
PBLA Ārlietu ministrijā
PBLA vadība tiekas ar ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču

2020. gada 20. feb-
ruārī Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības un 
Amerikas Latviešu ap-
vienības vadītāji tikās 
tikās ar Latvijas Repub-

likas ārlietu ministru Edgaru Rinkē-
viču.

PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte 
informēja ministru par apvienības dar-
ba aktualitātēm, veiksmīgi aizvadīto 
Pasaules latviešu ekonomikas un ino-
vāciju forumu Valmierā un Pasaules 
latviešu kultūras konferenci Cēsīs, sa-
vukārt Amerikas Latviešu apvienības 
(ALA) valdes vicepriekšsēdis Mār-
tiņš Andersons stāstīja ministram 
par PBLA darbu, palīdzot stiprināt 
Latvijas valsts drošību un ekonomisko 
attīstību. Tika pārrunāts ALA darbs 
Vašingtonā, stiprinot Baltijas atbalsta 
grupu ASV senātā un kongresā (Baltic 

Caucus), rīkojot Baltic Advocacy Days 
un mobilizējot ASV latviešus nacio-
nālpolitiskajam darbam ar ALA Call 
to Action Unit palīdzību.

Puses pārrunāja arī Diasporas li-
kuma ieviešanas gaitu. Saskaņā ar li-
kumu Ārlietu ministrija ir diasporas 
politikas koordinējošā iestāde. Komen-
tējot Diasporas likuma darbu, ministrs 
uzsvēra, ka daži likuma aspekti sāk jau 
darboties pozitīvi, bet pie citu iedzīvi-
nāšanas vēl jāpiestrādā. E. Rinkēvičs 
pozitīvi vērtēja PBLA un visu tās da-
līborganizāciju iesaisti Diasporas kon-
sultatīvās padomes darbā. Tāpat mi-
nistrs atzinīgi novērtēja PBLA atbalstu 
Latvijas izglītības un kultūras projektu 
izstrādē un realizēšanā pasaulē.

M. Andersons pastāstīja par ALA 
un Latvijas Tirdzniecības kameras 

18 .  f e b r u ā r ī 
Valsts prezidents 
Egils Levits Rīgas 
pilī tikās ar Pasau-
les Brīvo latviešu 

apvienības (PBLA) vadību, lai pārru-
nātu organizācijas iesaisti diasporas 
politikas attīstībā.

Sarunā tika pievērsta uzmanība 
apvienības aktualitātēm Latvijā un 

diasporā, PBLA redzējumam, kā vēl 
būtu stiprināma diasporas politika, kā 
arī tika pārrunāti remigrācijas jautāju-
mi un diasporas mediju loma.

Runājot par remigrācijas jautāju-
miem, Valsts prezidents aicināja PBLA 
aktīvi iesaistīties, ja apvienība redz 
būtiskus birokrātiskus šķēršļus, kas 
apgrūtina tautiešu atgriešanos Latvijā. 
Tāpat E. Levits atbalstīja PBLA inicia-

tīvu stiprināt attiecī-
bas ar dažādiem sa-
darbības partneriem 
ekonomikas nozarē, 
piemēram, tirdznie-
cības palātām, jo 
„latviešiem ir būtis-
ki apzināties, ka viņi 
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Prezidents atzinīgi vērtē PBLA
Pārrunā iesaisti diasporas politikas stiprināšanā

 
Turpinājums 10. lpp.
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Vides aizsardzī-
bas un reģionālās at-
tīstības ministrs Juris 
Pūce (AP!) 2020. gada 
19. februārī tikās ar Pa-
saules brīvo latviešu ap-

vienības vadību (PBLA), lai pārrunātu 
aktualitātes diasporā un Latvijā.

Tikšanās laikā PBLA pārstāvji in-
formēja par apvienības aktualitātēm 
ārpus Latvijas un diasporas pašorga-
nizēšanās nozīmi. Tika pārrunāta arī 
pašvaldību reformas norise un izmai-
ņas vēlēšanu procesā Latvijā, kā arī 
vēlētāju reģistrācijas kārtība ārzemēs. 
PBLA pārstāvji norādīja, ka rūpīgi se-
kojuši līdzi reformas gaitai, un uzsvē-
ra, ka pilnībā pauž atbalstu reformai, 
jo saskata tās nepieciešamību.

Runājot par remigrācijas jautā-
jumiem, ministrs iepazīstināja ar re-

migrācijas projekta norisi reģionos un 
sasniegtajiem rezultātiem 2019. gadā, 
kā arī uzklausīja PBLA vērtējumu. 
Jāmin, ka ministrija izstrādājusi MK 
noteikumu projektu, kas remigran-
tiem atvieglos pieteikšanos finansiāla 
atbalsta saņemšanai saimnieciskās 
darbības uzsākšanai. Šādas izmaiņas 
ministrijas ieskatā veicinās tautiešu 
atgriešanos un sniegs praktisku atbal-
stu, uzsākot dzīvi Latvijā. Abas puses 
atzinīgi novērtēja ierosinājumu tautie-
šus informēt par iespējām atgriezties 
Latvijā, remigrācijas koordinatoriem 
piedaloties PBLA organizētajos pasā-
kumos ārvalstīs.

Sarunā tika vērsta uzmanība arī 
uz portāla Latvija.lv attīstību, uzla-
bošanas un modernizēšanas plāniem. 
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ASV plāniem rīkot Spotlight Latvia 
ekonomikas forumu Losandželosā šī 
gada septembrī. Ārlietu ministrs ap-
liecināja, ka ministrija sniegs atbalstu 
PBLA aktivitātēm Latvijas tautsaim-
niecības stiprināšanā un uzņēmēju 
kontaktu veicināšanā. ALA vicepriek-
šēdis arī informēja ministru par plāno-
to ALA valdes sēdi Detroitā un plāno-
to ALAs vadības tikšanos ar Michigan 
National Guard komandieri ģenerāli 
Paul Rogers un Mičiganas guberna-

tori Gretchen Whitmer, lai pārrunātu 
MNG militāro palīdzību Latvijai un 
gubernatores plānoto vizīti Latvijā.

PBLA izpilddirektors R. Eglītis 
informēja ministru par PBLA nesen 
ieņemtajiem viedokļiem augstākās iz-
glītības reformas jautājumā, atbalstam 
diasporas medijiem, kā arī Valsts pre-
zidenta Egila Levita rosinātajā Latvijas 
mediju telpas tuvināšanas plānā Eiropai.

Sarunas dalībnieki pārrunāja arī 
Ārlietu ministrijas plānus par vēstnie-
cības Austrālijā atvēršanu, PBLA un 
ALA darbu pie Magnitska likuma ie-
viešanas Austrālijā un sankciju pastip-

PBLA Ārlietu ministrijā
Turpinājums no 1. lpp.

No kreisās: Aivars Groza, Raits Eglītis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, LR ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, Kristīne Sau-
līte, Mārtiņš Andersons, Jānis Andersons.
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PBLA VARAM
Ministrs Juris Pūce pārrunā diasporas aktualitātes ar PBLA vadību

No kreisās: Raits Eglītis, Mārtiņš Andersons, VARAM ministrs Juris Pūce, 
Kristīne Saulīte, Jānis Andersons.

 
Turpinājums 3. lpp.

rināšanu pret Krieviju. E. Rinkēvičs 
atkārtoti uzsvēra, ka Latvijai ir svarīgs 
PBLA darbs un atkārtoti uzsvēra, cik 
svarīgs ir ALA informācijas darbs šajā 
ASV vēlēšanu gadā.

Noslēgumā E. Rinkēvičs vēlreiz 
pateicās PBLA par sadarbību un ap-
stiprināja savu dalību ALA 69. kon-
gresā Mineapolē, 24. – 26. aprīlī.

Sarunās piedalījās arī Ārlietu mi-
nistrijas (ĀM) parlamentārā sekretāre 
Zanda Kalniņa–Lukaševica, speciā-
lais vēstnieks diasporas jautājumos 
Aivars Groza un Plānošanas grupas 
padomniece Ramona Krasovska un 
PBLA pārstāvniecības vadītājs Jānis 
Andersons.

PBLA pārstāvniecība
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PBLA Aizsardzības ministrijā
Vienojas par sadarbību valsts aizsardzības jautājumos

Trešdien, 19. feb-
ruārī, aizsardzības 
ministrs Artis Pab-
riks tikās ar Pasaules 
brīvo latviešu apvienī-
bas priekšsēdi Kristī-

ni Saulīti, vicepriekšsēdi Mārtiņu 
Andersonu un izpilddirektoru Raitu 
Eglīti, lai apspriestu aktualitātes aiz-
sardzības jomā un ārvalstīs dzīvojošo 
latviešu iesaisti valsts aizsardzības 
stiprināšanā.

Tikšanās laikā aizsardzības mi-
nistrs Pasaules brīvo latviešu ap-
vienības pārstāvjus informēja par 
aktuālajiem informatīvās telpas izai-
cinājumiem, aicinot latviešu diasporu 
iesaistīties stratēģiskās komunikācijas 
jomas attīstībā Latvijā.

A. Pabriks arī uzsvēra Zemessar-
dzes Kiberaizsardzības vienības no-
zīmi valsts kiberdrošības stiprināšanā 
un rosināja sekmēt vienības sadarbību 
ar informācijas tehnoloģiju ekspertiem 

ārvalstīs.
Savukārt Pasaules brīvo latviešu 

apvienības pārstāvji sarunas gaitā pau-
da atbalstu valsts aizsardzības mācības 
ieviešanai Latvijas skolās, atzīstot, ka 
šī mācību priekšmeta apguve sekmēs 
jauniešu patriotismu un dos iespēju ap-
gūt noderīgas praktiskas iemaņas,

Pasaules brīvo latviešu apvienī-
ba – ārzemju latviešu centrālo organi-
zāciju augstākā pārstāvība – dibināta 
1955. gada 23. oktobrī. Apvienības 
galvenais mērķis ir veicināt latviešu 
tautas uzplaukumu neatkarīgā, de-
mokrātiskā, kulturāli un saimnieciski 
attīstītā Latvijā, veicināt organizētas, 
ietekmīgas un vitālas latviešu kopie-
nas uzturēšanu ārzemēs un sekmēt lat-
viešu tautas vienotību pasaulē.

Vita Briže,
AM Militāri publisko attiecību 

departamenta
Preses nodaļas vecākā referente

19.02.2020.

Redakcijā
Sveiki, lasītāji!
Atbildība un bezat-

bildība. It kā pretstati, 
bet tomēr vēl ir trešā ie-
spēja – nav atbildīgs.

Tā vien liekas, ka 
Latvijā neviens nav tā 

īsten atbildīgs par neko. Vārdu kopa 
„uzņemties atbildību“ te nozīmē pilnī-
gi kaut ko citu nekā daudzviet citur pa-
saulē. Te tas nozīmē, galvenokārt, tikt 
pie varas un dot rīkojumus. Un ja kaut 
kas aiziet greizi, tad nejusties nemaz 
vainīgs.

Katrā valstī ir prokuratūra un tiesu 
sistēma, lai tomēr sauktu pie atbildības 
atbildīgo, un attiecīgi sodītu par bez-
atbildīgu rīcību. Bet kā tas darbojas 
Latvijā?

1997. gadā Talsos bojā gāja deviņi 
bērni, jo tika rupji pārkāpti drošības 
noteikumi, kuri atļāva pacēlāja grozā 
vienlaikus atrasties ne vairāk kā čet-
riem pieaugušiem cilvēki. Grozā ielai-
da un pacēla 22 cilvēkus, grozu maz-
liet pakratīja (lai būtu interesantāks 
piedzīvojums), bet 19 metru augstumā 
strēle lūza, un grozs nokrita uz asfalta. 
NEVIENS netika sodīts ar reālu cietu-
ma sodu. Iekšlietu ministrs Dainis Tur-
lais atkāpās no amata, dažus priekš-
niekus attaisnoja, citam deva nosacītu 
sodu. Pacēlāja vadītājus gan notiesāja 
uz reālu brīvības atņemšanu, taču viņu 
noziegums netika uzskatīts par smagu, 
un uz Amnestijas likuma pamata viņi 
tika atbrīvoti no soda izciešanas.

2013. gadā Zolitūdē Rīgā sagruva 
lielveikala Maxima jumts, un bojā gāja 
54 cilvēki. Nedēļu vēlāk ministru pre-
zidents Valdis Dombrovskis uzņēmās 
politisko atbildību un atkāpās no ama-
ta. Sekoja pamatīga izmeklēšana un 
vairāk nekā 6 gadus vēlāk noslēdzās 
tiesas process, kurā noskaidroja, ka 
vienīgais vainīgais bija būvinženieris, 
kurš bija kļūdījies aprēķinos. (Saeimas 
Parlamentārās izmeklēšanas komisija 
2015. gadā par politiski un morāli at-
bildīgiem gan nosauca sešus politiķus 
un Rīgas būvvaldes vadītāju, bet, lie-
kas, tas nav nemaz traucējis viņu tālā-
kai darbībai.)

Vai patiešām mūsu valsts ir tik at-
palikusi, ka dēļ viena cilvēka kļūdas 
mirst 54? Diemžēl, jāsaka, ka ir. Ja 
citos laukos arī tiek ikdienā pārkāpti 
likumi, nolikumi, statūti, uzraudzības 
pienākumi, labās pārvaldības principi, 
tad kāpēc lai tos sagaidītu būvniecībā?

Mums katram ir sava daļa atbildī-
bas – pienākums godīgi pildīt mums 
uzdoto darbu.

Godīgums un īsta atbildība iet 
kopā. Protams, var būt sāpīgas sekas, 
uzņemoties atbildību, bet nav godīgi 
ar vārdiem uzņemties atbildību, bet 
ar darbiem rīkoties, it kā nebūtu atbil-
dīgs. Tā ir īsta bezatbildība.

