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Latviešu valodas aģentūra (LVA) 
aicina pieteikties latviešu diasporas 
skolas 2020. gadā pieejamajam LVA fi-
nansiālajam atbalstam no Izglītības un 
zinātnes ministrijas budžeta program-
mas Valsts valodas politika un pārval-
de, kas šogad ir būtiski palielinājies.

Finansējuma periods: 2020. gada 
1. janvāris – 2020. gada 31. decembris. 
Ar finansējuma pozīcijām un finansēju-
ma saņemšanas kritērijiem detalizēti va-
rat iepazīties konkursu nolikumos, kas 
publicēti LVA mājaslapā www.valoda.lv.

Finansējumu latviešu nedēļas no-
gales skolām Eiropā, tai skaitā Gruzijā, 
Turcijā, Baltkrievijā un Ukrainā, admi-
nistrē Eiropas Latviešu apvienība (ELA). 
Finansējuma apjoms: 104 580 EUR. Lai 
pieteiktos, līdz 2020. gada 2. martam 
ir jāaizpilda elektroniskā anketa – http://
ejuz.lv/konkurss2020.

Finansējumu latviešu nedēļas no-

gales skolām un vasaras vidusskolām 
ārpus Eiropas administrē Pasaules 
Brīvo latviešu apvienība (PBLA). 
Finansējuma apjoms: 44 820 EUR. 
Lai pieteiktos, elektroniskā anketa ir 
jāaizpilda līdz 2020. gada  16. mar-
tam – http://ejuz.lv/pblaskolas2020.

LVA ir IZM pārraudzībā esoša tiešā 
pārvaldes iestāde, kuras darbības mēr-
ķis ir veicināt latviešu valodas – Latvi-
jas Republikas valsts valodas un Eiropas 
savienības oficiālās valodas – statusa 
nostiprināšanu un ilgtspējīgu attīstību.

2019. gadā LVA līdzfinansējumu 
saņēma 58 diasporas skolas, kurās kopā 
darbojušies 448 skolotāji un mācījies 
2021 bērns. Pateicoties šim līdzfinansē-
jumam, diasporas skolas ir varējušas segt 
telpu īres un apdrošināšanas izdevumus, 
kā arī iegādāt jaunus mācību materiālus.

Aija Otomere,
LVA diasporas projektu koordinatore,

Valsts prezidents pateicas diasporai
Uzruna Minhenes diasporas pārstāvjiem

Dārgie draugi!
Mīļie tautieši!
Es esmu jums patei-

cīgs par to, ka jūs esat 
šeit un veidojat daļu no 
latviešu nācijas, no lat-
viešu diasporas. Mūs-

dienu situācijā diaspora ir normāla pa-
rādība, jo viena daļa cilvēku vienmēr 
dzīvo ārpus savas valsts.

Es šobrīd esmu Minhenē, jo pie-
dalos Minhenes drošības konferencē. 
Vakar diskusijā viens Grieķijas pārstā-
vis arī stāstīja par lielo skaitu grieķu, 
kuri ir izceļojuši, un spēcīgo grieķu 
diasporu. Tā viņiem ir ļoti svarīga, jo 
tā uztur pastāvīgu saikni ar Grieķiju. 
Tādēļ ir svarīgi, ka pastāv diasporas, 
bet vēl svarīgāk ir tas, ka cilvēki or-
ganizējas, sanāk kopā, veicina kopdar-

bību. Moderna 
sabiedrība tiek 
raksturota tieši 
ar kopdarbību, 
nevis individuālu 
rīcību. Kopdarbī-
ba var izpausties 
ļoti dažādos veidos, piemēram, koros, 

Apvienotie kori diriģenta Inta Teterovska vadībā Melburnas Latviešu namā. Skat. rakstu 4. lpp.
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Tās BALSIS! Tās BALSIS!
Jauniešu kora BALSIS koncerts Piligrim baznīcā, Adelaidē

kopīgi pavadītos laikus. Soprānu solo 
plīvoja, un izpildījums ar burvīgām 
skaņām aizrāva jūtas, un man saskrēja 
asaras acis, domājot par tiem, kas bija, 
bet vairs nav šaisaulē. Basi bija prīmā.

Gula meitīna (t.dz) – BALSIS diri-
ģents apsēdās klausītāju pirmajā rindā, 
no kurienes viņš tupināja diriģēt koris-
tus. Daļa no koristiem bija apsēdušies 
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Gadalaika pār-
valdnieks bija piemir-
sis, ka vēl ir vasara, jo 
2020. gada 14. februā-
ra vakarā bija vēsāks 
vējiņš, mākoņainas de-
besis, un Adelaides pil-
sētā garām ejošie ļaudis 

bija apģērbušies jakās ar garām pie-
durknēm, daži pat mēteļos.

Bija piektdiena, un pilsētā bija ļau-
žu čalošana, jo tika atklāts Nomales 
festivāls („Adelaide Fringe“). Staigājot 
uz koncerta vietu, vietām redzēju, ka 
dažiem Valentīna dienā bija rokās zie-
du pušķi, steidzoties pie savas mīļākās.

Mans galapunkts bija Piligrim 
baznīcas (Piligrim Church) sols, gai-
dot plkst. 19.00, lai baudītu Latvijas 
Jauniešu kora BALSIS garīgo kon-
certu. BALSIS pie mums Adelaidē 
viesojās 2006. gada Kultūras dienās 
un 2007. gada janvārī, sniedzot patstā-
vīgu koncertu plašākai publikai. Gan 
sastāvs ir izmainījies vairākas reizes, 
bet diriģents tas pats.

Iecerēju, ka klausītāji, baudot 
BALSIS dziesmas ticības telpā, ies-
mels skaņas, kas ievīsies dvēselē, ro-
dot savu unikālo spēku un ietīs mūs 
visus kopīgā mīlestības jostā.

Intīmā baznīcas telpā ieradās pie 
100 klausītāju, altāra priekšā sastājās 
26 koristi, astoņi no tiem puiši un kora 
priekšā tās diriģents Ints Teterovskis.

Programma iesākās ar Ādolfa Ābe-
les Lūgšanu, kas mierināja un saistīja. 
Dziesma ar dzejas noskaņu bija kā ceļa 
rādītājs pārējām vakara dziesmām. 
Bija interesanti klausīties kora saska-
ņu. Tenoru un basu balsīm bija perfekts 
līdzsvars ar 18 soprānu un altu balsīm.

Riharda Dubras Exaudi Nos ir an-
glikāņu himna, kas izskanēja un plūda 
ar dinamiskiem pretstatiem un noslē-
guma takts ar savu klusumu sniedza 
meditācijas sajūtu.

Vytautas Miškinis O Salutaris Hos-
tia ir katoļu lūgšana atvērt debess val-
stības vārtus. Lirika uzrakstīta 13. gad-
simtā, bet kompozīcija 1991. BALSIS to 
izpildīja, ar spēku piepildot telpu. Izcēlās 
vīru balsis, kontrolētā skaņa, izveidotās 
frāzes un solo partitūra. Klusais dzies-
mas noslēgums pievienoja maigumu.

Vācu komponista Josefa Reinber-
ga Anima Nostra izcēlās ar izveido-
tiem disonanti akordiem un plūstošām 
modulācijas pārejām.

Itāļu komponists Pietro Ferrario ir 
biežāk pazīstams ar populāro un džeza 
dziesmu aranžējumiem. Ubi Caritas ir 
gregoriskais dziedājums, kuras melo-
dija komponēta starp 4. –10. gs. BAL-
SIS to izdziedāja ar izveidotām frāzēm 
un izjustu tekstu. Laikmetīgo izpildī-
jumu izcēla sieviešu balsis, kuras vijās 
ritma maiņās. Melodijas frāzes paslē-
pās kā mēnestiņš aiz mākoņiem, bet it 

kā pabāžot savu seju, savijot ar dzeju, 
un nobeidzot ar izjusto Āmen.

Sergeja Rahmaņinova Bogoroditse 
Devo teksts ir viena no krievu pareiz-
ticīgo tradicionālām lūgšanām, un ir 
viens no komponista mīļākajiem dar-
biem. BALSIS to saistoši nodziedāja 
ar izveidotām dinamiskām frāzēm.

Norvēģu komponista Ola Gjeilo 
dziesma Northern Lights ir komponēta 
2012. gadā. Kompozīcija ir ar unikālu 
izjūtu un krāsu maiņām. BALSIS parā-
dīja mums gaismas vijumus un debess 
raksturus, kur izcēlās debešķīgie soprā-
ni un burvīgās akordu maiņas. Šīs dzies-
mas izpildījums it sevišķi spēja piesaistīt 
emocijas, bija vēlēšanās, lai tā turpinās.

Raimonda Tigula Mēness skaita 
savas zvaigznes ar Vairas Vīķes-Frei-
bergas pierakstīto latviešu tautas dzies-
mu tekstu bija laikmetīga; tajā valdīja 
gan plašums, gan interesanti akordi, 
un tās izpildījums deva gan spēku, gan 
arī mieru. Dzirdot šo skaisto melodi-
ju un tās izveidotos frazējumus, man 
skudriņas skrēja un aizkustināja.

Lūks Bērns (Luke Byrne) ir pa-
zīstams Austrālijas komponists, kas 
biežāk darbojās ar teātra kompānijām. 
2015. gada komponētā Desert Sea 
(Tuksneša jūra) izcēlās ar garastāvok-
ļa maiņām, reizēm sinkopēto ritmu un 
mierīgo legato, kur izcēlās dinamika. 
BALSIS to izpildīja ar spēcīgu skaņu, 
kas reizēm likās, ka atsitās pret baz-
nīcas sienām. Atdarinātās jūras/putnu 
skaņas noslēdza dziesmu, radot mieri-
nājuma sajūtu.

Raimonda Paula Māte Saule ar 
Jāņa Petera vārdiem ir iemīļota dzies-
ma, un BALSIS vīri to izpildīja ar 
skaistiem pantiņu kontrastiem. Ļoti 
gribējās tai dziedāt līdzi.

BALSIS burvīgi izveidoja stāstī-
jumu Ērika Ešenvalda Only in Sleep 
komponētai 2010. gadā ar Sāras Tīs-
daile (Sara Teasdale) vārdiem dzies-
mai. Tās saturs ir, ka sapņojot mēs 
varam atkal paciemoties bērnības 
draudzībās, tās ainavās un atcerēties 

Jauniešu koris BALSIS diriģenta Inta Teterovska vadībā Pilgrim baznīcā.
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Kā var tautu iekusti-

nāt? Vai pareizāk sakot, 
kas var tautu iekustināt? 
Pēdējās nedēļās redza-
mākais „iekustinātājs“ 
ir Dānijas rīcība sakarā 

ar Kristīnes Misānes izdošanu tiesā-
šanai Dienvidāfrikai. Tiek organizētas 
petīcijas, demonstrācijas, raksti presē 
un sociālos medijos.

Latvijas pilsone; sieviete; bērns ie-
saistīts; draud cietums valstī, kura tiek 
aprakstīta kā beztiesiska.

Daudzi citi Latvijas pilsoņi iekļūst 
ziepēs ārzemēs, bet par viņiem nein-
teresējas neviens ārpus viņu ģimenēm 
un Ārlietu ministrijas. Reti kāds gadī-
jums pat sasniedz Latvijas presi. Izņē-
mums bija Irānas sagrābtā kuģa Stena 
Impero vārdā neminētā kapteiņa vecā-
kā palīga – Latvijas pilsoņa – atbrīvo-
šana pagājušā gada vidū. Kā salīdzināt 
tiesiskuma pakāpi tik dažādās valstīs 
kā Irānā un Dienvidāfrikā?

Ja Kristīne Misāne būtu bijusi 
apcietināta jau Dienvidāfrikā pirms 
izbraukšanas, vai tad arī būtu šādas 
akcijas? Ģimenes nesaskaņas, kur ir 
iesaistīti bērni un kur vecāki ir katrs 
no savas valsts, nav arī, diemžēl, nekas 
jauns. Šajā gadījumā sirdi plosošais ir 
tas priekšstats, ka sieviete tiks sūtīta no 
civilizētas valsts uz necivilizētu valsti. 
Un, ka Latvija varēja kaut ko darīt, lai 
to nepieļautu, bet tomēr izvēlējās neda-
rīt. Atcerēsimies, ka nedarīšana nebija 
ierēdņu nolaidība, bet gan vienkārši 
Latvijas likumu prasību ievērošana.

Vai te varbūt zemapziņā ir kaut 
kas no padomju deportācijām? Kristī-
ne Misāne kā izsūtīšanas simbols. Bet 
šoreiz mēs viņu varam glābt, ja pie tā 
piestrādājam. Šoreiz nepakļausimies 
bez pretošanās; šoreiz uzvarēsim ļau-
no izsūtītāju.

Gadījumi, kad viena valsts taisās 
izsūtīt citas valsts pilsoni uz trešo valsti 
arī nav retums. Patlaban pazīstamākais 
ir interneta vietnes WikiLeaks galve-
nais redaktors Džulians Asānžs (Julian 
Assange) – Austrālijas pilsonis, kurš 
atrodas apcietinājumā Apvienotajā Ka-
ralistē. ASV ir pieprasījusi viņa izdoša-
nu, un britu iekšlietu ministrs pagājušā 
gada jūnijā parakstīja izsūtīšanas pavēli. 
Tiesāšanās par viņa izdošanu pārtrauca 
pagājušā gada oktobrī un ir paredzēts to 
atsākt nākamnedēļ – 24. februārī.

Austrālija nav nopietni mēģinājusi 
dabūt savu pilsoni Asānžu atpakaļ uz 
Austrāliju, glābjot viņu gan no psiho-
loģiskās spīdzināšanas cietumā Lon-
donā (tā viņa stāvokli oficiāli aprakstī-
ja Apvienoto Nāciju pārstāvis), gan no 
nezināma likteņa ASV.

Kas var tautu iekustināt? Zināmā 
veidā tā ir laimes spēle un konkrēts, 
atpazīstams cilvēks.

GN

Sagaidot nākamo mācību gadu
Brisbaniete Sidnejā informējas par Valsts valodas prasmi

Sagaidot jauno mācību gadu, 
sestdien, 2020. gada  25. janvārī es, 
Gunita – Brisbanes latviešu skoliņas 
pārstāve, devos uz Sidnejas Latviešu 
namu, kur Valsts izglītības satura cen-
tra speciālistes aicināja uz program-
mas parauga Latviešu valoda gada 
ritumā prezentāciju un Valsts valodas 
prasmes pārbaudi.

Man izdevās noklausīties vērtīgu 
informāciju ar ieteikumiem, kam pie-
vērst uzmanību un pamatprincipiem, 
kā realizēt mācību programmas saturu 
atbilstoši diasporas skolu iespējām un 
vajadzībām, ar ko dalījās speciālistes 
no Latvijas. Tāpat pārstāves dalījās ar 
informāciju par interneta resursiem, 
kur pieejama informācija par grāma-
tām un dažādām mācību tēmām.

Kopā ar Sidnejas skolas skolotā-
jiem, mēs vienojāmies diskusijā par 
savu darba pieredzi un kā varētu šo 
programmu īstenot darbā ar bērniem, 
kā arī nonācām pie secinājuma, ka šai 
programmai būtu nepieciešams papil-
dinājums ar konkrētiem mācību pie-
mēriem, lai atvieglotu skolotāju darbu. 
Izglītības satura speciālistes šai domai 
piekrita, kā arī atzīmēja, ka tas jau ir 
tapšanas procesā.

