
Ko Tu vari izdarīt šo-
dien, lai stiprinātu savu 
saikni pašam ar sevi un 
līdzcilvēkiem? Cik bieži 
Tevis dēļ kāds ir pasmai-
dījis vai sajuties īpaši?

Viss, ko ikviens mēs 
sasniedzam vai nesasniedzam, ir tiešs 
mūsu pašu domāšanas rezultāts. Mūsu 
prāts var būt mūsu labākais draugs un 
ienaidnieks. Ja Tu visu laiku veltīsi, 
domājot par problēmām, secināsi, ka 
nekam citam neatliek laika. Prāts aiz-
mirst lietas, kuras tu gribi, lai tas at-
ceras, bet atceras lietas, kuras tu gribi, 
lai tas aizmirst. Lielākā daļa no mums 
zina, ko vajag darīt, lai dzīvotu laimī-
gāku, veselīgāku un piepildītāku dzī-
vi. Problēma ir tajā, ka lielākā daļa no 
mums nerīkojas atbilstoši tam, ko zina.

Nedrošība, bailes, neuzdrīkstēša-
nās, savas pašvērtības neapzināšanās, 

daudzi no mums pretojas pārmaiņām 
un pat šķiet, ka dažiem labāk patīk 
ciest un justies nelaimīgiem, nekā kaut 
ko mainīt sevī un līdz ar to arī savā 
dzīvē. Daudzi ļauj bailēm un domām 
par neveiksmi valdīt pār savu dzīvi. 
Tā viņi samierinās ar dzīvi bez izaug-
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PBLA par ārkārtējo situāciju
Kur meklēt padomu un informāciju
Godātie tautieši un latviešu organizācijas pasaulē!

Pasaules brīvo latviešu apvienība, kā pa-
saules latviešu centrālo organizāciju augstā-
kā pārstāvība apzinās situācijas nopietnību, 
kas pasaulē radusies līdz ar SARS CoV-2 vī-
rusa un tās izraisītās COVID-19 slimības ap-
draudējumiem planētas iedzīvotājiem. PBLA 

aicina latviešus ārvalstīs un mūsu dalīborganizācijas pa-
saulē stingri ievērot savas mītnes zemes valdības izsludi-

nātos noteikumus, kas izstrādāti, lai pēc iespējas mazinātu 
un palēninātu infekcijas izplatību.

PBLA saprot situāciju kādā, vairums negribot un ne sa-
vas vainas pēc, nokļuvuši Latvijas iedzīvotāji, kas atrodas 
visos pasaules kontinentos un vēlētos atgriezties Latvijā, ja 
vien apstākļi to atļautu. PBLA cieši sadarbojas ar Latvi-

Kā kļūt par savas dzīves noteicēju?
Daudzi neapzinās savu iekšējo spēku

 
Turpinājums 11. lpp.

 
Turpinājums 15. lpp.

Hengingroks (Hanging Rock – Karājošais akmens) Viktorijā 2020. gada februārī.
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nos, melburnieši, nākošajā izrādē Lat-
viešu Namā vai nu kā skatītāji zālē, vai 
kā spēlētāji uz skatuves!

Ivars Mirovics,
Melburnā, 18.03.2020.

Laikrakstam „Latvietis“

Austrālijas Latviešu 
teātra (ALT) pilnsapul-
cē 2020. gada 29. feb-
ruārī biedri pārcilāja to, 
kas paveikts 2019. g. un 
nosprauda teātra mērķus 
2020. gadam.

Pilnsapulci Judī-
te Šmita atklāja ar izsmeļošu dienas 
kārtību, lai informētu kādus 15, uz šo 
pilnsapulci atnākušos ALT skatuves 
staigātājus – aktierus, režisorus un 
tehniskos speciālistus, pastāstot, kas 
veikts un kas plānots nākotnē.

Varbūt vairāk kā vārdi, šo sapulci 
ar savu klātbūtni un aktīvām debatēm 
iepriecināja labs skaits jaunās paaudzes 
aktieri, dodot cerību, ka teātrī ienākuši 
jauni talantīgi spēki, kuri ir ieinteresēti 
savā personīgā dzīvē atrast brīvu laiku 
teātrim, lai tā nākotne būtu nodrošināta.