GN

No kreisās: Raimonds Graube, Kristīne Saulīte, LR aizsardzības ministrs Artis 
Pabriks, Mārtiņš Andersons, Raits Eglītis.
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Ministrs iepazīstināja ar jau paveikto 
un iezīmēja turpmākās ieceres saistībā 
e-pakalpojumu pieejamības uzlabo-
šanu iedzīvotājiem. VARAM vadībā 
tiek īstenota plaša valsts pārvaldes 
informācijas un komunikācijas tehno-
loģiju modernizācijas programma, kas 
primāri vērsta uz iedzīvotāju vajadzī-
bām atbilstošu pakalpojumu izveidi 
un sniegšanu digitālajā vidē. Lai vei-
cinātu iedzīvotājus vēl vairāk izman-
tot digitālos pakalpojumus un mūs-
dienīgu un ērtu rīku saziņai ar valsts 
iestādēm, kopš 2019. gada ir ieviesta 
e-adrese, kas pieejama valsts pārval-
des pakalpojumu portālā Latvija.lv. 
Izmantojot elektronisko identifikāciju 

(eID), analogi kā ar personu apliecino-
šo dokumentu klātienē, iedzīvotāji var 
apliecināt savu identitāti digitālajā tel-
pā un izmantot gan valsts, gan privātās 
jomas pakalpojumus.

Abas puses pārrunāja arī citus no-
zīmīgus jautājumus, kas saistīti par 
sadarbību Latvijas ekonomikas vei-
cināšanai, PBLA lomu Latvijas taut-
saimniecības izaugsmē, kā arī valsts 
atbalstu diasporai. PBLA pārstāvēja 
priekšsēde Kristīne Saulīte, vice-
priekšsēdis, Amerikas Latviešu ap-
vienības vicepriekšsēdis Mārtiņš An-
dersons, izpilddirektors Raits Eglītis
un pārstāvniecības Latvijā vadītājs 
Jānis Andersons.

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

PBLA VARAM
Turpinājums no 2. lpp.

Elagu Eesti!
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Ir vienmēr jauki sa-
gaidīt, kad Latvijas vie-
si paņem laiku no savas 
ļoti aizņemtās Rīgas 
dzīves un veic tālo ceļu 
uz Austrāliju, lai mūs ie-
priecinātu ar dziesmām. 
Šoreiz klausījāmies Lat-

vijas Jauniešu kori BALSIS, ko vada 
pazīstamais, talantīgais diriģents Ints 
Teterovskis. 

Pirms Adelaides koncerta ko-
ris dziedāja Sidnejā un Melburnā. 
Svētdienas, 16. februāra, koncerts 
Adelaidē bija īpašs, jo bija pēdējais 
kora Austrālijas ceļojumā. Iepriekšē-
jo reizi BALSIS apciemoja Adelai-
di AL51. Kultūras dienās, ko vadīja 
Dace Dārziņa OAM. Kora sastāvs ir 
mainījies, bet diriģents Ints vēl jopro-
jām ir dziedātāju priekšā ar savu neiz-
smeļamo enerģiju un prasmi. Koncerta 
programma bija plaša. Dziesmu izvē-
le liela. Dažas pazīstamas dziesmas 
kā Saule. Pērkons. Daugava, Manai 
Dzimtenei un Dziesma, ar ko tu sācies 
izraisīja publikas nedalītu sajūsmu.

Kultūras dienu (KD) Rīcības ko-
mitejas līdzpriekšsēde Ilona Brūvere 
sacīja ievadvārdus un aicināja visus 
uz Sidneju apmeklēt Kultūras dienas. 
Kā saprotu, Brūveres kundzes – Ilona 
un Klāra, kas oficiāli tagad abas var 
saukt par doktoriem, plāno pacelt KD 

dienu programmas latiņu uz augšu un 
izmantot pašām savu uzskatu, kā rīkot 
Austrālijas vislielākos latviešu svēt-
kus. Mēs ceram, ka maiņas būs ieprie-
cinošas KD apmeklētājiem, bet nešau-
bos, ka programma būs sekmīga ar 
vairākiem sagaidāmiem jaunumiem.

Koncerta sākums neparasts, Ādol-
fa Ābeles Lūgšana tiek dziedāta Tāla-
vas foajē. Apmulsuši klausītāji iesāku-
mā nemanīja, ka BALSIS skanēja no 
telpas aizmugures un bija jāpagriež 
galvu uz otru pusi vai vienkārši jāat-
vērt plašāk ausis un jāklausās mierīgo 
skaņu plūdumu. Dziesmas noslēgumā 
koristi lēnam ienāca Lielajā zālē, kur 
katrs dziedātājs sasveicinājās ar Intu 
tāpat kā sportisti – dod pieci. Šajā brī-
di varēja redzēt to īpašo diriģenta sa-
saisti ar dziedātājiem, jo bez tās kora 
BALSIS augstais dziedāšanas līmenis 
laikam nebūtu.

Koncerta pirmā daļa piederēja ko-
rim BALSIS ar 7 zēnu un 19 meiteņu 
sastāvu, kas viegli izpildīja arī grūtas 
balsu partijas. Klausītāji bija pagodi-
nāti ar vairākām ļoti skaistām dzies-
mām – Lūcijas Garūtas Mūsu Tēvs de-
besīs, Raimonda Paula Venta un Māte 
saule.

Ints mūs arī iepazīstināja ar Val-
ta Pūces Gadalaiku dziesmu ciklu 
un izstāstīja, ka silto laiku vārdi nāk 
no vīriešu kārtas dzejniekiem Pētera 

Brūvera un Aivara Neibarta un pretē-
ji – aukstākos laikus ataino dzejnieces 
Inese Zandere un Amanda Aizpuriete. 
Katra dziesma ir mierīga un aizkus-
tinoša. Tikām iepazīstināti ar solisti 
Alisi Baumani. Alisei attieksme pret 
Austrāliju ir īpaša, jo nesen Adelaides 
Kultūras dienās piedalījās Alises tēvs, 
nelaiķis horeogrāfs Gints Baumanis ar 
TDA Rotaļu. Alisei bija gods iepazīties 
ar Austrālijas latviešiem, kam bija tā 
laime satikt viņas tēvu Gintu.

Pēc īsa starpbrīža iesākās koncer-
ta otrā daļa ar Barisona un Skalbes 
Dziesmai šodien liela diena. Klausītā-
jiem radās iespaids, ka dzied ļoti liels 
koris, jo skanējums bija ļoti spēcīgs. 
Pat zāles aizmugurē tāpat kā pirmajās 
rindās skaidri izskanēja katra skaņa. 
Koristu dikcija perfekta katram vār-
dam. Tāpat vareni skanēja Mazs bij’ 
tēva novadiņis un Ik rudeni valodiņa.

Pievienojās koristi no Adelaides 
jauktā kora Dziesmu laiva un Adelai-
des Daugavas Vanagu vīru kora Dau-
gava. Tagad koris bija lielākā sastāvā 
un piepildīja visu skatuvi. No publikas 
varēja ļoti maigi dzirdēt pārsteiguma 
skaņas: „uuu“, it kā publika nebija sa-
gaidījusi tik plašu un lielu kori. Dzir-
dējām Dārziņa un Jēkabsona Birzēm 
rotāts. Intam bija pamatīgs darbs vadīt 
lielo kori un sagatavot šādu program-
mu tikai dažās dienās, bet nebija šaubu 
par diriģenta prasmi, jo koris vareni 
skanēja. Intam ir ļoti īpašs talants pār-
vērst cilvēkus, kuri ikdienā daudz ne-
dzied, par gandrīz vai profesionāliem 
dziedātājiem, un to mēs esam jau pie-
redzējuši, kad diriģents vadīja AZVV 
kori un citus KD dziedātāju ansamb-
ļus.

Ints diriģē it kā gleznojot miljonu 
dolāru gleznu. Viņa izteiksmīgā ķer-
meņa valoda ļoti palīdz dziedātājiem – 
ko, kā un kad jādzied. Inta ķermeņa 
kustības ir tik plastiskas, ka līdzinās 
baleta valodai, kas harmonizē kopā ar 

BALSIS skan skaidri un skaļi Adelaidē!
Kultūras dienu ieskandināšana

Jauniešu koris BALSIS diriģenta Inta Teterovska vadībā Adelaides latviešu namā „Tālava“.
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Jauniešu koris BALSIS kopā ar Adelaides dziedātājiem.
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Melburnas latviešu 
bērnudārzs Daina atsā-
ka nodarbības otrdien, 
2020. gada 4. februārī.

Bērni bija gatavi at-
kal rotaļāties, dziedāt un 
tikties ar saviem veciem 
draugiem pēc vasaras 
brīvdienām.

No pulciņa tālāk uz skolu aiz-
gājuši 3 bērni. Līdz ar to, bērniem, 
kas pēc brīvdienām atgriežas bērnu 
dārzā, bija uzdevums parādīt saviem 
jaunajiem draugiem, ko mēs te darām 
otrdienās.

Pienāca viens jauns bērniņš pirma-
jā nedēļā – Laila, kura jau kārtīgi ieju-
tusies mūsu dārziņā. Otrajā nedēļā pie 
mums ieradās 8 mēnešus vecais Ed-
vards, un noklausījies tautas dziesmas, 
un ar prieku sita bungas.

Jau ceturtajā nedēļā mūsu skaits ir 
pieaudzis; esam 7 bērni un 2 zīdaiņi.

Mēs dziedam, ejam rotaļās. Spē-
lējamies, klausāmies mūziku, salie-
kam puzļus, ēdam kopā auglīšus. Mēs 
draudzējamies.

Ļoti gaidām visus latviešu bērnus 
mūsu pirmsskolas bērnudārziņā.

Tiekamies otrdienās, plkst. 10.30 – 
12.30, Svētā Krusta baznīcas zālē 
(40 Warrigal Road, Surrey Hills). Ve-
cāki un vecvecāki, lūdzu, atnāciet ie-
dzert kafiju un palīdziet bērniem uz-
sākt jaunas draudzības.

Tuvāka informāciju, zvanot 
Amandai Hirstai-Vaitai (Hirst-Whyte) 
uz mobilo tālr.: 0421709339.
Amanda Hirsta-Vaita (Hirst-Whyte)

Laikrakstam „Latvietis“

Bērnudārzs „Daina“ Melburnā
Gaidām jaunus audzēkņus latviešu bērnudārzā

dziedātāju balsīm un sanāk brīnišķīgs 
līdzsvars starp diriģentu un dziedā-
tājiem. Rezultāts pieder klausītājiem, 
kas ir liecinieki varenam un aizkusti-
nošam skanējumam.

Koncerta turpinājumā skanēja Kā 
labadi galdiņami un Barons, ko publi-
ka sveica ar ilgiem aplausiem.

Laikam koris vēl nebija pilnā sa-
stāvā, jo uz beidzamām dziesmām 
pievienojās Adelaides latviešu skolas 
bērni. Klausītāji jutās kā vinnējuši 
svētdienas loterijā, to apstiprināja ap-
vienotais koris, dziedot Imanta Kalni-
ņa Fināla dziesma, kas nav tā vieglā-
kā. Skolas jaunieši bija iemācījušies šo 
dziesmu kopā ar Intu dienu iepriekš, 
gatavojoties šim koncertam, un izska-
tījās, ka bērniem nebija iebildumu pa-
līdzēt ar koncerta noslēgumu. Bet pub-
lika negribēja tā vienkārši kori laist 

projām. Bija vēl jānodzied Krauklīt’s 
sēž ozolā. Šajā dziesmā koris izpildī-
ja arī vienotus palēcienus publikai par 
prieku un pārsteigumu.

Koncerts bija daļa no Ilonas Brū-
veres vīzijas paaugstināt Kultūras die-
nu profilu. Koncerts bija labs ievads 
Adelaides koristiem, kas plāno pieda-
līties Kultūras dienās ar dziesmām, 
kas tiks dziedātas KD kora koncertā. 
Vienalga kā, bet koncerts Tālavā pa-
cēla apmeklētāju emocijas un daudzi 
palika vēl pēc koncerta, lai iepazītos ar 
koristiem. Tā ir pazīme, ka dziedāšana 
bija augstākā kvalitātē.

Nākamajā dienā Adelaides lidostā 
pirms izlidošanas Adelaides iedzīvo-
tājiem un ceļotājiem bija iespēja atkal 
baudīt kora BALSIS skaņu. Ceļotāji 
bija liecinieki, dzirdot Rīga dimd un 
angļu valodā dziedāto Irish Blessing. 
Pēc dziesmām bija dzirdami aplausi 
visā lidostā.

Baudījām patiešām izcilu muzi-

kālu un omulības apdvestu sniegumu. 
Pateicība Intam Teterovskim un korim 
BALSIS kopā ar KD Rīcības komite-
jas līdzpriekšsēdi Ilonu Brūveri par 
kora BALSIS viesošanos Adelaidē. 
Adelaidiešiem ir tagad pozitīvs nākot-
nes skats uz Kultūras dienām Sidnejā!

„Lielisks KD ieskandināšanas 
noslēgums – zāle pilna klausītāju, 
uz skatuves apmēram 70 dziedātāju 
un svētdienas skolas bērni kopkorī... 
BALSĪM šī bija neaizmirstama atgrie-
šanās (pirmo reizi koncertējām 2006. 
gadā) – spilgts koncerts un emocionā-
li mirkļi, kas ilgi paliks atmiņā. Mil-
zīgs paldies visiem, kas deva mums 
iespēju un palīdzēja īstenot sapni – 
atkal uzstāties Adelaidē. Ilona, Aldi, 
Rūdi, Lilita un visas mūsu mīļās ģi-
menes, paldies Jums un uz tikšanos 
Sidnejā!“ – Ints Teterovskis

Rūdis Dancis
Laikrakstam „Latvietis“

16.02.2020.

