
Jauneklīgs enerģijas pieplūdums
Februāris „Vītolu fondā“

Published by Sterling Star Pty Ltd — PO Box 6219, SOUTH YARRA, VIC 3141, AUSTRALIA — Email: redakcija@laikraksts.com

Laikraksts LATVIETIS www.laikraksts.com

Austrālijas pirmais latviešu elektroniskais nedēļas laikraksts latviešiem pasaulē  —  An Australian newspaper for Latvians worldwide

Nr. 743 2023. gada 15. martā TĪMEKLĪ   ISSN 1837-6991

9HRLINH*gjjaac+

10.,11. un 12. martā Melburnā bija pulcējušies Adelaides, Brisbanes, Darvinas, Kanberas, Melburnas un Sidnejas koru dziedātā-
ji, lai meistarklasēs, diasporas virsdiriģenta Ivara Cinkusa vadībā, noslīpētu Latvijas Dziesmu svētku koru koncertu repertuāru.
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Ik diena Lāčplēša ielas 75B div-
stāvu koka mājā, kur savu patvērumu 
radis Vītolu fonds, ir piepildīta ar da-
žādiem notikumiem. Šogad fondam 
apritēs 21. gadadiena, tāpat arī fonda 
stipendiātiem – 21 gada vecums. Vien-
audži – apņēmīgi, aizrautīgi un ticības 
pilni par gaišāku nākotni.

Februārī šis jauneklīgais enerģijas 
pieplūdums bija jūtams ik uz soļa. Visa 
mēneša garumā mūsu stipendiāti vieso-
jās 75 Latvijas vidusskolās, lai pastāstītu 
par fonda darbību. Šī akcija guva lielu 
popularitāti vidusskolēnu vidū, jo tā bija 
iespēja pajautāt studentiem par konkursa 
pieteikumu iesniegšanas procesu un ci-
tām nozīmīgām niansēm, kas nepiecie-
šamas, lai kļūtu par stipendiātu. Rihards 
Lācis dalījās savos iespaidos: „Mani pār-
ņēma ļoti silta sajūta, ka atkal varēju pa-

viesoties absolvētajā skolā, kurā pavadīti 
tik daudzi gadi. Skolēni uzmanīgi klausī-
jās un mums veidojās veiksmīgs dialogs. 
Daudzi par fondu uzzināja pirmo reizi.“

Pateicoties stipendiātu aktivitātei, 
vidusskolēni uzzināja par Vītolu fon-
du un no 1. februāra līdz 1. martam tie 
varēja pieteikties fonda administrēta-
jām stipendijām 2023./2024. mācību 
gadam. Konkursā tika saņemti 503 
pieteikumi. Lūgums pēc palīdzības ir 
skaļš, kopējā materiālā situācija ģime-
nēs ir pasliktinājusies ārējo faktoru ie-
tekmē, un jauniešiem ir nepieciešama 
palīdzība, lai varētu uzsākt studijas.

Februārī studenti iesniedza arī at-
skaites par ziemas sesijā paveikto. Esam 
lepni, ka 98,7% no jauniešiem ir sekmīgi 
nokārtojuši sesiju, no tiem 25% jaunieši ir 
izcilnieki. Studentu atskaiti satur sekmju 

izraksts un mīļa vēstule ziedotājam, kurā 
jaunieši dalās ar piedzīvoto studiju dzīvē 
un nākotnes plāniem. Stipendiāts Klāvs 
Adiņš savam ziedotājam rakstīja: „Apzi-
ņa, ka medicīnas tālajā ceļā jau noieti vai-
rāki gadi, reizē priecē, bet reizē arī baida. 
Šķiet, ka vēl pirms mēneša biju kautrīgais 
puisis no laukiem, kas spers lielo soli liel-
pilsētā. Šobrīd jūsu sniegtais atbalsts kļu-
vis vēl svarīgāks, īpašāks un nozīmīgāks. 
Pavisam atklāti varu teikt, ka spēju sas-
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Valsts prezidents Azerbaidžānā
Pārrunā drošības un enerģijas avotu jautājumus

T r e š d i e n , 
8. martā Valsts 
prezidents Egils 
Levits ofi-
ciālās vizītes 

laikā Azerbaidžānā, Baku tikās ar 
V. E. Azerbaidžānas prezidentu Ilhamu 
Alijevu (H. E. Mr Ilham Aliyev), lai 

pārrunātu abu valstu attiecības, Eiropas 
Savienības (ES)–Azerbaidžānas dialo-
gu, Eiropas drošības jautājumus un al-
ternatīvus enerģijas avotus Eiropai.

Pēc tikšanās Valsts prezidents uzsvē-
ra, ka, turpinot abu valstu sekmīgās attie-
cības, Latvija ir ieinteresēta uzturēt poli-
tisko dialogu visos līmeņos. Šobrīd starp 

abu valstu pašvaldībām ir jau noslēgti 14 
sadarbības līgumu. Jāatzīmē, ka Latvija 
un Azerbaidžāna nākamgad atzīmēs dip-
lomātisko attiecību trīsdesmitgadi.

E. Levits atzīmēja, ka Latvijas un 
Azerbaidžānas ekonomiskās attiecības 
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Melburnas lat-
viešu sabiedrība ir 
bijusi sabiedriski 
aktīva jau no pir-
majiem gadiem, 
kopš latvieši te ie-
radās no Vācijas 
kā bēgļi pēc Otrā 
pasaules kara.

Tas bija laiks, 
kad nemaz nerunā-
jot par mobilajiem 
telefoniem, kas 
tagad ir gandrīz 
katram, arī foto-
aparāts nebija ik-
katram.

Laimīgā kārtā 
bija vairāki tolaik 
labi zināmi fo-
togrāfi, kā piemē-
ram, A. Balodis, 
E. Nāgels, A. At-
vars u.c., kas fo-
togrāfēja Melbur-
nas latviešu sabiedrības dzīvi jaunajā 
mītnes zemē.

Starp viņiem arī Igors Dimits, kas 
laipni dalās ar savu arhīvu.

Viņu apciemojot laiku atpakaļ, 
man radās ideja arī laikraksta lasītā-

jiem piedāvāt apskatīt šīs fotogrāfijas; 
pakavēties savās, savu vecāku vai vec-
vecāku atmiņās.

Šodien uzsākam šo jauno sadaļu – 
Mirkļi Melburnas latviešu sabiedrības 
dzīvē.

Kā pirmo iz-
vēlējos fotogrā-
fiju – koris Rota 
savā gadskārtējā 
koncertā 1986. 
gadā Kamberve-
las pilsētas nama 
mazajā zālē. Bilde 
uzņemta koncerta 
trešajā daļā, kad 
Rotas korim pie-
biedrojušies jau-
niešu kora Dainas 
un vīru ansambļa 
Kursa dziedātāji. 
Rotājums  – sveč-
turis ar baltam 
svecēm un krāšņu 
ziedu pušķi Nates 
Neiburgas dari-
nātā māla vāzē. 
Diriģē Viktors 

Bendrups. Ja kāds ko vairāk atceras 
par šo koncertu, būšu pateicīga, ja da-
lāties ar savu stāstu.

Ilze,
Laikraksta „Latvietis“

galvenā redaktore
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„Mirkļi Melburnas latviešu sabiedrības dzīvē“
Vēsture Igora Dimita fotogrāfijās

Rotas koris 1986. gada gadskārtējā koncertā diriģenta Viktora Bendrupa vadībā.
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Reklāma laikrakstā „Austrālijas Latvietis“, Nr.1851 (31.10.1986)
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
„Vēsture ir tāda, kāda 

tā ir. Nedrīkst pārrak-
stīt.“ Šādus vai līdzīgus 
izteicienus nākas dzirdēt 
pēc tam, kad Rīgas do-
mes Pieminekļu padome 

marta sākumā pieņēma vairākus lēmu-
mus par dažādu pieminekļu un piemiņas 
plākšņu demontāžu vai pārvietošanu.

Vēstures pārrakstīšanas argu-
ments liekas sevišķi īpatnējs, ja ir runa 
par pieminekļu pārvietošanu. Andreja 
Upīša piemineklis jau vienreiz pārvie-
tots sakarā ar pazemes autostāvvietas 
izbūvi. Vai vēsture mainījās?

Vēl trakāk gājis ar Blaumaņa pie-
minekli. Tas ir ticis pārvietots veselas 
trīs reizes. 1939. gadā no Kanālmalas 
apstādījuma uz skvēriņu Blaumaņa un 
Barona ielas stūrī. Un pacelts uz daudz 
augstākas pamatnes. Tad Padomju 
okupācijas laikā 1947. gadā tas slepus 
naktī aizvests atpakaļ uz Kanālmala 
apstādījumiem un uz zemāku pamatni.

Trešo reizi Blaumanis tika pārvietots 
2001. gadā, uzstādot tuvāk kanālam. Ie-
spējams, pretlikumīgi. Pieminekļu pado-
me bija aicinājusi nepārvietot, un tā laika 
pilsētas mērs Gundars Bojārs teica: „Es 
pilnībā paļaujos uz eksperta viedokli, 
tieši tādēļ Pieminekļu padome tika izvei-
dota, lai depolitizētu Rīgas domes dar-
bību, lai ap katru pieminekli nevarētu 
virmot politiskas vai cita veida kaislības. 
Tā ir Pieminekļu padomes kompetence, 
un padome pieņems galīgos lēmumus.“*

Tātad – vēsture pārrakstīta? Blauma-
nis svītrots vai citādi mainījis savu vietu 
mūsu kultūras kanonā? Protams, ka ne.

Annas Sakses piemineklis tika aiz-
vākts jau divas dienas pēc Pieminekļu pa-
domes lēmuma. Vai Pasakas par ziediem 
arī pazudušas? Atkal – protams, ka ne.

Bet kultūras laukā ir cita veida 
„vēstures pārrakstīšana“, kas ir izrai-
sījusi gan atzinības vārdus, gan dziļu 
nosodījumu. Proti, vecu filmu un foto-
grāfiju kolorizācija. Agrās kinofilmas 
bija melnbaltas. Arī tad, kad krāsu fil-
mas kļuva gandrīz universālas, šad un 
tad kinofilma tika uzņemta melnbaltā, 
lai veidotu zināmu gaisotni, piemēram, 
Mel Bruksa 1974. gada filma „Jaunais 
Frankenšteins“ („Young Frankenstein“).

Pirms jau vairākiem gadiem sākās 
vecu kinofilmu kolorizācija, lai pataisītu tās 
pievilcīgākas skatītājam-nespeciālistam. 
Veco fotogrāfiju kolorizācija var pataisīt 
tās realistiskākas. Krāsot, protams, tiek ko-
pijas, ne oriģinālie. Melnbaltu fotogrāfiju 
kolorizācija tagad ir sevišķi vienkārša ar 
tādām datora programmām kā Photoshop.

Zināmā veidā var salīdzināt ažiotāžu 
ap pieminekļu pārvietošanu ar ažiotāžu 
ap kolorizāciju. Karsti strīdi un pat draudi. 
Kaut kas mainīts, bet vēsture nepārrakstīta.

GN
* „Latvijas Vēstnesis“, Nr.139 
(02.10.2001)
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Svētdienas, 26. feb-
ruāra, pēcpusdienā ga-
dījās būt atkal Melburnas 
Latviešu namā, šoreiz no-
skatīties Sidnejas latviešu 
teātra (SLT) jaunāko snie-
gumu. Šo to jau biju dzir-

dējusi par Dilles tanti no paziņām Adelai-
dē un Sidnejā. Visinteresantākais bija tas, 
ka SLT aktieri tikai 1 – 2 dienas iepriekš 
intensīvi strādāja ar vietējo latviešu skolu 
bērniem, tiem iemācīja dažādas lomas un 
tos sagatavoja piedalīties izrādē.