Sniedzot pārskatu par 2019. g., Ju-
dīte Šmita ziņoja, ka ALT aktieri ir 
piedalījušies Šekspīra Biedrības lugu 
lasījumos angļu valodā. Ja varam ar 
interesi daļu sava laika ziedot Šekspī-
ram, tad skatuves dzīve ALT vēl ir ra-
došā un augošā stāvoklī. ALT aktieri 
ir bijuši vispusīgi savās teātru gaitās 
ārpus ALT, Pēterim Saulītim gan 
viesojoties Latvijā, gan sniedzot roku 
Sidnejas Latviešu teātrim 2019. gadā. 
Līdzīgi, Ieva Ozoliņa un Ieva Kaina 
2019. g. ir atbalstījušas teātra izrādi 
Jaunatnes dienās, kur piedalījās Inta 
Gerberta un Gvido Zundurs, sekmī-
gi spēlējot un režisējot. Vēl jāpiemin, 
ka Ieva Ozoliņa, ar Agneses Krūzes 
palīdzību, ir sākušas izveidot ALT la-
paspusi interneta Facebook portālā.

Māra Kaziņa sniedza ļoti veselīgu 
ALT kases pārskatu, no kā var secināt, 
ka teātrim nākošos 10 gados par ban-
krotu nebūtu jāuztraucas.

Sastādot teātra valdi 2020. gadam, 
vienbalsīgi tika ievēlēti sekojošie ALT 
biedri: Judīte Šmita, Māra Kaziņa, 
Valda Rube, Ilze Nāgela, Ieva Kai-
na, Ieva Ozoliņa, un Pēteris Saulītis. 
Revīzijas komisijā ievēlēja Reneku 
Hartu un Agnesi Krūzi.

Turpmākā darbībā paredzētas da-

žas maiņas: Skroderdienas Silmačos iz-
rāde atlikta uz 2021.  g. Šī gada pirmajā 
pusē paredzēta luga Gājputni Judītes 
Šmitas režijā. Gada otrā pusē būs uzve-
dums ar 3 īslugām, katra ar savu reži-
soru, kuru starpā būs gan pieredzējusī 
režisore Ieva Kaina, gan daudzsološie, 
jaunie talanti – Agnese Krūze un Gvido 
Zundurs. Judīte Šmita cer arī piedalīties 
nākošajā Šekspīra festivālā šī gada sep-
tembrī. Ieva Ozoliņa ziņo, ka plānots 
uzvest rokoperu Lāčplēsis 2021. g. sep-
tembrī. Šo priekšlikumu visi sēdes da-
lībnieki atbalstīja ar lielu sajūsmu.

Beigās, sēdi slēdzot, pacēlās jau-
tājums, kurš īsti ir un kurš nav ALT 
biedrs? Lai būtu skaidrība, visi klāt-
esošie pieņēma patvaļīgu lēmumu, ka 
katrs/-a, kurš/-a ir aktīvi piedalījušies 
divos skatuves uzvedumos, ir uzska-
tāmi kā ALT biedri. Tas radīja turpat 
un tūlīt iespēju apsveikt ar aplausiem 
jaunos, klātesošos biedrus – Agnesi 
Krūzi, Intu Gerbertu, Gati Zundu-
ru, Gvido Zunduru un Kārli Ātrenu 
un Ilze Nāgelu.