Viens no iemesliem, kāpēc es de-
vos uz Sidnejas Latviešu namu, bija, 
lai noskaidrotu vajadzīgo informāciju 
par Valsts valodas prasmes pārbaudi, 
lai nepieciešamības gadījumā Bris-
banē esošajiem interesentiem varētu 
asistēt un paskaidrot, kur un ko mek-

lēt interneta vidē, lai pieteiktos un kā 
pašu spēkiem sagatavoties pārbaudei.

Man izdevās uzzināt par Sidnejas 
skolas aktualitātēm, paveikto un ci-
tiem jaunumiem. Ļoti patīkami bija 
uzzināt par Sidnejas skolas vizuālās 
mākslas skolotājas Māras  Mores 
jauno realizēto projektu darbā ar bēr-
niem. Man izdevās noskaidrot, ka 
Māra izmanto animāciju kā mācīša-
nās instrumentu, lai veicinātu bērnu 
zināšanu padziļināšanu un interesi 
par pazīstamākajiem darbiem latvie-
šu literatūra. Šobrīd viņa kopā ar sko-
lēniem veido animāciju par Andreja 
Pumpura eposu Lāčplēsis. Man bija 
iespēja iepazīties ar Māras projektu 
tuvāk un apskatīt video un attēlus par 
darba procesu. Māras video ieprieci-
nāja arī pārējos sapulces dalībniekus. 
Šis bija skaists atgādinājums par to, 
cik radoši un gudri ir mūsu diasporu 
skolotāji.

Esmu priecīga par iespēju viesoties 
Sidnejas Latviešu namā un, satiekot 
skolotājus, pārrunāt skolu jaunumus 
un sniegt viens otram atbalstu un ie-
drošinājumu turpināt strādāt, mācīties 
un dalīties visā vērtīgajā atkal un at-
kal. Pateicos LAAJ par atbalstu, lai šī 
vizīte būtu iespējama.

Šī visa iespaidā šo rakstu vēlos no-
beigt ar diasporas izglītības vadlīniju 
moto – Es esmu vajadzīgs Latvijai, un 
Latvija ir vajadzīga man.

Gunita Mistere
Laikrakstam „Latvietis“

Tikšanās ar skolotājiem Sidnejas Latviešu namā.
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Nu ko, laiki ir gan 
pienākuši!

To, ka Austrālijas 
Latviešu Kultūras die-
nas jau kopš 1994. gada 
ir pārgājušas no ikgadē-
jiem svētkiem uz pamī-
šus gadu svinēšanu, mēs 

visi taču jau sen zinām.
Teju vienas nedēļas garumā svēt-

kus, kas katru reizi sākās 26. decembrī 
un parasti beidzas ar Jaungada ieveša-
nas balli 31. decembrī, tagad svinēsim 
jau 58. reizi. Šogad tās būs Sidnejā.

Skaidrs un urrā!
Bet ko mēs pirmo reizi piedzīvo-

jam ir, ka šie svētki nesākās ar At-
klāšanas koncertu, 26. decembrī, bet 
šoreiz gan ar virkni Kultūras dienu 
ieskandināšanas koncertiem, sākot jau 
tagad – februārī. Un ne tikai Sidnejā 
vien, bet arī Melburnā un Adelaidē!

Vai tad šis būs jaunais modelis 
mūsu Kultūras dienu svētkiem, ko būs 
tagad (un uz priekšu) jāsvin nākamos 
desmit mēnešus?

Tur jau ir sava loģika. Ja neuzve-
dam Kultūras dienas tik bieži kā ag-
rāk, tad pagarināsim to noritēšanu no 
vienas nedēļas uz desmit mēnešiem!

Kāpēc gan nē? It sevišķi, ja iesā-
kums ir tik kvalitatīvs un mundrinošs 
kā mums Melburnā sniedza jauniešu 
koris BALSIS kopā ar diriģentu Intu 
Teterovski,  viesodamies no Latvijas 
ar papildinājumu no mūsu vietējiem 
koristu spēkiem.

Sestdienas pēcpusdienā, 
2020. gada  8. februārī, Melburnas 
Latviešu namā sapulcējās pāri par divi 
simti skatītāju/klausītāju, lai baudītu 
šo koncertu.

Tiešu skatītāju skaitu ir grūti mi-
nēt, jo koncerta sākumā noteikti zālē 
bija ap 250, bet līdz koncerta beigu 
dziesmai, apmēram, 50 no šiem bija 
pievienojušies BALSIS sastāvam un 
kupli aizpildīja koristu podestus zāles 
priekšā.

Bez tam, kā piedevu koncerta bei-
gās nodziedāja Pūt, vējiņi!, un, diri-
ģentam pagriežoties pret publiku un 
diriģējot kā kopdziesmu, tad sanāca, 
ka gandrīz visa zāle beigās bija līdz-
dalībnieki. Skatītāji/klausītāji palika 

tikai varbūt daži desmit latviski neru-
nājošie un dziedāšanas atturībnieki.

Bet kā tad es uzreiz aizlecu uz 
koncerta beigām? Bija stipri daudz ko 
baudīt līdz šim gala momentam.

Koncerta iesākums bija ar izdomu. 
Diriģenta Inta Teterovska galva un 
roka parādījās caur skatuves priekška-
ra spraugu. Pieliekot pirkstu pie lūpām 
ar klusēšanas žestu, diriģents arī ap-
klusināja čalojošo publiku pirms viņš 
atkal pazuda priekškarā un dzirdējām 
no aizklātās skatuves pirmo dziesmu – 
Lūgšana (Ādolfs Ābele/Visvaldis San-
ders).

Efektīgs iesākums. Bez vizuāliem 
traucēkļiem varējām koncentrēties tīri 
uz dziedāto, – un tas bija ļoti kvali-
tatīvs (kaut arī mazliet notušēts caur 
smagām drapērijām).

Pēc dziesmas aplausi ļāva atvērties 
skatuves priekškaram, un Jauniešu ko-
ris BALSIS nāca uz skatuves priekšu, 
kur ieņēma savas vietas uz pakāpenis-
ki uzstādītiem podestiem.

Beidzot redzam tos jauniešus, no 
kuriem nupat dzirdējām tik debešķī-
gas skaņas; astoņpadsmit sieviešu un 
astoņu vīriešu balsis.

Pienāk klāt arī Austrālijas Latvie-
šu 58. Kultūras dienu rīcības komite-
jas priekšsēde Ilona Brūvere, kura 
sniedz ievadvārdus šim koncertam kā 
pirmajam no virknes sarīkojumiem 
Kultūras dienu iesildīšanai. Ilona arī 
ļoti pareizi sniedz atziņu vietējās ze-
mes pirmiedzīvotājiem, darot zināmu, 

ka atrodamies šodien uz viņu tradicio-
nālās zemes, kā tas jau pierasts šajās 
dienās šeit, Austrālijā.

Liek padomāt: vai nebūtu piemēro-
ti un pareizi, ja Latvijā attīstītos līdzī-
ga publiska cieņas parādīšana Latvijas 
aborigēniem? Domāju, ka seniem lat-
viešiem izpratne un spirituālisms at-
tiecībā pret savu zemi un vidi nebūtu 
tik atšķirīgs daudzās ziņās no Austrā-
lijas aborigēniem? Bet par to, varbūt 
citreiz...

Manas domas pārtrauc Inta Te-
terovska priekšvārdi par nākamām 
dziesmām programmā: Panis Ange-
licus (Rihards Dubra) un Mūsu Tēvs 
debesīs (Lūcija Garūta).

Abas šīs dziesmas skaisti turpina 
iesākto garīgo noskaņu iesākumu daļai 
un abas izpildītas skanīgi un iespaidīgi.

Seko septiņas dziesmas no Val-
ta Pūces cikla Gadalaiku dziesmas 
(vārdus sarakstījuši: Pēteris Brūveris, 
Aivars Neibarts, Inese Zandere un 
Amanda Aizpuriete). Par spīti šodie-
nas siltajai dienai, atskan tikai viena 
vasaras dziesma un viena pavasara 
dziesma. Bet trīs rudens un vēl divas 
ziemas dziesmas atļauj mums mazliet 
iztēloties vēsākus laiku apstākļus nekā 
šodien.

Šīs dziesmas skan raiti, interesan-
ti, ļoti saistošas un dod iespēju dažās 
vietās arī dzirdēt koristu skanīgās so-
listu balsis. (No altiem Alise Bauma-

Kultūras dienas sākās!
Austrālijas Latviešu 58. Kultūras dienu ieskandināšanas koncerts

 
Turpinājums 14. lpp.

Jauniešu koris BALSIS diriģenta Inta Teterovska vadībā.
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Apvienotais vīru koris BALSIS un VESERIS diriģenta Inta Teterovska vadībā.
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DVMN
rīko

Latviešu Leģiona un
pulkveža O. Kalpaka atceri
Sestdien, 7. martā, plkst. 12.00

DV mītnē,
87 Chetwynd ielā, Ziemeļmelburnā

Runās angļu valodā labi pazīstama 
Melburnas dietniece, Karen Inge

Muzikālie priekšnesumi
Sekos parastās Vanadžu pusdienas

Mīļi gaidām jūs visus

Sestdien, 21. martā, plkst. 11.00
Fawknera kapsētā

pie Latviešu karavīra pieminekļa,
DVMN valdes locekļi noliks vaiņagu mūžībā 

aizgājušiem karavīriem un ziedus uz 
nezināmā zaldāta kapu.

Visi mīļi lūgti piedalīties.

Čaklā Ieva Melbārde 
bija sestdienas, 15. feb-
ruāra, vakarā sarīkojusi 
patīkamu sirsniņa dienas 
vakaru Oslo latviešu sai-
mei. Ievai ideju netrūkst, 
un viņa tās arī īsteno. Tika 
muzicēts, dejots, dziedāts 

un deklamēts, kā saka par visu naudu. Bija 
arī iespēja iet uz randiņu pie Laimas Lielā 
pulksteņa. Ka randiņš vienmēr nebeidzās 
laimīgi, tā jau dzīvē notiek. Programmai 
beidzoties, dalībnieki tika sveikti ar zie-
diem, dāvanām un kupliem aplausiem.

Tad mielojāmies ar pašu nestiem gar-
dumiem un kafiju, tēju vai vīnu, tie bija da-
būjami. Un tad sekoja dejas. Sākās ar lam-
bet voku, šis dancis ir pārdzīvojis ir kara, 

ir visus pēckara gadus. Atceros manā jau-
nībā, 1930. gadu beigās tas uzradās Rīgā. 
Toreiz jau visi neprata angļu valodu, tikai 
komerskolnieki un citu smalkāku skolu 
audzēkņi. Jaunākajās ziņās bija paskaid-
rots, ka lambet voks (Lambeth valk) nāk 
no Londonas pilsētas daļas Lambeth, un 
tas nozīmē – pastaiga Lambetā. Ja pa-
reizi atceros, mēs dziedājām: Zini, kas ir 
lambetvoks, – deja visu jaunākā; tas tik ir 
joks, jā, tas ir lambetvoks.

Sekoja citas, parastas dejas, tā de-
jot gribētājiem bija iespēja izvingrināt 
kājas un priecāties. Ar to ar patīka-
mais vakars beidzās. Sirsnīgs paldies 
Ievai un visiem dalībniekiem!

Harijs Valdmanis
Laikrakstam „Latvietis“

Pertas latviešu sko-
la nav darbojusies jau 
kādus 20 gadus. Tātad, 
mēs teiktu, ka mums tad 
arī Latviešu Skolas bēr-
nu, Pertā nav. Jā, tā tas 
ir, Pertas Latviešu sko-
las bērnu mums Pertā 

tiešām nav. Toties mums Pertā tomēr 
atradās skolniece, kura ir apmeklējusi 
Annas Ziedares Vasaras skolu Adelai-
dē jau vairākas reizes.

Var jau būt, ka Pertā vēl ir kādi citi 
latviešu skolnieki? To mēs nezinām. 
Pagājušā gadā Ēva griezās pie Dauga-
vas Vanagu Pertas nodaļas pēc palī-
dzības, lai dotu viņai iespēju apmeklēt 
Latviju Sveika, Latvija! ALA projekta 
ietvaros, un DV arī palīdzēja. Svarīgāk 
ir tas, ka par palīdzību Ēva apsolīja, ka 
pēc ceļojuma viņa atnāks un mums pa-
stāstīs, kur bija, ko redzēja un paldies 
par devumu.

DV un pat arī visas Pertas latviešu 
organizācijas gadu gadiem ir atbalstī-
juši Pertas jauniešus gan vasaras skolu 
apmeklējumos, tautas deju uzvedu-
mos Austrālija Kultūras dienās un par 
kursos Minsteres Ģimnāzijā, un visi 
ir devuši šo solījumu, ka atgriežoties 
mums stāstīs, kur bija, ko redzēja un 
kas patika.

Tikai Ēva Medene ir pirmā un vie-

nīgā, no visiem tiem, kuri pa visiem 
gadiem ir saņēmuši Pertas latviešu 
atbalstu viņu braucieniem un viņu 
priekiem, kura turēja savu vārdu un 
atgriežoties atnāca un mums pastāstīja 
ko, kur un kā viņai braucienā ir gājis. 
Tu vari būt lepna, un tu nes godu sev 
un savai ģimenei ar to, ka cilvēki tev, 
tavam vārdam var uzticēties. Tas ir tā, 
kā ir tas stāsts Bībelē, kad Jēzus izār-
stēja daudzus, bet tikai viens atgriezās 
un Jēzum pateicās.

Svētdien, 9. februārī, Ēva mums 
stāstīja, ka Sveika, Latvija! no 13 līdz 
15 gadu vecuma jauniešu grupā ir biju-
ši 22 jaunieši, no kuriem 8 bija no Aus-
trālijas. Viņi ir izbraukājuši Latviju no 
Valmieras ziemeļos, līdz Rēzeknei un 
Aglonai austrumos un līdz Kuldīgai un 
Liepājai – rietumos. Tātad, visu plašo 
Latviju, un ir arī daudz redzējusi, bet, 
galvenais, viņi bija tikušies ar Latvijas 
skolu skolniekiem un ar daudziem no 
tiem ir sadraudzējušies un solījušies 
sarakstīties.

Tātad Latviešu diaspora tiks pie-
vienota Latvijas latviešiem, un mēs 
neatsvešināsimies un arvien būsim 
mūsu Latvijas sastāvdaļa, kaut vai pla-
šajā pasaulē. Jūsu braucienā Rīgā jūs 
redzējāt vienu no skaistākajā latviešu 
teātra lugām, kurā rādīja, kā latvieši 
dzīvoja vēl pirms Latvija valsts un ti-

kāties ar mūsu Valsts Prezidentu viņa 
pilī. Jūs redzējāt Latvijas pagātni un 
tagadni.