Ko teikt par Dilles tanti? Viena pazi-
ņa ieminējās: „nebija luga, nedz opera, 
nedz mūzikls, kā to aprakstīt? Man pati-
ka!“. SLT bija papildinājuši dzejnieka un 
literatūrzinātnieka Kārļa Vērdiņa dze-
joli par topošo dzejnieci Dilles tanti ar 
mūziku, dejām, krāsainiem kostīmiem 
un t.s. slapstick komēdiju, un visiem bija 
interesanti. Izrāde izmantoja gan skatuvi, 
gan pašu zāli. Kādreiz Dilles tante (Jānis 
Čečiņš) čāpoja pa krēsliem un sasveici-
nājās ar skatītājiem, citreiz Melburnas 
latviešu biedrības Daugavas skolas bēr-
ni (Marta Andersone, Ģirts Balmaks, 
Gustavs Kaiva, Amelia Karantajers, 
Krista Kasparsone, Dace Kaziņa, Lai-
la Rozīte) skrēja sacīkstēs. Satiksmi ļoti 
vērīgi kontrolēja palīgs Pēteris Saulītis. 
Pa to laiku, uz skatuves notika ietērpu 

maiņas, un arī paši aktieri nomainīja sa-
vas lomas. Ilona Brūvere, Ojārs Greste 
un it īpaši Aija Brūvere, kā Dilles tantes 
ģimene, izrādīja savu aktiermākslu, uz-
ņemot vairākas lomas stāstījumā.

Jaunākajiem dalībniekiem arī bija 
jāiemācās vairākas lomas. Vienu brīdi 
cālīši vai puķītes dejoja Matīsa Kaziņa 
vadībā pirms viņus atbaidīja Dilles tan-
tes nesaprotamie panti. Citu reizi citas 
planētas iedzīvotāji, kas bēga no Dilles 
tantes pantiņiem pazuda aizskatuvē. 
Pēc dažām minūtēm parādījās skolēnu 
vai pieaugušo pulks pie zāles ieejas.

Jāapsveic režisori Ilonu Brūveri. 

Sniegums neilga vairāk par stundu, bet 
viss bija paveikts ar izdomu. Mūzika, 
bērnu horeogrāfija, kostīmi un tēli bija 
piemēroti un saistoši. Starp skatītājiem 
arī bija mazs pulciņš bērnu, un sadzir-
dēju ne tikai pieaugušo smieklus par 
Dilles tantes nelaimēm, bet arī bērnu 
izbrīnu un komentārus. Beigās likās, 
ka neviens nevēlējās iet mājās.

Ceru, ka tie bērni, kas šoreiz atradās 
uz skatuves, atcerēsies to teātra maģiju, ko 
piedzīvoja, un nākotnē atkal parādīsies kā 
aktieri, dekoratori, horeogrāfi vai režisori!

Ieva Ozoliņa
Laikrakstam „Latvietis“

„Dilles tante“ arī Melburnā
SLT viesizrāde un „nometne“ skolas bērniem

Vistas dejo, kamēr Dilles Tante (Jānis Čečiņš) snauž. Pirmais no kreisās Matīss Kaziņš (ALT), Melburnas Daugavas 
skolas bērni.
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Melburnas Daugavas skolas bērni tēlo vecākus ļaudis Dilles Tantes (Jānis Čečiņš) un policista Anša (Ojārs Greste) 
precībās. Pirmais no kreisās Matīss Kaziņš (ALT), centrā ierēdne (Aija Brūvere).
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Skolas bērni ar skolotāju (Ilona Brūvere) klasē.
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Man, tāpat kā citiem Sidnejas 
Latviešu teātra aktieriem un dau-
dziem latviešu bērniem, bija tāda 
iespēja piedalīties izrādes Dilles 
tante iestudēšanā 3 dažādās pilsē-
tās – Adelaidē, Sidnejā un Melbur-
nā.

Savā ziņā iesaistītājiem bērniem 
tās bija radošās darbnīcas divu die-
nu garumā, kas vainagojās ar lo-
mām uz skatuves un deva iespēju 
redzēt teātra iestudējuma tapšanas 
procesu.

Arī man pašai tā bija pirmā pie-
redze tādā kaleidoskopiskā izrādē, 
kur vairums aktieru tēloja vairākas 
lomas. Vienlaicīgi mēs katrs bijām 
daļa no ģimenes, kas stāsta stāstu, kā 
arī iejutāmies dažādos tēlos. Piemē-
ram, es biju pastniece, skolas direk-
tore un laulību ceremonijas vadītāja. 
Bet arī mazie aktieri katrā pilsētā 
varēja darboties kā skolnieki, kā cā-
līši, kā puķītes, attēlot lidojošo šķīvi 
vai piedalīties dažādās lomās parka 
skatā.

Tas ir svarīgi, ka bērniem, tiek 
dota iespēja ne tikai mācīties latvie-

šu valodu, bet arī to pielietot. Visi 
iesaistītie uzzināja par šo mūsdie-
nīgo poēmu Kārļa Vērdiņa sacerē-
to komisko lugu. Būtībā šī luga ir 
sirsnīgs stāsts par to, cik svarīgi 
atrast kādu, kas tevi novērtē. Bēr-
ni piedalījās dekorāciju veidošanā, 
teātra meistarklasē un savu lomu 
iestudēšana. Divu dienu laikā viņi 
varēja redzēt, kā no maziem gaba-
liņiem top izrāde, kā viņi palīdz to 
kopradīt.

Daudziem, piemēram Sidnejā, tā 
bija pirmā pieredze pabūt aizskatuvē 
un ģērbtuvēs. Tā ir vienreizēja iespē-
ja sajust teātri. Pamēģināt ko jaunu 
strukturētā veidā, varbūt atrast nākot-
nes aicinājumu, bet varbūt sajust to kā 
unikālu piedzīvojumu.

Daži bērni ļoti radoši ķērās pie tā-
diem uzdevumiem kā lidojošā šķīvīša 
veidošana vai vēstuļu rakstīšana; daži 
pirmo reizi uzzināja, kā tas būtu raks-
tīt vēstuli uz Latviju.

Jā, protams, lai izrādes raiti tap-
tu katrā no pilsētām, režisore Ilona 
Brūvere un pieaugušie aktieri bija jau 
daudz strādājuši pie savām lomām un 

izrādes struktūras, 
tad vietējam tei-
cējam un bērniem 
atlika vien ielēkt 
savās lomās. Bet 
par to, ka projekts 
ir veiksmīgs, in-
teresents un dzī-
votspējīgs liecina 
fakts, ka katrā no 
3 iesaistītājām pil-
sētām izrādes iz-
devās lieliski, ska-
tītāji dzīvoja līdzi 
un smējās. Bērni 
bija labi apguvuši 
lomas, un bieži ve-
cāki filmēja viņu 
debiju uz skatuves. 
Katra izrāde bija 
nedaudz citādā-

ka, jo arī skatuves bija citādākas un, 
protams, citi bērni, bet visi, kam bija 
iespējams piedalīties, abas plānotajās 
dienās, savu uzdevumu izpildīja go-
dam.

Dzīvojot ārzemēs, ir ļoti svarīgi 
saglabāt bērnos interesi par latviešu 
kultūru un valodu. Tādi radoši un di-
namiski projekti kā izrāde Dilles tan-
tes vai nometnes, vai deju un dziesmu 
uzvedumi palīdz valodai iesakņoties 
un padara kultūras notikumu par pie-
dzīvojumu.

Aija Brūvere,
SLT aktrise Sidnejā

Laikrakstam „Latvietis“

„Dilles tantes viesizrādes“ – iespēja iepazīt teātri
Piedzīvojums uz skatuves

„Dilles Tante“ Sidnejā; Sidnejas Latviešu skolas bērni tēlo vecus ļaudis, kamēr Dilles Tante un policists Ansis apprecas. 
No kreisās: ģimenes locekle (Ilona Brūvere), policists Ansis (Ojārs Greste), teicējs (Andris Kariks), ierēdne (Aija Brūve-
re), Dilles tante (Jānis Čečiņš).
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„Dilles Tante“ Sidnejā. No kreisās: ģimenes locekle (Ilona 
Brūvere), teicējs (Andris Kariks), vistiņas (Sidnejas Lat-
vieši skolas bērni), Dilles tante (Jānis Čečiņš).
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„Dilles Tante“ Sidnejā. Puķes (Sidne-
jas Latviešu skolas bērni), Dilles tante 
(Jānis Čečiņš).
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Sūtām bērnus uz latviešu bērnu-
dārziem, skolām un nometnēm. Prie-
cājamies un atbalstām jauniešus, kuri 
piedalās Kultūras un Jaunatnes dienās 
vai dodas uz Dziesmu un Deju svēt-
kiem Latvijā. Bet kas notiek ar mūsu 
mazo latviešu stūrīti Latviešu veco 
ļaužu ciemā?

Melburnas Latviešu ciems nu jau ir 
pastāvējis 37 gadus. Bija liels darbs to 
uzbūvēt, un Austrālijas latviešu sabied-
rība piedalījās, cik nu vien varēja gan 
morāli, finansiāli un pieliekot darbīgu 
roku Ciema celšanai, jo ar gudru ziņu 
sapratām, ka vecumdienās vajadzēs 
drošu un latvisku vietu, kur pavadīt 
mūža nogali. Pēdējos mēnešos ir sāku-
šās milzīgas un satraucošas pārmaiņas, 
kuras pašos pamatos maina mūsu dzīvi.

Bija liels uztraukums, kad sveši cil-
vēki sāka staigāt pa Ciemu. Vēlāk Cie-
ma sapulcē mums tika likti priekšā sta-
tistikas dati, ka latvieši Austrālijā paliek 
mazāk un mazāk. Tāpēc mums ir jāpie-
ņem Augšas ciemā un jāpārdod mājiņas 
ne latviešiem. Daudziem par pārsteigu-
mu valde jau bija izvēlējusi un nodevusi 
vienai austrāliešu kompānijai (Amicum 
Real Estate Agent Blackburn) tiesības 
pārdot mājas. Uz jautājumu, kam tad 
mājiņas tiek pārdotas, atbilde bija it kā 
eiropiešiem, bet Eiropa ir plaša, ieskai-
tot Turciju, Grieķiju un daļēji Krieviju. 
Pāris mēnešu laikā vairākas mājiņas 
bija pārdotas, jo cittautieši (angļi, itāļi 
utt.) novērtēja to, ko latvieši –nē. Pie-
klājīga cena, privātīpašums un galvenā 
nodeva jāmaksā, tikai mājiņu pārdodot.

Nākamā svarīgā maiņa ir latviešu 
valodas lietošana. Kamdēļ uztraukties 
par valodu? Būsiet dzirdējuši ziņās, ka 
Austrālijas, Jaunzēlandes un Kanādas 
aborigēnāli, kā arī Amerikas indiāņi 
mēģina mācīt savu valodu bērniem un 
mazbērniem. Viņi arī ir apjēguši, ka bez 
valodas nav tauta un tā uztur pašvēr-
tību. Mums te notiek pretēji. Atrodam, 
ka vairāk un vairāk tiek runāts angliski 
visās publiskās vietās. Mums ir teikts, 
ka tas ir tāpēc, lai visi justos iekļauti. 
Esam jau pa 75 gadiem pieraduši sadzī-
vot ar cittautiešiem un vienmēr, ja kāds 
nesaprot latviski, esam tulkojuši vai sa-
runājušies angļu valodā. Un jāatzīst, ka 
cilvēki pirka mājiņas Latviešu ciemā, lai 
būtu kopā ar citiem latviešiem. Varējām 
sagaidīt, ka šeit runāsim latviski.

Ka valoda ir svarīga, tiek pierādīts 
arī Valdības dokumentā Aged Care Qu-
ality & Safety Commission Standards, 
par kuru paskaidrojums ir tulkots pēc 
iespējas daudzās valodās, ieskaitot lat-

viešu. Tiek uzsvērts ciemu 
vadībām, ka kultūra un va-
loda ir svarīga daļa, par kuru 
ir jādomā un pēc iespējas 
jāievēro, kad cilvēks nonāk 
veco ļaužu mītnē. Uztrauca-
mies arī par Augšas ciemu, 
jo jūtam, ka kaut daudzi no 
mūsu sabiedrības locekļiem 
ir fiziski nespējīgi preto-
ties maiņām, tas nenozīmē, 
ka viņi dziļi to nepārdzīvo. 
Viņu situācija ir vēl bries-
mīgāka, jo latviešu valoda ir 
palikusi pēdējā lieta, kas ir 
viņu apziņā.

