapņoju. 
Meistardarbnīcu 
uzstādījums bija uzrakstīts attiecīgā žanra darbs. Tā nu 
nekas neatlika – sāku to veidot. Skaidri zināju, kādas būs 
beigas – to ainu uz čemodāna, kad Inga un Aigars atvadās. 
Pārējo izviju no tās, no domas, kā viņi tik tālu tikuši. Tā 
tapa luga „Godīgi un izdevīgi – ērti un interesanti“, ku-
rai nosaukumu ieteica D. Grīnvalds. 2011. gada februārī 
Dailes teātra pagraba zālē notika šīs lugas lasījums. Tā arī 
šobrīd ir populārākā no manām lugām.

Kādu gadu nekas nenotika, jo meistardarbnīcu gads 
bija beidzies, bet tad D. Grīnvalds saaicināja lugu auto-
rus kopā, tikāmies Rakstnieku savienības telpās un atkal 
rakstījām, lasījām darbus lomās, komentējām, smējāmies, 
bijām kopā, iedvesmojām un iedvesmojāmies. Labi zināmā 
kompānijā tikāmies vairākus gadus (līdz pat 2015. gadam). 
2013. gadā pēc D. Grīnvalda nāves drāmas sekciju vadī-
ja Lelde Stumbre, Jānis Jurkāns un Lauris Gundars. Kad 
dramaturgu vadīšanu pārņēma L. Gundars, tika prasīta 
dalības maksa. Omulīgā kompānija, kura RS gadiem pul-
cējās, draudzības iedvesmota, pajuka.

„Līču vilinājums“ tapa 2013. gadā. Esmu redzējusi, kā 
Latvijā lielās mājās paliek tikai vecāki, jo jaunie ir devu-
šies ārzemju peļņā. Ir iekopti ābeļdārzi, atgūti nacionali-
zētie lauki un senču mājas, bet īstu dzīvotāju vairs nav. Vai 
kāds brīnums, ja kāda auša meitene noskata skaistu māju, 
kurā, ja tic baumām, varētu tikt dzīvot? Vai nosodāms, ja 
reiz izdarītās kļūdas vecuma galā, vientulībā pamestam, 
gribas labot? Cilvēcisks smaids un laipns vārds tad var 
šķist pat veselas mājas vērts.

Iveta Salgrāve.“
Laipni lūdzu visus uz izrādi redzēt, kā autore atklāj 

atbildes šiem jautājumiem. Ierakstiet jau savā kalendāri! 
Izrādes:
Sidnejā –  sestdien, 15. maijā, plkst. 16.00 un
  svētdien, 16. maijā, plkst. 14.00.
Melburnā –  sestdien, 22. maijā, plkst. 16.00.

Uz redzēšanos!
Jānis Grauds

Laikrakstam „Latvietis“

SLT nākamā izrāde Sidnejā un Melburnā
„Līču vilinājums“ – izaicinājums un prieks!

Iveta Salgrāve.

niskā kustība – Lielā Talka – ir ļoti sva-
rīgs un būtisks pienesums mūsu nācijas 
kopības apziņai. Paldies jums par to!

III
Mēs varam apskatīt arī citu piemē-

ru – 2023. gada Dziesmu svētku noslē-
guma koncerta koncepcijā ir likts ļoti 
simbolisks nosaukums „Mūžīgais dzi-
nējs“. Dziesmu svētku kustība, kurai 
2023. gadā apritēs 150 gadu, tiešām ir 
kā mūsu nācijas mūžīgais dzinējs.

IV

Tikpat svarīga kā šī kultūras kus-
tība ir arī Lielās Talkas kustība, kas 
rūpējas par to vidi, kurā mēs dzīvojam 
un kurā mēs patiešām fiziski uztura-
mies. Protams, mēs domājam lielās 
kategorijās par visu Latvijas valsti, Ei-
ropu, pasauli, bet fiziski mēs vienmēr 
atrodamies kādā noteiktā vietā. Par to 
arī mums ir jārūpējas, lai šī vide būtu 
laba, skaista, tīra, cilvēkam draudzīga. 
Tas arī ir viens no Lielās Talkas uzde-
vumiem. Lielā Talka – kustība, kas pa-
stāv jau kādu laiku, – ir izaudzinājusi 
veselu jaunu cilvēku paaudzi, kuri jau 
no mazotnes, no pusaudžu laikiem ir ie-

mācījušies rūpēties par savu vidi. Tu kā 
cilvēks, ejot pa pasauli, redzi, kur kaut 
kas nav kārtībā, un tieši šis skats ir tas, 
ko veido šī Lielās Talkas kustība. Mēs 
ejam pa Latviju, skatāmies un redzam, 
ka Latvija principā ir sakārtota, tīra sa-
līdzinājumā ar daudzām citām valstīm. 
Daudzi no jūsu kustības ir bijuši citās 
valstīs, un tur uzreiz mums, latviešiem, 
krīt acīs tas, kas mums vidē īsti nepatīk.

Koordinatori no visas Latvijas, bie-
ži jūs paliekat it kā otrajā plānā, taču 
jums ir ārkārtīgi būtisks uzdevums to 

Lielā talka tuvojas
Turpinājums no 1. lpp.

 
Turpinājums 13. lpp.



6. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2021. gada 7. aprīlī

Dziesmu un deju ceļojums mākonī
Tikšanās mūzikā un sarunā ar latviešu dziedātāju un pianisti Katrīnu Gupalo

Varbūt tas tāds apstrīdams virs-
raksts, bet kā gan savādāk izskaidrot 
pasakaino priekšnesumu, kurš ceļo-
ja no Latvijas, saskārās ar rīkotājiem 
Amerikā un tad tika vairāk nekā 160 
klausītāju/skatītāju uztverts no visām 
pasaules malām. Tādi brīnumi varē-
ja notikt tikai, kad Latviešu kultūras 
biedrības TILTS priekšnieces Daces 
Aperānes un dziedātājas Katrīnas 
Gupalo radošie prāti uzbūra iespēju 
pārvarēt gada ilgstošo vīrusa ierobe-
žojumu, kas šķīra publiku no koncertu 
atskaņotājiem. Brīnumaini, klausītāji 
Ziemeļamerikā pāri okeānam 7. mar-
tā ar ZOOM palīdzību klausījās, skatī-
jās un piedalījās populārās dziedātājas 
un pianistes Katrīnas Gupalo koncertā 
no Latvijas.

Ievadā Dace Aperāne sveica spilg-
to dziedātāju un pianisti Katrīni Gupa-
lo kā jaunās Mūzikas un mākslas sē-
rijas Kultūras TILTS ievedēju: „Ceru, 
ka šodienas un turpmākie Kultūras 
TILTS pasākumi sniegs jums, klausī-
tāji, jaunus ieskatus par latviešu kul-
tūras daudzveidību un nozīmi mūsdie-
nās.“ Viņa pateicās dejotājai Gabijai 
Bīriņai par piedalīšanos šīs dienas uz-
vedumā un izteica atzinību Ronaldam 
Mežmačam un Modrim Bērziņam, 
kuru mākslinieciskie video bija tapuši 
īpaši šim koncertam. Stiliste Ieva Ka-
tana bija sagādājusi Gabijas Bīriņas 
tērpus. Programmā piedalījās arī biju-
šais Latvijas vēstnieks ASV, autors un 
tulkotājs Ojārs Ēriks Kalniņš un te-
cības vadītāja bija TILTS valdes locek-
le Iveta Grava. Tehniskais meistars 
bija Priedaines Jānis – Jānis Grigali-
novičs-Leja.

Katrīna Gupalo ir dziedātāja ar 
spējām uzburt krāsainas skaņu glez-
nas. Priekšnesumam viņa bija izvēlē-
jusies Imanta Kalniņa dziesmas ar ce-
rību pavairot interesi ārpus Latvijas šī 
Latvijā ļoti iecienītā komponista dar-
biem. Kalniņš ir it īpaši mīlēts Latvijā 
kā tautas sacelšanās simbols, un pir-
mās četras dziesmas bija no Latvijas 
Atmodas gadiem.

Pacilājošā Dziesma, ar ko tu sāk-

sies (Viktora Kalniņa vārdi), izteiks-
mīgi, kaut klusi, Katrīnas Gupalo balsī 
aicināja saprast, ka dziesma ir klie-
dziens. Piedziedājumā piedalījās Ņu-
džersijas Latviešu skolas piecas vecāko 
klašu meitenes, ar kurām bija strādā-
jusi mūzikas skolotāja Guna Pantele. 
Dzeguzes balss (Māra Čaklā vārdi) no 
divdesmit gadu cenzētās filmas Četri 
balti krekli Gupalo izpildījumā pie-
šķīra klavierēm pavēlīgu izteiksmi. 
Dūdieviņš (Vizmas Beļševicas vārdi), 
skaistie salīdzinājumi – dod dūnas 
gaišumu vakara bēdām – mākslinie-
ces balss, šķiet, izpaudās kā izmisīga 
lūgsna. Gabijas Bīriņas horeogrāfiskā, 
sensuālā tēlainība tuksnešainās klintīs 
un okeāna ūdens skaujās, kareivīgais 
temps Alvas zaldātīņi (Māra Čaklā 
vārdi) Gupalo balsī pieņēma atturīgu 
trauksmainību. Viscaur šīm dziesmām 
piemita meitenīgi valdzinoša noskaņa.

Pirms priekšnesuma otrās daļas 
Ojārs Kalniņš pastāstīja par savu sa-
darbošanos ar Imantu Kalniņu un viņa 
vēsti – laimīgi cilvēki brīvā Latvijā. 

Katrīna Gupa-
lo pateicās Dacei 
Aperānei par šī 
sarīkojuma izkār-
tošanu. Sekojošās 
dziesmas angļu 
valodā tulkojis 
Ojārs Kalniņš.

Let’s Sing of 
the Rivers (Vik-
tora Kalniņa oriģ. 
dzeja) skaista 
dziesma, vēl skai-
stāks dziedājums. 
Katrīna Gupalo 
lika upes viļņiem 
plūst viņai līdz. 

Elpo (Aināra Mielava vārdi) dzies-
mas temps vijās ar izteiksmīgi trauk-
smaino noskaņu. Butterfly’s Satiny 
Scent (oriģ. Tauriņa samtainā smarža, 
Maijas Līcītes teksts), liegais aicinā-
jums – mīli mani ...starp zvaigzni un 
sauli vedināja uz brūklenāja paklāja, 
kad diena vēl kautra. Pēc īsas Ivetas 
Gravas sarunas ar Gabiju Bīriņu, kura 
dzīvo Maiami (Miami), Florīdā, seko-
ja dziesma, Take it or Leave it (Ojārs 
Ēriks Kalniņš). Izteiktās domas par 
dzīves izvēlēm papildināja iepriekš fil-
mēts horeogrāfijas tēlojums.

Pēc  sarunas ar Katrīnu Gupalo, 
Gabiju Bīriņu un Ojāru Kalniņu klau-
sītāji varēja uzdot jautājumus. Noslē-
gumā, Viņi dejoja vienu vasaru (Māris 
Čaklais), rezonēja izjustā klavieru un 
balss izskanējumā.  Katrīna Gupalo 
spēj izraisīt vairums līdzsvarotu jūtu 
ar savu valdzinošo balsi, un viņai pie-
mīt arī klausītājiem ļoti svarīga īpašī-
ba – laba dikcija.

Līdz vasarai tiek plānoti vēl di-
vi-trīs Mūzikas un mākslas virtuā-
lo sēriju Kultūras TILTS pasākumi. 
Otrais Kultūras TILTS pasākums 

ZOOM sarīkojums.