Paldies Tev, Ēva, par Tavu stāstī-
jumu un novēlu, lai šis brauciens un 
piedzīvojumi tevi arvien tuvina tavai 
latviešu senču dzimtenei un allaž velk 
tevi turp atpakaļ.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Ēva Medene Pertā
Paldies par „Sveika, Latvija!“

Ēva Medene DV klubā stāsta par prog-
rammu „Sveika, Latvija!“
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Sirsniņu dienas sarīkojums Oslo
Bija iespēja izvingrināt kājas un priecāties

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“
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„Skaņu mājas muzikanti“ Latviešu Ciemā
Muzikanti ģērbušies senlaiku tautā valkātos apģērbos

Skaņu mājas muzi-
kanti – Ilmārs  Pum-
purs,  Sandra  Lipska 
un Māra Raģe viesojās 
Austrālijā no Latvijas, 
lai vadītu un piedalītos 
jauniešu muzikālās no-

darbībās 3x3 saietā un Annas Ziedares 
Vasaras vidusskolā Dzintaros. Tad arī 
sniedza koncertus Sidnejā 10. janvā-
rī un Melburnā 18. janvārī Latviešu 
namā. To arī apmeklēja ap 20 Latviešu 
Ciema iedzīvotāji, atvesti uz Namu ar 
busiņu.

Ciemā ir labs skaits iedzīvotāju, 
kas ļoti gribētu noklausīties koncertu, 
bet veselības apstākļu dēļ nav spējīgi 
tikt uz Latviešu namu.

Viņiem par prieku Latviešu Cie-
ma vadībai izdevās noorganizēt kon-
certu Ciemā pirmdien, 20. janvārī, 
plkst. 14.00 Ciema zālē, ko apmeklēja 
aprūpes nama iemītnieki un arī iedzīvo-
tāji no mājiņām, kā arī labs skaits tādu, 
kas bija apmeklējuši koncertu Latviešu 
namā, bet tas tik labi paticis, ka ar lielu 
prieku nāca to klausīties vēlreiz.

Muzikanti bija ģērbušies piemēroti 
programmai. Varētu teikt – senlaiku 
tautā valkātos apģērbos – ne tautas tēr-
pos, un programmā lietoja vairākus ins-
trumentus, pavadot savas dziesmas: tur 
bija vijole, īpaša kokle, ģitāra, mandolī-

na, ermoņikas un tamburīns... un varbūt 
vēl kas, kā arī skaistas, izjustas balsis. 
Mums sniedza dažas ne tik labi pazīs-
tamas dziesmas un daudz tādu, ko par 
prieku varējām dziedāt līdzi. Vai sirsnī-
bā var pārspēt Dažu skaistu ziedu?!

Pēc koncerta baudījām kafiju un 
kūciņas, un bija iespēja ar muzikan-
tiem personīgi parunāties.

Muzikanti arī piekrita lūgumam 
apmeklēt vienu aprūpes nama iedzīvo-
tāju istabiņā, kas bija ļoti gribējusi, bet 
nespēja būt koncertā, un instrumentu 
pavadījumā viņai nodziedāja Dažu 

skaistu ziedu. Paldies muzikantiem 
par sirsnību!

Latviešu tautai mūzika – īpaši 
dziesma ir ļoti iemīļota sastāvdaļa no 
dzīves, un esam ļoti priecīgi un patei-
cīgi par to, ka mums sniedz to baudīt!

Vēlreiz sirsnīgi paldies muzikan-
tiem par viesošanos Austrālijā. Orga-
nizētājiem, atbalstītājiem un galvenais 
pašiem muzikantiem par sniegto bau-
du un sirsnību.

Vēlam visu labu nākotnē!
Eva Brennere,

Ciema iedzīvotāju vārdā

„Skaņu mājas muzikanti“ Latviešu ciemā.
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Vienreiz, divreiz, trīsreiz – vecums...
Jancis par neizbēgamo

Tā vien izskatās, ka 
tas vecums mani vien-
reiz nobeigs. Ne jau par 
velti gudri vīri saka, ka 
Dzīve labi nebeidzās. 
Un visām dzīvēm taču 
ir vecums galā. Nu gan-

drīz visām. Tāpēc jau laikam ir izcē-
lies tas sakāmvārds – Griezies kā gribi 
vecums tevi noķers.

Un tomēr daudzi grib par katru 
cenu izbēgt. Es to nemēģinu. Es taču no 
rīta līdz vakaram satiekos ar vecumu. 
Ja arī es gribētu bēgt, kā lai es to izdarī-
tu? Iet uz hoteli dzīvot iznāktu par dār-
gu, man jāapmierinās ar Aprūpes namu 
un vecumu un jāmācās, cik labi vien ie-
spējams, ar to sadzīvot, kaut esmu vēl 
tik jauns. Nu, – vismaz pajauns! Nemaz 
nesmejies, man sirds vēl jauna, un viss 
ko saku, jau nāk no sirds, vai ne?

Tādā sakarībā es mēģinu savākt 
cik iespējams daudz informāciju par 
vecumu, lai zinātu, kā ar to apieties. 
Par piemēru, zinu, ka vecumam ir 
dažādas pakāpes. Tā pirmā pakāpe 
esot, kad tavi gadi sākot parādīties ap 
vēdera vietu. Tādā gadījumā man va-
jadzētu būt jau ap simts gadu vecam, 
bet tur nu es nekā nevaru darīt – ēša-

na ir mana mīļākā nodarbošanās. Bet, 
protams, jāsaprot, ka ir dažādi vēderi. 
Viens pampst straujāk, cits lēnāk.

Nākamā pakāpe esot, ka tev sākot 
gribēties rakstīt autobiogrāfiju. Es jau 
taisos un taisos to darīt, bet tā kā man 
vairs nav auto un īsti nezinu, kas tā grāfi-
ja tāda ir, tad tā lieta negrib lāga veikties.

Trešā pakāpe, kad tu sievai prasot, 
lai tev palasa pasakas priekšā pirms 
gulētiešanas. Tā kā man sievas nav, 
tad šī pakāpe man tā kā nedraudētu. 
Bet jāuzmanās, protams, ir, ka nesāku 
prasīt citu vīru sievām, lai man ko pa-
lasa, kad eju gulēt. Tad var manam ve-
cumam pienāktu īsas un ašas beigas.

Ar to jau arī šīs vecuma piezīmes 
varētu beigties, jo mēs jau visi zinām, 
kas nāk pēc vecuma, bet man patīk šad 
tad, šo to pamuldēt, tāpēc darīsim man 
to prieku un turpināsim.

Nav jau daudz palicis, kas vecu 
vīru varētu iepriecināt, bet man lielu 
prieku sagādā tas, ka atmostoties no 
miega es apzinos, ka man nav jāiet uz 
darbu, tādēļ es to daru trīs, četras reizes 
dienā. Tāpat mani ļoti iepriecina tas, ka 
man vairs nav jāpērk dārgais alkohols. 
Es esmu atradis, ka tādu pašu reibu-
mu varu dabūt vairākas reizes, strauji 

pieceļoties kājās. Par ietaupīto naudu 
varu nopirkt zāles un šad tad samaksāt 
dakterim. Tik daudz jau tie maksājumi 
nemaz nesanāk, jo es mēģinu izvairī-
ties no satikšanās ar dakteri. Viņš to 
vecuma lietu ņem pārāk nopietni.

Pēc manām domām visa dzīve nav 
ņemama nopietni – tu taču dzīvs no tās 
netiksi ārā tik un tā. Tāpēc – priecā-
jies, lustējies un pa brīžam – atpūties. 
Runājot par nopietnību, man jāmin 
mans vecais čoms Krišs. Viņš arī ve-
cumu uzņēma par daudz nopietni. Kad 
viņš atčohnījās, ka viņa dzīvē seksa 
vietu ir ņēmusi ēšana, viņš gribēja virs 
galda iebūvēt spoguli, lai redzētu sevi, 
stumjam ģīmī ēdienu kalnus. Grūti tas 
nācās, bet beigās tomēr atrunājām, un 
spoguli Krišs atstāja virs gultas.

Pirms beidzu jūs apgaismot par 
vecuma lietām, man laikam būtu jā-
paskaidro, kāpēc šim rakstiņam tāds 
savāds virsraksts. Nu – vienkārši, lai 
darītu jums zināmu, ka šī ir jau trešā 
reize, kad rakstu par vecumu. Man tas 
vecums jau apnicis līdz kaklam, tāpēc 
šī trešā reize būs arī pēdējā reize, ticiet 
vai nē. Nu ir gana!

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“
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Labdien, draugi un 
dvēseles radinieki! Noti-
cis ir tik daudz, ka gribas 
padalīties. Sākšu hro-
noloģiski. Tātad noticis 
Brexit. Varētu padomāt, 
kas mums tur, ģeogrāfiski 

jau nekur tā Anglija neaiziet. Taču šajā 
valstī šobrīd mīt vismaz 100 000 Latvi-
jai piederīgo, arī vairāki mani radi, pazi-
ņas un draugu pieaugušie bērni, un ne-
viļus jādomā, kā nu būs. Un skumji arī. 
Jebkura šķiršanās nav nekas priecīgs un 
nenes neko labu nevienai pusei. Domāju, 
uzvarēja pūļa psiholoģija, kas nekad nav 
gudrākais variants. Tagad jautājums, 
cik viedi būs politiķi, kārtojot turpmā-
kās attiecības ar sadarbības valstīm, ko 
redzēsim pavisam drīz, un tikai tad va-
rēs spriest par ieguvumiem un zaudēju-
miem. Noteikti būs gan vieni, gan otri, 
arī pavisam ikdienišķā sadzīves līmenī.

Lai redzētu, kā paši briti uz to visu 
skatās, pareizajās dienās ciemos pie drau-
giem devās arī mana meita. Atgriezās 
pārsteigta, ka politiskā šūmēšanās Lon-
donā gandrīz nemaz neskar citur dzīvo-
jošos vietējos, kurus daudz vairāk intere-
sē un aizskar Megxit, kas vismaz mums 
liekas, labākajā gadījumā, mazliet smiek-
līgi. Jūtu līdzi Harijam un Meganai, jo 
neticu, ka viņus liks mierā arī it kā tālajā 
Kanādā. Jo šodien... nekas vairs nav tālu.

Vai pamanījāt, ka klajā nācis žur-
nāla Spīgana pirmais numurs? Saturs 
veltīts ezotērikai. Lai gan nekad ar kaut 
ko tādu neesmu aizrāvusies, aiz tīras 
ziņkāres šo pirmo nopirku. Gribēju pār-
liecināties, cik daudz mistikas un cik 
racionālā grauda tur ir. Ja godīgi, mani 
šis notikums izbrīnīja. Taču, palasot jā-
secina, ka tur daudz populāri izklāstītas 
praktiskās psiholoģijas, kā mācīties būt 
ar sevi mierā un ka jebkuras pārmaiņas 
vienmēr jāsāk ar sevi, kas taču ļoti parei-
zi, ja kāds to vēl nezina. Meteņi ir sena 
latviešu tradīcija, kuras atjaunošana un 
izprašana ir tikai apsveicama; maģija 
ap pilnmēnesi arī nav gluži bez pamata; 
padomi, kā kārtot samilzušas attiecības, 
šķiet pārāk primitīvi, kaut nav neparei-
zi. Astroloģijas, numeroloģijas un citu 
zīlēšanas paveidu piekopšana gan man 
liekas ļoti strīdīga padarīšana. Bet ja nu 
kādam tas viss palīdz, tad jau labi. To-
mēr pie šā žurnāla regulārām lasītājām 
izlēmu sevi nepieskaitīt.

Arī ziema ir notikusi. Jā, Ikšķilē ve-
selu nedēļu turējās mīnusi; nu, vismaz 
naktī noteikti. Vienu reizi bija pat -10°C. 
Nopriecājos, jo tas nozīmē, ka dārza 
kaitēkļi vismaz drusku pasaluši un ne-
būs tik daudz. Sniegs gan gauži nosa-
cīts. Uzbirst jau mazu drusciņu, bet šķi-
pelēt nav ko, jo tūdaļ atkal nokūst. Manā 
dārzā visās malās zied sniegpulkstenīši.

Vērojot ļoti neparasti silto ziemu, 
domāju, ka tradicionālais ledus skulp-
tūru festivāls Jelgavā nemaz nevarēs no-

tikt, bet alojos. Notika un kā vēl! Turklāt 
ar tādu vērienu kā nekad, lai gan šī nebi-
ja nekāda apaļā jubileja – 22. reize. Re-
dzēju, kā tas sākās deviņdesmito beigās, 
kad lielas ledus skulptūras tika izvieto-
tas pašā pilsētas centrā, galvenajā lauku-
mā. Tolaik to nebija daudz – kādas 10-
12, bet gandrīz mājas augstumā; skaisti 
caurspīdīgas, vakaros izgaismotas. Ļau-
dis jau tad brauca no visas Latvijas skatī-
ties brīnumainos mākslas darbus un ļoti 
uztraucās, ja tieši tad uznāca atkusnis. 
Arī mūsu ģimenei patika šī atrakcija, 
cienāšanās kādā kafejnīcā, lai pacietīgi 
sagaidītu mirkli, kad iestāsies krēsla, 
iedegsies lielie prožektori un skulptūras 
parādīsies pavisam citādas nekā dienā.

Pa šiem gadiem Jelgava ir ļoti 
pārvērtusies: ēkas un ielas sakoptas, 
Rastrelli pils, kur joprojām Lauksaim-
niecības universitāte, izskatās izteik-
smīgāka nekā jebkad agrāk, moder-
nizēts Kultūras nams pašā centrā, kur 
tagad vairākas zāles un skatuves; tur 
notiek daudz augstvērtīgu koncertu. 
Gar Lielupi izveidota ērta un eleganta 
promenāde ar bronzā kaltu mūžīgā stu-
denta atveidu, pār Lielupes atteku Drik-
su uzbūvēts gājēju tilts, no kura paveras 
lielisks skats uz pilsētu un labiekārtoto 
Pasta salu. Tajā uzcelta moderna va-
saras estrāde un notiek daudz dažādu 
sarīkojumu, sevišķi gada siltajos mēne-
šos. Pasta sala kļuvusi arī par galveno 
norises vietu nu jau plašu starptautisku 
rezonansi ieguvušajam Ledus skulptū-
ru festivālam, kas esot lielākais Baltijā.

Pēdējos gados man daudz gadījies 
būt šajā Zemgales galvaspilsētā, vērot 
tās pārvērtības, taču uz ledus skulp-
tūrām gan vairs nebija sanācis aiziet. 
Nolēmu šogad to izdarīt. Turklāt reklā-
mas izklausījās sevišķi vilinošas. Sava 
intriga bija arī siltā ziema; kā gan tādā 
laikā iespējams uzradīt un noturēt ledu 
un vēl to apstrādāt, nerunājot nemaz 
par pašu festivālu trīs dienu garumā?!

Izlasīju mājas lapā, ka šogad kon-
kursā izvēlēti 30 mākslinieki no 7 val-
stīm ar vairāk nekā 60 mākslas darbiem, 
kas tad būs redzami apmeklētājiem. 
Jāatzīstas, ka festivāla temats Superva-
roņi man nešķita pārāk interesants, bet 
lai nu būtu. Bērniem jau tieši tāds varētu 
patikt. Braucu, paņemot līdzi mazdēlus 
(5 un gandrīz 3 gadi). Jau tuvojoties pil-
sētai, kļūst skaidrs, ka vienkārši nebūs: 
transporta un ļaužu straumes ir grūti 
aprakstāmas, visur policija, jo bez tās, 
skaidrs, nevar. Ierobežojumi ierobežoju-
mu galā, mašīnu nav kur novietot, jo viss 
pārpildīts. Pēc pacietīgas riņķošanas, to-
mēr uztrāpām vienai aizbraucošas mašī-
nas vietai un varam doties uz Pasta salu.