Tas pieved pie mūsu Cie-
ma avīzes, kuru izdeva In-
grīda Biezaite ik pa diviem 
mēnešiem un bija vienmēr 
gaidīta un ne tikai Ciemā. To 
pārtrauca (aizņem par daudz 
laika), un nesen saņēmām 
pirmo apkārtrakstu angļu 
valodā. Tanī ir minēts, ka at-
sāks senioru sanāksmes, bet 
ievērojiet to, ka visi Ciema 
iemītnieki tiks aicināti.

Kaut aprūpes daļa dar-
bojās ar iztrūkumu un valsts 
vēl nav piešķīrusi atbalstu, 
vadība paziņoja, ka Aug-
šas ciemā notiks milzīgi remonti. Tiks 
pilnīgi pārtaisīta Lielā zāle, tiks veikti 
remonta darbi dažās istabiņās, korido-
ros, kopējās telpās un citur, un ka arī 
bibliotēka tiks pārtaisīta par televīzijas 
istabu. Bibliotēka ir viena svarīga un 
latviešiem nozīmīga vieta, kurā tiek 
krāta mūsu tautas kultūra un vēsture. 
Katrā latviešu mājā ir grāmatplaukts, jo 
latviešiem patīk lasīt latviski vai anglis-
ki. Tāpēc jau, Ciemu veidojot, iekārtoja 
bibliotēku. Uz iedzīvotāju lūgumiem 
neaiztikt bibliotēku, tiek atbildēts, ka 
neviens tur tik un tā neiet, tikai nemin, 
ka bibliotēka ir slēgta, un vēl joprojām 
aprūpes daļai ir ierobežota pieeja saka-
rā ar Covid19. Stāv nu ārā 15 minūtes, 
gaidot pārbaudes rezultātu. Viens atri-
sinājums, kas tika minēts, – lai brauc uz 
Latviešu namu.

Šī ir tikai daļa maiņu, kuras tiek 
ieviestas Ciemā. Vēl paredz mainīt 
visas gleznas un izstādītos latviešu 
ornamentus, ieskaitot dzintarus. Kaut 
paziņoja, ka Lejas ciems paliks Latvi-
an Retirement Village, Augšas ciema 
daļai vēl mēģina mainīt vārdu, piemē-
ram Eucare, Laimacare, Silverlife un 
Amberlife, lai būtu pievilcīgs cittautie-
šiem. Vai slimnīcas un ģimenes, mek-

lējot aprūpi kādam latvietim zinās, ka 
šis ir Latviešu aprūpes nams?

Ja paskatās uz statistiku kopumā 
kā iet veco ļaužu mītnēm Austrāli-
jā, tad ir skaidri redzams kritums, jo 
cilvēki ilgāk un ilgāk izvēlās palikt 
mājās. Noveco nākamā paaudze (baby 
boomers), kuri jau bija domājuši par 
Latviešu ciemu, bet viņiem vairs ne-
būs tāds Latviešu ciems.

Kādēļ tika būvēts Latviešu ciems? 
Dabīgi – latviešiem. Dibinātāji mēģi-
nāja to nodrošināt, pārdošanas līgumā 
rakstot, ka tas domāts latviešu izcel-
smes ģimenēm un viņu draugiem. Va-
jadzības gadījumā varam uzņemt cit-
tautiešus, bet pamatprincipam ir jābūt, 
ka tas ir Latviešu ciems. Būsim tā kā 
Austrālijas aborigēni un teiksim – šīs 
ir mūsu mājas un piekļaujieties mums.

Tie, kas pazina Arvīdu Produ, 
Rutu Slapjumu un Rasmu Hartmani, 
var iedomāties, ko viņi teiktu par noti-
kušo. Tas ceļš bija grūts – tikai jāizlasa 
Ilzes Nāgelas rakstu par 25 gadu atceri 
(LL147 25/05/2011.g.)*, bet panācām.

Gunta Vagars
Laikrakstam „Latvietis“

* https://laikraksts.com/raksti/1355

Lasītājas vēstule
Par Melburnas Latviešu ciemu

Karoga pacelšana Latviešu ciemā 2018. gada 
18. novembrī.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.
Cena $7 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $40.
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Laiks skrien vēja 
spārniem, un taisni 
neticami, ka esam jau 
2023. gada martā.

Mazliet ar novēloša-
nos, bet tomēr vēlamies 
pastāstīt, kas tad ir noti-

cis šajos pirmajos divos mēnešos Lat-
viešu Ciemā.

Dārza darbi
Pēc iedzīvotāju ierosinājuma, vēl 

pavasarī tika iegādāti stādi, lai varētu 
audzēt paši savus dārzeņus un zaļumus.

Salāti izauga pirmie, un tie jau ir 
apēsti. Un no pavisam maziem, zaļiem 
spurainiem stādiņiem, izauga lieli – 
ar tomātiem pilni zari. Par cik tomāti 
ar katru dienu kļuva lielāki un kļuva 
sārti, par tiem ieinteresējās arī putni. 
Tāpēc, gaidot, ka tie pilnībā nogatavo-
sies, pārklājām tos ar baltu sietu...

Nu, kas par neticami bagātu ražu 
ir sanākusi! Es domāju, ka tas ir patei-
coties daudziem uzraugiem, padomde-
vējiem un tādiem, kuri zina, ko dara 
īstajā laikā un vietā.

Tā sekojot augšanas brīnumam lī-
dzi, esmu ieguvusi daudz jaunas zinā-
šanas par tomātu audzēšanu Melbur-
nas mainīgajos laikapstākļos.

Visu mīlētāju diena
Šī diena nepagāja garām arī Lat-

viešu Ciema aprūpes namam.
14. februārī – Valentīna dienā – 

visi aprūpes nama iedzīvotāji tika pie 
šokolādes sirsniņām, kuras bija ieliktas 
sarkanos maisiņos. Pie katra 
šāda maisiņa klāt bija pielik-
ti citāti par mīlestību, kurus 
ir teikuši pasaulē pazīstami 
ļaudis. Cik to bija daudz un 
dažādi. Piemēram. Māte Te-
rēze teikusi tik vienkāršus 
un skaistus vārdus: Izplati 
mīlestību visur, kur vien esi! 
Neļauj nevienam no tevis 
aiziet mazāk laimīgam nekā 
viņš bija atnācis! vai Boba 
Mārlija teiktais: Mīlestība, 
draudzība, smiekli… Dažas 
no labākām lietām dzīvē tie-
šām ir par brīvu. Cik daudz 

tajos ir patiesības un gaišuma!
Kad tika pasniegta pēcpusdienas 

tēja, katrs varēja nobaudīt gardus kek-
siņus, kuri bija dekorēti ar rozā krēmu. 
Šāda maza uzmanība iepriecināja un uz-
mundrināja ikvienu visu mīlētāju dienā!
Garīgo pārrunu grupiņa un 
dievkalpojumi

Aprūpes nama ļaudis ir priecīgi un 
pateicīgi, ka var apmeklēt dievkalpo-
jumus Ciema baznīciņā un garīgo pār-
runu grupu nodarbību istabā. Mācītāja 
Helga Jansone vienmēr sagatavo ko 
pārdomu raisošu.

23. februārī mācītāja Helga Janso-
ne noturēja savu pirmo garīgo sarunu 
grupu, kurā runāja par Pelnu dienu.

No trešdienas – 22. februāra, Pel-
nu dienas, sākas sešas gavēņa nedēļas. 
Kopā sanākušie 14 iedzīvotāji kopā ar 
mācītāju dalījās pārdomās un atmiņās.
„Pasta balodis“ – vietējais 
izdevums

No februāra aprūpes nama ļaudis 
un darbiniekus iepriecina jauns ziņ-
nesis. Avīzīte Carrier Pigeon. Jauno 
nosaukumu izdomāja aprūpes nama 
iedzīvotāji. Tagad visus notikumus var 
apskatīt daudzās krāsainās bildēs un 
tajā var uzzināt visus pēdējā mēneša 
jaunumus par aprūpes namā notieko-
šo! Vēlām Carrier Pigeon (Pasta ba-
lodim) ilgu darba mūžu šajā radošajā 
un vienlaicīgi atbildīgajā darbā!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Melburnas Latviešu Ciema ziņas
Marta mēnesis

Nelda ne tikai izlauza „padusītes“, uz-
raudzīja tomātu augšanu, bet nu prie-
cīga un lepna izrāda skaistos, nogata-
vojušos tomātus.
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Dārza darbi.
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Valentīna dienas dāvaniņas.
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No kreisās: Anna Cinkus un aprūpētāja Ilze ar 
Valentīna dienas dāvaniņām.
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pēdējos gados attīstās ar pozitīvu tenden-
ci. „Mēs esam ieinteresēti izpētīt turpmā-
kās sadarbības perspektīvas tādās jomās 
kā informācijas un komunikāciju tehno-
loģijas, viedā enerģija un zaļās tehnolo-
ģijas. Transports un loģistika ir vēl viena 
no sadarbības jomām. Jāpiebilst, ka mūsu 
nacionālā aviokompānija airBaltic šī 
gada maijā plāno atjaunot tiešo lidojumu 
starp Rīgu un Baku,“ atzīmēja E. Levits.

Valsts prezidents uzsvēra ES un 
Azerbaidžānas dialoga nozīmību. „Lat-
vija atzinīgi vērtē ES un Azerbaidžānas 
saprašanās memorandu par sadarbību 
enerģētikas jomā. Azerbaidžānai ir sva-
rīga loma ES dabasgāzes piegādes avo-
tu un maršrutu dažādošanā, stiprinot 
Eiropas enerģētisko drošību. Mēs arī 
vēlamies attīstīt sadarbību atjaunīgās 
enerģijas jomā,“ akcentēja E. Levits.

Valsts prezidents atzīmēja, ka Lat-
vija kā NATO dalībvalsts ir par vēl cie-
šāku NATO sadarbību ar Azerbaidžānu 

programmā „Partnerattiecības mieram“. 
E. Levits šajā kontekstā apstiprināja, ka 
Latvija ir gandarīta pagarināt Latvijas 
vēstniecības Baku kā NATO kontakt-
punkta mandātu līdz 2024. gadam.

Abu valstu prezidenti sarunā apsprie-
dās par situāciju Ukrainā un palīdzību 
Ukrainai pret Krievijas sākto karu. „Lat-
vija augstu vērtē Azerbaidžānas snieg-
to humāno palīdzību un energoapgādi, 
politisko atbalstu un neseno ģeneratoru 

Valsts prezidents Azerbaidžānā
Turpinājums no 1. lpp.

 
Turpinājums 8. lpp.



8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2023. gada 15. martā

Tasmānijas māksliniece Linda Veska pagājušajā 
gadā pabeidza pēcdiploma Mākslas grādu Tasmānijas 
Universitātē. Pēc tam Lindai tika piešķirta Salamankas 
Mākslas Centra absolventu stipendija ar viena mēneša 
studijas rezidenci un galerijas telpu desmit dienām, lai 
izstādītu savus darbus.

Daži Tasmānijas latvieši apmeklēja viņas izstādes at-
klāšanu 2023. gada 3. martā, kuras nosaukums bija Nemierīgs (Restless).

Divas dienas pēc izstādes atklāšanas skaņu mākslinieki Mets Vo-
rens un nākotnes dabā Deivs tajā pašā galerijā, Lindas attēlu ieskauti, 
prezentēja skaņas pasākumu, atbildot Lindas darbu tēmai – Nemierīgs.

Lindas par izstādi: „Vārds „Nemierīgs“ apkopo pretrunīgas sajūtas 
par vēlmi aizbēgt, vilcināties un nomadu dzīvi, kas ne vienmēr ir brīv-
prātīga. Tas norāda uz to, ka priekšroka tiek dota pārmaiņu noturībai, 
nevis ikdienas paredzamībai. Durvju ailes un krēsli ir alternatīvi ceļi 
un izvēle. Salamankas Mākslas centra 
vēsturiskās durvis man ir bijušas iedves-
mas avots rezidences laikā. Es aicinu 
jūs izpētīt šo veco ēku gleznu virsmas 
membrānas, kas sākās kā rūpnīcas. Slā-
ņi slēpj un atklāj pagātni kā citu pasau-
li – sen pazudušu, tomēr joprojām dzīvu 
dažādās formās.“

Pēc izstādes Linda plāno doties 
dzīvot Melburnā, kur strādās ar Blen-
der Studios.