Ņudžersijas skolas piecas vecāko klašu meitenes. No kreisās: 
Ella Damratoski (augšā), Katrīna Meixner (apakšā), Katrīna 
Beltiņa, Gabriela Pantele (augšā), Līva Kilgišova (lejā).
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Gabija Bīriņa.
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Nedrīkstam pado-
ties un ietekmēties no 
notikumiem un situācijā 
kādā mēs atrodamies. 
Nezina par nākotni varē-
tu traucēt Dziesmu svēt-
ku ieceres īstenošanu un 
rīkošanu Sentpolā (St. 

Paul), Minesota (ezeru zemē). Lai tas 
nenotiktu mums būs bieži jāpiemēro-
jas daudzām lietām un prasībām. Ideja 
rīkot Dziesmu svētkus Dvīņu pilsētās 
ir jau bijusi 2019. gadā un arī pirms 
tam. Bet kaut kādi neīstenojās.

Pirms tam bija jānotiek veselai 
virknei sarīkojumu, sākot ar Latvi-
jai 99 svētku balli, tad Celebrate Lat-
via 100 Sentpolas Landmark centrā, 
kur piedalījās vairāk nekā 600 dalīb-
nieku. Visi šie sarīkojumi un to labā iz-
došanās turpināja iedvesmot un iedro-
šināt jauno Rīcības Komiteju sekojošā 
sastāvā ir spējīgi, izdarīgi, izveicīgi, 
zinīgi, inteliģenti, pazīstami un aktīvi 
latviešu sabiedrībā: Ansis Vīksniņš, 
advokāts, Rīcības komitejas priekš-
nieks (tālr.: 651-686-4686), Baiba 
Olingere – vakara sarīkojumi, Zinta 
Pone – kasiere, folkloras programma, 
Indra Halvorsone – sekretāre, Lari-
sa Ozola – deju programma, Andrejs 
Lazda – finanšu komiteja, Andris 
Valdmanis – finanšu komiteja, Anna 
Hobbs – teātris, Benjamiņš Aļļe – 
mūzikas programma, Māra Pelēce un 
Jānis Barobs – sabiedrisko atttiecību 
(marketing) un sarīkojumu komiteja; 
dziesmu un deju nozaru māksliniecis-
kas vadītājas: Krisīte Skare – mūzi-
kas nozares vadītāja, Astrīda Liziņa – 
tautas deju lieluzveduma vadītāja.

Ansis Vīksniņš atstāsta, ko viņš ir 
dzirdējis par Minesotas Dziesmu svēt-
kiem: „Esmu dzirdējis lielu interesi 
par Minesotas Dziesmu svētkiem divu 
iemeslu dēļ. Pirmais, šie būs pirmie 
Dziesmu svētki Minesotā un interese 
apskatīt Dvīņu pilsētas un iepazīties ar 
Minesotas latviešu sabiedrību. Otrais, 
latvieši nepacietīgi gaida pandēmijas 
beigas un iespēju atkal tikties. Ceram 
un ticam, ka Minesotas svētki notiks 
tieši tad, kad latvieši būs noilgojušies 
pēc latviešu mūzikas un dejas.“

Un tā, 2022. gadā notiks XV Vis-
pārējie Latviešu Dziesmu un Deju 
svētki St. Paulā, Minesotā no 29. jū-

nija līdz 4. jūlijam.
Galvenā XV Dziesmu un deju 

svētku viesnīca būs Intercontinental 
St. Paul Riverfront 11 Kellogg Boule-
vard East, St. Paul, MN 55101.

Vairāki svētku sarīkojumi notiks 
Intercontinental telpās: kopkora mēģi-
nājums, atklāšanas akts, mākslas izstā-
de, tirdziņš, jauniešu balle un svētku 
vakariņas ar balli. Apmešanās viesnī-
cā $ 135,00 par nakti + nodoklis; vienā 
istabā var būt 1 līdz 4 iemītniekiem. 
Rezervējot istabu, jāiemaksā vienas 
nakts iemaksa, iemaksa nav atgūsta-
ma, izņemot gadījumu, kad svētki tiek 
atcelti vai atlikti neparedzētu iemeslu 
dēļ. Istabas par svētku cenu var rezer-
vēt jau tagad, zvanot Intercontinental 
St. Paul, tālr.: 651-292-1900 un minot 
Latvian Song and Dance Festival spe-
cial rate. Rezervācijas tīmekli varēs 
veikt, sākot ar 2021. gada jūniju.

Dziesmu un deju svētku atlaides 
istabu cenām būs pieejamas arī seko-
jošām viesnīcām St. Paulas centrā, ku-
ras atrodas netālu no Intercontinental 
viesnīcas:

Hyatt Place St. Paul Downtown – 
651-647-5000, plašas telpas, peld-
baseins, brokastis ieskaitītas istabas 
cenā, 8 minūšu gājienā no Interconti-
nental viesnīcas;

The St. Paul Hotel – 651-292-9292, 
vēsturiska, eleganta viesnīca, ar skatu 
uz Ordway koncertzāli (norises vieta 
koru un orķestra koncertiem), kā arī 
ar skatu uz Landmark centru un Rice 
parku, 6 minūšu gājienā no Interconti-
nental viesnīcas;

Doubletree by Hilton St. Paul 
downtown – 651-291-8800, plašs vies-
mīlības pakalpojumu klāsts, peldba-
seins, iekštelpas ejas savienojums no 
Intercontinental viesnīcas.

Holiday Inn St. Paul downtown – 
651-225-1515 atrodas pretī Xcel Ener-
gy Center – norises vieta Tautas deju 
lieluzvedumam. Īru krodziņš uz vie-
tas, 13 minūšu gājiens no Interconti-
nental viesnīcas.

Sentpola ir lielpilsēta tikai 7 jū-
dzes /12 km austrumos no Mineapo-
les. Minesotas vēsturiskā galvaspil-
sēta atrodas Misisipi upes krastmalā, 
skaistā vietā. Piecas lielas viesnīcas 
atrodamas pilsētas centrā, kur viesiem 
ērti apmesties, ieskaitot Intercontinen-
tal viesnīcu. Mašīnas varēs novietot 
viesnīcas stāvvietā (parking ramp).

Tautiešiem varbūt varētu intere-
sēt: Science Museum, Fort Snelling, 
atjaunotais Kapitolijs, Minnesota His-
tory Center, Summit Avenue, F. Scott 
Fitzgerald House, Childrens Museum, 
Railroad Museum, u.c.

St. Paulas katedrālē ieskaņas kon-
certu sniegs mūsu slavenais kompo-
nists Ēriks Ešenvalds!

Noteikti tiksimies visi! Sekosim 
presē, kā viss attīstīsies un attīstas!

Informācija par svētkiem atroda-
ma latviansongfest2022.org, e-pasta 
adrese: latviansongfest2022@gmail.
com sociālos medijos hashtag – #Lat-
vianSongfest2022

Jānis J. Dimants, Jr. M.D.
25. martā, 2021. gadā

Mineapolē, Minesotā, ASV

XV Vispārējie Latviešu Dziesmu un Deju svētki ASV
Sentpolā, Minesotā no 29. jūnija līdz 4. jūlijam, 2022. gadā

norisināsies svētdien, 18. aprīlī, 
plkst. 16.00 (EDT) Zoom. Šajā rei-
zē Interpretācijas plānotājs Pēteris 
Dajevskis sniegs interaktīvu referātu 
Latviešu scenogrāfa un mākslinieka 
Ēvalda Dajevska pasaule: pazīstamais 

un nepazīstamais. Informācija par 
Zoom saiti būs ievietota: www.tilts.org

Paldies māksliniecēm Katrīnai 
Gupalo, Gabijai Bīriņai, rakstniekam 
Ojāram Ērikam Kalniņam, Latviešu 
kultūras biedrībai TILTS, tās valdes 
loceklei Ivetai Gravai un priekšniecei 
Dacei Aperānei par vērtīgo pēcpus-
dienu un iespēju „atklāt jaunas di-

mensijas Imanta Kalniņa apburošajā 
dziesmu pasaulē“ (D. Aperāne).

Mākonītis aizpeldēja, atmiņā at-
stājot Imanta Kalniņa melodiski ievel-
košās dziesmas un Katrīnas Gupalo 
nepiespiesti glāstošo enerģiju.

Uz redzēšanos 18. aprīlī!
Anda Sūna Kuka (Cook)

Laikrakstam „Latvietis“

Dziesmu un deju ceļojums...
Turpinājums no 6. lpp.
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Jau izaugusi paaudze, kura var 
atļauties jautāt: Kas bija Lilija Dzene?

Visīsākā atbilde: „ Lilija Dzene (dz.Mača, 
25.07.1929. – 3.10.2010), Latvijas teātra vēstur-
niece, kritiķe un rakstniece, emeritētā zinātnie-
ce, Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda locekle 

un Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere, dzimusi Vecpiebalgā, bet 
jau vidusskolas laikā dzīvojusi Rīgā, tēvabrāļa režisora un 
pedagoga Emīla Mača un Dailes teātra aktrises Lilijas Žvī-
gules ģimenē, tā pietuvojoties teātra pasaulei. Studējusi Lat-
vijā žurnālistiku un Maskavas Vissavienības Teātra mākslas 
institūta Teātra zinātņu fakultātē. Kopš 1953. gada publicē-
jusi vairāk nekā 400 rakstu par teātri, monogrāfiju Drāmas 
teātris (1979), radījusi aktieru monogrāfiju žanru Latvijā ar 
grāmatām par Mirdzu Šmitheni, Kārli Sebri, Lidiju Frei-
mani, Elzu Radziņu, Hariju Liepiņu, Alfredu Jaunuša-
nu, Jāni Kubili, Eduardu Pāvulu, Maču dzimtu, latviešu 
aktieriem trimdā, līdzdarbojusies teātra zinātnes pētījumos 
un enciklopēdijā Teātris un kino biogrāfijās. Lilijas Dzenes 
radošais darbs gandrīz sešdesmit gadu garumā ir stūrakmens 
Latvijas teātra zinātnē. (Arvis Ostrovskis, apgāda Mansards 
sabiedrisko attiecību pārstāvis.)

Vai man ir pamats rakstīt?
Lilija Dzene bija apburoši harizmātiska personība – 

fiziska un garīga skaistuma iemiesojums. Par tik dižiem 
cilvēkiem kā viņa varētu atļauties rakstīt tikai tikpat di-
ženie. Bet kur lai tādus pietiekamā daudzumā ņem? „Viņa 
garīgais cilvēks neietilpa viena mūža robežās. Tas nebūtu 
iespējams arī tad, ja dzīvošanai būtu piešķirts simtgadu 
limits,“ tā par Pēteri Pētersonu reiz rakstīja Lilija Dzene. 
Šos vārdus droši var attiecināt uz rakstītāju pašu.