Nekas nav par velti; nu jau labi sen ie-
eja festivālā maksā un nebūt ne lēti. Katra 
skulptūra noslēpta teltī, kurai atvērta tikai 
viena siena. Tas vien jau samazina skulp-
tūru izmēru, neredzu vairs sākuma gadu 

grandiozitāti, bet varbūt tā tikai liekas, jo 
kas viss pa šiem gadiem nav redzēts, acs 
pierod un citādi uztver mērogus. Lido-
joši un stāvoši supermeņi, spaidermeņi, 
arī Lāčplēsis, pūķi un nezvēri, virs kuru 
galvām milži ar zobeniem un āmuriem. 
Liela zivs ar segliem – tas, lai bērni uz tās 
var apsēsties un nofotografēties. Manējie 
neko nelaiž garām. Pārsteidzošākās, pro-
tams, ir sīkās detaļas, kā tās var izkalt no 
ledus. Viss pil un kūst, ap katru skulptūru 
peļķe, jo ir 3°C, tomēr turas savā vietā un 
tēls nepārprotams. Kad skatītās figūras 
jau liekas pārāk vienveidīgas, vienā teltī 
ieraugām lielu, no ledus izkaltu alkoho-
la pudeli ar mazām čūskiņām vidū. Tas 
ienes zināmu asprātības elementu un da-
žādību kopējā repertuārā. Uz paaugstinā-
juma viens meistars no ledus ar kaltu da-
rina laivu, kurā sēž pati saule, arī ledaina, 
dabiski. Labu brīdi vērojam procesu. Uz 
visām pusēm šķīst sīkas ledus lauskas un 
ūdens piles.

Diemžēl komercija visur. Uz katru 
skulptūras telti ir vismaz trīs (mazliet 
pārspīlēju) citas nojumes ar ēdamo, 
dzeramo un bezgaldaudziem suvenī-
riem, kas manus pavadoņus interesē ne 
mazāk par spēkavīriem no ledus. Tur 
nu jāpielieto mazas viltības, lai tiktu 
tam visam garām. Iekrītam uz karsto 
šokolādi, ko iepilda papīra glāzītēs, 
pārsedz ar piparkūku, kurai virsū pu-
tukrējuma mice un uz tās vēl kokteiļa 
ķirsītis. Izskatās ļoti pievilcīgi. Sīkie 
virsu noēd, bet salkano un neizteiksmī-
go kakao dzērienu lai nu dzer, kas grib.

Gandrīz jāatzīst, ka mani visvairāk 
piesaista ledus klučos iesaldētās pasa-
kas: Sarkangalvīte, Zelta ābele, Sprī-
dītis, Pelnrušķīte, Septiņjūdžu zābaki, 
Princis un ubaga zēns un citas. Tās gri-
bas pētīt no visām pusēm, bet maniem 
jauniešiem tas liekas pārāk ilgi, tāpēc 
pametam šo galeriju jau labi noguruši. 
Sāk dārdēt mūzika, un tas ir pēdējais 
piliens, lai sagribētos uz mājām.

Trešās dienas vakarā festivālā esot 
bijusi arī uguņošana, bet par to sabied-
rībā sākušās diskusijas, cik tas drau-
dzīgi videi, kad vajag un kad tomēr ne 
un vai vispār jebkāds sarīkojums būtu 
ar ko tādu nobeidzams – visai dzīvai 
radībai, izņemot cilvēku, par biedinā-
jumu. Kā domājat jūs?

Nupat piedzīvojām arī Eiropas 
vētru, es teiktu, nelielu atblāzmu no 
tās. Naktī kauca vēji, kaut kur grabēja 
skārds, no rīta bija pāris kokiem no-
lūzušu zaru. Pa dienu vēl nepatīkami 
pūta, sajaucoties ar lietu un veidojot lai-
ku, kad kārtīgs saimnieks pat suni ne-
dzen ārā. Bet nu jau atkal ik pa brīdim 
spīd saule, 5-7°C, un rādās tāds būs arī 
atlikušais februāris. Gaidām pavasari!

Sirsnīgi, –
jūsu Biruta,

Ikšķilē 2020. gada 16. februārī
Laikrakstam „Latvietis“

Lasītājas vēstule
Februāris 2020
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„Čaka noskaņās“
Fotomākslinieces Gunas Oškalnas – Vējiņas izstāde

Šobrīd, kad top šis 
raksts, 22. starptautis-
kais ledus skulptūru fes-
tivāls, kas Jelgavā notika 
no 7. līdz 9. februārim, 
jau pieder pagātnei. 
Droši vien tautieši visā 
pasaulē zina, ka ziema 

ar sniegu un ledu upēs un ezeros Lat-
vijā šogad tikpat kā nav bijusi, īpaši ap 
Rīgu un Zemgalē. Neraugoties uz to, 
šis ziemas festivāls tomēr notika un 
pulcināja krietnu apmeklētāju pulku 
no tuvākām un tālākām vietām, pat no 
Lietuvas, no kurienes katru gadu brauc 
palīksmoties pilsētā pie Lielupes.

Lasītājiem jāzina, ka ledu festivā-
lam saldē jau kopš iepriekšējā gada 
vēla rudens, kad vairākkārt destilē 
ūdeni, lai ledus būtu dzidrs un tīrs, pēc 
tam ilgstoši saldē. Zinot mūsu ziemas, 
festivāla rīkotāji bija izīrējuši piemēro-
tas teltis, kas ledus veidojumus aizsar-
gā no siltuma un lietus, kas šogad bieži 
mūs aplaimo. Kā par brīnumu to nedē-
ļu, kad notika ledus skulptūru veido-
šana, klimats kļuva visai ziemīgs, kā 
nākas temperatūrai noslīdot zem 0°C.

Šogad pieteikumi dalībai šai festi-
vālā ar tēmu Supervaroņi bija iesūtītas 
111 mākslinieku skices no 18 valstīm, 
no tām tika izraudzītas 30 interesantā-
kās idejas. To autori pārstāv Krieviju, 
Ukrainu, Baltkrieviju, Bulgāriju, So-
miju, Lietuvu un Latviju. Papildus in-
dividuālajām un komandu skulptūrām, 
kas piedalās konkursā, tika radītas vēl 
īpašas foto un bāra skulptūras no ledus. 
Festivāla laikā vairāki tēlnieki demons-
trēja skatītājiem, kā top ledus skulptū-
ras. Arī tās vēlāk tika izstādītas. Tādē-
jādi plašā daudzkrāsainām gaismām 
izgaismotā teritorija – Pasta sala un 
Jāņa Čakstes bulvāris otrpus Driksas, – 
kurā tika izstādītas ledus skulptūras, 
radīja svētku noskaņu. Jauko gaisot-
ni pastiprināja kafejnīcu, improvizēto 
restorānu un bistro smaržas, daudzo 
muzikālo grupu uzstāšanās un bērnu 
auditorijai sagatavotās izrādes, tāpat arī 
krāšņā uguņošana vēlā vakara stundā.

Jāatzīstas, kad uzzināju, ka šīgada 

festivāla tēma ir 
Supervaroņi, gal-
vā uzreiz rādījās 
tēli no amerikāņu 
kino subkultūras 
kā Gārfilds, Do-
nalds Daks, Simp-
soni vai kāds cits, 
taču patīkami, ka 
šajā ziņā bija jā-
viļas. Tiesa, bija 
gan arī kāda Bār-
bija, taču citu tēlu 
lokā tā izcēlās ar 
frivolitāti un tādēļ 
palika neievērota, 
vismaz no kritiķu 
un žūrijas puses.

Dažādās va-
riācijās parādījās 
antīkie varoņi, 
ko demonstrēja, piemēram, Sergeja 
Asejeva (Krievija) un Artjoma Samo-
ilova (Ukraina) skulptūra Prometejs, 
kas ieguva komandu skulptūru grupā 
2. vietu. Šajā pašā grupa 1. vietu iegu-
va dvīņubrāļu no Krievijas Nikolaja 
un Andreja Kokorina darbs Nākotnes 
varoņi. Nākotnes paaudze, mēģinot 
prognozēt nākotni un ļaužu attieksmi 
pret dabu un vēsturi. Savukārt Lietuvas 
tēlnieku Ķēstuta un Vitauta Musteiķu 
humora cauraustais kalums ledū Džins 
pudelē ieguva 3. augstāko vērtējumu. 
Gribas atzīmēt arī Krievijas tēlnieku 
brāļu Jurija un Vladimira izteiksmī-
gais, filozofiski ievirzītais veidojums 
Stīvens Hokings ceļo pa Piena Ceļu, 
apliecinot, ka viņus interesē arī plašāk 
izprast cilvēka prāta iespējas, tāpēc šis 
darbs ieguva žūrijas simpātiju balvu.

Individuālās skulptūras bija īpa-
ši dažādas – gan pilnas humora, gan 
nopietnas, gan domāšanā atšķirīgas. 
Starp tām jāizceļ latviešu tēlnieces Sa-
nita Rāviņas formās ļoti vienkāršais, 
bet saturiski ietilpīgais Turies (3. vieta).

Šogad festivāls izcēlās ar to, ka 
tajā pie pasūtījuma skulptūrām pie-
redzējušo ledus tēlnieku Kārļa Īles 
un Maijas Puntules vadībā (īsi pirms 
festivāla Jelgavā viņi Kanādā guva ļoti 

augstas vietas ledus skulptūru konkur-
sos) strādāja jaunie tēlnieki Kristaps 
Krolls, Aleksandrs Marinoha un daži 
citi, jaunie ar laiku būs ledus skulptū-
ru konkursu dalībnieki.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Bezziemā ledus skulptūru festivāls Jelgavā

Nikolajs un Andrejs Kokorins. Nākotnes varoņi. Nākamā 
paaudze. 1. vieta.
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Sanita Rāviņa. Latvija. Turies. 3. vieta.
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No 2020. gada 5. februāra  līdz 
9. maijam  Aleksandra Čaka memo-
riālajā dzīvoklī – muzejā Lāčplēša 
ielā 48-8 ir apskatāmas fotomākslinie-
ces Gunas Oškalnas-Vējiņas izstāde 
Čaka noskaņās.

Fotomākslinieces Gunas Oškal-
nas-Vējiņas jubilejas izstāde, kura 
iezīmē mākslinieces pēdējo gadu 
darbus, kuri tapuši Aleksandra Čaka 
pilsētas noskaņu iedvesmoti, uztverot 

garām plūstošos dzīves mirkļus un ak-
centējot nianses pilsētvidē.

Māksliniece pati atzīst, ka Čaks ir 
viņas bērnība, jo kopā ar māti lasītas 
dzejas un dziedātas dziesmas ar Čaka 
vārdiem. Mīlestības caurstrāvotās dze-
jas rindas, staigājot pa Vecrīgas šaura-
jām ieliņām, radījušas Čaka sajūta ar 
savu neredzamo, netveramo dzejisko 
plecu. Guna Oškalna-Vējiņa vienmēr 
jutusies ar Čaku uz viena viļņa, kas at-

spoguļojas viņas darbos daudzu gadu 
garumā.

2014. gadā par čakisku līdzdomā-
šanu un jaunradi māksliniece saņēmu-
si A. Čaka piemiņas nozīmīti.

Antra Medne,
Rīgas pašvaldības

kultūras iestāžu apvienības
Aleksandra Čaka

memoriālā dzīvokļa – muzeja direktore.
Rīgā, 2020. gada 3. februārī



Ceturtdien, 2020. gada 20. februārī Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

7. martā  plkst. 18 Liepājas kon-
certzālē Lielais dzintars 28. Liepājas 
Starptautiskajā zvaigžņu festivālā 
pasaules pirmatskaņojumu ar Oska-
ra  Petrauska  solo piedzīvos  Ērika 
Ešenvalda Saksofonkoncerts Arktikas 
vīzijas. Jūra. 

Ešenvalda Arktikas vīziju sērijas 
jaunākais koncerts rakstīts saksofonis-
tam Oskaram Petrauskim – orķestra 
Rīga saksofonu grupas koncertmeista-
ram, Lielās mūzikas balvas un daudzu, 
toskait starptautisku konkursu laureā-
tam, kas regulāri koncertē gan duetā 
ar brāli pianistu Raimondu Petrauski, 
gan Xylem Trio sastāvā kopā arī ar si-
taminstrumentālistu Rihardu Zaļupi.

Daudzviet pasaulē zināmais lat-
viešu meditāciju meistars un virtuo-
zais ainavists Ēriks Ešenvalds ir labi 
pazīstams ar ziemeļu dabu; viņa Lie-
pājas koncerts bija veltīts arktiskās 
nakts burvībai. Jaundarbā komponists 
pievērsies ziemeļu jūras skarbajiem 
plašumiem, pār kuriem kā mirdzošs 
debesu raksts vīsies Oskara Petrauska 
neatkārtojami skaistā saksofonskaņa.

„Atceros, Grenlandē, Islandē, 
Skandināvijas un Aļaskas ziemeļos 
stāvu jūras krastā uz beidzamās zemes 
strēmelītes. Uzmanījis, lai viļņu vižņu 
šļakatas kājas nesamērcē, ilgi veros 
ziemeļu tālēs. Visur dvašo tumīgie 
ūdeņi – jūra! Saules, mēness vai zie-
meļblāzmas gaismā tā uzvelk vizošo 
sudraba kamzoli, taču aizvērušās de-
bess naktī jūra ir piķa melna un visai 
baisi murmina par dzīlēs mītošajiem. 
Nākamajā dienā vējš sagrābj ūdeņus 
ar debesīm un liek lingā, iešvitinot un 
palaižot abus uz nebēdu. Un tā jau 
laikam ir – jūrai bez debesīm neiztikt. 
Ja jūrai būtu spārni...,“ tā komponists 

Ēriks Ešenvalds 
apraksta savu 
jaundarbu.

Diriģenta Gin-
tara  Rinkeviča
vadībā Liepājas 
Simfoniskais or-
ķestris festivāla 
atklāšanas kon-
certā atskaņos arī 
divas simfoniskas 
kaprīzes – Niko-
laja Rimska-Kor-
sakova Spāņu 
kapričio un Pētera 
Čaikovska Itāļu 
kapričio un skais-
to Morisa Ravela 
Klavierkoncertu. 
Pie klavierēm – 
Francijā dzimušais pianists Vilems 
Lačumija.

Atgādinām, ka ar pieciem koncer-
tiem no 7. – 14. martam Liepājas kon-
certzālē Lielais dzintars norisināsies 
Liepājas Simfoniskā orķestra rīkotais 
nu jau 28. Liepājas Starptautiskais 
zvaigžņu festivāls, kurā piedalīsies 
izcilības no Brazīlijas, Čīles, Portu-
gāles, Francijas, Čehijas, Lietuvas un 
Latvijas.

Festivālu atbalsta Latvijas Repub-
likas Kultūras ministrija, Valsts Kul-
tūrkapitāla fonds un Liepājas pilsēta. 
Biļetes uz festivāla koncertiem pieeja-
mas visās Biļešu paradīzes tirdzniecī-
bas vietās un www.bilesuparadize.lv.