Tā kā tagad teātra nākotne ir sa-
kārtota, tad pie darba, un uzredzēša-

Soli pa solim pāri skatuvei
ALT pilnsapulce
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Ziņojums latviešu sabiedrībai Melburnā
Mīļā draudze!
Draudzes valde cītīgi seko COVID-19 vīrusa izplūdumam pasaulē, kā 
arī vīrusa izplūdumam Melburnas iedzīvotāju vidē.
Austrālijas valdība Kanberā ir proklamējusi ieteikumus ar likumu, kas visiem iedzīvo-
tājiem Austrālijā jāņem vērā, lai kopīgi mazinātu COVID-19 izplatīšanos Austrālijā.
Valde ziņo, ka sākot ar svētdienu, 22 martu, visi dievkalpojumi tiek 
atcelti līdz maija beigām.
Kārlis Kasparsons
Melburnas latviešu ev. lut. Draudzes priekšnieks
2020. g. 18. martā
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Katrā valsti ir savas 
atšķirības, kā rīkoties 
epidēmijas un pandēmi-
jas laikā. Tomēr arvien 
stingrāki ierobežojumi 
ir arī citur. Piemēram, 

Vācijā arvien vairāk valstis slēdz izglī-
tības iestādes, sabiedriskajā transportā 
neatver priekšējās durvis un ir noteikta 
distance, cik tuvu, piemēram, autobusa 
šoferim drīkst atrasties pasažieri. Itāli-
jā skolas slēgtas un ieviesti ierobežoju-
mi jau vairākas nedēļas, taču tur drošī-
bas pasākumi arvien tiek pastiprināti.

„Ārā es drīkstu iet tikai ar ļoti nopiet-
niem iemesliem, tikai uz darbu, uz pārti-
kas veikalu, uz aptieku, pie ārsta,“ LTV 
raidījumam de facto stāsta angļu valodas 
skolotāja Laura, kura dzīvo Itālijā, Lom-
bardijas reģionā Milānas piepilsētā 20 
minūšu braucienā no Milāna centra.

Pirmie ierobežojumi sākās jau 
pirms vairākām nedēļām, taču vis-
skarbākie ieviesti šonedēļ. Vēl nedēļas 
vidū viņa varēja izbraukt ar riteni, taču 
nu bez īpaša iemelsa uz ielas rādīties 
nedrīkst. Viņa kā angļu valodas sko-
lotāja jau trīs nedēļas nodarbības vada 
no mājām, sazinoties internetā.

„Un katram ir jānēsā līdzi juridiski 
saistošs, parakstīts dokuments, kuru po-
licija var arī mierīgi uz ielas paprasīt, 
pajautāt, kur dodies. Vārdu patiesumu 
var pārbaudīt. Ja iemesls nav nopietns, 
kā piemēram, pirms dažām dienām 
viens tēvs devās uz veikalu, lai nopirktu 
„Playstation“ bērnu izklaidei, viņu aptu-
rēja, un viņš saņēma sodu,“ stāsta Laura.

Viņa gan piebilst, ka suni, protams, 
var pasteidzināt, bet arī ne pārāk ilgi, 
ne pārāk tālu no mājām: „Un tad cilvēki 
joko, ka ģimenes suni visi pa kārtai ved 
ārā, lai tikai ir iemels iziet no mājas.“

Vietā, kur viņa dzīvo, panikas neesot, 
cilvēki samierinājušies. Attieksme mai-
nījusies. Tagad sociālo tīklu ierakstiem 
ir populārs tēmturis espaliekumājās, lai 
gan pirms pāris nedēļām daudz populā-
rāks bija tēmturis Milāna neapstājas.

„Tas, ko es novēroju iepriekšējās 
nedēļas, – cilvēki iedalījās nosacī-
ti tādās divās grupās. Daļa bija, kas 
skrēja izpirkt makaronu plauktus, un 
otra daļa ļoti mierīgi to uztvēra. Tur-
pināja iet pa bāriem, restorāniem. Vēl 
piektdienā, divas dienas pirms ieviesa 
stingro karantīnu, bāri bija pārpildīti, 
par nekādiem metru attālumiem vis-
pār nevarēja runāt,“ viņa atceras.