Man ir tikai viens attaisnojums, kālab atļaujos šeit iz-
teikties – milzīga pateicība Liktenim, lēmušam ar izcilo te-
ātra kritiķi un rakstnieci satikties. Un ne tikai satikties vie-
nā laikā un telpā, – bet pat aprūpēt puķes dārzā, sauktā par 
LATVIEŠU TEĀTRI. Lūk, Lilijas Dzenes vērtējums par 
apgādu Likteņstāsti darbu jau 1994. g. rudenī: „„Es varu 
pateikt tikai to, ko autors priekšā uzrakstījis“ – šis agrāk 
iemīļotais aktieru joks sen izgājis no modes. Mūsdienās 
mākslinieki ir kļuvuši visai runātīgi, un daudzi no viņiem – 
arī apbrīnojami labi rakstītāji. Ar šo faktu ir jārēķinās vi-
siem, kas rakstījuši vai gatavojas radīt monogrāfijas par 
mūsu skatuves darbiniekiem. Ja tādas vispār vēl būs... Ir ie-
stājies memuārliteratūras ziedu laiks, kad ikvienam gribas 
sevi izgaismot ar tiem laikmeta griežu prožektoriem, kas 
izslēdz spilgti sarkanos filtrus un dod vismazāko ēnu. Arī 

aizliegtais laužas 
atklātībā. Me-
muārliteratūras 
plūsmā nozīmīgu 
un savrupu vie-
tu ieņem apgāda 
„Teātra anekdo-
tes“ izdotie „Lik-
teņstāsti“. Grā-
matu sērija. Un 
nu parādījies jau 
septītais, lasītāju 
gaidīts un pie-
prasīts. Grāma-
tu apgāds dažos 
gados izveidojies 
par plaši izvērstu 
un nozīmīgu kul-
tūras dzīves fak-

toru, kuram pat 
vairs īsti nepie-
stāv sākotnēji ar 
teātra anekdošu 
vākšanu saistītais 
vieglprātīgais no-
saukums. Bet var-
būt viss ir pareizi: 
šajā ačgārnajā 
laikmetā ne viena 
vien solīda iestā-
de kļūst savā dar-
bībā patiesi anek-
dotiska, kālab lai 
negadītos gājieni, 
kas ir visnotaļ ie-
priecinoši. (..)

„Likteņstāstu“ 
bibliotēka ir unikāla. Otras tādas pasaulē nebūs. (Pasvīt-
rojums mans – A.M.) Te publicējušies aktieri, kas turpina 
Rutku Tēva tradīciju – literatūra un teātris.“

Arī ar Lilijas Dzenes svētību un palīdzību (visvairāk – 
kopā ar teātra zinātnieci Ritu Melnaci, apkopojot un sa-
gatavojot publicēšanai trimdas latviešu – bijušo Drāmas 
teātra aktieru likteņstāstus) izdevām 15 teātra ļaužu likteņ-
stāstu grāmatas. Jaunākos laikos nez vai iznākusi tāda en-
ciklopēdija vai grāmata par teātri, kurā nebūtu kāda atsau-
ce uz Likteņstāstiem, uz kādu no mūsu iemūžinātajām 225 
atmiņu pērlēm. Daudziem skatuvniekiem tā ir, bija un pali-
kusi vienīgā nopietnā publikācija... Likteņstāstu redaktorei 
un rakstniecei Guntai Strautmanei tas prasīja 20 mūža 
gadus, kurus viņa atzinusi par brīnišķīgāko laiku dzīvē.

Likteņstāsts tomēr tika uzrakstīts!
Protams, es nereti tiku piedomājusi par to, ka arī Lili-

jai Dzenei pašai būtu vajadzējis uzrakstīt īso likteņstāstu. 
Tāds, pateicoties Intas Kārkliņas intervijai žurnālā Sie-
viete, tapa un tagad lasāms arī jaunajā grāmatā. Dialogā 
Rūpju dienā nevienu nevajag laist iekšā bija satikušās di-
vas sirds gudras žurnālistes un teātra pasaules pazinējas – 
Inta un Lilija, lai gan ar dažādu dzīves un pieredzes stāžu.

Šī intervija ir ļoti būtiska grāmatas sastāvdaļa, tālab arī 
citēšu vairākus fragmentus. „Kāpēc daudziem interesē ma-
nas domas? Un parasti tādos brīžos sajūta ir jocīga, jo pati 
tā esmu sēdējusi un taujājusi kopš 1963. gada, kad pirmoreiz 
aizgāju pie Mirdzas Šmithenes un sāku viņu „pratināt“. (..) 
Manuprāt, intervija ir tāda sakopšanās, sevis parādīšana 
un prasme aizvadīt no tā, par ko nevajadzētu pašai runāt un 
citus informēt. (..) Rīgā pēckara gados es dzīvoju tantes un 
krusttēva ģimenē. Un šī ģimene bija tāda, kas, izņemot teātri, 
nekā cita nezināja. (..) Tūlīt pēc vidusskolas iestājos Žurnālis-
tikas fakultātē, cerēdama pievērsties mākslas vēsturei. Taču 
piecdesmitajos gados specializēties uz mākslām nebija iespē-
jams. (..) Taču par aktrisi nekad negribēju būt. To atkārtoju it 
bieži, jo, pēc aktieru domām, kritiķi ir tikai tie, kas saskābuši 
aiz dusmām par to, ka paši nav varējuši tikt uz skatuves. (..) 
No darba biogrāfijas daži fakti pilnīgi izkrīt. Anketās ir, bet 
manās atmiņās nedzīvo. Ne tas laiks, kas aizvadīts „Cīņas“ 
redakcijā, ne tas, kas Kultūras ministrijā. Bet par ļoti lai-
mīgu un saskanīgu darbības posmu uzskatu tos gadus, kuri 
nostrādāti Zinātņu akadēmijā. (..) Pati vēl par daudz grozos 
cilvēkos un iztērējos mazajos rakstiņos (nez kāpēc daudziem 
izdodas mani pierunāt, un es apsolu). Vajadzētu kaut ko lie-
lāku darīt. (..) Kamēr cilvēks dzīvo līdzās, mēs viņa neatkār-
tojamību pilnībā neaptveram. (..) Jā, Piebalgā ir manas tēva 

Advokāte – diplomāte – leģenda
Lilija Dzene
Apgāds „Mansards“ un Latvijas Kultūras akadēmijas E. Smiļģa Teātra muzejs laidis klajā grāmatu „Lilija Dzene. Izmeklēti raksti.“
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Grāmata „Lilija Dzene. Izmeklēti raksti.“
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Lilija Dzene apgāda „Likteņstāsti“ 
grāmatu svētkos. 1992. g. 1. martā.
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Latvijas Radio saturu klausās aizvien vairāk
Klausītājs ir pamanījis un novērtējis

Latvijas Radio kanālu klausīšanās 
laika daļa ziemas – pavasara periodā bi-
jusi 36,4%, kas ir par 1,6% vairāk, nekā 
2020. gadā, liecina jaunākie Kantar au-
ditorijas pētījuma dati. Pozitīvu tendenci 
uzrāda visas sabiedriskā medija radiosta-
cijas. Nemainīgi klausītākā radiostacija 
Latvijā ir Latvijas Radio 2 gan pēc tirgus 
daļas (18,3%), gan dienā sasniegtās audi-
torijas (vairāk nekā 200 tūkstoši klausī-
tāju). Kopumā Latvijas Radio kanālu sa-
turu klausās 769 tūkstoši cilvēku nedēļā.

„Lai arī sabiedriskā radio būtiskā-
kā prioritāte ir satura kvalitāte, ne sa-
sniegtās auditorijas kvantitāte, dati uz-
rāda pozitīvu un ļoti patīkamu tendenci. 
Klausītājs ir pamanījis un novērtējis 
sabiedriskā radio satura stiprināšanu – 
tas kļūst aizvien bagātāks, tematiski 
daudzveidīgāks un acīm redzami arī 
saistošāks. To klausās ilgāk. Un tas ir 
augstākais novērtējums, ko medijs var 
saņemt,“ uzsver Latvijas Radio valdes 
priekšsēdētāja Una Klapkalne.

„Nesen šo sulīgi apsprieda Twitter 
lietotāji – kāds Latvijas Radio 1 prog-
rammas dēļ nopircis jaunu radioaparā-
tu, kāds cits tik ļoti aizrāvies ar „Kultūras 
rondo“ satura klausīšanos, ka nespējis 
koncentrēties darbam. Vēl kāds, ar auto 
piebraucot pie mājas, palika sēžot, lai 
līdz galam noklausītos Vakara pasaciņu. 
Liels paldies ikvienam un katram par 
uzticību un novērtējumu Latvijas Radio 
darbam!“, pateicas U. Klapkalne.

Jaunākie Kantar dati liecina, ka 
2020. gada ziemas – 2021. gada pavasa-
ra periodā klausītākā radiostacija Latvijā 

nemainīgi ir latviešu populārās mūzikas 
kanāls Latvijas Radio 2 ar 18,3% klausī-
šanās laika daļu, nedēļā sasniedzot 449 
tūkstošus klausītāju. Raidstaciju TOP3 
trešo vietu ieņem informatīvi analītiskā 
programma Latvijas radio 1 ar 9,8% tir-
gus daļu un 339 tūkstošiem klausītāju.

Mazākumtautību valodās raidošā 
Latvijas Radio 4 – Doma laukums sa-
sniegtā nedēļas auditorija ir 157 tūkstoši 
klausītāju ar 4,1% klausīšanās laika daļu. 
Jauniešu multimediālās platformas Lat-
vijas Radio 5 – Pieci.lv nedēļas auditorija 
bijusi 160 tūkstoši klausītāju (3,3% klau-
sīšanās laika daļa), Latvijas radio 3 – Kla-
sika 89 tūkstoši (0,8%), savukārt Latvijas 
Radio 6 – NABA 27 tūkstoši (0,1%).

Sabiedriskais medijs Latvijas Radio 
veido 6 programmas: informatīvi ana-

lītiskā programma Latvijas Radio 1 ar 
lielāko Ziņu dienestu starp radiostaci-
jām Latvijā, populārās latviešu mūzikas 
programma Latvijas Radio 2, vienīgā 
klasiskās mūzikas raidstacija Latvijas 
Radio 3 – Klasika, Latvijas Radio 4 – 
Doma laukums ar apraidi krievu un ci-
tās mazākumtautību valodās, jauniešu 
satura multimediālā platforma Latvijas 
Radio 5 – Pieci.lv, kā arī dažādās mū-
zikas kanāls Latvijas Radio 6 – NABA.

Ieva Aile,
Komunikācijas un multimediju daļas 

vadītāja
26.03.2021.

Red.: Latvijas Radio visas program-
mas var klausīties internetā: https://
latvijasradio.lsm.lv/lv/tiesraide/

mājas. Bet manas īstās mājas tomēr ir Kārļa Skalbes „Saul-
rieti“. Jo jūtu arī, ka varētu nebūt tā, kā ir tagad. Ja nebūtu 
iets, darīts, kārtots, strādāts. (..) Savās iecerēs jau es varu nez 
kādus uzrakstāmo grāmatu plānus sastādīt un aprakstāmo 
varoņu vārdus minēt, bet reāli to izdarīt nav viegli. Nav. ... Jo 
viss tak noteikti jāizdara un tieši tobrīd. Lai tik būtu lielāks 
līkums ap rakstāmgaldu. Un tikai tad, kad galīgi vairs nav 
kur sprukt, ierullējos dīvāna stūrī un sāku rakstīt. (..) Rakstu 
ar roku – vienreiz, divreiz, vēl trešo reisi... Tikai tad vīrs vai 
mašīnrakstītāja man pārraksta. (..) Un tad, kad uzrakstītais 
ir no mājas ārā, es esmu līksma! Un mana līksme ir tik liela, 
ka brīžiem pat vienaldzīgi, kad to publicēs un vai par to maz 
maksās. (..) Patīk rakstīt dienasgrāmatas (vienas lapiņas ap-
jomā piefiksēt visu, kas tajā dienā licies interesants).

Ja par starta punktu ņemam 1950. gadu, kad Lilija 
Dzene kopā ar Maiju Augstkalnu publicēja pirmo nopiet-
no teātra recenziju laikrakstā Padomju Jaunatne un pēdējo 
ierakstu dienasgrāmatā 2007. gada Ziemassvētkos – piec-
desmit septiņus gadus Lilija Dzene ir bijusi latviešu teātra 
advokāte un diplomāte – aizstāvot dramaturga, režisora, 
aktiera un skatītāja intereses. Viņa ir viena no tiem reta-
jiem vārda māksliniekiem, kuri centušies un kuriem tiešām 
padevies – vienlīdz objektīvi aizstāvēt visu šo četru, nereti 
konfliktējošo, interešu grupu intereses. Un atbalsta punkti 
tam ir bijuši trīs – darba čaklums, pietāte pret līdzcilvē-
kiem un gandrīz neticami liela paškritika.