BALSIS ... Adelaidē!
Turpinājums no 4. lpp.

Nodarbības Melburnas latviešu bērnudārzā „Daina“.
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Nodarbības Melburnas latviešu bērnudārzā „Daina“.
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Latvijas uzplaukums 
balstās uz zināšanām, 
kas dažādos laikos apgū-
tas un nemitīgi papildi-
nātas augstskolās. Mece-
nāti ir ziedojuši Latvijas 
Universitātei (LU) kopš 

tās dibināšanas, un šis atbalsts turpi-
nās arī šodien caur Latvijas Universi-
tātes fondu. Lielu ieguldījumu Latvijas 
augstākās izglītības telpas stiprināšanā 
ir sniegušas tieši latviešu kopas plašajā 
pasaulē, jo īpaši Austrālijā.

Starpkaru laikā LU varēja lepoties 
ar dažādiem veiksmes stāstiem, inves-
tējot izcilībā un cilvēkos, kas staro ar 
idejām un kas ar savu iekšējo mūžīgo 
dzinējo ziedo sevi zinātnei un Tēvze-
mei. Viens no spilgtākajiem piemē-
riem ir LU absolvents prof. Edgars 
Dunsdorfs (1904-2002), kurš piecu 
gadu laikā no LU mecenātiem dažādās 
stipendijās saņēma ap 7 000 latu, lai 
kā absolvents savu akadēmisko karje-
ru turpinātu Latvijas Universitātē.

Kara noslēgumā viņš emigrēja 
uz Austrāliju, kur izveidoja vienu no 
lielākajām trimdas latviešu grāmatu 
krātuvēm. Dunsdorfa darbi joprojām 
ir mūsdienu vēsturnieku obligātās lite-
ratūras sarakstos. Iespējams, ka Duns-
dorfa radošā aura rosinājusi Austrālijas 
latviešus sniegt bagātīgus ziedojumus 
atpakaļ savai vai savu priekšteču alma 
mater – Latvijas Universitātei.

2019. gadā Latvijas Universitā-
tes (dibināta 1919.g.) saime atzīmēja 
augstskolas gadsimtu. Šo gadu laikā 
ir izaudzināti un izglītoti gudri un 
viedi cilvēki, Latvijas nākotnes veido-
tāji. Īpaši jāpateicas Austrālijas latvie-
šiem, kuri ir rādījuši cēlu un cildenu 
piemēru, sniedzot atbalstu talantīgiem 
jaunajiem pētniekiem un vērienīgiem 
universitātē īstenotiem projektiem, 
kas pārauguši nopietnā intelektuālā 
devumā sabiedrībai.

Sidnejietis Eigits Dāvis Timer-
manis (Goga) atbalsta LU jau vairākus 
gadus. 2012. gadā dāvinājis trīs zemes 
īpašumus, no kuru nestajiem augļiem 
turpmāk tiks sniegts atbalsts jauna-

jiem pētniekiem. Līdz šim ir piešķirtas 
trīs Timermaņa stipendijas konkurēt-
spējas pētījumiem sociālajās zinātnēs, 
ko ir ieguvušas LU Biznesa, vadības 
un ekonomikas fakultātes doktorantes. 
Pērn stipendiju ir ieguva Kristīne Pet-
rovska, kura veikusi sistēmiskā riska 
novērtēšanu banku nozarē, apskatot 
Latvijas kā mazas un atvērtas eko-
nomikas piemēru. Savukārt stipen-
diātes Madaras Apsalones pētījums 
atspoguļo, kā organizāciju kultūra un 
zināšanu pārvaldības procesi Latvijas 
maza un vidēja lieluma uzņēmumos 
ietekmē organizatoriskās inovācijas. 
Tie ir dažāda veida administratīvie 
uzlabojumi, uzņēmuma ārējās attie-
cības, ārpakalpojuma izmantošana, 
kvalitātes uzlabošanas sistēmas, kas ir 
ļoti nozīmīgas organizāciju konkurēt-
spējai. Turpretim stipendijas ieguvēja 
Ieva Pūķe turpina pētīt mārketinga 
procesu ietekmējošos faktorus jaunos 
eksportējošos uzņēmumos un vēlas 
radīt jaunas vadlīnijas, kas palīdzētu 
jaunajiem uzņēmumiem veiksmīgāk 
uzsākt eksportu. Šie ir tikai daži po-
zitīvi piemēri, kā līdzcilvēku atbalsts 
izciliem jaunajiem pētniekiem spēj 
veicināt tautsaimniecībai nozīmīgus 
pētījumus un valsts izaugsmi kopumā. 
Pateicoties mecenāta ziedojumam, 
2020. gada janvārī tika izdota grāmata 
par viņa tēvu kapteini Robertu Dāvī-
du Timermani. Izdevums ir saistošs 
ikvienam, kuram interesē 20. gs. I pu-
ses Latvijas militārā vēsture un na-
cionālās pretošanās kustības vēsture. 
(Skat. LL578, http://www.laikraksts.
com/raksti/9393)

Akadēmiķis Dr. med. Jānis 
Priedkalns vēlas veicināt medicī-
niskās izglītības attīstību Latvijā, 
atbalstot studentus, kuri iesaistās ne-
iroloģijas pētniecībā. 2010. gadā me-
cenāts novēlēja Latvijas Universitātei 
$200 000 AUD, kas izmantojams kā 
neaizskaramais kapitāls Jāņa Pried-
kalna Medicīnas zinātņu pētniecības 
fondam. Līdz šim stipendijas ir iegu-
vuši seši LU Medicīnas fakultātes stu-
denti, papildus ir atbalstīts vērienīgs 

projekts. „Latvi-
jā ir gana daudz 
labu mērķu, kam 
vēlējos ziedot, to-
mēr izlēmu par 
atbalstu Latvijas 
Universitātei. Kad 
1944. gadā des-
mit gadu vecumā 
atstāju Latviju, 
nevarēju iedo-
māties, ka sava 
darba mūža lie-
lo daļu pavadīšu 
akadēmiskajā un 
zinātniskajā darbā 
ārzemēs. Šim mēr-

ķim arī esmu novēlējis šo ziedojumu,“ 
skaidro mecenāts, kura vecāki bija LU 
absolventi. J. Priedkalns ir iesaistījies 
LU Medicīnas fakultātes atjaunošanā 
un mācību darbā ar studentiem. Sti-
pendijas ieguvējs Jānis Kurlovičs dalās 
savos iespaidos, kā atbalsts palīdzējis 
pētniecībā: „Ar prof. J  Priedkalna 
atbalstu es 2017. gadā studēju Rūp-
nieciskās farmācijas specializācijas 
studijās Helsinku Universitātē. Tas ir 
ļāvis nodibināt labus kontaktus starp 
Latvijas Universitāti un Helsinku Uni-
versitāti, veicināt sadarbību pētniecī-
bas jomā. Šis atbalsts ir devis iespēju 
man sākt darboties bioloģiskas izcel-
smes zāļu un to gatavo produktu izpē-
tes jomā, kas ieņem aizvien nozīmīgā-
ku lomu mūsdienu terapijā. Paralēli 
zinātnei aktīvi iesaistos mācību kursu 
pilnveidē, izstrādājot jaunu studiju 
kursus un papildinot esošos. Stipendi-
ja sniedz iespēju īstenot savus sapņus 
un mērķus sevis izvēlētajā specialitātē 
un novirzienā. Mūsdienās tā ir greznī-
ba strādāt pētniecībā un neuztraukties 
par materiālo nodrošinājumu, veltot 
laiku tam, kas patiesi interesē.“

Savukārt Aldis Jānis Birzulis 
2014. gadā sniedza atbalstu LU Bizne-
sa ideju fondam (15 500 AUD apmērā). 
LU studentu Biznesa inkubators jau 
septiņus gadus iedrošina Latvijas jau-
niešus attīstīt uzņēmēja spējas, pieda-
loties inkubācijas programmā vai aka-
dēmiskajā kursā, grantu konkursos, 
iedvesmas konferencē, saņemot men-
toru un padomdevēju konsultācijas, kā 
arī izmantojot biroja telpas, darbnīcas, 
tehnisko nodro-
šinājumu un fo-
to-video studiju.

Siltā pie-
miņā turam 
m e c e n ā t u s , 
kuri savulaik 
ir atbalstījuši 
Latvijas Uni-
versitāti. Nozī-
mīgu atbalstu 
sniegusi Elvīra 
Palavs  (1912-

Latvijas Universitātes fondam ziedo Austrālijā
Ziedošana izglītībai ir atbalsts plaukstošai Latvijas nākotnei

 
Turpinājums 7. lpp.Eigits Timermanis ar kundzi.
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2000), kura bija aktīva Austrālijas lat-
viešu sabiedriskā darbiniece, un savā 
testamentā Sidnejas Latviešu biedrībai 
atstāja $250 000ž AUD, lai tos izlieto-
tu apdāvinātiem Latvijas studentiem, 
kuriem ceļā uz augstāko izglītību bieži 
jāsaskaras ar materiālajām grūtībām. 
2003. gadā E. Palava vārdā nosauktās 
stipendijas piešķīra 12 Latvijas augst-
skolu studentiem, tajā skaitā septiņiem 
LU studentiem.

Pēc neatkarības atgūšanas Latvijā 
dzimušie melburnieši Aina Rita (1932-
2012) un Jānis Rūdolfs (1926-2012) 
Vējiņi vēlējās atbalstīt Latvijas attīstī-
bu, jo īpaši Latvijas jaunatni, palīdzot 
finansiāli celt izglītības un patriotisma 
līmeni savā dzimtenē. Viņi izveido-
ja ģimenes vārdā nosauktu stipendiju 
Latvijas studentu un studenšu korpo-
rāciju biedriem. Ar LU fonda starpnie-
cību to saņēma trīs studenti. Pie tam 
apvienības Timmermanis un Vējiņš 
ziedojumi palīdzēja publicēt vairākas 
patriotiskas grāmatas, no kurām dau-
dzas tika dāvinātas izglītības un pat-
riotiskiem nolūkiem.

Sidnejietis Imants Jēkabs Ro-
nis (1927-2014) savulaik sniedza ie-
vērojamu atbalstu, trīs gadus ziedojot 
stipendijai, kas palīdzēja LU studentei 
asoc. profesorei Džinetai Dimantei 
uzrakstīt promocijas darbu par trim-
das latviešu ieguldījumu Latvijas taut-

saimniecībā. Tolaik autore izanalizēja 
ārvalstu investīciju un palīdzības ie-
tekmi uz pārejas ekonomiku pēc ne-
atkarības atgūšanas, apkopoja un sis-
tematizēja datus par trimdas latviešu 
ieguldījumiem Latvijas tautsaimniecī-
bā un atklāja faktorus, kas ietekmēja 
to apjomus, raksturoja intelektuālā 
kapitāla būtību, analizēja tā struktūru 
un vērtēšanai izmantojamos rādītājus. 
Šobrīd Dž. Dimante strādā Latvijas 
Universitātē.

Sigurds Lindiņš (1918-2000) bija 
veiksmīgi iesācis studijas LU Taut-
saimniecības un tiesību zinātņu fa-
kultātē (tagad – Juridiskajā fakultātē) 
1937. gadā, bet pēc diviem gadiem 
iesaukts armijā. Savu kvēlāko sap-
ni kļūt par juristu upurēja labākai un 
gaišākai Latvijas nākotnei. Mecenāts 
mūža nogalē tomēr apjauta, ka savu 
nepiepildīto sapni ir iespējams īstenot, 
dāvājot cilvēkiem to, kas pašam reiz 
trūcis. Pateicoties novēlējumam, īste-
nota iecere izveidot Juridiskās fakul-
tātes Dekānu galeriju, tāpat mecenāta 
atvēlētie līdzekļi izmantoti arī Senās 
Romas jurista Papiniāna balvas izvei-
dei ievērojamiem tiesībzinātniekiem, 
kā arī taisnības dievietes Temīdas 
bronzas statuju izveidei, lai apbalvotu 
studentus – tiesu izspēļu laureātus. Pa-
pildus līdzekļus ziedojusi arī viņa dzī-
vesbiedre Laima Eleonora Lindiņa, 
līdz ar to kopējais ģimenes ziedojums 
ir $10 000 AUD. (Skat. LL197, http://
www.laikraksts.com/raksti/2323)

Vēl Latvi-
jas Universitāti 
2015. gadā ir atbal-
stījušas Brisbenas 
latviešu organi-
zācijas, izveidojot 
stipendiju, un dau-
dzi jo daudzi citi 
tautieši Austrālijā 
un plašajā pasaulē, 
kas palīdz rūpēties 
par spožāku Latvi-
jas nākotni.

Katrs no mums 
var atbalstīt Latvi-
jas Universitāti. 
LU fondam rak-
sturīgie atbalsta 
virzieni: stipendi-

jas talantīgiem 
s t u d e n t i e m , 
pētniecības un 
mācību vides at-
tīstības un infra-
struktūras uzla-
bošanas projekti. 
Atbalstīt Latvi-
jas Universitāti 
var, ziedojot kā-
dai jau esošajai 
aktuālajai kam-
paņai ziedoša-
nas platformā www.ziedot.lu.lv, vai arī 
sazinoties ar LU fonda biroju un fonda 
valdi, ja ir vēlme atbalstīt jaunu inicia-
tīvu. LU fondā tiek regulāri atjaunots 
LU projektu ideju portfelis, kas gaida 
mecenātu atbalstu.

Par Latvijas Universitātes fondu
Jau kopš 2004. gada Latvijas Uni-

versitātes fonds nodrošina iespēju me-
cenātiem un sadarbības partneriem 
atbalstīt gan LU, gan citas vadošās 
Latvijas augstskolas, tā investējot Lat-
vijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir 
atbalstīt izcilākos studentus un pētnie-
kus, veicināt modernas mācību vides 
izveidi, kā arī universitātes ēku būvi 
un rekonstrukciju.