Daudzo saslimšanas gadījumu dēļ 
lielajās slimnīcās vietu vairs īsti nav. Pat 
medijos jau apspriests, ka ārsti ir neap-
skaužamā situācijā, jo var nākties izdarīt 
izvēli, kuram piešķirt vietu intensīvajā te-
rapijā, ja šī vieta vajadzīga vairākiem. Cil-
vēkiem ar vieglākiem simptomiem jātiek 
galā pašiem. Laura stāsta: „Šeit vienai lat-
viešu paziņai ir ar visiem simptomiem – 
klepu un temperatūru – slims viņas vīrs, 

vīra māsa, vīra vecāki, kas jau ir gados. 
Ģimenes ārsts iesaka dzert paracetamolu 
un antibiotikas. Principā uz ātro palīdzī-
bu iesaka zvanīt tikai tad, ja ir jau smak-
šanas pazīmes un kaut kas ļoti nopietns.“

Tikmēr mediji ir pilni ar ziņām, raks-
tiem, raidījumiem par vīrusu. „Šobrīd tas 
ir tiešām tikai viss par vīrusu. Informācija 
ir. No vienas puses, tas ir labi, no otras – 
cilvēkiem ar vājākiem nerviem varbūt ir 
par daudz. Bet es nevarētu teikt, ka būtu 
dezinformācija, panikas celšana, viltus 
ziņas. Tādas lietas nav. Bet Informācijas 
ir tiešām ļoti daudz, un pat avīžu kioski ir 
vienā no tām kategorijām, nedaudzajiem 
veikaliem, kas ir vaļā, jo nepieciešamība 
pēc informācijas ietilpst pamatkategori-
jās, un varbūt ne visiem ir internets, kur 
var izlasīt vai, nezinu, televīzija nestrā-
dā,“ situāciju raksturo Laura.

Žurnāliste Ieva Alberte savukārt 
dzīvo Diseldorfā, Vācijā. Tas ir viens 
no rajoniem, kur ir salīdzinoši vairāk 
saslimšanas gadījumu. Viņa stāsta, ka 
arī tur viss ir salīdzinoši mierīgi, lai 
gan ir arī ierobežojumi, piemēram, par 
pasākumiem ar lielu cilvēku skaitu.

„Cilvēki gados visu laiku sēž pie 
radio un televizora, jo pirmie divi cil-
vēki, kas Vācijā nomira bija 80+ gadus 
veci. Tie, uz ko tas ļoti attiecas, tiešām 
ļoti seko. Bet visas lidostas darbojas, 
cilvēki ar koferiem ir ielās, visi veikali 
ir pilni, visu produktu pietiek vismaz 
mūsu reģionā, es kaut kā neizjūtu,“ 
stāsta Ieva Alberte.

Īpaši pasākumi, papildus roku de-
zinfekcijas vietas vai tamlīdzīgi, neesot 
novērotas. Taču ir mudinājumi rokas 
mazgāt biežāk. „Mums valodas kur-
sos, kad sākās koronvīruss, izstāstīja, 
kā tieši vajag šīs te vietas (rāda starp 
pirkstiem – red.) mazgāt. Mums iedeva 
numuru, kur zvanīt, ja nu tu sajūti, ka 
varbūt ir. Un tad mums nosauca ielu, 
kur ir centrs, kur var iet ar visām savām 
sūdzībām un jautājumiem. Ļoti ātri tika 
paziņota tā vieta, kur ir jādodas, ja ir 
aizdomas, lai mēs neapgrūtinātu ģime-
nes ārstus. Ģimenes ārsti tāpat ir ap-
grūtināti, nav sazvanāmi,“ viņa skaidro.

Pēc Ievas novērojumiem, vācieši 
savas pārvaldes lēmumus īpaši neap-
šauba. Viņa stāsta: „Vācieši ļoti labi 
zina, ka visam ir sava sistēma un savs 
„ordnungs“. Un viņi tic, ja tiks pieņemts 
lēmums, tad tas ir pareizs lēmums.“ 
Sabiedrība arī paļaujas uz katra indi-
viduālo atbildību. „Vācieši laikam tik 
pašapzinīgi, ka tas liela mērā atkarīgs 
no tevis. Jo tā ir tava dzīve, un, ja tu esi 
slims, nu tu neej, nevazājies apkārt. Tā 
vienkārši ir paša atbildība,“ saka Ieva.