Iveta Vēvere,
Liepājas Simfoniskā orķestra 

sabiedrisko attiecību vadītāja
2020. gada 13. februāris

Zvaigžņu festivāls
Ešenvalds pirmizrādīs savu jaunāko darbu no „Arktikas vīziju“ cikla

Oskars Petrauskis. FO
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Ēriks Ešenvalds.
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altāra priekšā, pārējie stāvēja. Dzies-
ma par mīlestību un nāvi no zēna vie-
dokļa, kurš bija pazaudējis savu mei-
teni un to izjuta ar visu dvēseli, bija 
pasniegta ar izdomu un izjūtu. Klusais 
un rāmais noslēgums efektīgi atstāja 
baznīcas telpā totāli vienotu klusumu.

Uldis Stabulnieks ir labāk pazīs-
tams ar džeza un vieglās mūzikas 
dziesmām. Viņa 2012. gada komponē-
tā Barons ar Ojāra Vācieša dzeju parā-
dīja kontrastus, atkārtotas tēmas, tau-
tisku izjūtu un lirisku dziedājumu, kur 

melodija plūda populārā žanra ietek-
mē. BALSIS to pasniedza ar izsmalci-
nātiem muzikāliem veidojumiem.

Pēdīgi BALSIS dziedāja Imanta 
Kalniņa Lūgšana ar Knuta Skujnieka 
vārdiem. Tā bija spēcīga un atstāja pa-
cilātu sajūtu. (2015. gadā komponists 
pārgāja islāma ticībā.)

Klausītāji ļoti novērtēja koncertu, 
un visām dziesmām bija liela atsaucība. 
Visi kā viens nevēlējās laist BALSIS 
prom un gandrīz kā unisonā piecēlās 
kājās un turpināja aplausus, kamēr sa-
ņēma piedevu. Jāņa Lūsēna Guli, guli, 
mazais šmuli ar Pētera Brūvera vārdiem, 
ko koriem aranžējis Franks Hermans 

bija mierīga ar meditācijas elementiem.
Daudzpusīgais koncerts ikvienu 

aizkustināja un iedvesmoja. Tās BAL-
SIS... tās BALSIS! Bagātajā program-
mā bija burvīgi saliedēta skaņa, kas 
pieklauvēja dvēseles durvīm, ietinot 
mūs kopīgā dziesmas jostā.

Valentīna dienā BALSIS mums 
pasniedza dziesmu ziedu klēpi, un 
skaistie pumpuri 90 minūtēs uzplauka 
dzidrās, muzikālās krāsās.

Paldies diriģentam Intam  Tete-
rovskim, BALSIS koristiem, kā arī Al-
dim Silam par koncerta organizēšanu!

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

Tās BALSIS! Tās BALSIS!
Turpinājums no 2. lpp.

Austrālijas Latviešu 58. Kultūras dienas noslēgsies ar 
Latvijas mūsdienu tautas mūzikas grupas „Tautumeitas“ 

koncertu 1.01.2021.
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Viesi no Valodas izglītības satura centra
Aisberga neredzamā daļa

Šī gada janvāra beigās un februā-
ra sākumā Austrālijā viesojās Valsts 
izglītības satura centra (VISC) speciā-
listes Anta Lazareva, Baiba Mūrnie-
ce-Buļeva un Renāte Neimane. Daļa 
no viņu darbības Austrālijā šogad bija 
saistīta ar Valsts valodas prasmes pār-
baudījumu (VVPP), kuru kārtoja 23 
personas; 17 no tām bija A. Ziedares 
Vasaras vidusskolas (AZVV) jaunieši 
un 2 – Adelaides Latviešu pamatsko-
las absolventi. 

Citēšu no AZVV Ziņām: „Par šī 
gada AZVV lepnumu ir kļuvuši tie 16 
skolēni, kuri izvēlējās kārtot Valsts va-
lodas prasmes pārbaudi. Par viņiem 
īkšķus turēja visi! Ne velti – visi sko-
lēni nokārtoja valsts valodas prasmes 
pārbaudi un ir ieguvuši to latviešu 
valodas prasmes līmeni uz kuru pre-
tendēja. Apsveicam no sirds un le-
pojamies ar jums!“* Viena AZVV 
4. klases skolniece bija saslimusi, bet 
viņai tika dota iespēja nolikt pārbaudi 
Melburnā.

Pārbaudījuma rezultātā iegūtais 
Latvijas valsts dokuments jauniešiem 
un citiem valodas pārbaudījuma kārto-
tājiem ir kā apliecinājums un lepnums 
par latviešu valodas prasmi, par to, ka 
Austrālijas latviešu skolās un vasaras 
brīvdienās pavadītais laiks, mācoties 
latviešu valodu, nav bijis velti tērēts. Šis 
dokuments dod iespēju studēt Latvijā, 
pretendējot uz valsts finansētām vietām 
augstskolās. Ceru, ka iniciatīva par to, 
ka katru gadu AZVV 4. klases skolēni 
varētu kārtot šo eksāmenu, turpināsies.

Lielisku ideju šogad izteica Ade-
laides Latviešu skolas pārzine Daila 
Mohr, kura mudināja šī gada Adelai-
des Latviešu pamatskolas absolventus 
kārtot VVPP, tādējādi ļaujot viņiem 
pašiem apzināties pamatskolā sasnieg-
tos rezultātus un savu latviešu valo-
das zināšanu līmeni. No sarunām ar 
skolotājiem un vecākiem par šo tēmu, 
varēja secināt, ka ieinteresētas bija vi-
sas puses: skolotājiem ir ērti, ka testi ir 
standartizēti un profesionāli izstrādāti, 
kas nozīmē, ka latviešu skolu brīvprā-
tīgajiem tie nav jāveido pašiem, savu-

kārt skolēnu vecākiem saistoša šķita 
doma, ka tādā veidā viņi uzzinās, cik 
viņi sadarbībā ar skolu ir darījuši, lai 
saglabātu valodu. Visi pozitīvi vērtēja 
faktu, ka pārbaudi nodrošina speciā-
listi no VISC, jo tādā veidā sasniegu-
mi tiek objektīvi vērtēti bez subjektīva 
vērtējuma (pāris vārdos angliski tas 
būtu – no bias).

VISC speciālistu vizītes otrā daļa 
bija vērsta vairākos virzienos. Anta 
Lazareva trijās pilsētās vadīja sarunas 
ar latviešu skolu skolotājiem par VISC 
izstrādātajām diasporas izglītības sa-
tura vadlīnijām un dažiem mācību 
programmu paraugiem, kas izstrādāti 
saskaņā ar vadlīnijām. Adelaidē saru-
nās piedalījās 9 Adelaides skolotāji, 
Sidnejā – 8 skolotāji un 1 skolotāja no 
Brisbenas, Melburnā bija 7 skolotāji.

Esot klātienē Adelaidē, redzēju 
ieinteresētas sejas, dzirdēju komentā-
rus, ka piedāvātais saturs izskatās ļoti 
piemērots mūsu skolām un ka skolotāji 
ir gatavi to izmēģināt skolās, kā arī ar 
nepacietību gaida nākamās piedāvātās 
programmas, pie kurām vēl tiek strā-
dāts – vecākajām klasēm un augstā-
kiem līmeņiem.

Daļa laika tika veltīta arī tam, lai 
sabiedrībai stāstītu par Valsts valodas 
prasmes pārbaudījumu, un šoreiz in-
formāciju par to guva gan speciāli uz 
Sidneju atbraukušais Brisbenas pār-
stāvis, gan par to tika informēta arī 
Pertas latviešu sabiedrība. Tādā vei-
dā tagad piecās Austrālijas pilsētās ir 
kāds cilvēks, kurš var pastāstīt par šo 
pārbaudi citiem interesentiem.

VISC speciālistes pētīja un analizē-
ja arī skolu bibliotēkās atrodamās grā-
matas – vai tās atbilst diasporas vadlī-
nijām un programmām, vai, balstoties 
uz pieejamām grāmatām mūsu skolu 
bibliotēkās, skolotāji varētu mācīt sa-
turu un tematus, kas ir norādīti vadlī-
nijās. VISC pārstāves arī atrada dažus 
īpašus bibliogrāfiskus retumus, kurus 
varētu nākotnē publicēt atkārtoti.

Papildus jau minētajiem pasā-
kumiem Baiba  Mūrniece-Buļeva 
bija sagatavojusi lekciju Melburnas 

Latviešu ciema senioriem par latvie-
šu valodas atšķirībām mūsdienās. Šī 
lekcija ļoti ieinteresēja arī Pertas lat-
viešu sabiedrību, kura sākotnēji izrā-
dīja interesi par VVPP, bet uzzinot, ka 
Melburnas Latviešu ciemā tika lasīta 
šāda lekcija, gribēja dzirdēt arī to. Vēl 
Melburnas Latviešu ciemā un Pertā 
A. Lazareva iepazīstināja klausītājus 
ar datiem par līdzšinējiem valodas 
prasmes pārbaudījumiem diasporā da-
žādās pasaules vietās, īpašu uzmanību 
pievēršot datiem (rezultātiem, pārbau-
dījuma kārtotāju vecumam u.c.) par 
pārbaudījumiem Austrālijā.

Šogad ieguvām arī papildu infor-
māciju par to, kas nākotnē varēs no-
derēt mūsu vidusskolēniem. Vizītē 
Adelaides Ukraiņu skolā un sarunās 
ar skolas skolotāju Rostislavu Beke-
ru, kurš māca tur SACE Ukraiņu va-
lodas un kultūras programmu, VISC 
speciālistes guva informāciju par 
programmas praktisko realizāciju Uk-
raiņu skolas vidusskolas klasēs. VISC 
speciālistes varēja pētīt gatavās prog-
rammas šim kursam, tādējādi gūstot 
papildu informāciju par to, kā skolēni 
uzkrātās zināšanas latviešu pamat-
skolā varētu izmantot Dienvidaustrā-
lijas vidusskolu sistēmā. Izkristalizē-
jās vairākas labas idejas, piemēram, 
10. klases bērns varētu latviešu skolas 
zināšanas izmantot savā personalizē-
tajā mācību plānā (Personal Learning 
Plan), kā arī vidusskolas jebkurā mācī-
bu gadā līdz 11. klasei (ieskaitot) viena 
gada laikā bērns varētu apgūt 1. pos-
ma Valodas un kultūras programmu 
(Stage 1) un iegūt kredītpunktus. Šo 
programmu var mācīties arī 2. līmenī 
(12. klasē), diemžēl šobrīd mūsu sko-
lās nav skolēnu ar tik augstu latviešu 
valodas prasmes līmeni, kas varētu 
pilnībā īstenot Valodas un kultūras 
programmā aprakstītās prasības. Tie-
koties ar Bekera kungu, neatsverama 
bija Renāte  Neimane,  kura lieliski 
papildināja komandu, sniedzot infor-
māciju par valodu līmeņiem un VVPP 

Skolotāju tikšanās Adelaidē 19. janvārī.
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Adelaides latviešu skolas grāmatu izpēte.
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2020. gada  12. feb-
ruārī pie manis jānāk 
Līgai  Dadzītei, kura 
ir Rasmas  Dinbergas 
stipendiāte. Interesantā 
kārtā Rasmu Dinbergu 
pazīstu diezgan labi, jo 
viņa ar vīru Kornēli-

ju ilgus gadus, tāpat kā es, nodzīvoja 
Klīvlandē. Viņa arī, tāpat kā es, Klīv-
landē darbojās Daugavas Vanadzēs 
un piedalījās mūsu grāmatu lasītāju 
grupā. Arī citādi Dinbergu pāris, kā 
arī abi viņu bērni aktīvi piedalījās lat-
viešu sabiedrības darbos. Kad Līga at-
nāk, mēs arī tūlīt ķeramies pie darba, 
un Līga sāk savu stāstu:

„Es esmu Līga Dadzīte (dzimusi 
Liepiņa), uzaugu Daugavpils novadā, 
Kalupes pagastā un mācījos Kalu-
pes pamatskolā, bet pēc tam – Špoģu 
vidusskolā. Skolas gados biju aktīva 
jauniete, kurai mācības bija svarīgas, 
bet ļoti nozīmīga loma bija arī citām 
aktivitātēm – sākotnēji izmantoju sko-
las piedāvātās iespējas (dziedāju, de-
joju, pinu klūgas, biju mazpulcēns un 
audzēju ārstniecības augus piemājas 
dārzā u.c.), tomēr ar laiku mūsu pa-
gastā tika izveidots jauniešu centrs, 
un mums pašiem parādījās iespēja 
pārdomāt, kas interesē, kādu vēlamies 
redzēt savu pagastu.

Tā rezultātā biju gan Kalu-
pes pagasta jauniešu izdevuma 
Zinu. Varu. Daru dibinātāju komandā, 
gan rakstīju un realizēju projektus, ar 
laiku iesaistījos arī Latvijas Sarkanā 
Krusta Jaunatnes Daugavpils-Ilūkstes 
novadu nodaļas darbībā. Kad tuvojās 
laiks apsvērt augstskolas izvēli, biju 
lielās pārdomās, kā īsti rīkoties, bet 
zināju, ka gribu studēt.

Sāku analizēt, kas mani patiesi 
interesē, un nonācu pie atklāsmes, 
ka joma, kurā es varētu mēģināt ko 
mainīt, ir ķīmija. Šī izvēle balstījās 
uz manu ikdienu, jo laikā, kad mā-
cījos 4. klasē, manai mammai tika 
konstatēta nieru mazspēja. Ar laiku 
bija nepieciešama hemodialīze, un 
pēc pāris gadiem viņai veica nieres 
transplantāciju. Pēc tam pavērās jau-
na dzīve, tomēr es redzēju, ka mam-
mai katru dienu jāizdzer vairāk nekā 
desmit zāļu tablešu. Tad arī man ra-
dās iedvesma – es sapratu, ka zāles ir 
vitāli nepieciešamas, tomēr varbūt es 
varētu uzsintezēt tādu vielu, kas ļau-
tu samazināt šo daudzumu līdz tikai 
vienai tabletei dienā.

Vidusskolas gados ķīmija mani 
aizrāva arī kā mācību priekšmets. Ap-
zinājos, ka izvēle ir savā ziņā pārdro-
ša, jo jārēķinās ar lielu mācību slodzi, 
kuru pirmajos kursos faktiski nav ie-
spējams apvienot ar darbu, lai pati sevi 
varētu nodrošināt. Sāku pētīt iespējas 
un atminējos, ka pazīstu vairākus 

jauniešus, kuri mācās augstskolā un 
saņem Vītolu fonda stipendiju. Vītolu 
fonds ir īpašs ar to, ka tas izvērtē ne ti-
kai mācību rezultātus, bet ņem vērā arī 
faktiskos dzīves apstākļus. Sapratu, ka 
ir jārīkojas.

Pašā sākumā man stipendiju gan 
nepiešķīra. Satraucošais studiju iz-
vēles laiks jau bija noslēdzies, un 
zināju, ka esmu uzņemta Rīgas Teh-
niskajā universitātē Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas fakultātē studiju 
programmā Ķīmija. Bet par to, ka man 
piešķirta Kornēlija Dinberga piemiņas 
stipendija, no fonda piezvanīja burtis-
ki pirms paša mācību gada sākuma. 
Atbildības sajūta milzīga; ar drebošu 
sirdi, bet priecīga par atbalstu, kas 
nozīmēja, ka varu pilnībā pievērsties 
tikai mācībām, uzsāku studiju gaitas.