Mārtiņš Bicevskis
Laikrakstam „Latvietis“

Lindas Veskas izstāde „Nemierīgs“ Hobartā
Tika prezentēts arī skaņas pasākums

Izstādes atklāšana. No labās – māksliniece Linda Veska.
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Lindas Veskas glezna „Furgona durvis“ („Van 
Doors“).
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No kreisas:  Dace Šuga (Shugg), Kār-
lis Pārums, Elizabeta Bičevska, Elga 
Skrastiņa, Linda Veska, Līga Veska. FO
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piegādi Ukrainai. Arī Latvija dara visu 
iespējamo Ukrainas atbalstam – jau esam 
veltījuši vairāk nekā 1 % no IKP. Ilgstošu 
mieru Ukrainā var panākt, tikai un vienī-
gi balstoties uz starptautiskajām tiesībām 
un teritoriālo integritāti,“ sacīja E. Levits.

Tika apspriesta abu valstu sadarbība 
starptautiskajās institūcijās. Valsts pre-
zidents vērsa uzmanību uz to, ka Lat-
vija piešķir sadarbībai ar Azerbaidžānu 
lielu nozīmi arī ANO ietvaros. E. Levits 
novērtēja I. Alijeva kā Nepievienojušos 
valstu kustības priekšsēdētāja lomu ne 
tikai savā reģionā, bet arī globālā mē-

rogā, koordinējot 120 valstu platformu. 
„Latvija vēlas stiprināt starptautiskās 
organizācijas un uz noteikumiem bals-
tītu starptautisko kārtību – te redzam 
lielisku potenciālu turpmākajai sadar-
bībai ar Azerbaidžānu, kā arī Latvijai 
gatavojoties ANO Drošības padomes 
vēlēšanām 2025. gadā,“ teica E. Levits.

Valsts prezidents pievērsās arī 
dialogam Eiropas Padomes ietvaros, 
pieminot, ka Latvija uzņemsies šajā 
organizācijā prezidentūras pienāku-
mus no šī gada maija līdz novembrim. 
E. Levits atzīmēja, ka Latvija kopā arī 
Eiropas Padomes dalībvalstīm kopā 
strādās pie demokrātijas, cilvēktiesību 
un tiesiskuma stiprināšanas Eiropā.

E. Levits sarunā ar I. Alijevu no-
vērtēja X Baku globālo forumu „Šo-
dienas pasaule: izaicinājumi un cerī-
bas“, atzīmējot šīs platformas iespējas, 
apvienojot plašu pasaules līderu piere-
dzi, kā arī Azerbaidžānas lomu starp-
kultūru dialoga veicināšanā.

Pārrunājot situāciju Karabahā, 
Valsts prezidents izteica Latvijas ofi-
ciālo nostāju – Latvija vēlas redzēt sta-
bilu un pārtikušu Dienvidkaukāzu. Ir 
svarīgi rast ilgtspējīgu un miermīlīgu 
risinājumu Armēnijas un Azerbaidžā-
nas konfliktam starptautisko tiesību 
ietvaros, atzīmēja E. Levits.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

08.03.2023.

Valsts prezidents Azerbaidžānā
Turpinājums no 7. lpp.
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Aicinājums pieteikties vai ziedot
Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijas 2023!

Profesora Ilmāra La-
zovska Medicīnas fonds 
jau kopš 2005. gada at-
balsta Latvijas medicīnas 
studentus. Līdz 2023. ga-
dam stipendijas saņēmu-
ši gandrīz 100 studenti.

Līdz 15. aprīlim Latvijas medicīnas 
augstskolu vecāko kursu studentus aici-
nām pieteikties Latviešu ārstu un zo-
bārstu apvienības ikgadējai Prof. Ilmāra 
Lazovska Medicīnas fonda stipendijai.

Stipendijas tiek piešķirtas Latvijā 
studējošiem vecāko kursu medicīnas 
studentiem, kam ir ne tikai labas sek-
mes mācībās, plašs interešu loks, bet 
kas arī savu turpmāko dzīvi ir nolē-
muši saistīt ar ārsta profesiju Latvijā. 
Nozīmīga ir arī studenta finansiālā 
situācija, skaidrība par līdzekļu izlie-
tojumu, aktīva dzīves pozīcija, pieda-
loties sabiedriskajā dzīvē.

Otrā atlases kārta – intervija no-
tiks maijā. Pieteikumus izvērtēs un 
lēmumu pieņem Profesora Ilmāra 
Lazovska Medicīnas fonda stipendiju 
komisija. Stipendijas apjoms ir no 400 

līdz 1000 EUR.
Kopš 2016. gada 

tiek piešķirtas arī vei-
cināšanas stipendijas. 
Pretendentiem, kas sa-
ņēmuši veicināšanas stipendiju, ir iespē-
ja atkārtoti pretendēt uz pilno stipendiju.

Aicinām augstskolu pasniedzējus, 
īpaši jau tos, kas paši reiz bijuši LĀZA 
stipendiāti, aktīvi iesaistīties, lai at-
balstu saņemtu tie, kam tas visvairāk 
vajadzīgs! Stipendiju svinīga pasnieg-
šana notiks Dziesmusvētku laikā Rīgā, 
kad atkal varēsim visi būt kopā no tā-
liem un tuviem krastiem!

Informācija par pieteikšanās kārtī-
bu LĀZA mājaslapā www.lazariga.lv 
sadaļā Stipendijas.

Fonds pastāv, pateicoties LĀZA 
biedru, draugu un atbalstītāju ziedoju-
miem. Latviešu ārsta, profesora Ilmāra 
Lazovska (1931–2003) piemiņa ir sagla-
bāta. Fondu drīz pēc profesora nāves iz-
veidoja LĀZA biedrs Dr. Ēriks Niedrī-
tis (Ņujorka), kurš ir arī fonda vadītājs.

LĀZA drauga un atbalstītāja prof. 
Ilmāra Lazovska viena no daudzajām 

filozofiskajām atziņām: „Ārsta vispā-
rējā māka jeb kompetence balstās uz 
zināšanām, spējām, pieredzi un prasmi 
izturēties. Ārsta izturēšanās ir māksla, 
ko var iemācīties. Tā ir trausla, vieg-
li sagraujama un grūti pārveidojama, 
bet bieži vien nepietiekami novērtēta.“

Šo izturēšanās mākslu LĀZA dibi-
nātāji bija apguvuši no saviem skolotā-
jiem, to nodevuši saviem skolniekiem 
un, cerams, ka to spēsim nosargāt arī 
jaunajos laikos. LĀZA stipendiātiem 
ir iespēja pierādīt ar savu attieksmi un 
darbu, ka gūt var ņemot, gūt var do-
dot... Un ir laiks, kad nav kauns lūgt, 
un būs laiks, kad varēs dot!

LĀZA aicina ziedot fonda sekmī-
gai darbībai, ko var ērti veikt lazariga.
lv sadaļā Maksājumi.

Kamena Kaidaka,
LĀZA biroja vadītāja Latvijā 

www.lazariga.lv; laza@lazariga.lv

niegt panākumus un savu ikdienu aizvadīt 
produktīvi tieši jūsu sniegtā atbalsta dēļ!“

Ziedotāji, novērtējot stipendiātu 
sasniegumus, aicina tos uz sirsnīgām tik-
šanām. 22. februārī ziedotāja Daina Bī-
riņa aicināja savus stipendiātus uz pus-
dienām restorānā Italissimo. Stipendiāts 
Ainārs Kiserovskis vēstulē ziedotājai 
rakstīja: „Mīļš paldies par sirds siltumu, 
jaukajiem uzmundrinājuma vārdiem un 
vienkārši jauko kopābūšanu. Tas deva 
spēku un motivāciju nepadoties.“ Dai-
na Bīriņa uzskata, ka dzīvē viss notiek 
likumsakarīgi un ir nepieciešams tikai 
ļauties vēja virzienam, tādēļ lēmums di-
bināt stipendiju esot atnācis viegli. Viņa 
stāsta: „Es piederu korporācijai „Ime-

ria“, kurā goda filistrs ir fonda dibinātājs 
Vilis Vītols. Viņa devums mūsu korporā-
cijā sekmējis vairāku studenšu izglītības 
ceļu, kuras kļuvušas par labām juristēm, 
ārstēm, zinātniecēm un dod izcilu iegul-
dījumu Latvijas sabiedrībai. Uzskatu, ka 
labākais, ko varu darīt, lai kaut ko mainī-
tu un uzlabotu Latvijā, ir caur izglītību.“

Februāra beigās saņēmām skum-
ju ziņu par Lettonia Filistru palīdzī-
bas biedrības valdes locekļa Roberta 
Rūša (5.09.1933.-22.02.2023.) aiziešanu 
mūžībā. Pateicoties Lettonia Filistru 
palīdzības biedrībai un Roberta Rūša 
ieguldītajam darbam, Vītolu fondā tika 
dibināta Studentu korporācijas Lettonia 
filistra Gunta Bruniņa stipendija. „Pa-
darītie darbi patīkami“ („Acti labores 
jucundi“) – tā ir korporācijas Lettonia 
devīze, un jo īpaši, ja šie darbi veikti no 

sirds, mīlot savu Tēvzemi. Ar pateicību 
pieminam Rūša kunga veikumu un izsa-
kām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Viss, kas pēc mums paliek, ir mīlestī-
ba, kas ieguldīta cilvēkos. Fonda stipendi-
āti, to saņēmuši ir tik daudz, ka tās pietiks 
ne tikai viņu mūžam, bet arī nākamajām 
paaudzēm. Paldies visiem ziedotājiem!

Vītolu fonds ir iespēja cilvēkiem un 
uzņēmumiem, kas tic Latvijas nākotnei 
un jauniešiem, atbalstīt un finansēt jau-
nus, neatlaidīgus un talantīgus studen-
tus. Fonds piešķir savas un administrē 
citu ziedotāju stipendijas. Fonda mērķis 
ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, 
centīgiem, bet maznodrošinātiem jau-
niešiem studēt Latvijas augstskolās. Tā 
dibinātāji ir Vilis un Marta Vītoli. Pla-
šāka informācija: www.vitolufonds.lv

Vītolu fonds

Jauneklīgs enerģijas pieplūdums
Turpinājums no 1. lpp.

Vītolu fonda vēstneši vidusskolās.
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Daina Bīriņa tiekas ar stipendiātiem.
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1922. gadā Latvijas Gaidu Cen-
trālā Organizācija (LGCO) reģistrējās 
Rīgas apgabaltiesā. Tā darbojās līdz 
Padomju Savienība ieņēma un okupēja 
Latviju, likvidējot daudzas patriotis-
kas organizācijas.

Latviešu Gaidu Kustība (LGK) 
iesāka darbību bēgļu nometnēs Eiro-
pā pēc kara, un izceļojot 1940. gados, 
turpināja darboties Austrālijā, ASV un 
Kanādā.

Skatoties uz nākotni un tās izaici-
nājumiem, 2021. gadā LGK nolēma, 
ka 2022. gadā, pēc tam, kad atzīmēs 
Latviešu gaidisma 100 gadi, LGK pār-
trauks savu darbību, uzskatot, ka vi-
ņas bija pildījušas savus pienākumus 
uzturēt gaidismu un aizvest to mājās 
uz Latviju.

2022. gadā LGK un LSGCO (Lat-
vijas Gaidu un Skautu Centrālā Orga-
nizācija) atzīmēja Latviešu Gaidisma 

simtgadi ar Lielo Nometni Latvijā. 
LGK arī izdeva savu grāmatu Arvien 
Modra!!

Ar 2022. gada beigām Rīgas (1.) 
Gaidu vienība pārtrauca savu darbību 
ar to nosaukumu, bet nav pārtraukusi 
savu darbību, ar mērķi turpināt kopā 
ar skautiem zem viena nosaukuma, 
5th Melbourne – 1st Latvian Scout 
Group.

Lai nodrošinātu latviešu Skautu/
Gaidu nākotni Melburnā, aicinām vi-
sas latviešu izcelsmes ģimenes pēc 
iespējas pievienoties Skautu Vienībai, 
lai dotu iespēju jauniešiem izaugt lat-
viskā skautu vidē. Visi, kam interesē 
strādāt ar jauniešiem, var dabūt tuvā-
ku informāciju no vienības priekšnie-
ka vadītāja Arņa Vējiņa.