Pārtopot par leģendu...
Kad biju izlasījusi grāmatu, vairākkārt sazinājos ar Ritu 

Melnaci, kura bija veikusi ļoti smago Lilijas Dzenes dienas-
grāmatu fragmentu atlasīšanu, personu atšifrēšanu un tekstu 
ievadīšanu datorā. Rita, kura par darbu nav pieradusi sūdzē-
ties, man pastāstīja ne tikai to, ka mūža draudzene viņai die-
nasgrāmatas novēlējusi ar vārdiem: „Tu zināsi, ko ar to da-
rīt...“ „Jā, man bija lemts daudz būt kopā ar Liliju arī viņas 
dzīves izskaņā, kad, kā viņa pati teica – sirds ķirurgs Pēteris 
Stradiņš vēl kādus gadus pie dzīves piedāvināja klāt. Gā-
jām uz teātriem, kopā noskatījāmies arī izrādi „Leo. Pēdējā 
bohēma“, kam pirmizrāde bija 2010. gada septembrī. Pavi-
sam drīz un klusi Lilija savā dzīvoklī aizvēra acis, paguvusi 
vien piezvanīt Silvijai Radzobei: „Izsauc, lūdzu, ātros...“

Atskatījusies aktieru bēres, kurās bieži vien pavadītāji 
aizrunājās galīgi šķērsām, Lilija bija noteikusi, lai viņai no-
skaita vienīgi Tēvreizi. Tā arī teātrī darījām. Lilijas šķirsts 
Nacionālā teātra Baltajā zālē burtiski pazuda ziedos. Pa-
rasti jaunās meitenes ziedus sakārto lielos pītos grozos, bet 
Lilijas ziediem vietas tur nepietika...“, tā Rita Melnace.

Laiks rādīs, cik ilgi un kā būs lemts skanēt Lilijas Dzenes 
vārdam, – vai viņas vārdā nosauks kādu balvu un stipendiju. 
Lai nu kā – Izmeklētajiem rakstiem vajadzētu būt katra jaunā 
teātra pasaules cilvēka rokasgrāmatai. Un grāmatās par teātri, 
ja vien dzīvos latviešu valoda, vēl pēc simtiem gadu personu rā-
dītājā un atsaucēs būtu jāparādās LILIJAS DZENES vārdam.

Anita Mellupe,
speciāli laikrakstam „Latvietis“

Advokāte – diplomāte – leģenda
Turpinājums no 8. lpp.

Latvijas Radio ēka.
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Spilvens! 
Piedāvājums spēkā 
no 1.aprīļa

Vai naktīs nevarat ie-
migt? Vaina drošvien ir 
jūsu vecā, izgulētā, sen 
ārā metamajā spilvenā. 
Fui!

Piedāvājam katram latvietim jau-
no, izcilo Pīrāg-Pillow!

Kas ir mums mīļāks, par no krāsns 
svaigi izņemtiem pīrāgiem? Tagad jūs 
savu galviņu varat likt uz pīrāga! Pī-
rāg-Pillow ir pīrāgs jūsu gultai, jūsu 
galvai! Gulēsiet, sapņosiet kā īsts latvietis! Spilvens ir ne 
vien mīksts un mīlīgs, bet, to ieštepselējot, varat ieslēgt 
siltumu, atdarinot to silto krāsns pīrādziņu. Ieslēgt var arī 
smaržu! No jūsu siltā pīrāga maigi izgaros burvīga, svaigi 
cepto pīrāgu smarža. Jūsu gulta pārvērtīsies par paradīzi – 
latvisku virtuvi!

Šis prieks nebūt nav domāts tikai jums, bet ir domāts 
arī par jūsu sunīšiem, kaķīšiem! Pīrāg-Pillow forma ir tieši 
domāta kā vieta, kurā var ieritinināties jūsu mīļie mājas 
dzīvnieciņi. Neliedziet viņiem to prieku, to siltumu un 
smaržu! Visi kopā nakti pavadīsiet pīrāgu paradīzē! No rīta 
pamodīsieties ar smaidiem sejā.

Pasūtiniet jūsu Pīrāg-Pillow šodien! Pasūtiniet divus, 
trīs, četrus! Pasūtiniet duci!

Šodienas piedavājums ir viens par zemo $19,99 cenu, 
bet divi par izdevīgo $39,98, un ducis par vēl izdevīgāku – 
$239,88! Piegāde ieskaitīta.

Šis kvalitatīvais pīrāgs jums uzticīgi kalpos gadiem un 
ir ražots Latvijā, slavenajā Jelgavas Spilvenu Fabrikā, sa-
darbībā ar konditoreju Liepājas Gardumiņš.

Zvaniet bezmaksas telefonam: 1-800-Pirag-Pillo, vai 
pasūtiniet mājaslapā: www.Pirag-Pillow-Paradize.com.

Zvaniet šodien, zvaniet uzreiz! Katra nakts bez Pī-
rāg-Pillow ir kā nakts bez laimes!

Šim pīrāgam nekad nebūs abi gali apdeguši! Būs tikai 
jāsavaldas, lai naktī neapēstu savu Pīrag-Pillow!

Saldu dusu visiem vēlot,
AB

Laikrakstam „Latvietis“
* * *

Garezers! Garezers! Garezers!
Tautieši! Vai esat nevaldāmi noilgojušies pēc Gaŗeze-

ra? Pateicoties vīrusam, neesat varējuši braukt uz Gaŗeze-
ra? Jūsu bēdas var beigties! Ja jūs netiekat uz Gaŗezeru, 
tad Gaŗezers nāks pie Jums!

Sākot ar 1. aprīli, Jūs varēsit pasūtīnāt īstu, dzidru 
Gaŗezera ūdeni, smeltu no paša ezera, ar gādīgām latviešu 
rokām! To piegādās nekavējoši uz Jūsu mājām!

Par $25,00 ziedojuma, garezerieši Jums aizsūtīs mazu 
skaistu stikla pudelīti ar Gaŗezera ūdeni! Pudelīte nāk uz-
vērta uz ķēdītes, kuru varat valkāt ap kaklu.

Par $50,00 Jūs varat pasūtīnāt līdz 10 galoniem Gaŗeze-
ra ūdens, Jūsu mājas zivju akvārījam! Par papildus $25,00, 
viņi ūdenī ieliks arī dažas mazas zivtiņas!

Ja ar to nepietiek, garezerieši Jums nogādās 200 galo-
nus Gaŗezera skaidrā ūdens Jūsu mājas burbuļvannai – hot 
tub! Izmaksa – nieka $500,00!

Ja gribat apžilbināt savus radus un draugus, par 
$1 000,00 gaŗezerieši Jums ar tanker truck nogādās 1 000 
galonus Gaŗezera ūdens, Jūsu peldbaseinam!

Par visu domāts, par visu gādāts! Neļausim nevienam 
vīrusam mūs šķirt no mūsu mīļā Gaŗezera!

Pasūtiniet Jūsu ūdeni šodien! Pasūtiniet vairākus tilpu-
mus, gan sev, gan draugiem!

Zvaniet nekavējoši Gaŗezera speciālai hotline: 
1-800-GRIBU-H20! Pasūtinājumus pieņem arī mājaslapā: 
www.ManLotiVajagGarezeraUdeni.com!

Visi pasūtinājumi nāk ar tā saucamo Certificate of 
Authenticity, ar vairākiem oficiāliem parakstiem. Nepie-
ņemat viltus piedāvājumus! Pieņemiet tikai īsto Gaŗezera 
ūdeni!

Pirmie simts pasūtinājumi arī dabūs vienu 100 mārciņu 
maisu ar īstām Gaŗezera pludmales smiltīm! Nekavējaties, 
nepaliekat bez smiltīm!

Visiem slapju vasaru vēlot,
Gaŗezera Ūdens Distribūcijas Pārvaldes vārdā,

Vilnis Straume
Laikrakstam „Latvietis“

* * *

„Ātrāk leksi, ātrāk tiksi!“ – Rīgas maratons 2021!
Sūdzības par to, kā darbojas valdības departamenti ir 

ikdiena un pelnīti! Bet ne, kas attiecas uz Latvijas Apvie-
nība Sportam un Kustībai (LASUK)! Šī organizācija ir jau 
lieko reizi pierādījusi sevi kā kompetentu un tālredzīgu, 

Aprīļa ziņas
Piedāvājumi spēkā no 1. aprīļa

Pīrāg-Pillow.

Garezera ūdens piedāvājums.

 
Turpinājums 11. lpp.
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2021. gadā atzīmējam Latvijas un Ja-
pānas draudzības simtgadi, jo Japāna bija 
viena no pirmajām valstīm, kas atzina tikko 
neatkarību ieguvušo Latviju. Japāna Latvi-
ju atzina de facto 1919. gada 10. janvārī, de 
iure 1921. gada 26. janvārī.

Neatkarīgās Latvijas valsts pastāvēšanas 
gados pirms 2. Pasaules kara Japāna bija vienīgā Āzijas 
valsts, kurai bija pārstāvniecība Latvijā, savukārt Latvi-
jas Republika atvēra goda konsulātu Tokijā. 1923. gada 
31. maijs uzskatāms par Latvijas un Japānas diplomātisko 
attiecību reālo sākumu, jo no šī datuma Latvijā oficiāli savu 
darbību uzsāka Japānas valdības delegāts, diplomāts Sen-
taro Ueda. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gada 
5. septembrī Japāna atzina Latvijas Republiku un 10. ok-
tobrī atjaunoja divpusējās attiecības ar Latviju.

Japānā ir vecākā monarhija pasaulē, kuras saknes snie-
dzas 7. gs. pirms mūsu ēras. Japānas imperators ir Japā-
nas valsts galva, kā arī imperatoru dzimtas galva. Saskaņā 
ar Japānas konstitūciju, imperators ir valsts un tautas vie-
notības simbols. Papildus tradicionālajai laika skaitīšanai, 
tiek arī uzskaitītas imperatoru valdīšanas ēras. Piemēram, 
iepriekšējā imperatora valdīšanas ēra saucās Heisei ēra 
un ilga 30 gadus (no 1989. gada 8. janvāra līdz 2019. gada 

Atzīmējot Latvijas un Japānas draudzības simtgadi
 Nodarbības Bērnu klīniskās universitātes slimnīca

 
Turpinājums 14. lpp.

Nodarbības Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā.
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vienmēr uzlabojot sportu un kustību 
Latvijā!

LASUK priekškustētāja, kā viņi 
to sauc, ne priekšsēdētāja, Ilze Bizīte, 
preses konferencē atklājusi jaunu pie-
eju pasaulē slavenajam Rīgas mara-
tonam. Maratoni ir garlaicīga ikdiena 
vairākās pilsētās pasaulē un mēdz iz-
raisīt tautā žāvas. Bīzīte atklājusi, ka 
pēc intensīvas un ilgstošas apsprieša-
nas, LASUK ir izgudrojusi veidu, kā 
padarīt Rīgas maratonu par interesan-
tāku un latviskāku. Sākot ar šo gadu, 
Rīgas maratonā būs aizliegts skriet, 
bet atļauts tikai lekt polkas solī. Vai ir kāds dejas solis mī-
ļāks latviešiem kā polka? Tas pat ir mūsu gēnos! Tātad, 
Bizīte saka: nost ar skriešanu, sākam beidzot lekt! Polkas 
slavenais solis ir: viens, divi lec un viens, divi lec, utt.