Pirmā sesija gan zināmā mērā bija 
pašapziņu graujoša, un, lai gan visus 
eksāmenus nokārtoju ar pirmo reizi, 
rezultāti nepriecēja. Labi, ka mācību 
rezultātus fonds tolaik izvērtēja gada 
griezumā, un, sākot ar otro semestri, 
viss nokārtojās – biju apradusi ar stu-
diju vidi un iegājusi ritmā. Augstskolu 
absolvējot, tiku iekļauta arī Rīgas Teh-
niskās universitātes absolventu Zelta 
fonda izlasē.

Ar katru studiju semestri arvien 
vairāk sapratu, ka ķīmija tiešām ir 
mana īstā izvēle, tomēr jau samērā 
ātri aptvēru skaudro patiesību, ka sā-
kotnējais vadmotīvs par jaunas vielas 
sintēzi, kura varētu aizstāt lielo zāļu 
daudzumu mammas ikdienā, ir pārāk 
biedējošs. Lai zāles nokļūtu līdz pa-
cientiem, ir nepieciešami ilgstoši un 
apjomīgi pētījumi, tostarp klīniskie 
pētījumi, kuros iesaistās simti un pat 
tūkstoši cilvēku. Tā ir pakļaušana ris-
kam, kas var arī neattaisnoties. Godīgi 
sev atzinu, ka nespētu riskēt ar citiem 
cilvēkiem.

Sāku pētīt faktiskās zinātnisko 
virzienu iespējas fakultātē un, studiju 
laikam tuvojoties noslēgumam, mek-
lēju arī iespējas apgūt profesiju prak-
sē. Mans pirmais darbs bija Latvijas 
Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrā. Es strādāju kā laborante smago 
metālu noteikšanas laboratorijā, un šī 
bija patiesi izcila pirmā pieredze, taču 
nācās apzināties, ka darbs ir aizrau-
jošs, tomēr, strādājot ar ķīmiskajiem 
reaģentiem, par savu veselību jāpie-
domā pie katras ikdienas darbības. 
Pēc salīdzinoši neilga laika, krīzes dēļ 
notika štatu samazināšana, un mans 
laiks šai laboratorijā noslēdzās.

Bet dzīvē viss notiek tā, kā tam jā-
notiek, un jau pavisam drīz universi-
tātē notika studentu zinātniskā konfe-
rence, kurā piedalījos arī es, jo paralēli 
mācībām un darbam izstrādāju baka-
laura darbu zinātniskajā jomā un no 
fakultātē aktuālajiem virzieniem biju 

izvēlējusies biomasu pētījumus. Kad 
aizstāvēju savu pētījumu šajā konfe-
rencē, mani uzrunāja Ķīmijas katedras 
vadība un uzaicināja iesaistīties zināt-
niskajā darbā augstskolā kā katedras 
darbiniecei gan zinātnē, gan kā labo-
ratorijas darbu pasniedzējai jaunāko 
kursu studentiem.

Laiks, ko universitātē pavadīju 
zinātnē, bija daudzpusīgas pieredzes 
piepildīts, un mani patiešām interesēja 
izvēlētā joma. Par izstrādātajiem jau-
niem katalītiskiem procesiem bioma-
sas konversijai degvielās kopā ar pēt-
nieku komandu 2015. gadā iekļuvām 
Latvijas Zinātņu akadēmijas ievēroja-
māko sasniegumu izlasē.

Ap šo laiku biju jau ieguvusi ma-
ģistra grādu, un sākās pārdomas, ka 
būtu jāstājas doktorantūrā, bet nepa-
meta sajūta, ka īstā izvēle ir tuvumā, 
tikai jāparaugās uz kopējo ainu. Ap-
tvēru, ka lai gan man tiešām pietrūkst 
dūšas iesaistīties aktīvo vielu sintēzē, 
tomēr es varu sekot līdzi tam, lai zā-
les, kas nonāk pie pacientiem, ir dro-
šas un efektīvas. Kopš tā laika pēdējos 
četrus gadus strādāju farmācijā, esmu 
zāļu reģistrācijas eksperte. Tagad man 
zināmā mērā ir iespēja veikt savu sā-
kotnējo izsapņoto misiju.

Darba pieredzē esmu redzējusi ķī-
miķa darba dažādību – no laboratori-
jas trauku mazgāšanas līdz pat zināt-
niskajiem eksperimentiem ar dažādām 
iekārtām. Šobrīd gan esmu galveno-
kārt ierakusies papīru kalnos, jo zāļu 
reģistrācija ir ne tikai aktīvs darbs la-
boratorijā un ražotnē, bet arī apjomīgs 
dokumentācijas darbs. Katram ir savs 
ceļš ejams, bet manā gadījumā izglī-
tībai ir milzīga loma, jo tā pavēra citu 
skatījumu un durvis uz dažādām ie-
spējām.

Vēl arvien esmu pateicīga Vītolu 

Trimdas izskolotie (11)
Līga Dadzīte

Līga Dadzīte.
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1942. gada vasara 
Saukā

Kā jau daudzas ie-
priekšējās vasaras, tā arī 
1942. gada vasaru pava-
dīju pie Saukas radiem, 

kuri rentēja Saukas Mācītājmuižu. 
Aprīlī pēc smagas operācijas Jēkabpils 
slimnīcā nomira vecāmāte. Viņu pār-
veda uz Sauku. Saukas draudzes mā-
cītājs Jūlijs Straume (pirms uzvārda 
latviskošanas – Štrube) vecomāti 
izvadīja no Mācītājmuižās uz Dešu 
kapiem, kur viņu apglabāja blakus 
vīram. Straume bija viens no nedau-
dzajiem leģionā iesauktajiem luterāņu 
mācītājiem. Diemžēl viņam sava dzī-
vība bija jāatdod, aizstāvot mūsu zemi. 
Ap Jāņiem māte bija atbrauksi ciemos 
uz Sauku. Viņas pasē ir ieraksts, ka 
29. jūnijā pierakstīta Saukas Mācītāj-
muižā.

9. augustā aizbraucu uz Jēkabpili 
noskatīties TP dramatiskās kopas uz-
vesto K. Miķelsones Jāju dienu, jāju 
nakti, jo abi vecāki tur spēlēja.

Lauksaimnieki bija aplikti ar ļoti 
smagām nodevām. Stingri bija no-
teikts, kādi labības, gaļas, vilnas, pie-
na... utt. vairumi bija jānodod un cik 
drīkstēja patērēt pašu saimniecībā. Pat 
tad, ja visas uzliktās nodevas bija iz-
pildītas, savām vajadzībām drīkstēja 
paturēt tikai atļauto vairumu.

Bez atļaujas nedrīkstēja nevienu 
lopu nokaut. Protams, ka saimniecībās 
bija arī kādi neuzdoti lopi. Arī onku-
lim bija kāds neuzdots jērs vai sivēns. 
Kad nu kādu no tiem kāva, tad manu 
6 gadus veco brālēnu Gunāru aizsūtīja 
ciemos, lai viņš to nezinātu un nevarē-
tu neviļus kādām dzirdīgām ausīm iz-
stāstīt. Citādi vasara Saukā pagāja bez 
sevišķiem notikumiem, vai vismaz tā-
diem, kas būtu palikuši atmiņā.

Mēs gādājam malku
Apriņķa valdes ēkas pagalmā bija 

malkas šķūņi, kur arī mums bija atse-
višķa, noslēdzama šķūņa daļa. Malka 
nebija ne normētā prece, nedz arī ie-
robežojumiem pakļautā prece. Tātad 
malka bija brīvā tirgū, bet kādos vai-
rumos, cik bieži un par kādu cenu to 
varēja nopirkt, tēvs netika stāstījis. Es 
arī par to neinteresējos.

Nevaru atcerēties, ka ziemā mūsu 
dzīvoklis nebūtu bijis silts, tamdēļ 
jāsecina, ka malkas trūkuma nebija. 
Pāris nedēļām malku varējām novie-
tot mūsu dzīvokļa pažobelē, kura uz 
gaiteni bija norobežota ar slīdošām 
durvīm. Kāpnes uz mūsu dzīvokli bija 
ļoti stāvas. Malka bija jāuznes maisā 
uz muguras.

Pienāca 1942. gada rudens. Tēvs 

jau zināja, ka ar 15. decembri viņu no 
Jēkabpils pārcels uz Lauksaimniecī-
bas galvenās direkcijas Lopkopības 
daļu par lopkopības inspektoru ar 
darba vietu Rīgā. Vēlāk tēvu paaug-
stināja par vecāko inspektoru, un viņa 
pārziņā iedalīja Ilūkstes, Jēkabpils, 
Bauskas un Ventspils apriņķus un 
dienvidus daļu no Rīgas un Madonas 
apriņķiem. Dzīvokli Rīgā nevarējām 
sameklēt, mums ar māti bija jāpaliek 
Jēkabpilī. Rīgā tēvs bija dabūjis gultas 
vietu pie Rīgas rajona lopkopības ins-
truktora Rūdolfa Gosta.

Tā kā tēvs retāk varēs būt Jēkab-
pilī, tad, lai mums ar māti atvieglotu 
malkas sagādi, viņš bija sarunājis di-
vus jaunus, spēcīgus un zinošus lop-
kopības pārraugus, kas palīdzētu mežā 
sagatavot dažus sterus malkas. Tos, 
sākoties ragavu ceļam, varētu atvest 
uz Jēkabpili.

Vienu pievakari no Jēkabpils ar 
mazo bānīti aizbraucām līdz Siliņu 
stacijai un kājām aizgājām kilometrus 
divus līdz Miķēlānu sādžas Brūveru 
mājai, kur mums bija sarunāta nakts-
mītne. Otrā rītā sagaidījām palīgus, 
kuri bija apbruņojušies ar visiem va-
jadzīgiem darba rīkiem. Gar Sili-
ņu-Elkšņu šaursliežu dzelzceļa malu 
soļojām atkal pāris kilometrus līdz sā-
kās lielie mežu masīvi. Šī 34 km garā 
dzelzceļa līnija bija speciāli uzbūvēta 
kokmateriālu izvešanai no meža masī-
viem. Meža cirsmā mūs sagaidīja vie-
tējais mežsargs. Viņš ierādīja malkai 
paredzētos kokus, kā tos pareizi sa-
zāģēt un sakraut. Viņam turpat meža 
vidū bija māja. Abiem pārraugiem cī-
tīgi strādājot un mums ar tēvu kraujot, 
līdz pievakarei savi steri trīs bija sa-
zāģēti un sakrauti. Atnāca atkal mež-
sargs pieņemt darbu. Viņu vēl piemi-
nēšu arī vēlāk. Nakti atkal pārgulējām 
Brūveros un ar rīta vilcienu devāmies 
atpakaļ uz Jēkabpili.

Man Brūveru māja iepatikās. Tā 
kā nākošā vasarā, man sasniedzot 14 

gadus, būs jādodas obligātos lauku 
darbos, tad lūdzu tēvu aprunāties, 
vai es nevarētu tos pavadīt Brūveros, 
kas būtu daudz tuvāk Jēkabpilij, nekā 
Saukas Mācītājmuiža, kur saimnieko-
ja mātes māsa ar savu vīru. Tēvs bija 
saņēmis piekrītošu atbildi.

Ziemas sākumā, kad kokmate-
riālus varēja no meža izvest, uz mūsu 
māju Jēkabpilī atbrauca trīs saimnieki, 
katrs ar steru malkas ragavās. Tēvs 
tajā laikā bija Rīgā. Māte bija pagata-
vojusi skābus kāpostus rūjieniešu gau-
mē ar putraimiem, gabaliņos sagriez-
tas cūkas gaļas mērcīti un vārītiem 
kartupeļiem. Bija arī pudele stiprāka 
dzēriena. Ar malku bijām nodrošināti 
uz ilgāku laiku.
Pamatskolā 1942./43. mācību 
gadā

Šis mācību gads bija notikumiem 
bagāts. Līdz skolas sākumam biju 
nodzīvojis Saukā. Biju 6. klases skol-
nieks. Mans pēdējais pamatskolas 
gads. Skolas Ziemassvētku sarīkojums 
atkal notika Tautas namā. Šoreiz gan 
man nebija korī jādzied.

1943. gada pavasarī mums kādiem 
sešiem klases biedriem, ieskatot arī di-
vas meitenes, ienāca prātā, ka vajadzē-
tu izmēģināt kā garšo tas 32% degvīns. 
Sametām kopā RM 50, kas tajā laikā 
bija melnā tirgus cena vienai pudelei. 
Kādā pēcpusdienā sapulcējāmies otrā 
pusē mazā bānīša stacijai tādā paretā 
mežiņā. Nebijām pat īsti nogaršojuši, 
kad ar velosipēdu piebrauca skolotājs 
Zīriņš un aizsākto pudeli konfiscēja. 
Acīmredzot bijām nodoti. Nākošajā 
dienā visiem pēc kārtas bija jāiet uz 
skolotāju istabu, kur lietas pierādī-
jums stāvēja uz skolotāju galda. Iz-
skaidrošanās bija liela, vecākiem bija 
jāiet uz skolu. Abas meitenes izslēdza 
no skolas, mums, zēniem, pazemināja 
uzvešanos uz 4 par alkoholisku dzērie-

Atmiņas par vācu okupācijas laiku Latvijā (4)
Turpinājums „Bērnības un pusaudža gadu atmiņām“
Trešais turpinājums. Sākums LL580, LL581, LL582.
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Jēkabpils Tautas nams 1992. gadā.
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nu lietošanu.
Neilgi pēc šī notikuma, pavēlā 

vakara stundā bija saņemta ziņa, ka 
nākošajā dienā ir radusies iespēja ar 
mazo bānīti atvest skolai malku. Bija 
steidzīgi jāsameklē nepieciešamais 
krāvēju skaits. Apstaigājām krietnu 
skaitu skolas biedru, piecēlām tos no 
miega, lai steidzīgi ierodas mazā bānī-
ša stacijā. Stacijā jau mūs gaidīja sko-
lotājs Akmentiņš. Ņemot vērā vilciena 
ātrumu, brauciens līdz Siliņu stacijai 
ilga vismaz stundu. Tā bija skaista 
stunda, kas pagāja dziedot gan tā lai-
ka populārās leģionāru dziesmas, gan 
Zilo lakatiņu un citas tā laika vieglāka 
rakstura dziesmas.

No Siliņu stacijas aizgājām uz Bir-
žu Lauksaimniecības skolu, kur mūs 
jau gaidīja uz grīdas noklāti matrači, 
lai dažas stundas varētu nogulēt. Ar 
mazo bānīti pa Siliņu-Elkšņu šaurslie-
žu dzelzceļu, kas, kā jau minēju, bija 
speciāli būvēts mežu materiālu izve-
šanai, braucām savus kilometrus piec-
padsmit. Malka jau bija sakrauta netā-
lu no sliedēm. Mūsu uzdevums bija to 
iekraut vagonos. Ap pusdienas laiku 
visa malka bija iekrauta un braucām 
atpakaļ uz Jēkabpili. Vagonu izkrau-
šanu pārņēma citi skolnieki.