Epidēmijas dēļ Vācija apsver no 
pirmdienas daļēji slēgt robežas ar 
Franciju, Austriju un Šveici.

Latvijas TV raidījums „De facto“
Latvijas Televīzija

Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Vīruss tagad skāris 

tikpat kā visu pasauli. Ro-
bežas slēgtas, un pēdējie 
ceļotāji vēl meklē veidu, 
kā tikt atpakaļ uz savu dzī-
vesvietu. Mirušo skaits Itā-

lijā ir jau pārsniedzis mirušo skaitu Ķīnā, 
kurā ir, apmēram, 24 reizes tik daudz ie-
dzīvotāju nekā Itālijā. Vienā dienā Itālijā 
no Covid-19 mirst pāri par 400 cilvēku un 
ir atklāti pāri par 5000 jaunu apslimšanas 
gadījumu. Zāļu nav, vakcīnas nav.

Austrālijā lielveikalu plaukti ir sa-
mērā tukši. Solījumi, ka tie tiks uzpil-
dīti, izrādījušies par nepatiesiem. Aus-
trālijas dolārs strauji krīt vērtībā pret 
eiro un ASV dolāru.

Nav vēl gluži civilizācijas beigas, bet 
neviens īstenībā nezin, cik ilgi plosīsies 
šis vīruss, un cik liels būs upuru skaits.

Ja pirms mēneša vēl daudzi ļoti stulbā 
veidā jokojās par koronavīrusu, un centās 
pierādīt, cik tas ir salīdzinoši mazkaitīgs, 
tad to skaits ir krasi samazinājies. Vairs 
nebūs gadījumu, kā pirms pāris nedēļām, 
kad Jelgavas ģimenes ārste devās uz Itā-
liju „izslavēto koronavīrusu lūkoties“. 
(Viņas „lūkošanās“ stāsts ir noņemts no 
Facebook, bet paliek lasāms citur.)

Stingrie mēri, ierobežojot ceļošanu 
un cilvēku pulcēšanos, kā arī obligātie 
pašizolācijas pienākumi ir noteikti zī-
mīgi palēninājuši vīrusa izplatīšanos. 
Vienlaicīgi zinātnieki drudžaini mek-
lē zāles un vakcīnas.

Ekonomikas laukā tiek plānoti da-
žādu veidu atbalsti. Austrālijā pāri par 
6 miljoni cilvēku ar zemiem ienāku-
miem – pensionāri, sociālo pabalstu 
saņēmēji, u.c. – katrs saņems $750, lai 
stimulētu ekonomiku.

Bet ne visi palīdz šajos grūtajos lai-
kos. Laikraksts Financial Times 17. mar-
tā ziņo, ka Eiropas Savienības 16. martā 
datētais iekšējais ziņojums apgalvo, ka 
pro-kremliniski mediji veic „zīmīgu de-
zinformācijas kampaņu“, lai saasinātu 
koronavīrusa pandēmijas krīzi Rietumu 
valstīs, graujot tautas uzticību ārkārtējā 
stāvokļa atrisinājumiem. Mērķis esot sēt 
„apjukumu, paniku un bailes“, un aizka-
vēt cilvēkiem saņemt labu informāciju 
par infekciju, un līdz ar to traucēt uzlies-
mojuma efektīgai apkarošanai.

Covid-19 ļoti redzamā veidā ņem 
cilvēku dzīvības tieši tagad, bet bija 
jāsagaida pandēmijas izsludināšana 
pirms zīmīgi samazinājās muļķīgie 
apgalvojumi par tā nekaitīgumu. Cil-
vēku īsredzība vēl arvien ir visspilgtāk 
saskatāma turpinošā kampaņā noliegt 
cilvēku radīto klimatu maiņu.

Ar Covid-19, visticamāk, tiksim 
galā, bet ja klimatu maiņa ir palaista 
tik tālu, ka upurus varēsim saskaitīt, 
tad vienkārši būs par vēlu glābt civili-
zāciju. Būtu ļoti žēl, ja antizinātnieku 
pārspēka dēļ pasaule ietu bojā.