Par šo jaunumu Latvijas Deju Federācija sajūsmā de-
vusi savu atbalstu. Tās priekšsēdis Zigurds Dārziņš teicis, 
ka beidzot nākuši pie prāta un polkas solis maratonā pada-
rīs Latviju laimīgāku, skaistāku.

Lai gādātu, ka visi dalībnieki pareizi lec polkas soli, 
ik pa dažiem metriem būs novietoti deju soļu tiesneši, 
kuri vēros katru soli. Ja kāds pareizi neleks, to ar lielu 
āķi izvilks no sacīkstes. Lai palīdzētu lecējiem, marato-
na maršrutā būs novietotas Latvijas deju kapelas, kuras 
skaitliski ir pietiekāmi daudz, lai noklātu visas maratona 
26 jūdzas. Kapelas spēlēs gan tautas dejas, gan ziņģes! 
Dalībnieki un skatītāji varēs dziedāt līdzi. Bizīte garan-
tē, ka būs jauki, skaisti un pat aizraujoši! Pieteikušās ir 
vairākas Latvijas deju kopas, kurām jau ir spēcīgs tre-
niņš polkas solī. Varēs maratonā piedalīties arī tautas 
tērpos un pastalās. Lielās firmas NIKE un Adidas solī-
jušās saražot maratonam piemērotus tērpus – latvisko-
tas īsās sporta bikses, krekliņus un zeķes ar tautiskiem 
rakstiem.

Dažas kaimiņu valstis, ieskaitot Poliju, Lietuvu un Vā-

ciju, izteikušas lielu interesi Latvijas jaunajai maratona 
pieejai, un ir teikuši, ka nopietni apsver arī pāriet uz pol-
kas soli. Vācu sporta ministrs Joahīms Kasundtheit teicis: 
„Pārtrauksim taču vienreiz to stulbo skriešanu un sāksim 
foršo polku! Cepuri nost latviešiem! Prosit!“

Būs arī speciālas godalgas uzvarētājiem. Būs vīriešu, 
sieviešu un bērnu kategorijas, kā arī jauna kategorija tiem, 
kuri nav droši, kurā kategorijā viņi pieder. Visiem atļauts 
piedalīties.

Pasaules prese pieteikusies raidīt Rīgas jauno maratonu 
pa visu pasauli! Tas būs notikums, kas atkal cels Latviju 
pasaules redzeslokā.

Bizīte ziņo, ka maratonam varēs pieteikties, sākot ar šī 
gada 1. aprīli, ejot uz LASUK speciāli maratonam izvei-
dotās mājaslapas: www.gribulekt.org.

Uz tikšanos pie starta līnījas Rīgā! Būsim vienoti savā 
raitā polkas solī! Maratona devīze: Ātrāk leksi, ātrāk tiksi!

Es gribēju polku lekti
Jau no paša šūpulīš‘!
Nu varēšu polku lekti
Visā Rīgas garumā!

Tautmīlis Klucis,
Ziņu portālam „Blefi.lv.“, Sporta speciālais korespondents

Laikrakstam „Latvietis“

Aprīļa ziņas
Turpinājums no 10. lpp.
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Vita Gaiķe: Kurā 
gadā pārcēlies uz dzīvi 
Latvijā?

Jūlija Gifford: At-
braucu 2007. gada va-
sarā, kad iestājos Rīgas 
Stradiņa Universitātes 

bakalaura programmā – es studēju 
starptautiskās attiecības. Tas bija inte-
resants laiks, kad pārcelties uz Latviju, 
jo neilgi pēc tam iestājās ekonomiskā 
krīze, kur Latvija it sevišķi cieta. Mani 
kā studentu tas neskāra un īstenībā 
diendienas gaitās nejutu nekādu star-
pību. Bet dati liecināja par ko citu, un 
vēl joprojām var manīt sekas tam, ka 
cilvēki bija veikuši lielus ieguldījumus 
un nebija spējuši atmaksāt bankā ņem-
tos kredītus.

Vita Gaiķe: Kāpēc nolēmi pārcel-
ties uz Latviju?

Jūlija Gifford: Bija vairāki iemes-
li, kuri kopā noveda mani pie šī lēmu-
ma.

Pirmkārt, es īsti nezināju, ko es gri-
bu studēt. Studijas Kanādā ir dārgas, un 
nebiju gatava samaksāt tik lielu naudu 
par studiju programmu, par kuru nebiju 
100% sajūsmināta. Tajā laikā studijas 
RSU maksāja ap 700 latus gadā, līdz ar 
to likās, ka tā ir laba iespēja iegūt gan 
pieredzi, gan izglītību par labu cenu, lai 
pēc tam labāk zinātu, ko vēlos dzīvē.

Otrkārt, bija mūžīgais latvietības 
jautājums, kuram gribēju pievērsties. 
Es biju bijusi 2x2 Austrumvirdžīnijā, 
kur daudz reflektēju par to, kāpēc es tik 
daudz laiku un resursus veltu latvietī-
bas uzturēšanai Ziemeļamerikā. Es no-
nācu līdz secinājumam, ka jābrauc uz 
Latviju drusku padzīvot, lai labāk sa-
prastu, kam tas ir domāts un ko es varu 
sniegt tajā lielajā latvietības jautājumā.

Savienojot šos abus faktorus, sa-
pratu, ka aizbraukt uz Latviju pastu-
dēt (tajā laikā man nebija plānu tik ilgi 
palikt) ir izdevīgs un man interesants 
solis. Ilgi nedomāju – sazvanīju uni-
versitāti, pieteicos, un aizbraucu! Par 
laimi mani paņēma universitātē, jo 
man nebija plāns B.

Vita Gaiķe: Vai pirms tam daudz 
biji ciemojusies Latvijā?

Jūlija Gifford: Jā, es biju bijusi 
vairākas reizes ar ģimeni. Tad pēc tam 
ar Sveika, Latvija! un vēlāk vēl ar uzstā-
šanos Eslingenā. Tie ceļojumi vienmēr 
bija vasarā, un vienmēr uz pietiekami 
īsu laiku. Man vienmēr palika ziņkārī-
ba par to, kā tas ir – dzīvot Latvijā, kāda 
ir tā ziema. (Spoiler alert – auksta!)

Vita Gaiķe: Ar ko nodarbojies?
Jūlija Gifford: Šobrīd es vadu 

manis dibinātu satura mārketinga un 
sabiedrisko attiecību aģentūru, vār-
dā Truesix. Mēs esam pieci cilvēki 
un strādājam ar Latvijas tehnoloģiju 
uzņēmumiem un startupiem (vai kā 
latviski ir pareizi teikt – jaunuzņēmu-
miem), lai viņus padarītu redzamus 
starptautiskajā tirgū.

Mana komanda apmeklē daudzas 
starptautiskās tehnoloģiju konferen-
ces, un lai mēs izceltos no pūļa, vel-
kam galvās Brigitas Strodas (Austrā-
lijas latvietes) darinātos kroņus. Tā ir 
bijusi ļoti veiksmīga ideja (Jāatzīst, tā 
bija manas mammas!), tagad pa visu 
Eiropu mūs atpazīst un nāk klāt paru-
nāties, savukārt mums ir iespēja stāstīt 
par Latviju un par mūsu klientiem.

Vēl es esmu redaktore Labs of Lat-
via tīmekļa vietnē, kur es rakstu par 

Latvijas startup veiksmes stāstiem.
Es agrāk stāstīju par manu mērķi 

atrast savu lomu latvietībā, nu šāds 
ir viens no tiem. Mani sajūsmina, ka 
es varu izmantot savas zināšanas, lai 
palīdzētu Latvijas uzņēmumiem augt, 
kļūt konkurētspējīgiem starptautiskajā 
tirgū, celt Latvijas ekonomiku, un galu 
galā, nest Latvijas vārdu pasaulē.

Vita Gaiķe: Kā pavadi brīvo laiku?
Jūlija Gifford: Šobrīd, kā lielākā 

daļa pasaules, esmu ierobežota savās 
aktivitātēs dēļ pandēmijas. Mājās sē-
žot, pavadu laiku taisot rokdarbus, 
man patīk adīt, šūt un šobrīd mēģinu 
aust gobelēnu, un es esmu pievienoju-
sies interneta kokles kursiem, kurus 
sauc Kokles Mežs. Ļoti iesaku!

Bet pirms pandēmijas laikiem es 
vienmēr esmu dejojusi, vai nu tautas 
dejas, baletu, vai vēl ko citu. Es pie-
cus gadus dejoju Līgo tautas dejas an-
samblī, un pēc tam dejoju baletu pie 
zināmās prima balerīnas Zitas Errs.

Šajā septembrī nolēmu kaut ko citu 
pamēģināt, biju pierakstījusies ste-
pa (tap) un akrobātikas nodarbībām! 
Diemžēl šādas grupas nodarbības 
kādu laiku nebūs iespējamas.

Vita Gaiķe: Kas palīdzēja iedzī-
voties?

Jūlija Gifford: Noteikti tas, ka 
man bija vairākas grupas, kuras man 
bija apkārt un mani atbalstīja. Man 
bija studiju biedri, kurus es redzēju 
diendienā, un man ļoti daudz iemācī-
ja. Es dejoju tautas dejās, kas faktiski 
nozīmē, ka tev ir iebūvēta sociālā dzī-
ve – tavi vakari ir aizņemti, nedēļas 
nogalēs tu dodies uz koncertiem, pēc 
kuriem ir vienmēr dejotāju ballītes.

Tas bija labākais, ko varēju izda-
rīt – tev uzreiz momentā ir 50 draugi, 
kuri padara tavu dzīvi krāšņu.

Šeit man liekas, ka ir svarīgi iz-
celt to, ka man bija daudzi draugi un 
liels atbalsta loks ar vietējiem. Cik 
esmu novērojusi, bieži ārzemju latvie-

Atpakaļ pie savu senču saknēm (1)
Kanādas latvieši stāsta par dzīvi Latvijā – Jūlija Gifford ir atradusi savu lomu latvietībā

 
Turpinājums 13. lpp.

Jūlija Gifford konferencē ar Austrālijas latvietes Brigitas Strodas darināto kro-
ni galvā.
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Jūlija talkā, sagatavojot vietu urbānās dārzniecības projektam.
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   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;   

A. Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net

A. Padegs 845-462-3317(NY)
apadegs@optonline.net

ši atbrauc uz Latviju un pavada laiku 
pārsvarā ar citiem ārzemniekiem. Viņi 
bieži vien tik labi neiejūtas, un mēdz 
doties prom. Es ticu, ka tas ir cieši 
saistīts ar to, ka viņi paliek tādā ār-
zemnieku draugu lokā. Ar vietējiem 
draugiem daudz ātrāk saprot latviešus, 
vietējās sistēmas, humoru, kas viss pa-
līdz labāk justies uz vietas.

Vita Gaiķe: Vai esi apmierināta 
ar dzīvi Latvijā, vai uzskati, ka pieņē-
mi pareizo lēmumu?

Jūlija Gifford: Kopumā, jā, es 
esmu apmierināta. Noteikti tika pie-
ņemts pareizais lēmums. Latvija ir 
brīnišķīga vieta, kur izmēģināt jaunas 
lietas. Šeit ir maz cilvēku, un līdz ar 
to maz šķēršļu, lai panāktu kaut kādu 
mērķi. Tik ņem un dari!

Man ir bijušas tik daudzas iespē-
jas attīstīties tādā līmenī, kādā nebūtu 
iespējams lielā valstī kā Kanādā. Pie-
mēram, kā students es ātri vien kļuvu 
par prezidenti AIESEC Riga organizā-
cijai, kur pārvaldīju vairāku desmitu 
tūkstošu vērtu budžetu un lēmu par 
sociāliem projektiem, kurus ar to rī-
kot. Laikā, kad pārstrāde (recycling) 
nebija izplatīta parādība Latvijā, mēs 
organizējām izglītojošas programmas 
Latvijas vidusskolās un implementē-
jām pārstrādes sistēmas tajās.