Brigita Zutere,
Latvijas Universitātes fonds

Laikrakstam „Latvietis“
11.12.2019.

LU fondam ziedo Austrālijā
Turpinājums no 6. lpp.

Imants Ronis.
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Rita un Jānis Vējiņi.
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Sigurds Lindiņš.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
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“

E-pasts: redakcija@laikraksts.com

Laikraksts „Latvietis“ iznāk jau divpadsmito gadu
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„Kaupēn, mans mīļais“
Piedzīvo koncertuzveduma pirmizrādi

Pasaules lat-
viešu jaunatnes 
kustība 2x2 aicina 
jauniešus vecumā 
no 18 līdz 30 ga-

diem piedalīties saulgriežu seminārā 
Saule. Es. Pasaule, kas norisināsies no 
20. līdz 24. jūnijam Latvijā, Kurzemes 
Rezidencē. Pieteikšanās: 2x2pasaule.lv 

Kas mēs esam? Kāda ir apkārtējās 
vides, līdzcilvēku un notikumu ietek-
me uz mums un kāda ir mūsu loma ap-
kārtējās vides un pasaules veidošanā? 
Kur meklēt savu ideju domubiedrus? 
Kas ir mana identitāte? Kāda nozīme 
ir latvietībai manas identitātes veido-
šanā? Kas vispār ir latvietība?

Ja arī tevi ikdienā urda atbilžu mek-
lēšana uz šiem jautājumiem un mums 
apkārt notiekošo, aicinām tās meklēt 
kopā no 20. līdz 24. jūnijam 2x2 se-
minārā saulgriežos. Semināra 4 inten-
sīvajās dienās būs iespēja gan apmek-
lēt ievirzes, lai diskutētu, ieklausītos 
un darbotos individuāli un grupās par 

sabiedrībā, valstī, darba tirgū un savai 
personības pilnveidei svarīgām tēmām, 
gan iesaistīties projektos, kuros apgūt 
jaunas prasmes, zināšanas, radīt kaut 
ko paša rokām un pielikt roku kopīgo 
vasaras saulgriežu svinību tapšanā.

Pasākuma kulminācija būs 23. jū-
nija vakars, kurā kopā varēsim pie-
dzīvot, izdzīvot, izgaršot, izdejot un 
izdziedāt Jāņus, ievērojot latviskas 
tradīcijas, kā arī sniedzot katrs savu 
pienesumu kopīgas brīnumainās nakts 
piedzīvošanā. „Jāņus pa īstam un no 
sirds vari piedzīvot tikai tad, ja pats 
esi piedalījies sagatavošanās un tap-
šanas procesā,” ar pārliecību saka 2x2 
saulgriežu semināra vadītāji Ieva un 
Eduards Krūmiņi, kuri jau vairāk 
nekā 10 gadus kopā svin tradīcijām 
bagātus vasaras saulgriežus, ik gadu 
tajos iesaistot ap 100 domubiedru.

Lai Jāņu svinēšana būtu kopīgs 
piedzīvojums ikvienam, tai gatavosi-
mies gan dažos no semināra projek-
tiem, gan pašā svētku dienā jau visi 

kopā. Šie noteikti būs Jāņi, kuros par 
kopības sajūtu sūdzēties nevarēsi, jo 
būsim kopā intensīvi darbojušies un 
draudzējušies jau trīs dienas, kas, kā 
pieredze rāda, ir garantija savējo sa-
jūtai svētku vakarā, neaizmirstamam 
piedzīvojumam, ko ietīt atmiņu ka-
molā. Pēc 2x2 Jāņu piedzīvošanas nā-
kamajos gados varēsi kā rūpēties par 
ugunskuru, ugunsplostu un varbūt arī 
ugunsratu, tā arī par Jāņu siera siešanu 
uz ugunskura savā draugu pulkā.

Sagaidīsim svētkus kopā! Piesakies:
http://2x2pasaule.lv/2x2-saulgriezos/
Īsumā par 2x2 semināru saulgriežos:
DALĪBNIEKI: 18 – 30 gadu veci lat-

viešu jaunieši
LAIKS: 20. – 24. jūnijs 2020. gada va-

sarā
VIETA: Rezidence Kurzeme (Talsu 

novads)
DALĪBAS MAKSA: Līdz 5. martam 

dalības maksa – 135 EUR, pēc 
5. marta – 170 EUR

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS!  ■

Pirmizrādi koncertuzveduma ver-
sijā piedzīvojusi atjaunotā rokopera 
Kaupēn, mans mīļais Jāņa Lūsēna 
un Māras Zālītes spožais kopdarbs 
šodienas kontekstā ieguvis vēl lielāku 
aktualitāti kā pirms divdesmit gadiem, 
kad Liepājas teātrī notika rokoperas 
pirmuzvedums.

Kā atzīmē jauniestudējuma režiso-
re Paula Plavniece, tas ir jauns skatī-
jums uz Māras Zālītes darbā iekodēta-
jiem vēstījumiem par mūsu sabiedrību, 
tās maldiem un mītiem: „Laikmets ir 
cits, un gados jaunā radošā komanda 
ir radījusi spēcīgu vēstījumu par vēr-
tībām, kas liek katram no mums ie-
raudzīt savu atbildību un vietu kopējā 
tautas dzīves šodienas rakstā.“

Jaudīgu, ļoti interesantu un daudz-
šķautņainu tēlu Kaupēna lomā radījis 
jaunais un talantīgais Latvijas Nacio-
nālā teātra aktieris Raimonds Celms: 
„Šis darbs nav viegls, bet ļoti bagāti-
nošs un liek domāt par tādām lietām kā 
laiks, atbildība un izvēle. To visu spēcī-
gu emociju veidā abi autori arī ieliku-
ši šajā darbā. Tas aizkustina mani un 
zinu, ka tas aizkustinās arī skatītājus.”

Nemainīga vērtība Dzejnieka lomā 
ir Zigfrīds Muktupāvels, kurš lielis-
ki iznes lomu un izdzied nu jau par 
leģendām kļuvušos hītus. Kaupēna 
mīļotās meitenes Vallijas loma Rīgas 
Doma kora skolas Mūziklu nodaļas 
3. kursa audzēknei Madarai Gailei ir 
īpašs izaicinājums, ar kuru 19 gadus 
jaunā aktrise tiek lieliski galā.

Lielu pienesumu devusi NMV 

Rīgas Doma kora skolas Mūziklu un 
Džeza nodaļas audzēkņu iesaiste vo-
kālās pedagoģes Annijas Putniņas 
vadībā. Viņu dziedātās kora un vokā-
lās partijas, kā arī horeogrāfiskais iz-
pildījums rada īpašu dinamisku jaunī-
bas piesātinātu enerģētiku.

Jauniestudējumā piedalās arī Ju-
ris Bartkevičs, Anmary, Akvelīna 
Līvmane, Inese Pabērza, Zigurds 
Neimanis un paplašināts instrumen-
tālistu sastāvs Jāņa Lūsēna vadībā. 
Koncertuzveduma scenogrāfs Uģis 
Bērziņš, kostīmu māksliniece Elīna 
Milta Niedrāja, horeogrāfe Egija 
Abaroviča, gaismu mākslinieks Jānis 

Sniķers. Koncertuzvedumu veidojusi 
Producentu grupa 7.

Koncertuzvedums bija skatāms 
Rīgā, VEF kultūras pilī (23.02), pēc 
tam Alūksnes Kultūras centrā (29.02), 
Latgales vēstniecībā GORS (13.03), 
Jelgavas Kultūras namā (14.03), Liepā-
jas koncertzālē LIELAIS DZINTARS 
(22.03) un 28. maijā – atkal Rīgā, 
VEF kultūras pilī. Sakarā ar skatītā-
ju lielo interesi, biļetes lielākoties jau 
izpirktas, tādēļ koncerta organizatori 
šonedēļ izsludinās arī rudens izrāžu 
grafiku. Biļetes Biļešu Paradīzē kasēs.

Maija Tālberga,
Producentu grupa 7

Priekšā, no labās: Jānis Lūsēns, Māra Zālīte.
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2x2 seminārs saulgriežos „Saule. Es. Pasaule“
Aicinājums piedalīties
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Lielās mūzikas balvas 2019 nominanti
Kategorija „Gada uzvedums“

Lielajai mūzikas balvai 2019 
(LMB) kategorijā Gada uzvedums 
ir nominēti: Fransisa Pulenka opera 
Karmelīšu dialogi, kuras pirmizrāde 
notika 24. maijā Latvijas Nacionālajā 
operā; Leonarda Bernsteina mūzikls 
Vestsaidas stāsts, kas tika uzvests 
Cēsu pils parka estrādē 3. augustā un 
Imanta Kalniņa operas Spēlēju, dan-
coju jauniestudējums Latvijas Nacio-
nālajā operā.

24. maijā Latvijā pirmoreiz uzves-
tā franču skaņraža Fransisa Pulenka 
opera Karmelīšu dialogi ir spēcīgs 
mākslas darbs, kas ieraksta spožu 
lappusi Latvijas Nacionālās operas un 
baleta iestudējumu vēsturē. Aizvadītā 
gadsimta vidū tapušais meistardarbs ir 
traģisks stāsts par Franču revolūcijas 
laikā uz ešafota nonāvētām karmelīšu 
mūķenēm, par drosmi un varonību, arī 
mīlestības piepildītu pārliecību un ti-
cību, kas stiprāka par visaptverošām 
nāves bailēm. Veiksmīgi sastrādāju-
sies starptautiska radošā komanda – 
diriģents Mārtiņš Ozoliņš, režisors 
Vensāns Busārs, scenogrāfs Vensāns 
Lemērs, kustību režisore Elīna Lut-
ce, kostīmu māksliniece Klāra Pelufo 
Valentīni, gaismu mākslinieks Nikolā 
Žilī. „Katrs radošās komandas pārstā-
vis izcili veicis savu darbu, izveidojot 
izrādi, kurā no vienas puses, nav nekā 
lieka, šķiet nevienas liekas kustības vai 
žesta, bet, no otras puses, dziļi lasāma 
ir simbolu valoda, raksturojot operas 
darbības vidi un arī pāršķirot laikme-
tu lappuses,“ saka LMB 2019 žūrijas 
locekle, muzikoloģe, Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas Muziko-
loģijas katedras vadītāja – Ieva Rozen-
baha. „Jāizceļ mūsu Operas orķestra 
veikums un solisti, sevišķi solistes Ilo-
na Bagele, Aira Rūrāne, Evija Martin-
sone, Kristīne Gailīte, Laura Grecka, 

Ieva Parša, Inga 
Šļubovska-Kancē-
viča un Marlēna 
Keine.“

L e o n a r d a 
Bernsteina mū-
zikla Vestsaidas 
stāsts iestudējums 
tapa sadarbībā ar 
Cēsu Mākslas fes-
tivālu, Liepājas 
Simfonisko orķes-
tri, diriģentu And-
ri Pogu un režisoru 
Viesturu Kairišu. 
Leģendārā ame-
rikāņu meistara 
dzirkstošā un kon-
trastiem cauraustā skatuves darba rū-
pīgi veidotais iestudējums izvērtās par 
festivāla emocionālo un māksliniecis-
ko kulmināciju. Solisti – Daumants 
Kalniņš, Rihards Mačanovskis, An-
sis Bētiņš, Rūta Dūduma, un ārvalstu 
mūziklu zvaigznes – Vanesa Bekera, 
Endrū Bidlaks un Sigalita Feiga, kā arī 
koris Kamēr... pārliecināja ar aizrautī-
gu un nevainojamu sniegumu. 

Pirms vairāk nekā simt gadiem 
rakstītā Raiņa luga Spēlēju, danco-
ju vēsta par liesmojošu enerģiju, kas 
modina un, uzveicot ļaunumu, ved 
uz gaismu. Raiņa lugas iedvesmotā 
Imanta Ziedoņa un Imanta Kalniņa 
1977. gadā radītā opera savulaik bija 
nozīmīgs enerģijas lādiņš. Muzikolo-
ģe Ieva Rozenbaha: „Kas ir Spēlēju, 
dancoju šodien? Jauniestudējums uz 
operas skatuves piedāvā laikmetīgu 
idejas šķetinājumu, darbību risinot 
pavisam nesenā pagātnē, konkrētā 
laikā un vietā – Rīgas pilī 2013. gada 
20. jūnija ugunsgrēkā un drīz pēc tā, 
aktualizējot Raiņa lugu ar simbolu 
valodu un daudznozīmīgajām mīk-

lām mūslaiku vidē un sabiedrībā. 
Iestudējuma radošā komanda visās 
izpausmēs ir bijusi savos uzdevumu 
augstumos: līdzās diriģentam Mār-
tiņam Ozoliņam un režisorei Lau-
rai Grozai-Ķiberei jāmin scenogrāfs 
Miķelis Fišers, kostīmu māksliniece 
Kristīne Pasternaka, kustību režisors 
Rūdolfs Gediņš un citi. Imanta Kal-
niņa nebūt ne viegli īstenojamā mū-
zikas valoda operas solistu, kora un 
orķestra sniegumā skan dzīvi, smalki, 
pārliecinoši.“

Balvu pasniegšanas ceremonija 
notiks 25. februārī Latvijas Nacionā-
lajā operā pl. 19.00. Pasākumu tiešrai-
dē atspoguļos Latvijas Radio 3 Kla-
sika pl. 19.00 un Latvijas Televīzijas 
1. kanāls atliktajā tiešraidē pl. 21. 20.

Lielā mūzikas balva (LMB) ir aug-
stākais Latvijas valsts apbalvojums 
mūzikā, kuru organizē Latvijas Re-
publikas Kultūras ministrija un VSIA 
Latvijas Koncerti.

Rinta Bružēvica
„Latvijas Koncertu“

sabiedrisko attiecību speciāliste

„Karmeliešu dialogi“.