6. jūnijā pašu skolas zālē notika 
mūsu klases izlaidums. Parastajām 
runām un liecību izdalīšanai sekoja 
absolventu apdāvināšana ar grāma-
tām. Latviešu grāmatu klāsts un izvēle 
vācu okupācijas laikā nebija nekāda 
lielā. Man skola dāvināja Aleksandra 
Grīna Zemes atjaunotājus, gandrīz vai 
zinādami, ka vasaru strādāšu rakstnie-
ka brālēna lauku mājās. Šo grāmatu 
trimdas gados atkārtoti izdeva Tilta 
apgāds. Grāmatas otrā daļa pēc dau-
dzajām dzīves vietas maiņām vēl ilgi 
glabājās manā bibliotēkā.

Mūsu klases audzinātāja Bru-
novska jaunkundze man pateica, ka es 
esot 6.B klasi beidzis kā pirmais skol-
nieks. Viņa arī priecājās, ka izlaiduma 
sabiedriskajā daļā nav novērota nekā-
da iedzeršana. Pilnīga taisnība jau nu 
viņai nebija. Skolas labierīcību blokā, 
kas bija otrā pusē pagalmam, gan B, 
gan arī A klases skolnieki neuzkrītoši 

pa kādam malkam tomēr nogaršoja.
Tagad mana laika pamatskolas ēkā 

Brīvības ielā 157 atrodas grāmatnīca 
Aisma.

1943. gada vasarā „Brūveros“
Brūveri bija pēdējā māja no Miķe-

lānu sādžas 9 mājām. Mājas saimnieks 
bija Arturs Grīns, rakstnieka Alek-
sandra Grīna brālēns. Saimniecību va-
dīja viņa dzīvesbiedre – diplomēta ag-
ronome. Saimnieks mājās veda Biržu 
pagasta grāmatas un parastajos lauku 
mājas darbos nepiedalījās. Bet, ja vaja-
dzēja ar rokām apsēt kādu mazu zemes 
stūrīti, tad to darīja saimnieks. Tāpat 
saimnieku aicināja pārbaudīt, vai vār-
pas ir nogatavojušās un labība gatava 
pļaušanai. Ja gadījās kāds ļoti stei-
dzams darbs, piemēram, ievest šķūnī 
labību pirms liela negaisa sākuma, tad 
saimnieks nāca palīgā.

Pusdienās un vakariņas visi ēdām 
kopā saimes istabā. Ja nu saimniekiem 
bija ciemiņi, tad ar tiem ēda kopā savā 
mājas galā. Saimnieka vieta bija galda 
galā. Sekojot vecajai latviešu parašai, 
pirmo rupjmaizes riku, dažkārt sauk-
tu par spēka riku, vienmēr nogrieza 
saimnieks. Ja maizes klaips bija jauns 
un liels, tad saimnieks vispirms no-
grieza doniņu 5 – 6 šķēļu biezumā.

Atceros, ka mans pirmais darbs 
bija malkas skaldīšana. Cik nu bija 
manos spēkos, palīdzēju pie daudz un 
dažādiem lauku darbiem, kurus visus 
ne atceros, ne varu uzskaitīt. Tiku ko-
dinājis sēklas un asinājis pļaujmašīnu 
izkaptis. Saimniekiem bija dēls Jānī-
tis, gadus 4 jaunāks par mani. Ar viņu 
kopā bieži ganījām govis.

Atceros skaisto Līgo vakaru, kad 
līgotāji no citām sādžas mājām iegrie-
zās Brūveros, kur viņus, tāpat kā citās 
mājās, pacienāja ar sieru un pašbrūvē-
to alu.

Svētdienās ar velosipēdu varēju 
aizbraukt mājās uz Jēkabpili. Ja vē-
lējos, tad dienas seansā noskatījos 
kādu kinofilmu, jo pa vasaru neviens 
skolotājs nedežūrēja, bet nebiju jau 
vairs pamatskolnieks, biju ģimnāzists. 
Redzēju daudzas labas vācu filmas ar 
slaveniem aktieriem, kā Teo Linge-
nu, Hansu Mozeru, Heincu Rīmani 
(Rühmann) un Mariku Roku (Rökk). 
Vasaras beigās, 1943. gada 1. oktobrī, 

Biržu pagasta vecākais izdeva apliecī-
bu, ka esmu strādājis kā izpalīgs lauku 
darbos Brūveru saimniecībā no 1. jū-
nija līdz 1. oktobrim.

Jēkabpils Valsts ģimnāzijā
1943. gada pavasarī biju sekmī-

gi izturējis iestājeksāmenu Jēkabpils 
Valsts ģimnāzijā.

Pēc laukos pavadītās vasaras, 
rudenī uzsāku ģimnāzista gaitas. 
Ģimnāzijas ēkas lielāko daļu bija 
aizņēmusi vācu armija. Cik atceros, 
tad skolas rīcībā bija tikai fizikas ka-
binets. Šo kabinetu vadīja ģimnāzijas 
inspektors Jānis  Aire-Šusters Viņa 
dzīves biedre bija skolas ārste. (Ģi-
mene bēgļu gaitās nonāca Austrālijā, 
kur mans bijušais skolotājs strādāja 
Kanberā par elektriķi. Aizgāja mū-
žībā 1962. gada 29. maijā. Ar viņa 
dēlu Ilgvaru, gandrīz vienīgo klases 
biedru no Latvijas, vēl bija izdevība 
satikties Sidnejā.)

Savas krāsas dēļ šo skolu dēvēja 
par sarkano ģimnāziju. Pārējās ģim-
nāzijas mācības notika skolas sākot-
nējā ēkā Pasta ielā 1. Tur joprojām 
atradās Jēkabpils komercskola. Priekš-
pusdienās ēku izmantoja ģimnāzija, 
pēcpusdienās komercskola. Ēku dēvē-
ja par balto ģimnāziju. No 1940. līdz 
1944. gadam ģimnāzijas direktors bija 
agronoms Valfrīds Skulte.

Man bija grūtības ar angļu valodu. 
Jau pamatskolas 2. klasē biju spiests 
ņemt dažas papildu stundas. Vēl grū-
tāk gāja tagad. Jau Pļaviņu dzīves lai-
kā bija norunāts, ka pēc pamatskolas 
beigšanas, mācīšos Rīgas Valsts teh-
nikumā. Tā kā cerēju nākošajā gadā 
mācīties tehnikumā, tad varbūt nebiju 
tik uzcītīgs angļu valodas skolnieks, 
kā skolotāja to sagaidīja. Abpusējas 
iespītēšanās rezultātā mana angļu va-
lodas atzīme liecībā bija kaligrāfisks 
2 ar trim mīnusiem! Droši vien pirmo 
reizi skolas vēsturē. Pārējos priekš-
metos atzīmes bija samērā apmieri-
nošas.

Gadījās arī kāds ne visai patīkams 
notikums. Reiz ar klases biedru Jāni 
Pētersonu gājām no sarkanās ģim-
nāzijas uz balto ģimnāziju. Pagājuši 
pavisam mazu gabaliņu no sarkanās 

Atmiņas par vācu laiku... (4)
Turpinājums no 12. lpp.

Sarkanā ģimnāzija 2000. gadā.
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Mūžībā devies

ĢIRTS ZEIDENBERGS
1934. g. 5. aprīlī Tukumā, Latvijā - 2020. g. 16. februārī ASV

Visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem izsaka laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde

ne un no basiem saprotu, ka tas bija 
Krišjānis Rapa, bet lūdzu atvainojiet, 
ja es ar Jūsu vārdiem kļūdos.)

Šajā ciklā arī parādījās, cik iespai-
dīgu efektu var pienest profesionālas 
tehnikas. Visspilgtākais piemērs man 
iekrita ausīs Rudens dziesmā Viss aiz-
mirsts, kur daļa no atkārtotā teksta bija 
vārdi karsts un sauss. Koristi izrunāja 
šos vārdus tādā īpatnējā pusčukstā, it 
kā caur zobiem, un efekts bija vienrei-
zējs – karstuma un kraukšķīgā sausu-
ma sajūta iztēlojās automātiski.

Noslēdzot pirmo daļu, dzirdējām 
vēl Raimonda Paula dziesmas (Ven-
ta ar Inese Zanderes vārdiem no cik-
la Upju dziesmas) un divas Imanta 
Kalniņa Lūgšanas; pirmā ar Leonīda 
Breikša un otrā ar Knuta Skujenieku 
vārdiem.

Visas lieliski izpildītas, spēcīgas 
un dziļi baudāmas.

Diriģents, kā vienmēr, ļoti dabīgā 
un saistošā veidā pieteica nākamās 
dziesmas un neaizmirsa atgādināt 
publikai, ka šis ir tikai pirmais kumoss 
no gaidāmā mielasta Kultūras dienās 
gada beigās.

Otrā daļa sākās enerģētiski ar lat-

viešu tautasdziesmu Mazs bij’ tēva no-
vadiņš (Helmera Pavasara apdarē).

Seko vēl viena dziesma no Valta 
Pūces Gadalaiku dziesmas cikla (Ik 
rudens valodiņa ar Inesee Zanderes 
vārdiem), kurā diriģents pats paceļ 
bungas padusē un sekmīgi nodiriģē ar 
sajūtu un mājieniem.

Starp citu, kaut gan man šī dzies-
ma ļoti patīk, es nevaru izvairīties, gri-
bot negribot, dziesmā atkārtoto tekstu 
rakstā sadzirdēt kā rock star. Cerams, 
ka jums arī tā uz priekšu nebūs.

Pēdējās divas dziesmas, ko BAL-
SIS nodzied vieni paši, ir Barons (Ul-
dis Stabulnieks/Ojārs Vācietis) un Kā 
tu mani mīli? (Raimonds Tiguls/Nora 
Ikstena).

Tad uz divām dziesmām dāmas 
paspēj atvilkt elpu, kamēr BALSIS 
vīriem pievienojas mūsu vietējais vīru 
koris Veseris. Kopā 23 skanīgas vīru 
balsis, kas braši nodzied Mūžam zili 
(Emīls Dārziņš/Kārlis Skalbe) un Es 
bij’ puika (latviešu t.dz. Lauras Jēkab-
sone apd. / latv. t.dz. vārdi).

Pievienojas atkal BALSIS soprā-
ni un alti un vēl vietējais koris Daina, 
lai sniegtu trīs dziesmas: Dindaru, 
dandaru (Laura Jēkabsone, lat.t.dz. 
vārdi), Mēness skaita savas zvaigznes 
(Raimonds Tiguls, Saules daina, pier. 

Vaira Viķe-Freiberga) un Augu nakti 
(Valts Pūce/Aivars Neibarts).

Kvantitāte nav vienmēr kvalitāte, 
bet šoreiz liekas, ka papildus balsis 
tiešām labi iederas ar BALSIS augsto 
līmeni, un pāri par sešdesmit balsis 
skanīgi piepilda zāles telpu.

Programmā paredzētajā pēdējai 
dziesmai Gaismas pils (Jāzeps Vītols/
Auseklis) jau gandrīz pilnajiem podes-
tiem pievienojas arī Melburnas jau-
niešu koris (ap četrpadsmit papildus 
balsis).

Vareni, pacilāti un spēcīgi noskan 
šī dziesma, piemēroti noslēdzot pare-
dzēto programmu.

Seko Sadziedāšanās vakars, lai 
līdz šim ievingrinātās balsis un arī citi, 
kas sajūsminājušies un noilgojušies 
varētu vēl kārtīgāk turpināt dziesmu 
baudīšanu.

Paldies BALSIS, paldies diriģent, 
Teterovski! Ar nepacietību gaidīsim 
jūsu atgriešanos šajos krastos, lai va-
ram atkal baudīt jūsu augsti kvalitatī-
vo sniegumu.

Ja nu šis ir pirmais ieskats, ko tad 
varam sagaidīt Austrālijas 58. Kultūras 
dienās šī gada beigās, Sidnejā? Es varu 
tikai ieteikt: POSIETIES, BRAUCIET!

Pēteris Saulītis
Laikrakstam „Latvietis“

Kultūras dienas sākās!
Turpinājums no 4. lpp.

baznīcās, skolās, biedrībās, interešu 
grupās, institūcijās u.c.

Liels paldies par to, ko jūs darāt! 
Tas rada vilkmes efektu. Es jūsu vidū 
redzu pazīstamas sejas, kas, aktīvi 
darbojoties, šo saikni uztur pastāvīgi. 
Tas ir svarīgi ne tikai jums pašiem, bet 
arī Latvijai un visai latviešu nācijai.

Tāpat gribu jums pastāstīt par vis-
pārējo situāciju Latvijā. Ja jūs man 
prasītu, kā mums Latvijā iet, es teik-
tu: Labi, un tā tas patiešām arī ir. Ja 
mēs paskatāmies objektīvos rādītājus, 
Latvijā 10 gadus pēc kārtas ir ekono-
misks pieaugums, kas ir divas reizes 
ātrāks nekā vidēji Eiropā un divas ar 
pusi reizi ātrāks nekā Vācijā. Līdz ar 
to mēs strauji tuvojamies Eiropas vi-
dējam līmenim.

Latvijā notiek arī dažādas refor-
mas, un man jāsaka, ka valsts ir vien-
mēr jāreformē. Priekšstats par to, ka 
valsti pietiek vienreiz uzbūvēt un tā 
darbosies, nekam neder. Katru reizi 

pēc zināma laika valsts ir jāreformē, 
tāpēc valdība faktiski pastāvīgi visu 
laiku nodarbojas ar reformām. Arī 
parlaments nodarbojas ar reformām, 
jo būtībā katrs likums, kas tiek pie-
ņemts, reformē kaut ko, kas ir jau bijis. 
Tā kā tas ir normāli. Dažas reformas, 
protams, tiek vairāk apstrīdētas. Ir 
bijušas diskusijas, piemēram, par Ad-
ministratīvi teritoriālo reformu. Tiem, 
kuri nav no Rīgas, tas ir aktuālāk, jo, 
iespējams, pašvaldības, no kurām jūs 
aizbraucāt, drīz vairs nebūs tādas, kā 
atceraties. Tāpat tiek skaļi diskutēts 
par veselības un izglītības reformu, 
tašu tas viss ir normāli un vajadzīgi.

Redzot šeit kolēģus, draugus, lat-
viešus, es domāju, ka 30 gadus pēc 
Latvijas neatkarības atjaunošanas mēs 
ar 2020. gadu ieejam jaunā vēsturis-
kā fāzē. Faktiski līdzšinējās paliekas 
no okupācijas režīma ir saslaucītas 
kaktiņā un mūs arvien mazāk traucē. 
Protams, ir vēl pāris paliekas, bet ir 
uzaugusi jauna paaudze, kas ir dzīvo-
jusi tikai demokrātiskā un brīvā valstī, 
kur latviešu valoda kā valsts valoda ir 

pašsaprotama. Protams, ne visi to lie-
to, bet tas ir atkarīgs no pašiem latvie-
šiem, vai tiešām mēs konsekventi Lat-
vijā runājam tikai un vienīgi latviski.