Atskatoties uz Rīgas (1.) Gaidu 
vienības darbību:

1950. gada decembrī, piedaloties 

skautu vadītāju konferencē, klāteso-
šās – Melburnā dzīvojošās latviešu 
gaidu vadītājas, nolēma nodibināt 
Rīgas Gaidu vienību. Pirmā vienības 
priekšniece bija vad. Aina Neboisa 
(Vāvere).

Vairāk nekā 70 gadus, Rīgas (1.) 
Gaidu vienība ir aktīvi darbojusies 
Melburnā, sastrādājoties tuvā sadarbī-
ba ar Rīgas (102.) Skautu vienību.

Gaidu vadītājas un meitenes pa 
visiem šiem gadiem ir kopā ar skautu 
brāļiem rīkojušas un piedalījušās:
• Austrālijas Jendu nometnēs Melbur-

nā, Adelaidē un Sidnejā;
• Gadskārtējās Vienību nometnēs – 

vairums Tērvetē;
• Sastāvot, piedaloties rīkošanā un 

aktīvi piedaloties ESGAV gadskār-
tējās nometnēs;

• Gadskārtējos sarīkojumos Melbur-
nas Latviešu namā;

• Svētā Jura dievkalpojumos Svētā 
Krusta baznīcā;

• Jāņos – oriģināli Tērvetē vienību 
mērogā, vēlāk kopā ar MLB Dauga-
vas skolu un plašāku sabiedrību;

• Svecīšu vakaros, noslēdzot gada 
darbība.

• Dalībnieces arī piedalījušās vairā-
kās Lielās Nometnēs ASV, Kanādā 
un Latvijā.

Gaidu un skautu vienības arī ir bi-
juši aktīvi sabiedrības darbos, piemē-
ram:
• Bērnu Vasaras nometnes organizē-

šanā un vadot nodarbības;
• Piedaloties plkv. Kalpaka piemiņas 

brīžos Foknera (Fawkner) kapsētā, 
goda sardzēs ar karogu;

• Palīdzot vairākās Kultūras dienās 
dažādos darbos, bieži pie durvīm 
dežūrējot vai vietas ierādot;

Par Rīgas (1.) gaidu vienību Melburnā
Pārtrauca darbību bet turpina darboties

Rīgas 1. gaidu vienība Melburnā – Latviešu gaidisma 35 jubileja 1957. gadā.
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Gaidu vienības vadītājas 1989. gadā.
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• Piedaloties 18. novembra aktos.
Latvijai atbrīvojoties, Skauti un 

gaidas likuši savas rokas palīdzības un 
atbalsta darbiem, starp citu:
• Palīdzot ar vadītāju kursiem;
• Atbalstot māsu gaidu vienību Rīgā;
• Piedaloties plašākās akcijās, kā Zie-

massvētku sveicienu sūtīšanu latvie-
šu karavīriem un rotaļlietu sūtīšanu 
bāreņu namiem.

Atsevišķie pulciņi ir arī daudz da-
rījuši un panākuši. Savos 72 gados Rī-
gas Gaidu vienībā ir darbojušās daudz 
vadītājas un simtiem meitenes, kas ir 
mācījušās gaidisma principus. Beidza-
mā mude LGK bija Labu domāt, labu 
darīt!

Vadītājs Arnis Vējiņš,
Rīgas (102.) Skautu vienības 

priekšnieks

Par Rīgas (1.) gaidu vienību ...
Turpinājums no 10. lpp.

Vienību nometnes dalībnieki 1993. gadā.
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Pirmais Lielgaidu solījums Melburnā 1952.  gada 14. novembrī.
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Intervija ar Imantu Grosu (2)
Latvijas Republikas pirmais ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Zviedrijas Karalistē
Pirmais turpinājums. Sākums LL742.

Akcija Parīzē
Parīzē satiku lietuvieti Stasi Lo-

zoraiti, kurš bija Lietuvas Republi-
kas diplomātiskais pārstāvis Vatikānā 
Romā. Mēs ar Stasi bijām tur, lai pa-
līdzētu izveidot Baltijas centru Parīzē, 
kas attīstījās par Baltijas disidentu un 
Rietumu aktīvistu pulcēšanās vietu.

Baltijas centrā ar Lozoraiti un vie-
tējiem aktīvistiem plānojām akciju, lai 
ieņemtu padomju konsulātu Parīzē, kas 
atradās bijušajās pirmskara Latvijas 
vēstniecības telpās. Bija tā, ka pēc Parī-
zes zemesgrāmatas datiem ēka joprojām 
piederēja Latvijas Republikai. Francijas 
valdība nebija parūpējusies par īpašum-
tiesību pārreģistrāciju zemesgrāmatā, 
kad pēc kara Latvijas vēstniecības telpu 
atslēgas tika nodotas Padomju Savienī-
bai. Juridiski īpašums līdz ar to jopro-
jām piederēja Latvijas Republikai. Ar 
BATUN un citu Baltijas organizāciju 
finansējumu bijām piesaistījuši franču 

advokātu, kas konsultēja juridiskos jau-
tājumos, citi plānoja pasākuma mediju 
kampaņu, un visi kopā par to, kā visla-
bāk iekļūt un ieņemt ēku un pieslēgties 
rokudzelžos. Pēc tam bija plānots uzsākt 
tiesvedību par tiesībām uz īpašumu.

Taču dažādu sakritību un apstākļu 
dēļ viss nenotika, bet būtu bijusi laba 
un pamanīta politiska akcija, ja tā būtu 
notikusi.

Baltieša miera un brīvības kuģis
Tas bija 1985. gads. Baltijas miera un 

brīvības kuģa idejas autors bija Vilnis 
Zaļkalns. Gadu iepriekš kopā ar Vilni 
un Māri Graudiņu sēdējām Stokhol-
mas vecpilsētas kafejnīcā Kristina un 
pārrunājām, kas būtu nepieciešams, lai 
īstenotu šādu akciju, pievēršot uzmanību 
jautājumam par Baltijas valstu brīvību. 
Brīvības kuģa ideja bija, taču, lai no Ei-
ropas piesaistītu vairākus politiskos spē-
kus, būtu nepieciešama vēl miera dimen-
sija. Tā radās ideja par Brīvības un miera 

kuģi (BPFC) un sākās plānošanas darbs. 
Mans uzdevums sākumā bija caur BA-
TUN darbību noenkurot ideju starp pā-
rējām Baltijas organizācijām Eiropā un 
Amerikā, lai iegūtu atbalstu un līdzekļus.

Izveidojām Rīcības komiteju ar bal-
tiešu jauniešiem un ekspertiem no dažā-
dām pasaules malām. Stokholmas vec-
pilsētā tika izveidots BPFC birojs, kuru 
es vadīju dažus mēnešus pirms paša 
kruīza. Mēs rakstījām avīzēs un vācām 
naudu kuģa nomai, arī PBLA sniedza at-
balstu. Taču žurnālistu un mediju intere-
se bija gausa. Bet tad mēs saņēmām ne-
gaidītu palīdzību no Padomju Savienības 
vēstniecības Stokholmā. Viņi mēģināja 
gan piekukuļot, gan draudēt kuģniecī-
bas kompānijai atteikties no pasākuma, 
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un tas nonāca presē, saceļot lielu skandā-
lu. Pēc tā vēl Maskava reaģēja idiotiski, 
izplatot preses relīzes, ka fašistiskā bal-
tiešu jauniešu brīvības kruīza mērķis ir 
tikai drapēt un pievemt Baltijas jūru. Ta-
gad visa rietumu prese bija kājās un cen-
tās iegūt vietu kruīzā. Beigās drūzmējās 
vairāk nekā 50 žurnālistu, daudzu lielā-
ko raidstaciju un laikrakstu pārstāvji.

Pirms izbraukšanas Kopenhāgenā 
notika politiskais tribunāls pret Padomju 
Savienību ar disidentu liecībām par cil-
vēktiesību un starptautisko tiesību pārkā-
pumiem un starptautisku ekspertu žūrija 
piedalījās Zviedrijas bijušais premjermi-
nistrs. Visi pēc tam piedalījās konferen-
ces programmā uz kuģa. Kuģis izbrauca 
no Stokholmas un devās gar Baltijas val-
stu robežām. Padomju kara kuģis Erica 
veica iebaidīšanas manevrus, bet tas tikai 
satracināja mediju pārstāvjus, kuriem sa-
nāca dramatiska bildes, ko publicēt.

Mēs iegriezāmies kruīza terminālī 
Helsinkos, Somijā, bet tikām novirzīti uz 
ogļu iekraušanas ostu, jo Somija tobrīd 
bija ļoti piesardzīga pret Padomju Savie-
nību. Somu robežsargi ieradās uz klāja 
un savāca mūsu pases, un mēs varējām 
izkāpt, bet mums neļāva demonstrēt. 
Tomēr izjutām lielu atbalstu Helsinkos, 
gājienā pa pilsētas ielām, Somijas poli-
cija, kas sēdēja autobusos un bija gatava 
iejaukties nekārtību gadījumā, mums tu-
rēja īkšķi, un Helsinku iedzīvotāji atvēra 
logus, sauca urā un uzmundrināja. Somi-
jas prese to raksturoja kā pirmo pretpa-
domju demonstrāciju Somijā pēc kara. 
Visa BPFC akcija kļuva par visplašāk 
aprakstīto un ievērojamāko Baltijas poli-
tisko izpausmi visā trimdas laikā ar tūk-
stošiem rakstu un raidījumu radio un TV, 
nonāca pat pirmajā lapā Saūda Arābijā.

Darbs bēgļu nometnē Āfrikā
Gadu strādāju Āfrikā, tas man bija 

ļoti nozīmīgs gads.
Biju izlasījis sludinājumu, ka ANO 

bēgļu komisārs (UNHCR) meklē juris-
tus darbam bēgļu nometnē Āfrikā, un 
pieteicos. Vispirms man bija jāapmeklē 
sagatavošanas kursi Upsalā par darbu 
jaunattīstības valstīs, pēc tam tālāka 
sagatavošanās pie ANO Ženēvā, pirms 

mani nosūtīja uz Gambella ciematu 
Etiopijā, pie Sudānas robežas. Tur at-
radās lielākā bēgļu nometne pasaulē – 
Itangas nometne. Tolaik Sudānā notika 
pilsoņu karš, un bēgļi no visas Sudānas 
dienvidiem ieradās nometnē pāri Baro 
upei. Kad es ierados 1987. gadā, no-
metnē bija 120 000 iedzīvotāju. Kad es 
aizbraucu gadu vēlāk, bija jau 180 000, 
kā arī jauna nometne ar vēl 20 000 bēg-
ļiem. Lielākā daļa bērnu, jaunu zēnu 
un sieviešu. Daudzi saslima un nomira, 
karstums nežēlīgs, bieži bija pāri 45°C.

Mans amats bija aizsardzības ierēd-
nis (protection officer), un mans uzde-
vums bija mēģināt pārliecināt Etiopijas 
administrāciju ievērot starptautiskos no-
līgumus un cilvēktiesības, kā arī uzrau-
dzīt bēgļu tiesības. Tie, ar kuriem man 
bija jāsadarbojas, bija vietējie Etiopijas 
komunistiskās partijas funkcionāri, vī-
rieši gaiši zilos formas tērpos un vietējās 
policijas priekšnieks. Nometnē savu bāzi 
bija iekārtojuši arī SPLA partizāni (Sou-
th Sudanese Liberation Army) leģendārā 
Dr. Džon Garang vadībā. No nometnes 
viņi veica reidus Sudānā un ņēma ma-
zus zēnus no nometnes par saviem ka-
ravīriem. Tas viss, protams, ir pretrunā 
ar starptautiskajām tiesībām, bet varēja 
notikt ar Mengistu režīma atbalstu.