FO
TO

 A
gn

es
e 

Ze
lti

ņa

„Vestsaidas stāsts“.
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„Spēlēju, dancoju“.
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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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2019. gada 9. no-
vembrī, Klīvlandē, 
notika gadskārtējā Zie-
meļamerikas 3x3 pado-
mes sēde. Tajā piedalījās 
Garezera 3x3 vadītājas 
Maija Zaeska, Daiga 

Rūtiņa un Larisa Kaļiņa, Katskiļu 
3x3 vadītāja un padomes priekšsēde 
Ingrīda Jansone, Kanādas 3x3 vadī-
tāja Dace Veinberga, padomes sek-
retāre un kasiere Maira Bundža un 
padomes locekles Lilita Spure, Lai-
la Medne un Līga Ruperte. Uz brīdi 
sēdē piedalījās arī Garezera un Kanā-
das 3x3 dalībniece Anda Prātiņa un 
Kanādas 3x3 dalībniece Inga Grīna. 
Daļai no padomes loceklēm pirms-
sēdes vakarā bija izdevība apmeklēt 
Muktupāvelu koncertu Klīvlandē un 
baudīt vietējās sabiedrības viesmīlību.

Sēdes dalībnieces priecājās par to, 
ka šogad 3x3 kustībā nākušas klāt di-
vas nometnes vai saieti. Norvēģijā 3x3 
notika pirmo reiz. Kanādā nometnes 
notika 2002. un 2003. gadā un darbī-
bu atsāka šogad. Mēs augam – pasaulē 
pavisam kopā ir vienpadsmit 3x3. Šo-
gad notika 10 nometnes/saieti – 2 Lat-
vijā, 2 – ASV, 2 – UK un pa vienam 
Austrālijā, Īrijā, Norvēģijā un Kanādā. 
3x3 Vācijā notika 2018. gadā un notiks 
atkal 2020. gadā.

Visiem 3x3 ir kopīgi mērķi un pa-
matīpašības. Galvenajos vilcienos visi 
3x3 arī seko kopīgām darbības vadlī-
nijām. 1981. gadā Garezerā iesāktais 
turpinās. Sēdē nosprieda vadlīnijas 
rūpīgi izskatīt un pārstrādāt dažus 
punktus, lai tie elastīgāk atbilstu dažā-
dām situācijām. 3x3 padomes darbojās 
Latvijā, Ziemeļamerikā, Austrālijā, 
Lielbritānija un Īrijā. Katras padomes 
uzdevums ir gādāt par nometņu/saietu 
vadītāju apzināšanu un viņu darbības 
atbalstīšanu, saieta sekmju izvērtēša-

nu un secinājumu ievērošanu 
turpmākajā darbībā.

Ar lielu interesi un atzinī-
bu sēdes dalībnieces uzklausī-
ja Daces Veinbergas ziņojumu 
par mini 3x3 Tērvetē. Nomet-
ne bija ļoti sekmīga. Tā ilga 
3½ dienas un tajā piedalījās 
100 dalībnieku. Vispopulārā-
kā ievirze bija Dziedāšana, ko 
vadīja Zane Šmite, dziedātāja, 
etnomuzikoloģe un vokālā pe-
dagoģe. Labi apmeklētas bija 
arī citas ievirzes – koklēšana, 
literatūra un dažādi rokdarbi. 
Bērnu nodarbības vadīja jau-
nieši, virtuves darbinieki bija 
brīvprātīgie no Tērvetes.

Par Garezera 3x3 ziņoja 
Maija Zaeska. Nometnē bija 
159 dalībnieki, 34 no tiem bēr-
ni. Nometnes programmā bija 
deviņas amatnieku ievirzes un 
četras pārrunu ievirzes. No pēdējām 
loti populāra jau otro gadu pēc kārtas 
bija Latviskā dzīves ziņa dievturīgā un 
kristīgā skatījumā, kuru atkal vadīja 
Gundega Puidza, bet šogad mūžībā 
aizgājušo līdzvadītāju Richardu Spu-
ri aizstāja Latvju dievturu sadraudzes 
vadone Ilze Kļaviņa un kā lektors 
piedalījās katoļu priesteris no Kur-
zemes – Andris Vasiļevskis. Bērnu 
nodarbības trīs vecuma grupās vadīja 
4 audzinātāji ar 8 palīgiem. Garezera 
3x3 cenšas piesaistīt pēc iespējas vai-
rāk jauno ģimeņu veidojot interesantas 
un daudzpusīgas bērnu programmas. 
Bieži tiek gādātas nodarbības arī va-
karos lai vecāki varētu piedalīties 
vakara programmās. Nometnes avīzi 
veidoja Sams Knochs ar palīgiem.

Ingrīda Jansone, Katskiļu 3x3 va-
dītāja, ziņoja, ka nometnē bija 92 da-
lībnieki, no tiem 2 bērni un 2 pusaudži. 
Programmā bija piecas pārrunu ievir-

zes un sešas amatnieku ievirzes, plus 
kalnā kāpšanas ievirze. Ļoti populāra 
bija Vēstures ievirze Ojāra Spārīša 
vadībā. Gundega Puidza piedalījās 
arī Katskiļu 3x3 vadīdama ievirzi Ga-
rīgums latviešu būtībai: sirdsbalsī, 
tradīcijā un kustībā. Nometnes avīzes 
redaktore bija Maira Bundža.

Līga Ruperte ziņoja par 3x3 ār-
pus Ziemeļamerikas. Garezera 3x3 
2020. gadā svinēs 40 gadu pastāvēša-
nas jubileju, Latvijas 3x3 – 30 gadu. 
Pievienots pārskats par visiem 3x3 
pasaulē. Liela pateicība pienākas LV 
Kultūras ministrijai, kura finansiāli 
atbalsta visus 3x3. Jaunais Kultūras 
ministrs Nauris Puntulis viesojoties 
Jaunpils 3x3 izteica atzinību 3x3 un 
solīja KM atbalstu arī turpmāk.

Līga Ruperte,
Ziemeļamerikas 3x3 padomes locekle, 

3x3 globālā koordinatore
Laikrakstam „Latvietis“

var ietekmēt Latvijas tautsaimniecisko 
attīstību no tālienes.“

PBLA pauda atbalstu Valsts pre-
zidentam nostājā par Latvijas mediju 
telpas piederības stiprināšanu Eiropas 
kultūrtelpai, tādējādi sekmējot Latvi-
jas iedzīvotāju iekļaušanos kopējā Ei-
ropas informatīvajā telpā, kā arī tika 
uzsvērta diasporas un trimdas mediju 
nozīme.

Sarunā tika pievērsta uzmanība arī 
Diasporas konsultatīvās padomes dar-
bībai un PBLA sadarbībai ar Latvijas 
valsts pārvaldes iestādēm diasporas 
izglītības u.c. nozīmīgos jautājumos.

PBLA pārstāvēja priekšsēde 
Kristīne Saulīte, vicepriekšsēdis, 
Amerikas Latviešu apvienības vi-

cepriekšsēdis Mārtiņš Andersons, 
izpilddirektors Raits Eglītis un pār-
stāvniecības Latvijā vadītājs Jānis 

Andersons.
LV prezidenta kanceleja

18.02.2020.

Prezidents atzinīgi vērtē PBLA
Turpinājums no 1. lpp.

No kreisās: Andris Teikmanis, prezidents Egils Levits, Solveiga Silkalne, Jānis 
Andersons, Kristīne Saulīte, Mārtiņš Andersons.
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Trīsreiztrīs turpina augt!
Notiek gadskārtējā Ziemeļamerikas 3x3 padomes sēde
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Pirmā rindā no kreisās: Līga Ruperte, Ingrī-
da Jansone. Otrā rindā: Larisa Kaļiņa, Dai-
ga Rūtiņa, Lilta Spure, Maira Bundža. Trešā 
rindā: Laila Medne, Maija Zaeska, Dace Vein-
berga.
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C e t u r t d i e n , 
2020. gada 6. februārī, 
pie manis ir Līga Raks-
tiņa. Viņa ir viena no 
pirmajām Vītolu Fonda 
stipendiātēm un viņu es 
atceros jau no dažiem 
pirmajiem Vītolu Fonda 

sarīkojumiem. Viņa bija viena no ak-
tīvajiem jauniešiem un sarīkojumos 
vienmēr kaut ko darīja. Viņa ir arī Vī-
tolu kunga stipendiāte. Saprotams, ka 
par Vili Vītolu es varētu uzrakstīt grā-
matu par viņu vien, bet šī ir grāmata 
par Vītolu Fonda stipendiātiem, tādēļ 
par Vili Vītolu būs tikai īsumā.

Vilis Vītols ir trimdas latvietis, 
kurš gandrīz ar visu ģimeni ir atgrie-
zies Latvijā jau diezgan ātri pēc ne-
atkarības atgūšanas. Viņš ir dzimis 
1934. gadā Rīgā, kara laikā nonācis 
Vācijas bēgļu nometnē Eslingenā, bet 
trimdas visilgāko laiku pavadījis Ve-
necuēlā, kur pēc ģimnāzijas beigšanas 
studēja Venecuēlas universitātē inže-
nieriju. 1961. gadā apprecējās ar Mar-
tu Grīnšteini, un vienu gadu ar Forda 
stipendiju studēja Pitsburgā.

1964. gadā kopā ar tēvu izveidoja 
projektēšanas biroju Oficina Ing. Vi-
lis Vitols, S.A., kas drīz pēc tam sāka 
būvēt pašu firmai piederošas dzīvok-
ļu mājas. Līdz tēva nāvei 1984. gadā 
bija uzceltas un pārdotas vairāk nekā 
70 ēkas ar aptuveni 5000 dzīvokļiem, 
birojiem un veikaliem. Vilis Vītols ak-
tīvi iesaistījās trimdas latviešu sabied-
riskajā darbā: darbojās Venecuēlas un 
Dienvidamerikas Latviešu apvienībās 
un bija arī Pasaules Brīvo Latviešu 
Apvienības (PBLA) valdes loceklis un 
no 1992. līdz 1999. gada sākumam pil-
dīja Latvijas Republikas goda konsula 
pienākumus Venecuēlā.

1999. gadā Vilis Vītols ar ģi-
meni pārceļas uz dzīvi Latvijā, kur 
2002. gadā nodibina Vītolu Fondu, bet 
2005. gadā kopā ar vēl 12 paziņām un 
Kokneses pašvaldību nodibina nodibi-
nājumu Likteņdārzs.

Vilis Vītols ir apbalvots ar Vene-
cuēlas Diego de Losada ordeni (2. kla-
ses) par darbu saimniecības jomā, un 
ar Juan Crisostomo Falcon ordeni kā 
Latvijas goda konsuls. 2003. gadā ap-
balvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Bet šodien viņa stipendiāte Līga 
Rakstiņa ir atnākusi pie manis un pa-
stāstīs par savām studijām un dzīvi 
pēc tām:

„Es esmu Līga Rakstiņa un nāku 
no Latgales, no Balvu novada, nelie-
la ciematiņa – Tilža. Esmu dzimusi 
1985. gadā. Tilžā pabeidzu pamatsko-
lu un vidusskolu, kur no priekšmetiem 
visvairāk interesēja matemātika. Līdz 
ar to mans mērķis dzīvē bija kaut ko 
darīt ar cipariem un skaitļiem. Uzau-
gu kopā ar mammu un māsu, jo mūsu 

tētis ir miris. Pēc vidusskolas iestājos 
Latvijas Universitātē, Ekonomikas un 
vadības fakultātē, kur ieguvu baka-
laura grādu. Pēc tam ieguvu maģistra 
grādu finanšu ekonomikā.

Jau vidusskolā un arī visus stu-
diju gadus izmantoju dažādas iespē-
jas, kur varēju palīdzēt ar brīvprātīgo 
darbu. Palīdzēju gan vetklīnikā, gan 
dzīvnieku patversmēs, un, tā kā fonds 
atbalstīja mani, tad gāju palīgā arī Vī-
tolu fondam. Esmu piedalījusies dažā-
dos brīvprātīgos pasākumos, ieskaitot 
Skolēnu un jauniešu dziesmu svētku 
organizēšanā, NATO pasākumu orga-
nizēšanā un citos lielākos un mazākos 
pasākumos. Uzskatu, ka brīvprātīgais 
darbs priekš nākotnes sniedz ļoti lielas 
iespējas gan mācīties tajā laikā, gan 
arī paplašināt savu redzes loku un arī 
iegūt dažādas praktiskās iemaņas nā-
kotnei.

Šobrīd strādāju kuģniecības uz-
ņēmumā, esmu analītiķis. Uzņēmumā 
strādāju jau 13 gadus, bet esmu no-
mainījusi dažādas pozīcijas. Iepriek-
šējā biju kā pārdošanas vadītāja, bet 
nesen to nomainīju uz analītiķa darbu, 
jo darbs ar cipariem man vienmēr ir 
paticis labāk.

Arī šobrīd papildu darbam brīva-
jā laikā mēģinu darboties brīvprātīgi, 
un galveno laiku man aizņem Pasau-
les latviešu jaunatnes semināru 2x2 
organizēšana. Jau kopš 2015. gada, 
kad tas pirmo reizi notika Latvijā. To 
mēs kopīgi ar Lieni Dindoni, kura arī 
ir atgriezusies no Amerikas un tagad 
dzīvo Latvijā, un citiem aktīvistiem 
realizējām, ka 2x2 nometnes atdzimst 
un ka tās tagad tiek organizētas arī 
Latvijā. To mums izdevās atjaunot pēc 
vairākiem gadiem, kad nometne nebija 
notikusi.