Starp citu, Minhenes drošības 
konferencē viens no jautājumiem bija 
par rietumiem, proti, vai rietumiem kā 
valstu kopienai, kas balstās noteiktās 
vērtībās, pasaulē pastāv zināms no-
riets. Konstatējām, ka, nē, nepastāv, 
bet interesanti – Latvija automātiski 
tiek uzskatīta kā rietumu sastāvdaļa. 
Ja cilvēkiem 90. gadu sākumā šķita 
jocīgi, ka mēs esam rietumnieki, tad 
tagad, es domāju, ka latviešiem – gan 
tiem, kuri dzīvo Latvijā, gan tiem, 
kuri atrodas ārpus tās, – tas ir pašsa-
protami. Vēl svarīgāk – arī citiem tas 
ir pašsaprotami, ka mēs esam lielās 
rietumu vērtību sistēmas sastāvdaļa.

Turpinājumā labprāt uzklausīšu 
jūsu jautājumus un priekšlikumus, kā 
arī domas par to, kā jūs šeit, Minhenē, 
redzat situāciju Eiropā un Latvijā.

Paldies jums!
Valsts prezidents Egils Levits

16.02.2020.

Valsts prezidents pateicas...
Turpinājums no 1. lpp.
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angļu valodā. Renāte palīdzēja ar tul-
košanu arī tiekoties ar cilvēkiem, kuri 

šobrīd valodu ir tikai sākuši apgūt, bet 
nākotnē apsver domu kārtot VVPP.

Pateicos LAAJ Skolu nozares vār-
dā LR IZM VISC par šo iespēju tikties 
ar speciālistiem klātienē un par VISC 

speciālistu lielo darbu, izglītojot sko-
lotājus un sabiedrību par tik nozīmī-
gām tēmām.

Ļena Rumpe
Laikrakstam „Latvietis“

skolas, redzējām pretim nākot kato-
ļu mācītāju, kas bija arī ģimnāzijas 
skolotājs. Pavirši pasvieduši uz augšu 
savas skolnieku cepures, sveicinājām 
mācītāju. Bijām pagājuši tikai nedau-
dzus soļus, kad Pētersonu Jānītis ne-
labi iesmējās. Mācītājs bija griezies 
atpakaļ, saķēra un rāva Jānīti aiz ap-
kakles. Noprasīja mūsu vārdus, lai tos 
paziņotu skolas vadībai. Ja nu Jānītis 
būtu attapies un, mācītājam raujot aiz 
apkakles, būtu nokritis zemē, tad tas 
būtu bijis mācītājs, kas būtu atvaino-
jies un lūdzis, lai nevienam to nestāsta. 
Rezultātā mūsu uzvedībā bija 5 mīnus 
par skolotāju nepieklājīgu sveicināša-
nu. Tāda liecība man bija jāiesniedz 
tehnikumā.

Arī ģimnāzijā Roberts  Akmen-
tiņš  bija mūsu ticības mācības sko-
lotājs. Kā jau tas Latvijas skolās bija 
pieņemts, skolotāji pamatskolniekus 
uzrunāja ar Tu, ģimnāzistus ar Jūs. 
Mēs, Akmentiņa bijušie skolnieki no 
Jēkabpils pamatskolas, gan lūdzām 
viņu, lai mūs turpina uzrunāt ar Tu, 
bet panākumu nebija. Daudzas stun-
das Akmentiņš veltīja nacionāliem 

jautājumiem, par 
cik to vācu gados 
drīkstēja atļauties. 
Vienu klasi par 
mani augstāk ģim-
nāzijā bija mācījies 
vēlākais Latvijas 
Zinātņu akadē-
mijas prezidents 
Tālis  Millers.  Ar 
viņu iepazinos gan 
tikai 1997. gadā.

1 9 4 4 .  g a d a 
pavasarī izturēju 
iestājpārbaudīju-
mus Rīgas Valsts 
tehnikumā. Teh-
nikuma direkto-
ra Vickopfa  pa-
rakstītā Apliecībā 
Nr. 75 ir lasāms, 
ka 1944./45. mācības gadam esmu ie-
skaitīts mehānikas nodaļas audzēkņos.

Paklausot kādiem labi domātiem 
padomiem, mēs 1944. gada pavasarī 
daudzas mūsu mēbeles un citas man-
tas no Jēkabpils bijām aizveduši dro-
šībā uz vienām lauku mājām Ābeļu 
pagastā, ne pārāk tālu no Jēkabpils. 
Ne tēva piezīmēs, ne manā atmiņā ir 
saglabājies šo māju vārds. Tā kā mā-

jas bija Ābeļu pagastā, tad turpmāk šīs 
mājas sauksim par Ābelītēm. Tajā pašā 
mājā bija apmetušās arī divas lopko-
pības pārraudzes. Gadus vēlāk uzzi-
nājām, ka māju saimnieku vārds bija 
Kārlis Zvaigznītis.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien,  20.  febr., plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble un ēdīsim siltas 

pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā; mēneša maksa $5.
Sestdien, 22.  febr., plkst. 19.00 Ade-
laides Latviešu biedrības ārpuskārtas 

sapulce (General Meeting) ALB namā.
Svētdien, 23. febr., plkst. 9.30 Tālavas 

 
Turpinājums 16. lpp.

Atmiņas par vācu laiku... (4)
Turpinājums no 13. lpp.

1997. gadā LZA izbraukuma sēdē Jaunjelgavā: no kreisās 
LZA viceprezidents Jānis Stradiņš, LZA prezidents Tālis 
Millers (mans skolas biedrs), Guntars Saiva un Vilis Vītols 
no Venecuēlas.
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fondam un savai ziedotājai, kuras sti-
pendiju saņēmu 4 gadus. Man bija arī 
izdevība ar Rasmu Dinbergu vienā va-
sarā satikties klātienē Rīgā. Šajā tik-
šanās laikā viņa mani iedrošināja, ka 

dzīvē ir jāiet uz priekšu un jāvirzās arī 
uz saviem sapņiem un mērķiem. Atce-
ros sajūtu, ka Rasma Dinberga mani 
patiesi iedvesmoja, no viņas staroja 
neparasts gaišums un pārliecība. Pa-
teicoties viņai, mans dzīves sapnis ir 
piepildījies, un Vītolu fondam ir īpaša 
vieta manā sirdī.“

Ar to Līgas stāsts ir galā, bet es 
atkal priecājos, ka man ir izdevies ie-
pazīties ar vienu fantastisku, tiešām 
fantastisku Latvijas bērnu, kam viens 
trimdas latvietis ir palīdzējis sasniegt 
dzīves sapni.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas izskolotie
Turpinājums no 11. lpp.

Viesi no VISC
Turpinājums no 10. lpp.

Tikšanās Melburnas Latviešu ciemā 30. janvārī.
FO

TO
 R

en
āt

e 
N

ei
m

an
e

Tikšanās Pertas Latviešu namā 2. februārī.
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* Saite uz AZVV Ziņām:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2443419109305486&set=pcb.2973920679284681&type=3&theater&ifg=1
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 17. februārī.
€1 = 1,61290 AUD
€1 = 0,83238 GBP

€1 = 1,68640 NZD
€1 = 1,08350 USD

Mazajā zālē novuss. Gaidām jaunus un 
ne tik jaunus spēlētājus. Esam gatavi 
dot padomus un palīdzību, ja nav pie-
redzes.
Ceturtdien, 27. febr., plkst. 10.00 spē-
lēsim Scrabble un ēdīsim siltas pus-
dienas. Lūdzu pieteikties LAIMAS 
birojā; mēneša maksa $5.
Sestdien, 29.  febr., plkst. 11.00 ALB 
namā Pavārmākas kursi. Ilze Mūsiņa 
demonstrēs kā izcept latvisku rabar-
bermaizi. Dalības maksa $5. Visi laip-
ni aicināti!
Svētdien, 1. martā, plkst. 9.30 Tāla-
vas Mazajā zālē novuss. Gaidām jau-
nus un ne tik jaunus spēlētājus. Esam 
gatavi dot padomus un palīdzību, ja 
nav pieredzes.
Sestdien,  7.  martā, plkst. 14.00 DV 
namā O. Kalpaka un leģiona piemi-
ņas sarīkojums. Vieslektors pulkv. Jā-
nis Hartmanis. Programmu kuplinās 
priekšnesumi; būs kafijas gads.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 1. martā, plkst. 11.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien,  29.  febr., plkst. 14.00 – 
16.00, Pienene / Latvian Language 
Social februāra nodarbība Latviešu 
nama apakšstāvā. Dalībniekiem lū-
dzam līdzi paņemt vienu rotaslietu vai 
īpašu priekšmetu no Latvijas, lai va-
rētu padalīties un pateikt kālab tas ir 
īpašs un mazliet par tā vēsturi. Lūdzu 
līdzi paņemt mazu groziņu ar našķi. 
Dalības maksa $5 no bērna, kas palīdz 
segt nama īres izmaksas
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien, 22. febr., plkst. 10.00 – 17.00 
Daudzkultūru festivāls (Multicultural 
Festival) Civic centrā. Latvijas noda-
lījums Eiropas Savienības ciematā. 
Plkst.13.00 Glebe parkā uz 2.skatu-
ves uzstāsies Kanberas latviešu tautas 
deju kopa Sprigulītis.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 28. febr., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien,  29.  febr., MLB Daugavas 
skolas pilnsapulce Latviešu namā.
Sestdien,  7. martā, plkst. 12.00 Lat-
viešu Leģiona un pulkv. O.Kalpaka 
atcere Daugavas Vanagu mītnē. Runās 
angļu valodā dietniece Karen Inge. Se-
kos parastās DV pusdienas un mūzika. 
Visi mīļi gaidīti.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 8. martā, plkst. 11.00 Plkv. 
O. Kalpaka un Studentu rotas piemi-

ņas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā. 
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis. 
Pēc dievkalpojuma piemiņas brīdis 
baznīcas zālē.
Svētdien, 8. martā, plkst. 14.00 Plkv. 
O. Kalpaka un Studentu rotas piemi-
ņas dievkalpojums Latviešu ciemā. 
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Trešdien, 26. febr., plkst. 18.00 diev-
kalpojums – Pelnu diena.
Svētdien, 1. martā, plkst. 10.30 diev-
kalpojums Karakatas kapsētā. Kapu 
svētki.

Sidnejā
Sestdien, 22. febr., no plkst.9.00 Sid-
nejas Latviešu nama uzpošanas TAL-
KA. Aicinām visus sidnejiešus, kam 
rūp latviešu nams, pieteikties talkā, 
pat tikai uz dažām stundām, zvanot 
Jānim Čečiņam 0419220728, vai raks-
tot uz biedrības e-pasta adresi admin@
slb.org.au.
Trešdien, 4. martā, plkst. 13.00 zolīte 
Latviešu namā.
Sestdien,  7.  martā, plkst. 12.00 DV 
Sidnejas nodaļas saviesīgais saiets un 
pusdienas DV namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 23. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc 
dievkalpojuma draudzes pilnsapulce.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien,  23.  febr., plkst. 9.30 diev-
kalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien,  5.  martā, plkst. 13.00 
kārtējā baltiešu mēneša tikšanās 
Broadbeach Library, 61 Sunshine 
Boulevard, Mermaid Waters (iepretim 
Pacific Fair iepirkšanās centram). Ie-
ejot bibliotēkā, sekot norādījumam uz 
Meeting Room A. Visi mīļi aicināti.

Vācijā
Svētdien, 23. febr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums LCM, Salzmannstr. 152, 
48159 Münster. Kalpos prāvests Klāvs 
Bērziņš. Paralēli dievkalpojumam 
svētdienas skoliņa bērniem ar Dinu. 
Pēc dievkalpojuma draudzes sapulce 
ar kafiju un līdzatnestiem našķiem. 
Visi, kam svarīgi dievvārdi latviešu 
valodā, sirsnīgi aicināti! Kopš drau-
dzes sākumiem esam atvērti visiem 
kristiešiem un visiem cilvēkiem.

Zviedrijā
Svētdien, 23. febr., plkst. 12.00 latvie-
šu Sv. Mise Stokholmas Sv. Ērika ka-
toļu katedrāles kriptā, Folkungagatan 
46. Metro: Medborgarplatsen. Bīska-
pu kripta atrodas zem katedrāles. Jāiet 

lejup, no katedrāles galvenās fasādes 
ieejas durvīm pa kreisi, līdz pirmajām 
durvīm labajā pusē. Pēc dievkalpoju-
ma katedrāles draudzes zālē gadskār-
tējais draudzes un kopējo draugu Aiz-
gavēnis jeb Vastlāvji. Šogad muzicēs 
skauta Harija Ločmeļa dibinātā mu-
zikālā grupa Harijs (agrākais nosau-
kums Kartupeļu blūzs).
Svētdien,  1. martā, plkst. 14.00 Hā-
gas baznīcā (Hagakyrkan, Haga kyr-
koplan) Gēteborgas latviešu ev. lut. 
draudzes Gavēņa laika dievkalpojums. 
Pēc dievkalpojuma kafijas galds un 
draudzes pilnsapulce Hāgas draudzes 
telpās (Haga Östergata 30B, 411 22 
Göteborg).

Latvijā
Ceturtdien,  20.  febr., plkst. 19.00 
pieminot Latvijas Nacionālās operas 
direktoru, režisoru Andreju Žagaru, 
atjaunojuma pirmizrādi piedzīvos Pē-
tera Čaikovska operas Pīķa dāma ie-
studējums.
Sestdien,  22.  febr., plkst. 19.00 fes-
tivālu Vīnes klasika Mazajā ģildē no-
slēgs Trio Palladio, kurā apvienojušies 
trīs izcili solisti - zvaigznes, kas spoži 
spīd katra pati par sevi un kopā veido 
augsta līmeņa atskaņotājmākslas vie-
nību – vijolniece Eva Bindere, čelliste 
Kristīne Blaumane un pianists Reinis 
Zariņš.
Svētdien, 23. febr., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Piektdien,  28.  febr., plkst. 18.00 Rī-
gas Latviešu biedrības Kamīna zālē 
Mārtiņa Zīverta lugas Meli meklē meli 
lasījums. Šo spraigo lasījumā izdzī-
vos četri aktieri – Katrina Pasternaka, 
Esmeralda Ermale, Juris Kalniņš un 
Gundars Āboliņš.
Svētdien, 1. martā, plkst. 14.00 otrajā 
Brīvdienu mūzikas koncertā Brodve-
ja un kino mūzika tiksimies ar Rīgas 
Saksofonu kvartetu, kā arī solistiem 
Emīlu Kivlenieku (tenors), un Beāti 
Zviedri (soprāns).
Piektdien,  6.  martā, plkst. 18.00 
PBLA pārstāvniecības birojā Rīgā, 
Lāčplēša ielā 29-5 tikšanās vakars ār-
zemju latviešiem.. Visi laipni aicināti!
Sestdien,  7. martā, plkst. 18.00 Lie-
pājas koncertzālē Lielais dzintars 
28. Liepājas Starptautiskajā zvaigžņu 
festivālā pasaules pirmatskaņojumu ar 
Oskara Petrauska solo piedzīvos Ērika 
Ešenvalda Saksofonkoncerts Arktikas 
vīzijas. Jūra.
Svētdien,  8.  martā, plkst. 13.00 Rī-
gas Evaņģēliskās draudzes dievkalpo-
jums Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, 
Rīgā.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