Tas laiks man bija eye-opener, kas 
man lika saprast netaisnību un plaisu 
starp bagāto un nabago pasauli.
Teroristi un izšķiršanās par 
labu Latvijai

Kad atgriezos no Āfrikas, sāku 
strādāt Zviedrijas valdībā ar bēgļu un 
migrācijas jautājumiem saistībā ar Tu-
vajiem Austrumiem un Āfrikas ragu, 
praksē bieži nācās risināt jautājumus, 
kas skāra teroristus. Tajā laikā Zvied-
rija dažādiem terorisma grupējumiem 
bija populāra vieta, te bija viegli mai-
nīt identitāti un iegūt pilsonību.

Kad SÄPO (Zviedrijas drošības 
dienests) meklēja vadītāju un vietnieku 
savai jaunizveidotajai Pretterorisma no-
daļai, es pieteicos uz vietnieka amatu. 
Nebiju vienīgais, pieteikušies bija vairāk 
nekā 300 kandidāti, un mēs bijām var-
būt 20, kas tika uzaicināti uz tikšanos. 
Pēc vairākām intervijām un dažādiem 
testiem man piezvanīja un teica, ka Dro-
šības dienesta vadītājs Mats Börjesson 

vēlas mani satikt. Mums bija interesanta 
un laba tikšanās; pēc brīža, kad paru-
nājuši, viņš teica: „Imant, es gribēju ar 
tevi satikties, jo mēs vēlamies, lai tu būtu 
mūsu pretterorisma nodaļas vadītājs.“

Taču starplaikā bija attīstījušās arī 
lietas ar Tautas fronti Zviedrijā, un Jā-
nis Jurkāns vēlējās, lai es kļūstu par 
Latvijas informācijas biroja vadītāju 
Stokholmā, kuru tagad vajadzēja at-
vērt. Protams, tas bija piedāvājums, no 
kura nevarēju atteikties.

Tautas fronte
Zviedrijā mēs ar Kristīni Čaks-

ti un Ati Lejiņu bijām nodibinājuši 
pirmo Tautas frontes ārzemju nodaļu. 
Atis Lejiņš bija pirmais Tautas frontes 
priekšsēdētājs Stokholmā. Visa trim-
das sabiedrība gribēja palīdzēt Latvijai, 
bet sākumā ļoti daudzi bija pret Tautas 
fronti un uzskatīja to par komunistu 
partijas ielikteni. Tādēļ tas nebija bez 
pretrunām, kad mēs ar LTF vadību no 
Rīgas uz vietas Stokholmā sarīkojām 
pirmo lielo frontes sanāksmi ārpus Lat-
vijas un nodibinājām Zviedrijas nodaļu.

Jau pirms Latvijas neatkarības ie-
gūšanas mēs kopā ar igauņiem un lietu-
viešiem sākām aktīvi lobēt Zviedrijas 
valdību, lai panāktu atbalstu Baltijas 
pārstāvniecības izveidei Stokholmā.

Toreizējais Ārlietu ministrijas valsts 
sekretārs Pjers Šorijs (Pierre Schori) 
bija labi informēts par situāciju un no-
risēm Latvijā un Padomju Savienībā. 
Visus pēckara gadus Zviedrijai bija ģe-
nerālkonsulāts Ļeņingradā (tagad Sankt-
pēterburga). Zviedrija bija atzinusi Balti-
jas valstu de facto inkorporāciju Padomju 
Savienībā, ko mēs vienmēr bijām asi kri-
tizējuši. Taču tagad tas izrādījās Zviedri-
jai par priekšrocību, jo varēja kā neviena 
cita valsts, kas palika pie inkorporācijas 
neatzīšanas, ļaut zviedru diplomātiem 
ģenerālkonsula Tomasa Bertelmana 
vadībā ceļot uz Baltijas valstu galvaspil-
sētām, lai tiktos ar opozīciju, iegūtu in-
formāciju un izprast attīstību tādu, kāda 
tā bija patiesībā. Ne briti, ne vācieši, ne 
amerikāņi to varēja darīt tikpat labi.

Bertelmana korektā un analītiskā zi-
ņošana Stokholmai nozīmēja, ka Zviedri-
ja agrāk un labāk nekā citi varēja saprast, 
kas notiek Baltijā. Kamēr Francija un 
Vācija vēl brīdināja Tautas frontei: „don’t 
rock the boat“ –„netraucējiet Gorbačo-
vu un „perestroiku“, Pjers Sorijs saprata, 
ka nav, kā viņš teica, jautājums VAI, bet 
KAD Igaunija, Latvija un Lietuva būs 
brīvas. Ciešā sadarbībā ar Tautas fronti, 
viņš panāca, ka Zviedrija ļāva atvērt un 
arī finansēja trīs Baltijas informācijas bi-
rojus Stokholmā. Tam bija būtiska ietek-
me uz turpmāko attīstību.

Turpmāk vēl

Raksts tapis sadarbībā ar RadiLatviesi 
komandu Zviedrijā: Gunta Eneroth, 
Amanda Zemīte un Elīnu:
https://www.radilatviesi.com/
https://www.facebook.com/

radosielatviesi

Intervija ar Imantu Grosu (2)
Turpinājums no 11. lpp.

Bēgļu nometne Etiopijā.
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Trešdien, 2023. gada 15. martā Laikraksts „Latvietis“ 13. lpp.

Principā templis ir 
iekārtots kā uztveres – 
raidītājiekārta jau kopš 
seniem laikiem. Templī 
viss ir ierīkots tā, ka 
tas veicina telpas, laika, 
enerģijas un matērijas 

metamorfozes. Kas nozīmē – templī 
tu vari daudz vieglāk atrasties līdzās 
kādam notikumam, kurš norisinājies 
pirms tūkstošiem gadu un noticis citā 
ģeogrāfiskā vietā. Kā arī tuvoties no-
risēm pašlaik Universa Augstākās di-
mensijās. Būt tām blakus – ar daudz-
kārt pastiprinātu emocionālo, mentālo, 
un pat fizisko pieredzi. Templis šim 
nolūkam darbojas kā portāls. Tam 
piemīt arī spēka filtri, kā sava veida 
drošības tehnika. Tāpēc templī rakstu-
rīgi lietot senos Lielos Tekstus. Tāpēc 
templī svarīgi ievērot atbilstošas uzve-
dības normas.

Tādas īpašības piemīt arī Ēģiptes 
un Meksikas piramīdām, un citām 
antīkām celtnēm. Kā arī šim nolūkam 
speciāli iekārtotām vietām, kā lūgšanu 
nams utt. Tempļu būve un konstrukci-
jas daudzos gadījumos tika dotas no 
Debesīm. Pie tam, ar instrukcijām – ko 
drīkst un ko nedrīkst darīt Templī. Tā 
lasām Bībelē un citos senos rakstos. 
Templī, kā likums, atrodas vairākas 
spēka kolonnas – stabi. Tādā vietā pa-
stāvot, cilvēks piepildās ar jaudīgiem 
Debesu spēkiem, kas dod mieru, pār-
liecību par sevi un veselību. Tādus 
spēka stabus – kolonnas, var atrast me-
todiski pārvietojoties tempļa iekšienē.

Austrumu templis
Runājot par austrumos celtiem 

tempļiem, vispārinātam salīdzināju-
mam minēšu mūsdienu radiotelesko-
pu. Kaut arī salīdzinājums pirmajā 
mirklī var likties frivols, tas tāds nav. 
Tas grafiski labi ilustrē spēku apmai-
ņas principus, kas ieguldīti dažādu 
laikposmu austrumu tempļu konstruk-
cijā.

Austrumu tempļi, kā zināms, 
orientēti uz informācijas uztveri, 
resp., meditāciju. To uzbūves pamatā, 
gluži kā radioteleskopam, ir – šķīvis, 
antena, un tornis.

Templī persona ar skaņu Mmm..., 
bungām un zvaniem iekustina visu 
sistēmu. Tad ar apzinātu prāta darbību 
meditē, vai mūsdienu leksikā runājot, 
noregulējas Kosmisko enerģiju gam-
mā uz vienu frekvenci.

Runājot par meditāciju, jāatceras, 
ka principā tai piemīt vairākas galve-
nās formas. Ja meditācijas objekts ir 
austrumu simbols, tad tā ir austrumu 
meditācija. Ja meditācijas objekts ir 
rietumu – Kristīgs simbols, tad tā ir 
kristīgā meditācija. Meditācija pati par 
sevi ir neitrāla. Tāpat kā cilvēka Dvē-
sele. Viss atkarīgs, uz ko tā ir vērsta. 
Un to cilvēks izdara apzināti.

Rietumu templis
Runājot par spēkiem, kas darbojas 

rietumu templī, vispārinātam salīdzi-
nājumam minēšu mūsdienu kosmisko 
raķeti.

Rietumu tempļi jeb baznīcas, kā 
zināms, ir orientētas uz informācijas 
pasniegšanu jeb kalpošanu ar Vārdu. 
To uzbūves pamatā ir baznīcas tornis 
un tā saucamais baznīcas kuģis – telpa 
apkārt tornim. Lūgšanu, dziesmu un 
svētrunas laikā tiek iekustināta visa šī 
sistēma, un spēku apmaiņa stipri vien 
atgādina startējošu kosmisko raķeti. 
Tā uzņem apgriezienus, uzkrāj jau-
du, un aizšaujas debesīs. Visa apkār-
tējā telpa piepildās ar enerģiju un dod 
kolosālu atspēriena spēku. „Un kvē-
pināmā dūmi ar visu svēto lūgšanām 
uzkāpa no eņģeļa rokām Dieva priek-
šā.“ (Atkl.8:7)

Principā visi tempļi pilda abas 
funkcijas. Tomēr izteiktākas iezīmes 
paliek, un tās labi redzamas tempļu 
uzbūvē.

Vēl par kopīgo
Pirmkārt jau, visos 

laikos cilvēki ir novieto-
juši, novieto un novietos 
tempļus pašās labākajās 
vietās, – tā vieta ir paaug-
stināta, – tiešā un pārnestā 
nozīmē, jo templī notiek 
varenāko Debess un Zemes 
spēku apmaiņa.

Otrkārt, cilvēks, ku-
ram no Debesīm ir dots 
ielūkoties lietu un parādī-
bu būtībā, templī ieraudzīs 
krucifiksa, altārgleznu un 
svētbilžu būtību. Krucifik-
si, altārgleznas un svētbil-
des mēdz būt spīdoši, sta-

rojoši, apgaismojoši; tie nes svētību, 
gaismu un siltumu. Tādas vietas ir jo 
sevišķi salūgtas no cilvēkiem.

Templī notiek svētdarbības. Svēt-
darbību laikā mācītājai/am kreisajā 
pusē uzrodas sudrabaina vertikāla ko-
lonna, kurā var atšķirt Serafu. Bībelē 
to labi ilustrē, piemēram atgadījums 
ar Cakariju, kurš sākumā gan atteicās 
paklausīt savai vīzijai, bet vēlāk to pie-
ņēma: „Bet notika, kad Caharija pēc 
savas kārtas izpildīja priestera pie-
nākumus Dieva priekšā un pēc pries-
tera paražas viņam pienācās ieiet Tā 
Kunga namā un kvēpināt, bet viss ļau-
žu pulks ārā lūdza Dievu kvēpināmā 
stundā, tad viņam Tā Kunga eņģelis 
parādījās, stāvēdams kvēpināmā altā-
ra labajā pusē...“ (Lk.2)

Un pēc Jēzus Augšāmcelšanās, 
kad sievietes bija ieradušās pie Viņa 
kapa vietas, tās uzrunāja Eņģelis, ku-
ram „izskats bija kā zibens un drēbes 
baltas kā sniegs“. Eņģelis teica: „Ne-
bīstieties, jo es zinu, ka jūs meklējat 
Jēzu, krustā sisto. Viņš nav šeitan, jo 
Viņš ir augšāmcēlies, kā Viņš sacījis. 
Nāciet šurp un raugait to vietu, kur 
Viņš gulēja. Un eita steigšus un sakait 
Viņa mācekļiem, ka Viņš ir no miro-
ņiem augšāmcēlies; un redzi, Viņš 
jums pa priekšu noies uz Galileju, tur 
jūs Viņu redzēsit. Redzi, es jums to 
esmu sacījis.“ Un tās steigšus izgāja 
no kapa ar bijību un ar lielu prieku 
un tecēja to vēstīt Viņa mācekļiem. 
(Mt.28)

Treškārt, katrā templī ir viena vai 
vairākas vietas, uz kā guļ Dievišķās 
Svētības iezīme. Tā visbiežāk atrodas 
altāra tuvumā. Ja vienkārši pastāvi 

Templis
Raimonda Sokolovska viedoklis. Pārdomas gavēņa laikā
„Pēc tam Jeruzālemē bija Tempļa atjaunošanas svētki. Tas bija ziemā. Jēzus staigāja pa Templi Salamana stabu ailē.“ 
(Jņ.10:22-23)

 
Turpinājums 15. lpp.