Dēļ Latvijas izmēra jebkurš cil-
vēks ir divu zvanu attālumā. Sadabūt 
svarīgus cilvēkus rokā nav neiespē-
jams, un līdz ar to jebkurš ar pietie-
kami lielu degsmi var darīt lielas un 
iespaidīgas lietas.

Vita Gaiķe: Kas pietrūkst no Ka-
nādas dzīves?

Jūlija Gifford: Noteikti ģimene. 

Atpakaļ pie savu senču saknēm (1)
Turpinājums no 12. lpp.

Tas būtu lielākais faktors, kas pie-
trūkst. Zināmā mērā Kanādas sabied-
rība, kura ir vidēji draudzīgāka, nekā 
Latvijā mēdz būt. Bieži vien ir jācīnās 
par savu taisnību sistēmās, kur vēl val-
da padomju mentalitāte, un tas var būt 
nogurdinoši.

Vita Gaiķe: Kā pārdzīvo šo pan-
dēmijas laiku?

Jūlija Gifford: Es šobrīd strādāju 
no mājām. Lai galīgi nesajuktu prātā, 
uzsāku katru rītu ar pastaigu apkārt 
kvartālam. Dodos pie sava dārziņa, 
kas man būs šovasar – ir jauns urbānās 
dārzkopības projekts Rīgā, kur tiks 
uzstādītas dobes pilsētas vidū. Man tur 
būs savējais dārziņš, un es jau trenēju 
ieradumu katru dienu to iet apciemot.

Vita Gaiķe: Ja esi nodibinājusi ģi-
meni, lūdzu pastāsti par to.

Jūlija Gifford: Es šobrīd esmu 
saderinājusies ar vienu latvieti, Daini 
Vinkleru. Interesantā kārtā, viņam arī 
ir daudzi radi Kanādā! Līdz ar to, kad 
mēs braucam uz Kanādu, mums ir ļoti 
daudzi cilvēki, kurus apciemot.

Mēs bijām iecerējuši šajā vasarā 
precēties, bet dēļ pandēmijas nepare-

dzamības nolēmām pārcelt uz vēlāku 
laiku. Un vēl man ir krustdēls Latvijā, 
kuru ir prieks lutināt.

Vita Gaiķe: Vai uzturi draudzību 
ar citiem Kanādas latviešiem Latvijā? 
Ar latviešiem Kanādā?

Jūlija Gifford: Jā, noteikti, ir 
vairāki cilvēki, ar kuriem regulāri 
satiekos un pavadu laiku. Ne tikai ar 
Kanādas latviešiem, bet ar latviešiem 
no visas pasaules. Mūsu pieredze ir tik 
specifiska, ka ir jauki, kad apkārt ir 
tādi cilvēki, kuri tevi saprot.

Ar latviešiem Kanādā arī uzturu 
draudzības – draugi no Toronto sa-
biedrības, Tērvetes, Garezera. Tie ir 
sirdsdraugi, kuri būs līdzās vienalga, 
kur tu atrodies pasaulē.

Vita Gaiķe: Ko ieteiktu citiem ār-
zemju latviešiem, kas domā par pār-
celšanos uz Latviju?

Jūlija Gifford: Es ieteiktu pamē-
ģināt! Un noteikti iestāties kaut kādā 
grupā vai tas ir tautas dejās, korī, kādā 
nevalstiskā organizācijā, vienalga. Ja 
ir vajadzīgi kādi padomi vai vienkārši 
gribas aprunāties par dzīvi Latvijā, es 
ar lielāko prieku palīdzētu.  ■

visu noturēt uz saviem pleciem, tādēļ 
liels paldies jums par to, ko darāt, lai 
šī pilsoniskā kustība tiešām kustētos! 
Tas ir atkarīgs no jums.

V
Droši vien tagad papildu satrauku-

mu rada jaunā Administratīvi teritoriā-
lā reforma. Ja jums par to ir kādi īpaši 
jautājumi, tad šodien šeit ir ministrs, 
kuram tos varat uzdot. Es tikai gribētu 
norādīt vienu – šīs reformas kontekstā 
es esmu konsekventi iestājies par to, lai 
arī mazākajām kopienām – pagastiem, 
mazpilsētām – būtu savas vēlētas pār-
stāvniecības, jo tas pilsonim veicina 
demokrātijas tuvumu. Pilsonis dzīvo 
savā fiziskajā vidē, un viņam ir vaja-
dzīgs rūpēties par to, būt atbildīgam 
par to. Tādēļ arī šīs pārstāvniecības 
būtu svarīgas, jo tās darītu visu ie-
dzīvotāju uzdevumā un sadarbībā ar 
iedzīvotājiem. Kopienā visi cits citu 
pazīst, un tā ir vislabākā metode, kā ie-
saistīt cilvēkus savas vides uzlabošanā.

Es ceru, ka Saeima šo manu 

priekšlikumu ņems vērā un būs pare-
dzētas demokrātiski ievēlētas vietējo 
kopienu pārstāvniecības, kas būs zem 
jauno lielo novadu līmeņa.

VI
Dārgie kolēģi!
Lielā Talka rūpējas par tiem abso-

lūti nepieciešamajiem dzīves priekšno-
sacījumiem, ko mēs ikdienā lietojam, 
bet īpaši neievērojam, ja tie mums, 
protams, netrūkst. Un tie ir: tīrs gaiss, 
tīrs ūdens, tīri, spēcīgi meži. Ja tas viss 
ir, mēs par to īpaši nedomājam, bet tā 
ir mūsu fiziskā eksistence. Tieši Lielā 
Talka ir tā, kas pievērš uzmanību šai 
fiziskajai cilvēka videi. Mēs nevaram 
dzīvot tikai internetā. Tas nav veselīgi. 
Cilvēks pēc būtības dzīvo tiešā komu-
nikācijā ar saviem apkārtējiem cilvē-
kiem, ar savu vidi, kurā viņš atrodas.

Es domāju, ka Lielā Talka un visa 
pilsoniskā kustība, kas rūpējas par 
vidi, rūpējas ne tikai par to, lai cilvēks 
nerīkojas videi kaitīgi – nepiesārņo to 
visos iespējamos veidos, bet tā veici-
na arī preventīvo domāšanu. Mūsu 
dzīvesveids ir tāds, kas ir saderīgs ar 
vidi un dabu. Tas jau prasa lielāku un 

dziļāku cilvēku rīcības maiņu, jo mūsu 
ikdienas dzīve un rīcība nav pietiekoši 
draudzīga videi.

Es esmu runājis arī ar lauksaimnie-
kiem par bioloģiskās lauksaimniecības 
priekšrocībām un to, ka tā ir ilgtspējī-
ga. Šis labais piemērs, ko mums rāda tie 
zemnieki, kuri nodarbojas ar bioloģisko 
lauksaimniecību, arī ir noderīgs citiem 
zemniekiem, kuri to lēnām pārņem.

Ja mēs runājam par zaļumu, tad Ei-
ropas Savienība (ES) ir noteikusi Zaļo 
kursu, un Latvija ir pirmā, kas to at-
balsta, jo mums ir šis vides un zaļuma 
gēns, ja to tā var teikt. Mēs to atbalstām 
gan ES līmenī, gan Latvijas līmenī. 
Mums gan ir ne tikai jāatbalsta, bet arī 
daudz rūpīgāk jāanalizē, ko tas atse-
višķos gadījumos var nozīmēt. Arī jūs, 
Lielās Talkas koordinatori, varat iesais-
tīties šajā lielajā diskusijā par to, kādai 
ir jābūt zaļai Latvijai, ko tas konkrēti 
nozīmē ikvienam pagastam, pilsētai. 
Šim zaļajam ilgtspējas faktoram ir jāie-
gūst daudz lielāks svars nekā līdz šim.

Liels paldies jums! Lai jums veicas!
LV prezidents Egils Levits

31.03.2021.

Lielā talka tuvojas
Turpinājums no 5. lpp.
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30. aprīlim). Savukārt pašreizējā imperatora ēra sākās pa-
visam nesen – 2019. gada 1. maijā un tā ir Reivas ēra令和, 
kas tulkojumā nozīmē brīnišķīgā harmonija.

Atzīmējot Latvijas un Japānas draudzības simtgadi, 
martā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pacientiem 
tika sarūpēta iespēja iepazīst Japānu. Bērnu klīniskajā uni-
versitātes slimnīcā Rīgā ārstējas bērni un pusaudži, tāpēc 
tematiskajam mēnesim par Japānu tika sagatavoti dažādi 
izglītojoši un radošumu attīstoši uzdevumi. Latvijas Re-
publikas Ārlietu ministrija slimnīcas pacientiem sagatavo-
ja viktorīnu par Japānu. Izmantojot viktorīnas 35 jautāju-
mus, pacientiem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par 
Japānu dažādās jomās (ģeogrāfija, kultūra, sports, zinātne 
un tehnika, Japāna un Latvija).

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīcas rotaļistabām sagādāja pasaku grā-
matu Burvju kastīte. Pasaku grāmata ir izdota Japānā un 
uz Rīgu atceļoja no Hokaido salas. Grāmata ir izdota Higa-
šikavā, kas ir Rūjienas sadraudzības pilsēta Japānā. Pasaku 
grāmatas teksts ir latviešu, angļu un japāņu valodā.

Ņemot vērā Bērnu slimnīcas pacientu interesi par ori-
gami, Japānas vēstniecība Latvijā slimnīcas pacientiem 
sagādāja origami papīrus. Pacienti slimnīcas palātās locīja 
dažādas origami figūriņas, izmantojot oriģinālos origami 
papīrus, kuri tematiskā mēneša īstenošanai atceļoja no Ja-
pānas galvaspilsētas Tokijas.

Vārds origami tulkojumā no japāņu valodas nozīmē pa-
pīra locīšana (ori – locīt, gami – papīrs). Origami ir japāņu 
tradicionālā papīra locīšanas māksla, kurā no papīra tiek 
izlocīti dažādi priekšmeti. Origami tiek ievērots pamatli-
kums: tikai viena papīra loksne un neviena griezuma. Ori-
gami pamatā izmanto kvadrātveida papīru.

Zīmēšana un krāsošana ir viens no iecienītākajiem lai-
ka pavadīšanas veidiem slimnīcas pacientiem. Radošās no-
darbes palīdz mazināt stresu un novērš domas no slimības 
un sāpīgajām procedūrām, kā arī daudziem bērniem kliedē 
vientulību, atrodoties tālu prom no ģimenes.

Martā, Japānai veltītā tematiskā mēneša ietvaros, Bēr-
nu slimnīcas pacienti zīmēja tematiskus zīmējumus Mana 
Latvija, kuri aizceļos uz Šizuokas bērnu slimnīcu Japānā, 
novēlot slimnīcas pacientiem drīzu atveseļošanos.

Patiess prieks un milzīgs gandarījums, ka uz Šizuokas 
bērnu slimnīcu Japānā aizceļos ne tikai Bērnu slimnīcas 
pacientu zīmējumi, bet arī arī pacientu vecāku radošie dar-
biņi, novēlot Šizuokas bērnu slimnīcas pacientu vecākiem 
spēku un izturību, un pacientiem drīzu atveseļošanos. 
Bērnu slimnīcas pacientu mammu apbrīnojamais spēks un 
radošums iedvesmo saglabāt ticību saviem spēkiem un ne-
padoties, saskaroties ar dzīves grūtībām!

Ko mēs zinām par tālo valsti, kura viena no 
pirmajām atzina Latvijas Republikas neatkarību?