GN

Ārkārtējā situācija
Kā ar „Covid-19“ ierobežojumiem latvieši sadzīvo citur Eiropā?
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Pulkvedis Oskars Kalpaks un Studentu rota
Piemiņas dievkalpojumi Melburnā

Svētdien, 2020. gada 8. martā, 
Sv. Krusta baznīcā un Melburnas Lat-
viešu ciema baznīcā notika pulkveža 
Oskara Kalpaka un Studentu rotas pie-
miņas dievkalpojums.

Dievkalpojumu ar kuplā skaitā sa-
nākušajiem dievlūdzējiem Sv. Krusta 
baznīcā ievadīja Melburnas Korporā-
ciju kopas karognesēji, kas ar mācītā-
ju Raimondu Sokolovski, Melburnas 
Latviešu ev. lut. draudzes priekšnieku 
Kārli Kasparsonu, draudzes vecāko 
Mārtiņu Biršu un draudzes vadību – 
svinīgā gājienā, zobeniem mirdzot, ie-
soļoja baznīcā. Karogsardze novietojās 
pie altāra – pie kritušajiem varoņiem 
speciāli ierīkotas svētvietas, kur deg 
Mūžīgā uguns. Pulkveža Oskara Kal-
paka un Studentu rotas piemiņas diev-
kalpojumā piedalījās Korporāciju kopa 
Melburnā, Studenšu Korporāciju kopa, 
Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa 
un Melburnas Latviešu ev. lut. draudze.

Dziedājām svētku reizei atbilstošas 
patriotiskas dziesmas, ko uz ērģelēm ar 
jaukām skaņām pavadīja draudzes ērģel-
nieks Braians Kopls (Brian Copple).

Ievadā mācītājs nesa sirsnīgu svei-
cienu Melburnas Latviešu draudzes 
priekšniekam Kārlim Kasparsona 
kungam, draudzes vadībai, dievkal-
pojuma organizētājiem un visiem klāt-
esošajiem no Sidnejas Latviešu ev. lut. 
Vienības draudzes, diakonēm un drau-
dzes priekšnieces.

Raimonds izteica savu prieku par 
iespēju būt šeit kopā ar savu dzīves-
biedri Maritu Lipsku.

„Nevienam nav lielākas mīlestības 
kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par 
saviem draugiem,“ ar šiem mūsu Pes-
tītāja Jēzus Kristus vārdiem mācītājs 
Raimonds iesāka Svētrunu. Svētrunā 
mācītājs teica: „Latvijas zeme un tauta 
ir savus darbus iekrājusi ārkārtīgi sen, 
un tās senajā vēsturē tauta ir īstenojusi 
savu misiju jau ar dainās un Lielvārdes 
jostā aprakstīto gudrību, mīlestību, ti-
kumu un viedumu. (Lielvārdes jostas 
fragments ir arī ietilpināts Latvijas pil-
soņu Pasē, ML). Latviešu tautas senajā 
vēsturē atrodam valodu un ierašas, kas 
mantotas vēl no senajām civilizācijām 
uz zemes. Latvieši ir šo seno civilizāci-
ju pēcteči. Latvieši ir dievu tauta.

„Kur palika sirmie dievi,
Brīvas tautas dēliņi?
Tie līgoja vecos laikos
Gaismas kalna galotnē.
Visapkārt egļu meži,
Vidū gaiša tautas pils...
...Tur guļ mūsu tēvu dievi,
Tautas gara greznumi.“ (Frag-

ments no „Gaismas pils.“)
Mīļie māsas un brāļi Kristū, tautie-

ši! Šodien mēs Dieva priekšā atzīmējam 
mūsu tautas varoņa un varoņu gaitas 
un turam augstu mūžīgo piemiņu cīnī-
tājiem par mūsu Tēvzemes brīvību un 