2x2 nometne ir domāta jauniešiem 
no 18 līdz 30 gadiem ar domu, lai sa-
nāktu kopā latviskā garā, izglītotos, 
veidotu sadarbības un draudzības uz 

mūžu. Tas ir arī iemesls, kāpēc es to 
daru, jo es tam redzu jēgu, cik daudz 
mēs visi kopā varam sasniegt un rea-
lizēt. Tur tiekas jaunieši no diasporas 
un no Latvijas. Mēs kopīgi realizējam 
dažādus pasākumus, veidojam bizne-
sa saites, cits atrod sev darba devē-
ju šajā nometnē, cits izlemj par kādu 
citu dzīves mērķi. Vislielākais prieks, 
protams, ir par tiem gadījumiem, kad 
kāds no diasporas jauniešiem izvēlas 
saistīt vairāk vai pamēģina palikt uz 
dzīvi Latvijā. 2x2 nometnes ir jēgpil-
na kopā būšana. Mūsu mērķis ir, lai 
šajā pasākumā puse jauniešu būtu no 
Latvijas un puse no diasporas, jo tad 
viņi viens otru izjūt, un rodas dažādas 
sadarbības.

Arī šogad mums būs četri dažā-
di pasākumi – trīs notiks Latvijā un 
viens notiks Vācijā. Sākumā mums 
bija svarīgi, lai vismaz viena nomet-
ne gadā būtu Latvijā, kad mēs dodam 
iespēju latviešiem, kas šobrīd nedzīvo 
Latvijā, atbraukt un redzēt īsto Latvi-
ju, bet tagad esam paplašinājušies un 
organizējam šis nometnes arī citās 
valstīs. Pagājušā gadā viena nomet-
ne bija Kanādā pēc turienes dziesmu 
svētkiem.

Es darbojos 2x2 padomē, un esmu 
visām nometnēm kā finansiste, atbildu 
par visām naudas lietām. Arī vairā-
kām nometnēm esmu administrators, 
kur reģistrēju dalībniekus utt. Uz 2x2 
nometnēm iespēju robežās piedāvājam 
arī bezmaksas vietas Vītolu fonda sti-
pendiātiem. Vienmēr nometnēs prie-
cājos satikt tos, kas šobrīd ir Vītolu 
fonda stipendiāti. Uzskatu ka šie jau-
nieši, kas tagad ar Vītolu fonda stipen-
dijām studē, un tie, kas piedalās 2x2 
nometnēs, ir tie jaunieši, kuri veidos 
Latvijas nākotni.

Es personīgi esmu ļoti pateicīga 
Vītola kungam par savu stipendiju, ko 

Trimdas izskolotie (12)
Līga Rakstiņa

Līga Rakstiņa.
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1944. gada vasarā 
„Brūveros“

Arī šīs vasaras sā-
kumā aizbraucu uz Brū-
veriem. Manā Apgādes 
grāmatiņā ir atzīme, 

ka Brūveru mājās esmu pierakstīts 
1944. gada 3. maijā. Apstākļi kopš 
iepriekšējā gada bija mainījušās. Aus-
trumu fronte jau tuvojās Latvijas robe-
žām. 6. un 7. aprīlī bija smagi bombar-
dēta Rēzekne.

Klajumā starp Miķelānu sādžu 
un Siliņu-Viesītes dzelzceļa līniju 
bija ierīkots lidlauks. Tur bija redza-
mi Heinkel He 111 – vidēja lieluma 
bumbvedēji, kurus lietoja nakts lidoju-
miem virs austrumu frontes. Pikējošie 
bumbvedēji U 87 (stukasi). Iznīcinātā-
ji Focke-Wulf Fw 190 un Messersch-
mitt Bf 109. Ejot no Brūveriem uz Si-
liņu staciju vai Biržu centru, mēs brīvi 
varējām šķērsot lidlauku un vērot lid-
mašīnas.

Uz Brūveru zemes bija novietota 
stacionāra radara stacija, ne vairāk 
kā metrus 200 no mājas. To apkalpo-
ja 8 – 10 cilvēku liels personāls. Ap-
kalpei bija uzbūvēta baraka, nedaudz 
ierakta zemē un apkārt ar kādu met-
ru augstu zemes valni. Radara antena 
savā izskatā pārāk daudz neatšķīrās no 
tagadējo radaru antenām – konkāvs 
disks ap metru vai nedaudz vairāk 
diametrā. Visam apkārt dzeloņdrāšu 
žogs.

Apkalpe bija ļoti draudzīga. Lab-
prāt gāja uz apkārtējām mājām paēst 
un arī pastrādāt. Esmu vairakkārt bijis 
viņu barakā un dzeloņdrāšu žoga iekš-
pusē ar zirgu grābekli savācis nopļau-
tu āboliņu. Uz mūsu māju nāca pats 
galvenais speciālists. Strādāt gan viņš 
negribēja. Labprāt runājās ar saimnie-
ci, kas labi pārvaldīja vācu valodu, gan 
ar stipru Berlīnes akcentu.

Rakstot par notikumiem pirms 76 
gadiem, es sāku šaubīties vai tas nebija 
jau 1943. gada rudenī, kad sāka ierīkot 
Biržu lidlauku un radara staciju uz 
Brūveru zemes, bet ne pie kādas atzi-
ņas nenonācu.

Zināja stāstīt, ka netālajos mežos 
esot redzēti padomju partizāni. Tos 
komandējot kādreizējais Jēkabpils 
apriņķa partijas 2. sekretārs Otomārs 
Oškalns, kas līdz ar citiem komunis-
tiem aizbēga uz Padomju Savienību, 
bet tagad esot iefiltrēts atpakaļ Latvijā 
vadīt padomju partizānus un izpelnī-
ties arvien augstākas padomju mili-
tārās pakāpes. Partizāni sagūstīja un 
nošāva jau agrāk pieminēto mežsargu, 
kas mums pirms pusotra gada ierādīja 
cirsmu malkas sagādei. Ap radara sta-
ciju naktīs arvien patrulēja kāds kara-

vīrs ar ļoti niknu suni.
Svētdien, 4. jūnijā, vēl biju aiz-

braucis uz Jēkabpili noskatīties māti 
spēlējot Slinkās sievas izrādē, kura 
kļuva par Jēkabpils teātra pašu pēdējo 
izrādi.

6. jūnijā Brūveros atskrēja mūsu 
vācietis, satraukti saukdams: Invasion, 
Invasion. Invāzija, invāzija.

Tuvojoties manai piecpadsmitajai 
dzimšanas dienai, aizbraucu uz Ābelī-
tēm. Nekāda liela svinēšana jau nebija. 
Dažas dienas pēc manas dzimšanas 
dienas bija krievu uzlidojums Jēkabpi-
lij. Atceros, ka pamodināts no miega, 
nobijies ilgāku laiku stāvēju pagraba 
durvīs. Nākošajā rītā aizbraucu uz 
Jēkabpili. Normāli baltā apriņķa val-
des ēka bija nokrāsota gandrīz melna. 
Kāda bumba bija nokritusi mūsu netā-
lajā ģimenes dārziņā. Tas bija šķembu 
nopļauts.

Tā kā biju sasniedzis 15 gadu ve-
cumu, tad varēju izņemt pasi. 20. jūlijā 
Jēkabpils policijas priekšnieks man iz-
deva zaļganas krāsas Personas Aplie-
cību vācu un latviešu valodās.

Bēgļu gaitās
1944. gada jūlija otrā pusē aus-

trumu fronte jau tuvojās Jēkabpilij. Ja 
negribējām piedzīvot otrreizējo bo-
ļševiku okupāciju, bija jādodas bēgļu 
gaitās. Apmešanās vietu Rīgā mums 
piedāvāja tēva šefs Bruno Plaude 
(Lauksaimniecības ģenerāldirekcijas 
Lopkopības daļas vadītājs) savā dzī-
voklī Alfr. Rozenberga (tagad Raiņa 
bulvāra) gatvē 33 – 4. Viņa dzīves-
biedre, Jelgavas Lauksaimniecības 
akadēmijas docente Liene Plaude, 

bija pieņēmusi darba piedāvājumu Al-
berta Universitātē Kēnigsbergā un ar 
dēlu jau laikus pārcēlusies tur. Plaudes 
dzīvoklis bija ēkas ceturtajā stāvā. Pir-
majos 3 stāvos bija Bellevue viesnīca. 
Tagad bijušajās viesnīcas telpās ir res-
torāns.

Dažas dienas pēc 20. jūlija ar man-
tām, ko varējām salikt uz velosipēda, 
kuru pārmaiņus ar tēvu gan stūmām, 
gan stūrējām. Arī mātei bija kāds ma-
zumiņš uz muguras. Tā nokļuvām 
Krustpilī, kur vēl varēja iekāpāt vil-
cienā uz Rīgu.

Nodzīvojuši pāris dienas Rīgā, 
devāmies atpakaļ uz Jēkabpili vēl pēc 
dažām mantām. Šoreiz ar vilcienu uz 
Ērgļiem. Pie pašas Ērgļu stacijas, no 
Rīgas braucot kreisajā pusē, bija mana 
krusttēva Kārļa Svīķa, Ērgļu rajo-
na lopkopības instruktora, divstāvu 
māja. Tur pārgulējām nakti. Gadus 
vēlāk, esot uz īsu brīdi pie Ērgļu sta-
cijas, mēģināju sameklēt mana krust-
tēva māju vai vismaz bijušās mājas 
vietu. Neko nevarēju atrast. Augusta 
beigu smagajās Ērgļu kaujās bija cie-
tusi stacija, un jaunā stacija uzbūvēta 
citā vietā.

Krusttēvs izkārtoja, ka nākošajā 
dienā ar zirga pajūgu caur Pļaviņām 
mūs aizveda uz Ābeļu pagasta Ābe-
lītēm. 29. jūlijā vēlreiz atgriezāmies 
atpakaļ Jēkabpils dzīvoklī, lai vēl pa-
ņemtu kādas mantas. Atkal sakrāvuši, 
ko vien varējām uz velosipēda, tādā 
pašā veidā stūmāmies uz Pļaviņām, 
jo Krustpilī vilcienos vairāk nevarēja 
tikt. Pļaviņās mums laimējās ierāpties 

Atmiņas par vācu okupācijas laiku Latvijā (5)
Turpinājums „Bērnības un pusaudža gadu atmiņām“
Noslēgums. Sākums LL580, LL581, LL582, LL583.

 
Turpinājums 13. lpp.

1944. gada pase.
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vienā preču vagonā un nokļūt Rīgā. 
Rīgā ieradāmies tieši tad, kad pār til-
tiem plūda bēgļu masas no Jelgavas.

Starplaikā Bruno Plaude bija dabū-
jis rīkojumu pārcelties uz Liepāju par 
Lauksaimniecības Ģenerāldirekcijas 
pilnvaroto Kurzemē. Viss dzīvoklis 
bija mūsu rīcībā. Iemantojām arī Plau-
des kalponi Duņu. Jēkabpils krita krie-
vu rokās 9. augustā.

Ar Duņu aizbraucām uz Rīgas Jūr-
malu nopirkt ogas. Rīgas Jūrmalu vēl 
nebiju redzējis. Neatceros, kādas ogas 
tajā laikā vēl bija dabūjamas, bet, ka 
ogas vēl bija, liecināja papildu cukura 
devu piešķiršana ievārījumu gatavoša-
nai.

Rīgā vēl darbojās cirks. Kā jau 
visi laucinieki, kas iebrauca Rīgā, tā 
arī mēs aizgājām uz cirku. Rīgas cir-
kā nekad nebiju bijis. Biju gan redzējis 
ceļojošo cirku Pļaviņās.

Man arī bija izdevība noska-
tīties Drāmas (Nacionālajā) teātrī 
M. Zīverta Ķīnas Vāzes izrādi. Sēdē-
ju pašā pirmajā rindā. Cērpa kundzi 
spēlēja Ludmila Špīlberga, Liliju – 
Milda Zīlava, Ellu – Ņina Melbārde 
un Leksīti – Maiga Damroze. Ja pie-
skaita Damrozi, tad uz skatuves bija 
četras mūsu augstākā ranga aktrises. 
Varbūt viena no retajām reizēm, kad 
Zīlava un Melbārde spēlēja vienā iz-
rādē. Jēkabpilī redzētais Viļa Segliņa 
lugas inscenējuma izkārtojums ne ar 
ko neatšķīrās no Rīgā redzētā. Neat-
ceros, kāpēc māte nebija līdzi atnā-
kusi, jo viņa taču Jēkabpilī spēlēja 
Cērpa kundzi.

Aizgājām arī uz hipodromu. Vēl 
sestdienās vai svētdienās notika rik-
šošanas sacensības. Darbojās arī to-
talizators. Vienu reizi uzlikām dažas 
markas uz nepareizo zirgu un neko 
nevinnējām. Hipodroms bija tagadējās 
Skonto halles galā. Uz to varēja no-
kļūt, ejot pa tagadējo Antonijas ielu, 
kas vācu okupācijas laikā saucās par 
Ernsta fon Bergmaņa ielu (Ernst von 
Bergmann Straße).

Vai toreiz varējām iedomāties, ka 
50 gadus vēlāk nopirksim dzīvokli 
Antonijas/ Dzirnavu un Alberta ielas 
stūra ēkā (Antonijas ielā 13)?

27. jūlijā bija sākusies 1927. un 
1928. gadā dzimušo jauniešu iesauk-
šana gaisa spēku izpalīgos. No pazīs-
tamajiem bija iesaukts Uldis Gosts, 
tēva kolēģa dēls un labs paziņa jau 
kopš Madonas laikiem un arī Mado-
nas fotogrāfa Bērziņa dēls Vilnis. 
Vairāki mani Jēkabpils skolas biedri 
bija iesaucamos gados, bet neviens ne-
bija iesaukts, jo iesaukšana Jēkabpils 
apriņķi neskāra.