Japāna izrunā Nippon vai Nihon. Galvaspilsēta – Tokija 
japāņu valodā nozīmē Austrumu galvaspilsēta. Japānas ka-
rogs – Balts taisnstūris ar tumši sarkanu apli centrā. Japāņu 
valodā to bieži mēdz dēvēt par Hinomaru (nozīme – saules 
aplis). Japānu bieži mēdz dēvēt par Uzlecošās saules zemi.

Platība 377 975 km2 salīdzinājumam – Latvija ir ti-
kai 64 589 km2, kas ir gandrīz 6 reizes mazāk nekā Ja-
pānas platība. Iedzīvotāju skaits – aptuveni 125 620 000 
(2021. gadā). Naudas vienība – Japānas jēna. Japāna ir 
salu grupa jeb arhipelāgs, kuras sastāvā ir aptuveni 4000 
dažāda izmēra salu. Japānas 4 lielākās salas ir: Hokaido, 
Honšu, Šhikoku un Kjūšu. Tuvākās citu valstu sauszemes 
robežas ir ar Krieviju, Ķīnu un Dienvidkoreju. Japānas 
rietumu pusi apskalo Japānas jūra, dienvidrietumu – Aus-
trumķīnas jūra, savukārt austrumos– Klusais okeāns un 
dienvidos – Filipīnu jūra, bet ziemeļos – Ohotskas jūra. 
Klimats – Japānā ir visi 4 gadalaiki. Kā skaistākie atzīti 
pavasaris ķiršu jeb sakuras ziedēšanas laikā un rudens, 

kad koku lapas krāsojas dažādos sarkanā, oranžā un dzel-
tenā toņos jeb momidži vai kōjō un tulkojumā no japāņu 
valodas nozīmē rudens lapas. Pavasarī ir vērojama arī 
viena no tradīcijām – sakuras ziedēšanas laikā cilvēki 
rīko piknikus zem ziedošajiem kokiem, kas japāņu valo-
dā saucas hanami, kas tulkojumā nozīmē ķiršu ziedu vē-
rošana.

Augstākais kalns Japānā ir Fudži kalns 3 776 m. Kalns 
tiek klasificēts arī kā aktīvs vulkāns, lai gan pēdējo vairāk 
nekā 300 gadu laikā nav noticis neviens izvirdums. Japānā 
šis kalns tiek uzskatīts par svētu, un tā attēlojumi atrodami 
gan mākslas, gan literatūras darbos.

Ikebana ir ziedu kārtošanas māksla, ar kuras palīdzību 
tiek izcelts ziedu skaistums kārtojumā. Šī mākslas forma 
Japānā sāka izplatīties jau sākot no 9. gs., kas liecina par tās 
dziļajām saknēm japāņu kultūrā. Kārtojumos tiek izman-
totas ne tikai puķes, bet arī citi augi, kā arī to lapas, kāti 
un zari. Ikebanu ir iespējams apgūt ne tikai pie šīs mākslas 
skolotājiem, bet arī skolās un kursos, kā arī tā tiek plaši at-
tēlota televīzijā, japāņu komiksos (mangas) un animācijās 
(anime).

Bonsai kociņu audzēšanai tāpat kā ikebanai ir sena 
vēsture. Bonsai ir miniatūri kociņi, parasti priedes, kļavas, 
ķiršu vai plūmju koki, kurus audzē un kopj īpašā veidā, 
saglabājot tos veselīgus, bet tajā pat laikā kā miniatūrus 
līdziniekus dabā sastopamajiem. Bonsai izmēri ir atkarīgi 
no tā audzētāja vēlmēm, mazākajiem ir tikai 3-8 cm, bet 
lielākie var sasniegt pat 2 m augstumu.

Japānas virtuve. Japāņu ēdienkartē galveno vietu ie-
ņem rīsi, zivis un dārzeņi, kas ir bagāti ar organismam 
nepieciešamajām vielām un nesatur daudz tauku. Tiek 
uzskatīts, ka tieši šāda veselīga ēdiena lietošana ikdienā 
ir viens no iemesliem, kādēļ japāņiem ir raksturīga ilg-
dzīvošana. Pasaulē plaši pazīstami ir tādi japāņu ēdieni 
kā suši, dažādi nūdeļu ēdieni, tajā skaitā – ramen, teri-
jaki, okonomijaki un vēl daudzi citi ēdieni. Pusdienas, 
kuras tiek dotas līdzi pusdienu kārbiņās tiek sauktas par 
bento. Mazāko bērnu bento ir raksturīgi dažādi mīlīgi 
noformējumi, piemēram, zvēriņu sejas, animācijas fil-
mu tēli vai kā citādi attēloti dzīvnieki, kas, protams, ir 
ēdami.

Foto ieskats Japānai veltītajā tematiskajā mēnesī atspo-
guļots Radošās darbnīcas sociālajos tīklos:
Facebook: https://www.facebook.com/

RadosasDarbnicasCreativeWorkshops/
Instagram: https://www.instagram.com/radosas_

darbnicas/
Katras aktivitātes īstenošana ir komandas darbs. Ja-

pānai veltītā tematiskā mēneša īstenošanā vēlamies pa-
teikties Radošās darbnīcas brīvprātīgajiem, Latvijas 
Republikas Ārlietu ministrijai par nozīmīgo atbalstu un 
sagatavoto izglītojošo viktorīnu un apkopotajiem inte-
resantajiem faktiem par Japānu. Pateicamies Japānas 
vēstniecībai Latvijā par sagādātajiem origami papīriem. 
Sirsnīgs paldies latviešiem Luksemburgā par finansējumu 
zīmēšanas piederumu iegādei, lai sagatavoto uzdevumu 
izkrāsošana un zīmējumu zīmēšana pacientiem sagādātu 
pozitīvas emocijas un iespēju radoši izpausties. Paldies 
par kvalitatīvajām izdrukām picturehappy.lv un operatī-
vu zīmēšanas piederumu piegādi Centrum Europe. Pal-
dies uzņēmumam Stenders par ziepītēm, ar kurām tika 
iepriecināti slimnīcas pacienti. Sirsnīgs paldies Bērnu 
slimnīcas Pedagoģiskā dienesta pedagoģēm par aktīvo ie-
saisti un atbalstu Japānai veltītā tematiskā mēneša īsteno-
šanā. Mīļš paldies slimnīcas pacientiem un vecākiem par 
daudzveidīgajiem radošajiem darbiņiem, kuri iepriecinās 
cilvēkus tālajā Japānā, turpinot mūsu valstu draudzību un 
sadarbību!

Sintija Bernava,
„Radošās darbnīcas“ vadītāja

„Radošās darbnīcas“ ir brīvprātīgo īstenotas radoši – 
izglītojošas aktivitātes Bērnu slimnīcas pacientiem un 
vecākiem.

Latvijas un Japānas draudzības...
Turpinājums no 11. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
7. aprīlis
Zina, Zinaīda, Helmuts
Pasaules veselības diena
1581. Rīga nonāk Polijas karaļa Stefa-
na Batorija varā.

8. aprīlis
Edgars, Danute, Dana, Dans
1231. pāvests Gregors IX par Rīgas 
bīskapu apstiprina Magdeburgas dom-
kungu Nikolaju.
1921. Sidnejas Latviešu teātra dibinā-

tājs un aktieris Indulis Nīcis.
1941. aktrise Astrīda Kairiša.
1971. dzejniece Ieva Roze.
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Pirmie divi gadi Austrālijā (6)
No Bonegillas līdz Sidnejai
Piektais turpinājums. Sākums LL639, LL640, LL641, LL642, LL643.

Pēdējās darba vietas 
pirms universitātes

Biju sameklējis dar-
bu Kriesler radio fabrikā 
Alīses ielā, Ņūtovnā (Ali-
ce Street, Newtown). Ap-

mēram, 200 m no St. Peters stacijas uz 
Kronalas dzelzceļa līnijas.

Fabrikā notika tikai aparātu sa-
montēšana, elektroniku taisīja kādā 
citā vietā. Mans darbs bija salikt kopā 
Krieslera galda modeļa radiogramma 
kabinetus. Tas arī bija vienīgais radio-
gramma modelis, ko fabrika ražoja. 
Darbs bija viegls un tīrs, bet izpeļņa 
nekāda lielā. Virsstundas ļoti retas.

Lai studijām nopelnītu vairāk nau-
du, aizgāju strādāt uz Australian Win-
dow Glass fabriku Aleksandrijā. Ja tur 
kārtīgi strādāja, tad varēja izpelnīties 
diezgan daudz virsstundu. Strādāju pie 
daudz un dažādiem smagiem darbiem.

Kā virsstundu darbu man uzticē-
ja nosvērt un sajaukt dažādu mine-
rālu smiltis. No šīm smiltīm gatavoja 
uguns izturīgus blokus, apmēram 
36 x 24 x 12 collu lielumā, stikla kau-
sējamo krāšņu sienām. Lai iegūtu 
ugunsdrošību, šie bloki bija jādedzina 
ceplī. Ceplī bloki nedaudz deformējās. 
Tie bija jānofrēzē pareizās dimensijās.

Šo bloku frēzēšanu piedāvāja man. 
Naudas ziņā tas bija ļoti izdevīgi, jo darbs 
bija naktī, no plkst. 6 vakarā līdz plkst. 6 
no rīta. Darbs bija lielā hallē, kur pa nak-
ti biju vienīgais strādnieks. Nebija jau ar 
rokām nekas ne jāceļ, ne jāfrēzē. Ar ceļa-
mo krānu bloku uzcēla uz darba galda un 
ar mašīnu nofrēzēja. Neviena netraucēts, 
kad vien vēlējos, varēju sagatavot kafiju, 
apēst sviestmaizes un apsēsties.

Jau rakstīju, ka februārī tēvs dabū-
ja darbu Kronalas hostelī. Ap to pašu 
laiku mātei bija izbeidzies darbs Lein-
kovā (Lane Cove). Neatceros īsto ie-
meslu, bet laikam saimniekiem bijušas 
kādas problēmas, un viņi nav varējuši 
māti ilgāk nodarbināt. Darba pārvalde 
māti nosūtīja darbā uz Regbija hotelī 
(Rugby Hotel) Kinga ielā, Ņūtovnā. Tur 
bijis jāstrādā pie dažādiem tīrīšanas 
darbiem, kas mātei nav galīgi paticis un 
bijis par grūtu. No šī hoteļa māte nosū-
tīta pie Finingiem? Austrālijas ielā tur-

pat Ņūtovnas centrā. Tur, lielā sadrau-
dzībā ar saimniekiem, māte nostrādāja 
līdz darba līguma beigām 1950. gada 
23. jūnijā. Tad viņai radās iespēja pār-
iet darbā uz Kronalas hosteli.

Abi ar tēvu mūsu barakā dabūja sev 
atsevišķu istabu. Tā es paliku viens bi-
jušajā istabā. Tas bija ļoti izdevīgi tad, 
kad strādāju naktsmaiņu pie Window 
Glass. Varēju neviena netraucēts pa 
dienu gulēt. Bet – bija vasara, istaba ļoti 
sasila, kas ļoti traucēja gulēšanu. Pie-
vakarē uz darbu braucot, biju gandrīz 
tikpat noguris, kā no rīta mājās braucot. 
Ar vilcienu bija jābrauc līdz Ērskinviles 
stacijai un tad ap puskilometru kājām. 
Kā es vēlējos, lai vilciens lēnāk ietu!

Pie Window Glass nostrādāju līdz 
1951. gada februāra pusei. Tad uzsāku 
mehānikas studijas Jaundienvidvelsas 
Tehnoloģijas Universitātē (The New 
South Wales University of Techno-
logy). Angļu valodas eksāmenu jau 
biju nokārtojis iepriekšējā gadā.