Raimonds Sokolovskis 2018. gadā Japā-
nas pilsētā Nara pie Kofuku-ji tempļa.
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Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā ģimenes locekle

INDRA RITERE
Dzimusi 1965. gada 15. oktobrī Melburnā, Austrālijā.
Mirusi 2023. gada 26. februārī Melburnā, Austrālijā.

Neba mana dvēselīte
Trepēm kāpa debesīs;
Nāk Dieva eņģelīši,
Tie uzveda dziedādami.
T.dz.

Saldu dusu novēl krustmāte Natiņa,
Bite, Andris, krustdēls Kalvis, Kaspars, Ivars un Sue.

Dzejniece Māra Kalmane aizsaulē
Trauslā, bet spēcīgā, būtne

Mana pirmā tikšanās ar Māru 
Kalmani (Mūrnieci) bija Austrāli-
jā caur dzeju. Viņas pirmais dzeju 
krājums Zemei un cilvēkam iznāca 
1976. gadā un, saliekot atmiņas pa 
plauktiņiem, konstatēju, ka tā būtu 
pirmā reize, kad iepazinos ar viņas 
dzeju un pašu dzejnieci. Manā atmiņā 
Māra Kalmane iespiedās kā trausla, 
bet ļoti spēcīga, būtne. Pagari blondi 
mati, pati sīka, bet, ai, kad sāka lasīt 
savu dzeju, tad bija ko klausīties! Arī 
vēlāk sarunās, stāstot par piedzīvoto 
Latvijā, Māra Kalmane bija atklāta un 
ļoti, jāsaka – dusmīga. Dusmīga par 
savai tautai un zemei pāri darīto. Un 
viņa par to nekad neklusēja. Atska-
toties, tur bija drosme un spīts. Tajā 
laikā mums katra saskarsme ar Lat-
vijas māksliniekiem, brīvdomātājiem, 
bija īpašs notikums, kas bija apvīts ar 
krietnu romantisma devu. Droši vien 
Mārai Kalmanei pēc pārcelšanās uz 
Austrāliju pie māsas 1966. gadā arī 
no Austrālijas latviešiem nācās dzir-
dēt pārmetumu un aizdomu frāzes, 
bet manās tikšanās reizēs ar dzejnie-
ci, viņa par to neko neminēja. Viņas 
dzimtenes mīlestība un patriotisms 
stāvēja visam pāri.

Kad, sakarā ar Austrālijas Kultū-
ras dienām, latviešu delegācija tika 
aicināta uz tikšanos parlamenta namā, 
Māra Kalmane ieradās greznajā Nīcas 

tērpā, kas izraisīja interesi un izbrīnu. 
Šajā gadījumā, vizuālais pārspēja to, 
ko vārdos varētu izteikt!

Māru Kalmani bieži nesatiku, 
taču, kad 1990. gadā iepazinos ar 
Māru Skridi un viņa man teica, ka 
krustmāte dzīvojot Austrālijā, es 
bez minstināšanās zināju pateikt, ka 
krustmāte ir Māra Kalmane. Tik līdzī-
gas bija krustmāte un krustmeita. Kad 
ap 2010. gadu ciemojāmies pie Māras 
Kalmanes, viņā vēl joprojām mita tas 
pats spēcīgais un spītīgais gars, kā arī 
nepārspējams optimisms un labestība. 
Neskatoties uz to, ka brīžiem bija grūti 
pārvietoties, sapratu, ka viņas Rīgas 
dzīvoklis kļuvis par ģimenes „cen-
tru“, kur radiem pašiem labāk viens 
otru iepazīt un kļūt tuvākiem. Kā jau 
nesaudzīgajos „padlaikos“, Latvijas 
ģimenes zaram nācās no daudz kā at-
teikties vai arī nepiepildīt, jo ārzemēs 
bija radi. Vienam bija jāatsakās no 
sapņa par jūrnieku, citai nācās beigt 
dziedāt Ave sol.

Dzejniece dzimusi dzelzceļa 
ierēdņu ģimenē Maltā 1931. gada 
19. martā, toreiz Māra Bartkeviča. 
1966. gadā viņa izceļoja uz Austrā-
liju pie māsas, bet 1998. gadā atgrie-
zās dzimtenē. Ceļš uz atkaltikšanos 
ar māsu nebūt nebija viegls, un viņa 
čekā pratināta par saraksti ar māsu. 
Mājās pārnākdama, viņa spītīgi tei-
kusi: „Tā ir mana māsa, es viņai raks-
tu un rakstīšu.“

Pēc pārcelšanās uz Austrāliju, 
Māra Kalmane bija aktīva Kanberas 
latviešu sabiedrības dalībniece. Viņa 
iemīlēja Austrāliju kā valsti, kas viņu 
laipni un labvēlīgi uzņēma. Galveno-
kārt viņa darbojās literārajā laukā, 
sniedzot referātus, vadot literārus va-
karus un iestudējot Kanberas latvie-
šu rokdarbnieču kopas rīkotās teātra 
izrādes – pēdējā no tām bija Annas 
Brigaderes Čaukstenes. Austrālijā 
laistas klajā divas viņas dzejas grā-
matas – Zemei un cilvēkiem (1976) un 
Pasāžas (1988), kā arī prozas grāmata 
Laikam līdzi (1983) un stāstu krājums 
Mīlestība. Kalmane rakstīja laikrak-

stam Austrālijas latvietis, kur lasāmi 
viņas raksti, recenzijas par latvie-
šu un trimdas autoru darbiem. Viņa 
bija Austrālijas latviešu preses kopas 
biedre. Maizes darbu M. Mūrniece 
strādāja Austrālijas Nacionālajā bib-
liotēkā, un viņa deva arī savu artavu 
Kanberas Latviešu biedrības biblio-
tēkai. Tādēļ nav arī pārsteigums, ka 
daļa no viņas lielās bibliotēkas tika 
nodota Latvijas Nacionālajai biblio-
tēkai.

Arī tautas mākslā Māra Mūrniece 
bija veiksmīga dekoratīvajā laukā – 
rokdarbos, audumos un koku lapu, 
ziedu un vārpu salikumos, bet seno 
puzuru gatavošanas mākslu viņa mā-
cēja ikvienam, kas to vēlējās apgūt, arī 
pirmās Austrālijas Trīsreiztrīs dalīb-
niekiem Kanberā.

Māra Kalmane ļoti cienīja dros-
mīgo un nepakļāvīgo Vizmu Belše-
vicu un uzturēja draudzību ar savu 
novadnieci Anitu Liepu Daugavpilī, 
pie kuras vēl pēdējos gados brauca 
ciemos. Abas dzejnieces šķīrās no šīs 
pasaules ar pāris dienu atstarpi. Bagā-
tu un mīlošu dzīvi nodzīvojusi, Māra 
Kalmane devas mūžībā 2022. gada 
15. decembrī. Aiz sevis viņa atstāj 
daudz mīļu atmiņu un prieku, ko ci-
tiem vēl smelties: 

Ir vērts
...un vilnis nejautā, vai sašķels tas reiz 

klinti
kas krūti vareno ikreiz tam pretī griež
vai sabrukt nāksies nevarīgos šļakstos
un atkāpties – no gala visu sākt
Vai putni zina lidojuma briesmas
kad sena dziņa spārnos celties liek?
Lai daudzi nesasniegs vairs iecerēto 

krastu
bet citi – citi tālo ceļu veiks
Ja reizēm, rindas rakstot, pagurst roka
tu jautā sev: vai tas kam vajadzīgs ...
Ir vajadzīgs, kamēr vēl kaut vai viena
kaut viena sirds no tā sev prieku smeļ.

Valda - Selga Liepiņa
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Kalmane
19.03.1931. – 15.12.2022.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē

Ceturtdienās no plkst.19.00 – 20.00 
5EBI-FM 103.1MHz raidījumi 

latviešu valodā; tiešraide internetā: 
www.5ebi.com.au.

Ceturtdien, 16. martā, plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (lat-
viešu un angļu valodā) un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā. Dalības maksa $10, LAIMAS 
klientiem $5.

Sestdien, 18.martā, plkst. 14.00 Ade-
laides Daugavas Vanagu namā Oskara 
Kalpaka, Leģiona un Kurzemes cie-
tokšņa atceres sarīkojums. Par zemi, 
ko mīlam referēs Ilga Vēvere. Prog-
rammu papildinās DV Adelaides no-
daļas vīru koris Daugava. Būs Vana-
džu gatavotais kafijas galds.
Otrdien, 21. martā, plkst. 11.00 ALB 
namā Andris Rumpe pastāstīs, kas un 
kā jādara, lai saudzētu savu ķermeni 
un ilgāk uzturētu to vingru. Pieteikties 
obligāti līdz 16. martam, jo pēc tam 

pasniegsim siltas pusdienas. Dalības 
maksa $10, LAIMAS klientiem $5.
Ceturtdien, 23. martā, plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (lat-
viešu un angļu valodā) un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā. Dalības maksa $10, LAIMAS 
klientiem $5.
Piektdien, 24. martā, plkst. 18.00 
Nākošā Laimīgā stunda Tālavas kafej-
nīcā. Būs gaļas kotletes ar sēņu mēr-

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
17. marts
Ģertrūde, Gerda, Gerhards
Nacionālās pretošanās kustības pie-
miņas diena
1378. Kurzemes bīskaps Oto piešķir 
pilsētas tiesības Aizputei.
1898. aktrise Emma Ezeriņa.
1928. dramaturgs Gunārs Priede.
1928. latviešu horeogrāfs un dejas pe-
dagogs Uldis Žagata.
1938. Polija dod ultimātu Lietuvai nor-
malizēt attiecības.
1944. tiek sastādīts Latvijas Centrālās 
padomes memorands, aicinot atjaunot 
Latvijas republikas suverenitāti. To 
parakstījuši bija 188 politiķi, kultūras 
darbinieki un inteliģences pārstāvji.

18. marts
Ilona, Adelīna
1949. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Gunta Vagare.

19. marts
Jāzeps, Juzefa
1925. krokodilu mednieks Austrālijā 
Arvīds Būmentāls.
1937. SLT aktieris un diriģents Jānis 
Ķauķis.
1938. Lietuva piekrīt Polijas ultimā-
tam normalizēt attiecības.
1959. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā, ALT aktieris Pēteris Saulītis.

20. marts
Made, Irbe
1956. tulkotāja, sabiedriska darbiniece 
Valda Liepiņa.
1971. sabiedriskā darbiniece Amanda 
Hirsta-Vaita (Hirst-Whyte).

21. marts
Dzelme, Una, Unigunde, Benedikts, 
Benedikta

1933. ķirurgs, Rīgas Sarkanā Krusta 
klīniskās slimnīcas galvenais ārsts, 
Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdē-
tājs (1991-1992) Jānis Velde.

22. marts
Tamāra, Gabriela, Gabriels, Dziedra
Starptautiskā ūdens diena
1940. sabiedrisks darbinieks Aus-
trālijā, SLT aktieris un režisors Jānis 
Grauds.
1949. sabiedrisks darbinieks Austrā-
lijā, muzikants, SLT aktieris Andris 
Kariks.

23. marts
Mirdza, Žanete, Žanna1983. Stratē-
ģiskās aizsardzības iniciatīva: ASV 
prezidents Ronalds Reigans paziņoja 
par plāniem veidot tehnoloģijas, lai 
pārtvertu ienaidnieka raķetes; prese to 
nosauca par Zvaigžņu kariem. ■

tādā vietā, tad uz ilgāku laiku kļūsti 
miermīlīgs, mierīgs, labvēlīgs un ga-
rīgs – tas ir – labestīgs un stiprs.