Augusta sākumā cilvēkiem, kas 
nevēlējās piedzīvot vēlreizēju boļše-
viku okupāciju, radās iespēja izbraukt 
uz Vāciju. Pirmais transports, gan ti-
kai ar visprominentākajām personām, 
atstāja Rīgu ar Monte Rosa 4. augustā, 

nākošais ar to pašu kuģi 9. augustā. 
Tiem sekoja citi transporti. Tajā laikā 
mēs pat nedomājām par Latvijas atstā-
šanu.

Divas reizes braucu uz Bolderāju 
apciemot mātes brāli Arturu ar ģi-
meni. Vilcienam ejot gar Spilves lid-
lauku, redzēju gaisa spēku izpalīgus 
apmācoties pie zenītartilērijas ložme-
tējiem. Atzīstos, ka labprāt būtu bijis 
viņu vidū! Mātes brālis līdz pirmajai 
boļševiku okupācijai kā virsdienesta 
seržants bija dienējis uz mūsu ka-
raflotes kuģa Viestura. Pie viņiem 
dzīvoja kādreizējais flotes leitnants 
Kiršteins. Abi regulāri klausījās an-
gļu valodas raidījumus, kas šķietami 
nāca no Zviedrijas. Viņi bija pārlieci-
nāti, ka zviedri neļaušot boļševikiem 
okupēt Latviju. Lai nedomājot par 
bēgšanu no Latvijas. Teica: „Guntar, 
tikai uz laiku būs jāpaslēpjas mežā!“ 
Kas varēja būt šo maldinošo raidīju-
mu autors?

Dzīvošana Rīgā ar katru dienu kļu-
va nepatīkamāka. Vīriešus un sievie-
tes mobilizēja nocietinājumu darbiem. 
Turpinājās iesaukšana gan leģionā, 
gan darba dienestā. Vēl gan notika te-
ātru izrādes un daži koncerti, bet jau 
tajā pašā laikā Rīgas iedzīvotājus un 
bēgļus aicināja evakuēties uz provin-
ces pilsētām. Pēc 13. augusta, kad at-
guva zemes ceļu uz Kurzemi, Latvie-
šu pašpārvalde aicināja visus tos, kuru 
palikšana Rīgā darba ziņā nav sevišķi 
nepieciešama, brīvprātīgi izbraukt uz 
Lejaskurzemi – Liepājas, Ventspils, 
Kuldīgas, Talsu un Aizputes apriņ-
ķiem.

Bet ko mēs darījām? Saņēmuši 
tēva brāļa uzaicinājumu, mēs ar māti 
un tēva kolēģi Konrādu Tolu, aiz-
braucām pretējā – Rūjienas virzienā 
uz Naukšēnu pagasta Kalna Mūļām. 
Īsto datumu neatceros, bet tas varē-
ja būt augusta otrajā pusē. Naukšēnu 
pagasta valdē esam pierakstīti ar pa-
gaidu dzīves vietu Kalna Mūļu mājā 
10. septembrī, t.i., datumā, kad pases 
aizvestas uz pagasta valdi. Tēvam 
darba dēļ bija jāpaliek Rīgā. Atska-
toties, cik tas bija neprātīgi doties 

Rūjienas virzienā! Pēc nedēļas vai ne-
daudz ilgāk Konrāds Tols aizbrauca 
atpakaļ uz Rīgu.

Mēs ar māti palīdzējām lauku 
darbos. Kādas dienas padzīvojām arī 
Kalniešos, kādus kilometrus divus no 
Mūļām. Tur saimniekoja mana tēva 
pamāte, kas bija arī mana krustmāte. 
Ar viņas meitu, mana tēva pusmāsu, 
pat kopīgi kulstījām linus. Krustmāte 
man uzdāvināja ziemā apsolīto uzval-
ka drānu.

Septembra sākumā tēvs atbrauca 
mūs apciemot. Tagad viņa galvenais 
darbs bija evakuēt vaislas lopus no bo-
ļševiku apdraudētiem apgabaliem.

Tajās dienās Muļās bija labības 
kulšanas talka. Pašgājēja lokomobile 
ar kuļamo mašīnu bija, bet nebija ne-
viena piedzīvojuša labības ielaidēja. 
Mašīna vairāk aizrijās, nekā mierīgi 
kūla. Lai gan tēvs nebija tādu darbu 
darījis kādus 20 gadus, viņš kāpa uz 
kuļamās mašīnas un divās dienās ielai-
da visu Mūļu labību mašīnai ne reizi 
neaizrijoties.

Dzīve Mūļās turpināja ritēt gan-
drīz vai normāli. Man pat bija jāaizved 
uz Rūjienu nodot nodevās paredzē-
to aitu. Ap septembra vidu jau kļuva 
skaidrs, ka, ja negribēs piedzīvot vēl-
reizēju padomju okupāciju, būs jādo-
das bēgļu gaitās.

Lai kopīgi dotos bēgļu gaitās, Mū-
ļās, viens no otra neatkarīgi, ieradās 
jau divi izbēgušie – Kļaviņš un viena 
dāma, kuru saukšu par N. kundzi, jo 
ne viņas uzvārdu, ne vārdu neatceros. 
Iespējams, ka viņi bija tantes Veras at-
tālāki radinieki, vai arī tikai paziņas.

Bez Kļaviņa palīdzības būtu bijis 
gandrīz neiespējami no Mūļām iz-
braukt. Grūti bija ticēt, ka bagātajās 
Mūļās nebija pietiekoši grožu zirgu 
iejūgšanai un vezumu sasiešanai. Tos 
visus dažās dienās novija Kļaviņš.

Līdzi ņemamai pārtikai kāva gan 
cūkas, gan kādus citus lopus. Bija jā-
sacep maize ilgākam laikam. Te atkal 
N. kundzes palīdzība bija neatsvera-
ma.

Atmiņas par vācu laiku... (5)
Turpinājums no 12. lpp.

 
Turpinājums 14. lpp.

Tā 2000. gadā izskatījās ēka Raiņa bulvārī 33, kur dzīvojām pēc izbēgšanas no 
Jēkabpils.
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14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Otrdien, 2020. gada 25. februārī

Mūļas atstājām par vēlu. Jau pa-
rādījās vācu armijas vezumnieki ar 
savām krievu draudzenēm ratos. Tas 
nozīmēja, ka fronte ir pavisam tuvu.

23. septembrī ar 3 smagi piekrau-
tiem vezumiem Mūļas atstāja 9 cilvēki: 
5 Pētersoni (krusttēvs Voldemārs un 
tante Vera ar bērniem Modri, Jausmu 
un Ati), Kļaviņš, N. kundze un mēs ar 
māti. Vienā no vezumiem bija iejūgta 
nesen no Ķoņu pagasta Kalna Kliņ-
ģeriem nopirktā jaunā ķēvīte. Te nu 
sākās mūsu problēmas. Pēc pavisam 
īsa laika jaunā ķēvīte atteicās smago 
vezumu vilkt. Gribot, negribot daļa 
mantu bija jāpārkrauj pārējos divos ve-
zumos. Tad neviens vairs nevarēja uz 
brītiņu iesēsties ratos, lai atvieglinātu 
kājas. Viss ceļš bija jānostaigā kājām. 
Boļševiki ienāca Rūjienā jau nākošajā 
dienā – 24. septembrī.

Bijām plānojuši Salacu šķērsot 
pie Mazsalacas, bet armijas satiksme 
bija tik dzīva, ka tas nebija iespējams. 
Tamdēļ devāmies ziemeļu virzienā. 
Drīz mūs ar velosipēdu atstāja Kļa-
viņš. Nakti pārgulējām pie kāda siena 
šķūņa.

Braucot caur Aloju, izlaidām 
N. kundzi, kurai tur dzīvoja kāda pa-
ziņa. Turpinājām braucienu Limbažu 
virzienā. Nakts bija ļoti nemierīga. De-
besis dārdēja no lielgabalu šāvieniem, 
bumbu sprādzieniem un bija gaišas no 
visāda veida raķetēm. Bijām noguruši. 
Turpat ceļa malā apgūlāmies. Neska-
toties uz visiem trokšņiem, aizmigām. 
Kad pamodāmies, bija pilnīgs klu-
sums. Kas noticis? Vai jau esam fron-
tes aizmugurē? Turpinājām braukt. 
Piebraucām pie vienas upes tilta. Vai 
tā bija Brasla? Pilnīgs klusums. Vai 
tilts būtu mīnēts? Tad ieraudzījām tilta 
otrā pusē vācu ložmetēju ar apkalpi. 
Tie mums meta ar roku, lai braucam 
pāri tiltam. Kāds atvieglinājums! Žēl, 
ka toreizējo sajūtu neesmu spējīgs ap-
rakstīt.

Turpinājām braukt Limbažu vir-
zienā. Ar māti runājām, ka mums 
diviem būtu jāmēģina nokļūt Rīgā ar 
vilcienu. Ar visiem pajūgiem piebrau-
cām pie Limbažu stacijas. Tur vēl stā-
vēja viens preču vilciens. Mums teica, 
ja vēlamies, varam ar to nokļūt Rīgā. 
Vilciens atiešot pēc kādas stundas un 
apstāšoties Zemgales stacijā. Paņē-
mām savas mantiņas un atvadījāmies 
no Pētersoniem. Tante mums vēl pie-
šķīra mazu gaļas gabaliņu. Ierāpāmies 
viena vagona bremžu kabīnē.

Pēkšņi parādījās krievu divmoto-
rīgs bumbvedējs un zemā lidojumā ar 
ložmetējiem sāka vilcienu apšaudīt. 
Tā kā ne pie stacijas, ne uz vilciena 
nebija vācu zenitartilērijas bateriju, 
tad bijām pilnīgi bumbvedēja varā. 
Otrā pusē stacijas ēkai bija ap 2 met-
ri dziļš, lēzens grāvis, tad visi, cik nu 
mēs bijām uz vilciena, saskrējām tur. 
Bumbvedēja pilots noteikti mēģināja 

uzbrukt vilcienam no sānu puses un 
sašaut lokomotīvi. Uzbrūkot vilcienam 
no sānu puses, mēs grāvī bijām puslīdz 
droši. Ja pilots būtu pagriezies lidma-
šīnu grāvja gareniskajā virzienā, tad 
droši es šodien šīs rindiņas nerakstītu. 
Rezultātā ne vilciens, ne lokomotīve 
un ne stacijas ēka necieta. Dega vienī-
gi salmu kaudze blakus stacijas ēkai.

Cik nu to braucēju bijām, sakāpām 
atkal vagonos. Pēc kādas pusstundas 
vilciens sāka kustēties. Kas būtu bi-
jis, ja lokomotīve būtu sašauta? Par to 
nemaz negribējās domāt. Pētersoni ar 
pajūgiem jau būtu daudzus kilometrus 
projām. Dzelzceļa sliedes līdz Limba-
žiem jau bija izartas. Krievi droši vien 
bija tikai dažu desmitu kilometru at-
tālumā.

Rakstot šīs atmiņas, būtu velti 
meklēt toreizējo Limbažu staciju un 
lēzeno grāvi. Kopš 2004. gada vilcieni 
uz Limbažiem neiet. Bijušās stacijas 
vietā tagad ir autoosta.

25. septembra vēlā vakara stundā 
vilciens apstājās Saulkrastos. Mums 
jautāja, cik tālu esot krievi. Kad tei-
cām, ka līdz Limbažiem sliedes ir 
izartas un, ka krievi jau droši vien ir 
tur. Mums teica, lai nedzenot padomju 
propagandu. Kā tas bija jāsaprot?

Kā bija solīts, tā arī notika. Rīgā 
vilciens apstājās Zemgales stacijā. 
Viss bija tumšs, kluss un mierīgs. Pa-
ņēmām savas mantas un izkāpām no 
vilciena. Tā kā visas mantas nevarējām 
aiznest uz netālo dzīvokli Alfr. Rozen-
berga un Pleskavas (Raiņa bulvāra un 
Marijas) ielas stūrī, tad dažas atstā-
jām stacijā uz sola (varbūt zem sola). 
Neticami! Bet kā tālāk lasīsim, cita 
izskaidrojuma tam nav. Tumsā uzkā-
pām 4. stāvā uz mūsu dzīvokli. Durvis 
atvēra Duņa. Par tēvu viņa neko nezi-
nāja. Mēģinājām zvanīt mātes brālim 
uz Bolderāju. Telefons nedarbojās. Ko 
darīsim? Iesim atpakaļ uz staciju pēc 
mūsu mantām.

Kāpām pa trepēm lejā. Kāds kāpa 
pa trepēm augšā. Tas izrādījās bija 
tēvs. Viņa darba vietas – Lauksaim-
niecības ģenerāldirekcijas Lopkopības 
daļas evakuācija uz Stendi bija pare-
dzēta 26. septembra rītā. Darbinieki 

jau bijuši ielādēti vilcienā Vidzemes 
stacijā. Bet tā kā vilciena atiešana nav 
bijusi paredzēta tik drīz, tad tēvs vēl 
bija nācis uz dzīvokli pārbaudīt, vai 
mēs ar māti neesam ieradušies mājās. 
Vai tā nebija neticama satikšanās? Vai 
mēs būtu no dzīvokļa gājuši ārā, ja sta-
cijā nebūtu palikusi daļa mūsu mantu? 
Ko mēs tumsā uz ielas būtu darījuši? 
Vilcienā kāpjot, tēvs teica, ka esot iz-
vilcis lielo laimestu. Visi trīs aizgā-
jām uz Zemgales staciju un paņēmām 
mūsu mantas, kas vēl tur stāvēja.