Jau rakstīju, ka 1950. gada septem-
brī, aizņemoties naudu no St. Geoge – 
Cronulla Building Society, nopirkām 
zemi 65 Dželikova ielā Herstvillē. Da-
būjām ilgtermiņa aizdevumu mājas cel-
šanai, un jau 11. decembrī (divus gadus 
pēc ierašanās Austrālijā) būvuzņēmējs 
varēja sākt celt māju. Mājas celšana ie-
ilga, jo tajā laikā Austrālijā trūka visādu 
būvmateriālu. Dažkārt darbi bija jādara 
ačgārni. Lai darbi ietu uz priekšu, dēļu 
grīdu ielika pirms dabūja jumta daksti-
ņus. Tikai 1951. gada 28. augustā varē-
jām pārcelties no hosteļa uz jauno māju.

Arī dažas nepieciešamās mēbeles 
bija jāpasūta krietnu laiku iepriekš un 
jāpērk tādas, kādas varēja dabūt.

Tā gandrīz visu pirmo studiju gadu 
man vēl bija jādzīvo hostelī.

Atmiņas par „Kronalas“ hosteli
Kāda bija dzīve Kronalas hostelī? 

Parastais pirmais jautājums: kā bija ar 
pārtiku? Par visu taču paši maksājām. 
Lai gan varējām būt apmierināti, bija 
skaidrs, ka viss nenotika tā, kā būtu bi-
jis vēlams. Bija aizdomas, ka kaut kas 
aizgāja secen. Daži piemēri. Ja bro-
kastīs bija paredzēts olu kultenis, tad 
pavārs, kurš pats hostelī nedzīvoja, jau 
vakarā sasita un sakūla olas. Tie, kas 

no rīta gatavoja brokastis nevarēja zi-
nāt, cik olu bija izlietotas. Reizēm sma-
ga darba strādniekiem pusdienām līdzi 
ņemamās sviestmaizēs, desas, šķiņķa 
vai cita piemērota uzgriežamā vietā 
bija iesmērēts banāns. Daži bija metuši 
sviestmaizes atpakaļ izsniedzējiem.

Gandrīz katru otro nedēļu vakariņās 
bija gulašs, kuru mīlīgi iesaucām vācis-
kajā vārdā knoken gulašs (Knochen Gu-
lasch) – kaulu gulašs. Nez kur citur tik 
daudz kaulu bez gaļas varēja būt?

Bija kādi hosteļa iedzīvotāji, kas 
nedēļas nogalēs mēdza nedaudz ie-
dzert. Tajā laikā Jaundienvidvelsā al-
koholiskos dzērienus pudelēs varēja 
nopirkt tikai krogu (hoteļu) pudeļu 
veikalā (Bottle shop). Krogus slēdza 
plkst. 6 vakarā. Iespējams, ka noteiku-
mi citās pavalstīs nedaudz atšķīrās.

Ko tad pirka un ko dzēra? Pa lielākai 
daļai to pašu lētāko – no zemākā plauk-
ta, kur glabājās ar spirtu stiprinātie vīni. 
Netikām ne pirkuši, ne dzēruši. Nezinu, 
cik tie maksāja. Kad vīna cienītāji savas 
pudeles bija iztukšojuši, tad tikt pie jau-
nām bija grūtības. Bet bija daži uzņēmī-
gi cilvēki, kas jau laikus bija iegādājušies 
krietnu skaitu lētā vīna pudeles, kuras 
tad gribētāji sestdienās un svētdienās va-
rēja iegādāties par vismaz divkāršu cenu.

Jau biju rakstījis, ka pirmajos 12 pēc-
kara Eiropas bēgļu transportos Austrālijā 
iebrauca tikai baltieši. Mūsu, 13. trans-
ports, bija pirmais, ar kuru Austrālijā ie-
brauca arī citu tautību bēgļi. 782 atbrau-
cēju vidū bijām tikai ap 90 – 95 latvieši. 
Hostelī bija pārstāvētas dažādas tautības. 
Sarunas, protams, notika vācu valodā, jo 
to visi vairāk vai mazāk prata. Ēdamzālē 
laiku pa laikam bija dzirdama labvēlīga 
apcelšanās dažādu tautību starpā, kas 
šajās dienās būtu politiski nepieņemama. 
Atļaušos tomēr minēt vienu. Starp poļu 
tautības cilvēkiem bija viens no Varšavas 
ielenkuma aizstāvjiem, laikam kaujās 
nedaudz cietis. Ungāri viņu dažkārt mē-
ģināja apcelt. Reiz jautāts, kā tagad esot 
Polijā, ļoti asprātīgi atbildēja, ka tagad, 
Polijā esot labi. Robežas esot slēgtas, un 
ungāru čigāni vairs netiekot iekšā.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 1. aprīlī.
€1 = 1,55000 AUD
€1 = 0,85195 GBP

€1 = 1,68060 NZD
€1 = 1,17460 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Tiešsaistē – visur pasaulē
Piektdien, 9. aprīlī, plkst. 19.00 (Lat-
vijas laiks) ar Pētera Čaikovska Ceturto 
jeb Liktens simfoniju noslēgsies Liepā-
jas Simfoniskā orķestra tiešsaistes kon-
certcikls Simfonija TUVĀK. Aptuveni 
stundu ilgstošo koncertu bez maksas 
varēs vērot tiešraidē gan Liepājas Sim-
foniskā orķestra mājas lapas www.lie-
pajassimfoniskais.lv video galerijā, gan 
arī orķestra Facebook lapā facebook.
com/Liepaja.Symphony.Orchestra.

Adelaidē
Ceturtdien, 8. aprīlī, plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latvie-
šu un angļu valodā) un ēdīsim siltas 
pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5 LAI-
MAS klientiem, pārējiem – $10.
Svētdien, 11. aprīlī, plkst. 9.30. Tāla-
vas mazajā zālē novuss. Ja nav piere-
džu pie spēles, esam gatavi dot pado-
mus un palīdzību. Nav ilgi ko domāt, 
mūsu draudzīgais pulciņš gaida Tevi!
Ceturtdien, 15. aprīlī, plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latvie-
šu un angļu valodā) un ēdīsim siltas 
pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5 LAI-
MAS klientiem, pārējiem – $10.
Ceturtdien, 15. aprīlī, plkst. 10.30, 
ALB namā rādīsim jubilejas koncertu 
Mūsu Operai 100. Pēc tam pasniegsim 
siltas pusdienas, tāpēc lūdzam pieteik-
ties LAIMAS birojā līdz 13.aprīlim. 
Dalības maksa LAIMAS klientiem $5, 
pārējiem $10.
Svētdien, 18. aprīlī, plkst. 9.30. Tāla-
vas mazajā zālē novuss. Ja nav piere-
džu pie spēles, esam gatavi dot pado-
mus un palīdzību. Nav ilgi ko domāt, 
mūsu draudzīgais pulciņš gaida Tevi!
Svētdien, 18. aprīlī, plkst. 14.00 Mu-
zikāla pēcpusdiena pie galdiem Tāla-
vas mazā zālē. Redzēsim un dzirdēsim 
fragmentus no 2013.g. Dziesmu svētku 
Vokālsimfoniskās mūzikas koncerta 
BRĪNUMZEME LATVIJA. Ieeja pret 
ziedojumu sākot ar $10. Pieteikties līdz 
11. aprīlim zvanot vai nosūtot īsziņu 
Rudītei Bērziņai mob.0411068486.

Trešdien, 21. aprīlī, plkst. 10.00 iz-
brauksim no ALB nama uz Čukstošo 
sienu (Whispering Wall), Williamstown. 
Pusdienas Old Bakehouse Tavern, cenas 
sākot no $20. Pieteikties LAIMAS biro-
jā līdz 20. aprīlim. Maksa par autobusu 
$3 LAIMAS klientiem, pārējiem $5. 
Ceturtdien, 22. aprīlī, plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latvie-
šu un angļu valodā) un ēdīsim siltas 
pusdienas. Pieteikties LAIMAS biro-
jā. Mēneša maksa $5 LAIMAS klien-
tiem, pārējiem $10.
Sestdien, 24. aprīlī, plkst. 14.00 DV 
Dārzā (joprojām COVID ēnā) notiks 
tradicionālie DV Dārza svētki. Bus 
jautrība kā senākos laikos un bauda 
vēderam Galdiņus rezervēt, zvanot 
Andrim 0412 601 306. Finansiāliem 
biedriem dalība brīva, pārējiem $25 
Svētdien, 25. aprīlī, plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novuss. Gaidām jaunus 
un ne tik jaunus spēlētājus. Ja nav pie-
redzes pie spēles, esam gatavi dot pa-
domus un palīdzību. Nav ilgi ko domāt, 
mūsu draudzīgais pulciņš gaida Tevi!

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 
noteikumi.

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Sestdien, 17. aprīlī, plkst. 12.00 Rum-
my/Zolītes/latviešu Scrabble pēcpus-
diena Latviešu namā. Maksa $10.

Kanberā 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 17. aprīlī, plkst. 11.00 Vana-
džu sanāksme Latviešu ciemā.

Melburnas latv. ev. lut. draudze

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.

Sidnejā
Piektdien, 9. aprīlī, plkst. 11.00 Se-

nioru saiets Latviešu namā. Pusdienas 
kafejnīcā, draudzīgas pārrunas, filmas.
Otrdien, 13. aprīli, plkst. 13.00 Zolī-
te Latviešu namā. Informācija: Jānis 
Grauds, jgrauds@yahoo.com.au

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 11. aprīlī, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 18. aprīlī, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 25. aprīlī, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.

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

Zelta piekrastē
Zoom tikšanās neklātienē katra mē-
neša pirmā ceturtdienā plkst. 15.00. 
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms 
katras tikšanā.

Latvijā
Ārkārtējā situācija Latvijā izbeigta, 
bet ierobežojumi paliek.
Nedrīkst notikt publiski pasākumi. 
Kultūrvietu, piemēram, muzeju, teāt-
ru, kinoteātru un izstāžu norises vie-
tu darbība pārtraukta. Drīkst strādāt 
muzeju brīvdabas teritorijas. ■

9. aprīlis
Valērija, Žubīte, Alla
1711. Rīgas ģenerālgubernators ir 
Aleksandrs Meņšikovs (līdz 1712.g. 
septembrim).
1891. rakstnieks Jānis Ezeriņš.
1917. ALT aktieris un režisors Gustavs 
Grauds.

10. aprīlis
Anita, Anitra, Zīle, Annika
1956. scenogrāfs, dizaingrafiķis, glez-
notājs Aleksandrs Busse.

11. aprīlis
Hermanis, Vilmārs
1936. Kārlis Ulmanis pēc paša izdo-
ta likuma atlaida Latvijas Valsts pre-
zidentu Albertu Kviesi un kļuva par 
Valsts un Ministru prezidentu.
1938. inženieris, pulkveža leitnants 
Austrālijas armijā, sabiedrisks darbi-
nieks, bij. LR Aizsardzības Ministri-
jas Valsts Sekretāra vietnieks Jānis 
Ātrens.

12. aprīlis
Jūlijs, Ainis
Pasaules Aviācijas un kosmonautikas 
diena

1861. sākās Amerikas pilsoņu karš, 
konfederātu spēkiem uzbrūkot Samte-
ras fortam Dienvidkarolīnā.
1906. rakstnieks, žurnālists, tulkotājs 
Oļģerts Liepiņš.
1941. aktieris Imants Skrastiņš.

13. aprīlis
Egils, Egīls, Nauris
1939. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Andrejs Lezdkalns.
1941. starp PSRS un Japānu noslēgts 
neitralitātes pakts, kuram jābūt spē-
kā 5 gadus. PSRS pārkāpa paktu, 
1945. gada 9. augustā bez kara pieteik-
šanas iebrūkot Mandžūrija.  ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