Jāpiemin, ka lai apmeklētu tem-
pli tūlīt pēc lieliem svētkiem, kad tur 
ir drūzmējies daudz ļaužu, vajag ie-
priekš sagatavoties, jo eksistē nosvies-
to grēku efekts, bet templis dažu dienu 
laikā attīrās. Tas arī tiek veicināts ar 
liturģiskām darbībām kā kvēpināšana 
u.c. Šīs atziņas pieder pie sakrālās me-
hānikas, ko īpaši uzsver Senbaznīcas, 
bet kas ir spēkā tieši tāpat pie visām 
konfesijām, tai skaitā mums – luterāņu 
draudzes dievnamā.

Vēl par atšķirīgo
Principā Rietumi pauž Dieva Tā 

Kunga Vārdu.
Principā Austrumi slavē Dieva Tā 

Kunga Godību.
Vēdās, pirmajā grāmatā Rigvē-

dā, ir teikts, ka Visumā pastāv Dieva 
Vārds, caur kuru viss ir Radīts, un 
kurš kā būtne nāks dzīvot starp cil-

vēkiem uz Zemes (Puraniskie Teksti, 
Rigveda).

Bībelē, Jāņa evaņģēlijā, ir teikts: 
„Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu 
vidū, un mēs skatījām Viņa godību, 
tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā 
Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.“ 
(Bībele, Jņ.1:14)

Principā Rietumi saskata Sevis 
realizācijas mērķi galvenokārt ārpusē, 
t.i., audio ceremonijās, Bībeles tek-
stos, reliģiskās institūcijās utt. To vai-
nago Ticība.

Principā Austrumi saskata Sevis 
realizācijas mērķi galvenokārt iekš-
pusē, t.i., klusā meditācijā, mandalās, 
jogas vingrojumos utt. To vainago At-
ziņa.

Sākot ar XXI gadsimtu, globalizā-
ciju un vispārīgiem Apziņas izpleša-
nās procesiem – austrumu un rietumu 
mentalitāte pakāpeniski savienojas, 
kompensējot viena otru. Tas īstenojas 
vispārīgā garīgā kustībā, kas pakāpe-
niski aptver Cilvēci.

Austrumu un Rietumu sintēze
Principā – Austrumu un Rietumu 

sintēze – ved Cilvēci uz Priekšu, īpaši 
sākot ar 21. gs., nākamos tūkstoš ga-
dus. Tas notiek ceremoniālo reliģiju 
ietvaros, bet var spriest, ka turpmāk 
arvien pieaugoši – garīgā līmenī vi-
sas cilvēciskās civilizācijas apmēros. 
Caur Sevis apziņu, no vienas puses, 
un Debesu Valstības klātienes apziņu, 
no otras. Atmans (cilvēka gars kas pie-
mīt cilvēkam, sanskrit) pēc essences 
ir tāds pats, kāds ir Brahmans (Dieva 
Gars), – sacīts Vēdās jau pirms 5000 
gadiem. Debesu Valstība ir tuvu klāt 
pienākusi, sacīts Bībelē, jau pirms 
2000 gadiem, kad pasaulē piedzima 
Jēzus Kristus. Tās ir dāvanas no De-
besīm visai Cilvēcei. Gan ziemeļos un 
dienvidos, gan austrumos un rietumos. 
Tādējādi visi pauž Dieva Tā Kunga 
Vārdu, un visi slavē Viņa Godību. 
Ir viedoklis, ka ap 3000 gadu uz Ze-
mes rodas jauna reliģija, kurā ir viens 
Dievs.

Mācītājs Raimonds Sokolovskis

(Bībelē skat. Lk.2:46, Lk.20:1, 
Mk.11:11,16, 27; Mk.12:35, Mt.23:20-21, 
Jņ.7:14, 8:2, Ap.d.2:46, 5:20, 5:42, u.c.)

Templis
Turpinājums no 13. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2023. gada 15. martā

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 14. martā.
€1 = 1,60520 AUD
€1 = 0,88054 GBP

€1 = 1,71980 NZD
€1 = 1,07370 USD

ci un piedevām. Veģetāriešu variants 
uz iepriekš pieprasījuma. Vakariņas 
$12. Lūdzam pieteikties līdz 17. mar-
tam zvanot vai nosūtot īsziņu Rudī-
tei 0411068486. Atspirdzinājumi par 
draudzīgām cenām. Visi mīļi gaidīti!
Sestdien, 25. martā, plkst. 11.00, 
ALB namā Ināra Kalniņa rādīs recepti 
no Latvian Flavours pavārgrāmatas. 
Dalības maksa $10, LAIMAS klien-
tiem $5. 
Sestdien, 25. martā, plkst. 13.00 DV 
namā Kino pēcpusdiena; komēdija 
Džimlai rūdi rallallā! Režisori M. Put-
niņš un J. Cimmermanis. Filmas ga-
rums 106 minūtes.
Otrdien, 28. martā, no plkst. 10.00 
līdz plkst.12.00 ALB namā Mākslas 
klase ar Sandru Langi. Dažādu līme-
ņu mākslinieki laipni aicināti. Dalības 
maksa $15, LAIMAS klientiem $5.
Ceturtdien, 30. martā, plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (lat-
viešu un angļu valodā) un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā. Dalības maksa $10, LAIMAS 
klientiem $5.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 19. martā, plkst. 11.00 Ga-
vēņa laika 4. svētdiena, dievkalpojums.

Brisbanē
Sestdien, 18. martā, plkst. 12. 00 
Brisbanes Latviešu namā Rummy / zo-
lītes pēcpusdiena. Maksa $10.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

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

Kanberā 
Katru otrdienas vakaru no plkst. 
17.30, tikšanās Poļu kluba telpās, 38 
David St., Turner, kur notiek latviešu 
skola, tautas deju mēģinājumi un pa-
tērzēšana pie alus kausa vai vīna glā-
zes, vai arī pie kafijas vai tējas krūzes. 
Būs izņēmumu reizes, kad klubs būs 
ciet un tikšanās nenotiks. Ja vēlaties 
iepriekš sazināties, lūdzu, zvaniet Ive-
tai Leitasei 0402 054 854 vai Mārim 
Neimanim 0481 099 880.

Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
3ZZZ 92.3 FM Latviešu raidījumi 

ceturtdienās no plkst.12.00 – 13.00.

Ceturtdien, 16. martā, plkst. 11.00 
Fawkner kapsētā, Otrā avēnijā pie 
karavīra pieminekļa svētbrīdis un 
vaiņaga nolikšana mūsu mūžībā aiz-
gājušiem leģionāriem un nezināmam 
karavīram. Lūgums paņemat līdzi 
viegli salokamos krēslus. Busiņš no 

Latviešu Ciema; pieteikties pie Ingrī-
da Hawke.
Sestdien, 18. martā, plkst. 11.00 
Nama labad sarīkojums Latviešu 
namā.
Svētdien, 19. martā, plkst. 10.00 no-
vusa nodarbības DV mītnē.
Piektdien, 24. martā, plkst. 19.00 
Krodziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 25. martā, plkst. 12.00 Mel-
burnas Latviešu biedrības pilnsapulce 
Latviešu namā.
Svētdien, 26. martā, plkst. 11.00 Aus-
trālijas Latviešu teātra pilnsapulce 
Latviešu namā.
Sestdien, 1. apr., Daugavas skolas 
Lieldienu mākslas izstāde Latviešu 
namā.
Sestdien, 1. apr., plkst. 12.00 DV mīt-
nē Vanadžu pusdienas. Pieteikties pie 
K.Nemiro 0416234758 līdz iepriekšē-
jai trešdienai.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Helga Jansone
Svētdien, 19. martā, plkst. 9.30 diev-
kalpojums Latviešu ciema kapelē.
Svētdien, 19. martā, plkst. 12.00 
dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Ceturtdien, 23. martā, plkst. 14.00 
Garīgās sarunas Latviešu ciemā.
Ceturtdien, 30. martā, plkst. 14.00 
Garīgās sarunas Latviešu ciemā.
Svētdien, 2. apr., plkst. 12.00 Pūpolu 
svētdienas dievkalpojums Sv. Krusta 
baznīcā.
Piektdien, 7. apr., plkst. 12.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums Sv. Krusta 
baznīcā
Svētdien, 9. apr., plkst. 6.30 (no rīta!) 
Kristus augšāmcelšanās saullēkta 
dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā;
Svētdien, 9. aprīlī, plkst. 9.30 diev-
kalpojums Latviešu ciema kapelē.
Svētdien, 9. apr., plkst. 12.00 Kristus 
augšāmcelšanās dievkalpojums Sv. 
Krusta baznīcā. Dievkalpojums notiks 
latviešu un angļu valodās.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 19. martā, plkst. 10.30 
ZOOM dievkalpojums. 4. Gavēnis.

Sidnejā
Ceturtdien, 16. martā, plkst.12.00 
Sidnejas Latviešu namā Ceturtdienas 
pusdienas; iepriekš pieteikšanās, līdz 
otrdienai zvanot 0425392988.
Sestdien, 18. martā, plkst. 12.00-
18.00 DV un Spars rīko Golden 
Slipper pēcpusdienu DV namā – 
Zirgu sacīkšu loterijas, novuss, šaut-
riņas, pusdienas. Lūdzu pieteikties 
pie Ināras 0409027994 vai Gundegas 
0424717365.
Svētdien, 19. martā, plkst. 13.00 Le-
ģiona piemiņas diena Rukvudas kapos 
un pēc tam plkst. 14.00 DV namā. Lū-
dzu pieteikties pie Ināras 0409027994 
vai Gundegas 0424717365.
Otrdien, 21. martā, plkst. 13.00 Sid-
nejas Latviešu namā Zolīte.

Svētdien, 26. martā, plkst. 14.00 
un plkst. 17.00 Latviešu namā filma 
Homo novus – pārpratumu komēdija 
pēc Anšlava Eglīša romāna motīviem.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 19. martā, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētdien, 26. martā, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētdien, 2. apr., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.

Svētrunas noskatāmas YouTube gan lat-
viešu, gan angļu valodā. Saites: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Lūgums sazināties ar mācītāju R. So-
kolovski, lai uzzinātu par nākamajiem 
dievkalpojumiem.

Latvijā
Ceturtdien, 16. martā, plkst. 18.00 
Muzejs un pētniecības centrs Latvieši 
pasaulē aicina uz Maijas Krūmiņas lek-
ciju Sieviešu, bērnu un pusaudžu pie-
redze bēgļu gaitās Otrā pasaules kara 
laikā Berga bazārā (ieeja no Dzirnavu 
ielas 84). Lekcija būs skatāma tiešraidē.
Sestdien, 18. martā, Bārbeles folklo-
ras kopa TĪRUMS un Baldones folklo-
ras kopa MANTOJUMS (kopu vadītā-
ja Irita Vimba) Lielo dienu gaidīs un 
godinās Zvirgzdes kāpā Vecumnieku 
pusē. Pulcēsimies no sešiem rītā. Ik-
viens, kurš vēlas būt kopā ar mums, 
laipni aicināts pievienoties.
Sestdien, 18. martā, plkst. 12.00 – 
15.00 Latvijas Nacionālā bibliotēkā 
(LNB) notiks LNB lasīšanas veicinā-
šanas programmas Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija 2022 svinīgais noslēgu-
ma pasākums – Lielie lasīšanas svēt-
ki! Apbalvošanas pasākumu apmeklēs 
grāmatu vērtētāji no visas Latvijas, tā 
tiešraide būs skatāma LNB YouTube 
kanālā un Facebook lapā.
Svētdien, 19. martā, plkst. 17.00 
RKTMC Mazā ģilde Lielajā zālē vīru 
koris FRACHORI aicina uz koncertu 
SIGUNIGUNIKAM. Koncertā piedalī-
sies LNOB solists, kora vokālais peda-
gogs un ģitārspēles meistars Guntars 
Ruņģis, kā arī ģitārists Jānis Ruņģis.
Ceturtdien, 23. martā, plkst. 18.00 
Muzeja un pētniecības centrā Latvieši 
pasaulē Berga bazārā (ieeja no Dzir-
navu ielas 84) Anna Muhka un Jānis 
Turlajs stāstīs par deportāciju upuru 
pieminēšanu 25. martā. Saruna būs 
skatāma tiešraidē. ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 1. lpp.