27. septembrī ieradāmies Stendes 
selekcijas stacijā. Bet jau pēc divām 
dienām atstājām Stendi un kopā ar 
Gostu ģimeni apmetāmies uz pagai-
du dzīvi Kuldīgas tuvumā Kurmāles 
Lauceniekos pie A. Balandīna. No-
turējām ģimenes apspriedi. Ar sma-
gu sirdi izšķīrāmies Latviju atstāt un 
doties tālākās bēgļu gaitās. Zviedrija 
būtu bijusi mūsu pirmā izvēle, bet tikt 
pāri uz turieni ar laivām nevarējām at-
ļauties, tik bagāti nebijām. Palika Vā-
cija. 9. oktobrī ar vilcienu no Kuldīgas 
izbraucām uz Liepāju. Apmetāmies 
Zirņu ielā 8-6 pie Aldera kundzes. 
Liepāja vēl bija pilna bēgļiem, jo, lai 
dabūtu kuģa kartes, visiem darba spē-
jīgiem vīriešiem bija jāpiedalās pie 
tranšeju rakšanas. Mēs ar tēvu bijām 
liecinieki. Kā Lauksaimniecības Ģe-
nerāldirekcijas pilnvarotais Kurzemē, 
Bruno Plaude dabūja audienci pie vācu 
policijas šefa, SS oberf īrera Šrēdera 
un panāca, ka nākošajā dienā šo pra-
sību atcēla.

Kuģa kartes bijām dabūjuši 11. ok-
tobrim, bet tā kā es saslimu ar akūtu 
kakla iekaisumu un augstu temperatū-
ru, tad līdz ostai nebūtu varējis aiziet. 
Izbraukšana bija jāatliek uz 12. ok-
tobri. Naktī bija smags krievu uzli-
dojums Liepājai. 12. oktobra vakarā 
ar M.R.S. 11 atstājām Liepāju. Starp 
765 bēgļiem uz šī kuģa bija arī Lauk-
saimniecības ģenerāldirektors J. An-
dersons un sporta žurnālists Arnolds 
Šmits.

13. oktobra rītā kuģis iebrauca Go-
tenhāfenas ostā (tagad Gdynia).

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Atmiņas par vācu laiku... (5)
Turpinājums no 13. lpp.

„Kalna Mūļas“ 1992. gadā.
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Otrdien, 2020. gada 25. februārī Laikraksts „Latvietis“ 15. lpp.

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 27. febr., plkst. 10.00 spē-
lēsim Scrabble un ēdīsim siltas pus-
dienas. Lūdzu pieteikties LAIMAS 
birojā; mēneša maksa $5.
Piektdien, 28. febr., plkst. 18.00 Lai-
mīgā stunda Tālavas kafējnīcā. Kamēr 
vēl vasara, būs BBQ vakariņas. Drau-
dzīgas cenas. Visi mīļi gaidīti!
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.
Otrdien, 3. martā, plkst. 11.30 ALB 
namā notiks ALB Rosmes pusdie-
nas. Klausīsimies ziņas no Latvijas, 
dziedāsim un ēdīsim pusdienas. Šajā 
Rosmē arī atnāks ciemos no Catalyst 
Foundation un izstāstīs kādu palīdzī-
bu var iegūt mājās (help at home). Visi 
laipni aicināti; dalības maksa $5.
Ceturtdien, 5. martā, plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 

valodā) un ēdīsim siltas pusdienas. 
Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā; 
mēneša maksa $5.
Sestdien, 7. martā, plkst. 14.00 DV 
namā O. Kalpaka un leģiona piemiņas 
sarīkojums. Viesrunātājs pulkv. Jānis 
Hartmanis. Piedalās vīru koris Dau-
gava, DV vanadžu ansamblis, J.Lin-
dbergs; pēc tam kafijas gads.
Svētdien, 8. martā, plkst. 9.30 Tāla-
vas Mazajā zālē novuss. Gaidām jau-
nus un ne tik jaunus spēlētājus. Esam 
gatavi dot padomus un palīdzību, ja 

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
25. februāris
Alma, Annemarija
1910. literāts, žurnālists Haralds Vec-
vagars.
1920. dramaturgs, sabiedrisks darbi-
nieks Austrālijā Spodris Klauverts.
1939. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Jānis Saltups.
1950. Kanādas latviešu katoļu pirmais 
kongress.
1965. teātra kritiķis, literatūrzināt-
nieks Benedikts Kalnačs.
1976. latviešu rokmūziķis Fēlikss Ķiģelis.

26. februāris
Evelīna, Mētra, Aurēlija
1925. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Visvaldis Sniedze.

27. februāris
Līvija, Līva, Andra
1905. rakstnieks, literatūrvēsturnieks, 
kritiķis Arturs Baumanis.
1932. ALT aktrise Guna Kūlniece (dz. 
Kaziņa).
1975. Latvijas hokejists Kaspars As-

tašenko.

28. februāris
Skaidrīte, Skaidra, Justs
1895. Latvijas aviācijas pulka koman-
dieris, ģenerālis Jānis Indāns. Izvests 
uz Maskavu un 1941.g. 16.okt. nogali-
nāts Komunarkas poligonā Maskavas 
tuvumā.
1940. dzejnieks Andris Grīnbergs.
1957. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā, skautu vadītājs Arnis Vējiņš.

29. februāris
1956. latviešu žurnāliste un politiķe 
Silva Bendrāte.

1. marts
Ivars, Ilgvars
Vispasaules civilās aizsardzības diena
1915. rakstnieks, tulkotājs, Leļļu teātra 
dibinātājs Jānis Žīgurs.
1920. arhitekts Oskars Pumpurs.
1923. sabiedrisks darbinieks, Austrāli-
jas DV bij. priekšnieks Juris Mellēns.
1925. dibināta akadēmiskā vienība 

Latviete.
1925. rakstnieks, literatūras zinātnieks 
Dzintars Freimanis.

2. marts
Lavīze, Luīze, Laila
1875. literatūras vēsturnieks, kritiķis, 
rakstnieks Roberts Klaustiņš.
1990. LPSR AP lēmums atzina par 
nepieciešamu dibināt Latvijas PSR 
centrālo banku un piešķirt tai oficiālo 
nosaukumu Latvijas Banka. LPSR AP 
pieņēma likumu Par bankām.

3. marts
Tālis, Tālavs, Marts
1795. Kurzemes un Zemgales herco-
giste tika iekļauta Krievijas Impērijā.
1918. Pirmais Pasaules karš: Padom-
ju Krievija izstājās no kara, parakstot 
Brestļitovskas miera līgumu ar Cen-
trālajām lielvalstīm.
1925. gleznotājs Edgars Iltners.
1945. Otrais pasaules karš: iepriekš ne-
itrālā Somija pieteica karu Ass valstīm.
1954. mācītājs Aldis Elberts.  ■

saņēmu augstskolas gaitas uzsākot. Tā 
man studiju laikā deva iespēju mācī-
ties, nevis jau pirmajā kursā meklēt 
darbu, kā tas daudziem bija jādara. 
Stipendija man ļoti palīdzēja arī tādēļ, 
ka pirmo gadu es netiku budžeta gru-
pā un studijas bija jāapmaksā. Bet jau 
otrajā kursā es par centīgu mācīšanos 
tiku budžeta grupā, un par mācībām 
man vairs nevajadzēja maksāt. Bu-
džeta grupā biju arī visu pārējo studiju 
laiku. Man vienmēr bijusi tāda doma, 
ka ir svarīgi darīt brīvprātīgo darbu 
un pēc iespējas palīdzēt citiem. Jo tu 
vairāk darīsi priekš citiem, jo drīz Tev 
tas nāks atpakaļ. Līdz ar to arī es pati 
iespēju robežās iesaistos kā ziedotājs 
draugu stipendijā. Esmu arī kontak-

tējusies ar tiem, kas savas studijas ir 
beiguši, lai arī viņi piedalās draugu 
stipendijā, jo saliekot kopā pa mazu-
miņam – varam izdarīt tik ļoti daudz. 
Līdz ar to Vītolu fonds man joprojām 
ir ļoti svarīgs, un es regulāri tiekos ar 
fonda vadītāju Vitu un mēģinu sekot 
visam, kas fondā notiek.

Personīgā dzīvē es pirms trim ga-
diem apprecējos, vīram arī ir ekono-
mikas izglītība. Kopā audzinām gadu 
vecu dēliņu. Mums abiem patīk ceļot. 
Man arī ļoti patīk braukt ar velosipē-
du, ko cenšos apvienot ar ceļošanu. 
Braucot ar velosipēdu pa dažādām 
vietām, tās ir vieglāk iepazīt, un es tā 
labāk atpūšos no ikdienas skriešanām. 
Veloceļojumos dienā mēs nobraucam 
no 70 līdz 100 km, un tā priekš manis 
ir īstā atpūta no ikdienas. Nākamais 2 
nedēļu veloceļojums ir plānots pa Por-

tugāli. Uz dzīvi Latvijā es raugos po-
zitīvi, jo ļoti daudz kas ir atkarīgs no 
mums pašiem. Bet Vītolu Fondam arī 
tur ir ļoti liela nozīme.“

Sarunai noslēdzoties un atvado-
ties, sākam runāt par to, ka 2008. gadā 
diviem no Vītolu fonda stipendiātiem 
tika dota iespēja apmeklēt 2x2 nomet-
ni Amerikā, un redz cik pasaule ir 
maza, jo Līga bija kā viena no dalīb-
niecēm un mana māsa (kura nometnē 
bija rotkalšanas vadītāja) no manis 
nogādāja nelielu finansiālu sveicienu 
abiem Vītolu Fonda stipendiātiem. 
Un kā Līga teica – viņa vēl atceras 
šodien kādu pateicību jutusi, ka nepa-
zīstams cilvēks vienkārši tāpat nosūta 
dāvanu. Pagājuši 12 gadi, un satieka-
mies atkal.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas izskolotie (12)
Turpinājums no 11. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 21. februārī.
€1 = 1,63630 AUD
€1 = 0,83510 GBP
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nav pieredzes.
Ceturtdien, 12. martā, plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim siltas pusdienas. 
Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā; 
mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 12. martā, plkst. 10.30 
ALB namā skatīsimies muzikālu ko-
mēdiju Īsa pamācība mīlēšanā (1982). 
Pēc filmas pasniegsim siltas pusdienas, 
tāpēc lūdzam pieteikties Laimas birojā 
līdz 10.martam. Dalības maksa $5.
Sestdien, 14. martā, plkst. 13.15 Tā-
lavas Mazajā zālē Adelaides latviešu 
skolas pilnsapulce.
Svētdien, 15. 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.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 1. martā, plkst. 11.00 Gavē-
ņa laika 1.svētdiena; dievkalpojums ar 
dievgaldu.
Svētdien, 15. martā, plkst. 11.00 
Gavēņa laika 3.svētdiena; dievkalpo-
jums. Pēc dievkalpojuma – draudzes 
gadskārtējā pilnsapulce.

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
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.
Svētdien, 15. martā, plkst. 10.30 
dievkalpojums.

Sidnejā
Trešdien, 4. martā, plkst. 13.00 zolīte 
Latviešu namā.
Sestdien, 7. martā, plkst. 12.00 DV 
Sidnejas nodaļas saviesīgais saiets un 
pusdienas DV namā.
Piektdien, 13. martā, plkst. 11.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.
Piektdien, 13. martā – 15. martam, 
Austrālijas DV delegātu sanāksme DV 
namā.

Piektdien, 13. martā, no plkst.13.00 
novuss; saviesīgais vakars.
Sestdien, 14. martā, plkst. 8.00 
brokastis un vanadžu reģistrēšanās; 
plkst. 9.30 – 11.30 Vanadžu salido-
jums; plkst. 12.30 Rukvudas kapos, 
DV nodalījumā Pulkveža Kalpaka 
un Latviešu leģiona atceres svētbrī-
dis. (No DV nama uz kapiem būs sa-
gādāts transports); plkst. 14.15 DV 
namā pusdienas un Kalpaka/Lat-
viešu leģiona atceres sarīkojums; 
pēc sarīkojuma saviesīgais vakars.
Svētdien, 15. martā, Austrālijas 
DV delegātu sanāksme: plkst. 8.00 
Brokastis un reģistrēšanās; 
plkst. 9.15 – 14.30 DV delegātu sa-
nāksme. Pēc delegātu sanāksmes 
izbraukums.

 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 1. martā, plkst. 10.00 Cie-
šanu laika dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu.
Svētdien, 8. martā, plkst. 10.00 Cie-
šanu laika dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu.
Svētdien, 15. martā, plkst. 10.00 Cie-
šanu laika dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

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.

Zviedrijā
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).
Piektdien, 13. martā, plkst. 17.00 
Latvijas izdevniecību jauktā kora 
Burtnieks koncerts Somu baznīcā 
Stokholmas vecpilsētā .
Sestdien, 14. martā, plkst. 16.00 Pet-
ruskyrkan, Kyrkvägen 27, Stocksund 
laipni lūdzam klausītājus uz koncertu, 
kurā dziedās gan koris Burtnieks, gan 
Stokholmas latviešu koris, kas šogad 
atzīmē savu 75 gadu darbības jubile-
ju. Pēc koncerta saviesīgs vakars ar 
vakariņām. Viesiem dalības maksa 
200 SEK par koncertu un vakariņām
Svētdien, 15. martā, plkst. 14.00 Somu 
baznīcā, Finska kyrkan, Slottsbacken 
2., Gamla Stan; 2., 55., 76. autobuss 
(Slottsbacken) Stokholmas latviešu 
ev. lut. draudzes Dievkalpojums Sino-
des laikā. Pēc dievkalpojuma draudzes 
namā kafijas galds. Muzikāli priekšne-
sumi kuplinās dievkalpojumu; tuvāka 
informācija būs atrodama mājas lapā 
www.draudzes.se

Latvijā
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 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Trešdien, 11. martā, un 12. martā 
plkst. 19.00 E. Smiļģa Teātra muzejā 
(jā, šī ir īpaši interesanta un neparas-
ta vieta!) Zane Dombrovska un Jānis 
Kronis uzvedīs Ingas Ābeles rakstītā 
un Ināras Sluckas režisētā stāstu par 
leģendāro mākslinieku pāri Alek-
sandru Beļcovu un Romānu Sutu.  ■

Sarīkojumi
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