laimi. Tāpēc īpaši veltīsim kādus mir-
kļus mūsu tautas vēstures ieskatam.“

Tad Raimonds mums atgādināja 
pulkveža Oskara Kalpaka dzīvestāstu 
un par viņa lielo ieguldījumu Latvijas 
brīvības cīņās. „Pulkvedis Oskars Kal-
paks, drošsirdīgs un pārliecināts Latvi-
jas brīvvalsts izveides skarbākajā laikā, 
izveidoja pirmās militārās vienības, lai 
sargātu tikko dzimušo valsti. Viņš ap-
ņēmās paveikt to, ko neuzdrošinājās 
neviens cits. „Kas tic, tas uzvar,“ tāds 
esot bijis O. Kalpaka iemīļots teiciens... 
O. Kalpaka personiskais piemērs radīja 
pārliecību par brīvas Latvijas iespēja-
mību. Un šī ideja izplatījās un sāka kļūt 
saprotama plašākām tautas masām, kā 
rezultātā Latvijas armijas spēki sāka 
papildināties ar jauniem kareivjiem...

Latvijas neatkarības ideja bija izau-
gusi arī studējošo aprindās, tāpēc likum-
sakarīga bija viņu gatavība iet kaujās par 
jauno valsti. Mēnesi pēc Latvijas valsts 
dibināšanas, 1918. gada 20. decembrī, 
latviešu Studentu Korporācijas izveidoja 
Studentu rotu, kas kopā ar citām vienī-
bām 1919. gada janvārī veidoja 1. Latvie-
šu atsevišķo bataljonu, kuru vadīja pulk-
vedis Oskars Kalpaks. Studentu rota tapa 
Rīgā. (Fragm. no A. Krīpena „Kalpaka 
bataljons un Baloža brigāde“): Uz ap-
sardzības ministra pavēli Studentu rotai 
Rīga bija jāatstāj 2. janvāra vakarā un jā-
atiet uz Jelgavu. Nezināmie likteņi, kuri 
sagaidīja kā gājējus, tā palicējus, diktēja 
būt rezervētiem ar savām izjūtām... Bija 
veikts gan tikai pusceļš līdz 40 km at-
tālai Jelgavai, bet pie pārgājieniem vēl 
nepieraduši rotas karavīri jutās jau stip-
ri noguruši. Noskaņojums drūms, visi 
klusi un domīgi. Lielākā daļa atlaidušies 
atpūtai uz grīdas. Bet tad pēkšņi kaut 
kur no augšas atskanēja „Ai, zaļā’i līda-
ciņa...“ Neviena nepamanīts uz skapja 
augšas bija uzrāpies viens no vecākiem 
rotas karavīriem un šo dziesmu uzsācis. 
Drīz vien visi korī dziedāja līdzi šo jauko 
tautas dziesmu. Drūmums un nogurums 
bija kā ar roku atņemts. Arī turpmākā 
ceļā uz Jelgavu tika dziedāts, maršē-
jot... Bet skats vērsts uz priekšu pretim 

jauniem karavīra pienākumiem, kuru 
pirmie grūtumi jau lika sevi manīt, un 
cik gan vēl tādu nestāvēja priekšā! Ausa 
rīts, ka rota tuvojās Jelgavai, dziedot 
Div’ dūjiņas gaisā skrēja... Studentu rota 
17. februārī ieradās frontē Rudbāržos un 
iekļāvās Kalpaka bataljonā...

No dažām latviešu ģimenēm ir nā-
kuši 3 dēli – kalpakieši, bet no vienas – 
pat 4, kas liek godbijībā pieminēt šo ģi-
meņu galvas – tēvus, kuri jau sen nav 
starp dzīvajiem. Šajā sakarībā vispirms 
jāmin Jēkabs Eglītis no Mārsēnu pa-
gasta. Viņa visi 4 dēli iestājās Studentu 
rotā. J. Eglītis bija plaši pazīstams sa-
biedrisks darbinieks gan savā pagastā, 
gan arī Raunas draudzē...“

Pulkveža Oskara Kalpaka koman-
dētā bataljona karavīri ar lepnumu sevi 
dēvēja par kalpakiešiem un turpināja 
sevi tā saukt arī tad, kad Kalpaks jau 
bija kritis kaujā (1882.6.1.  – 1919.6.3.).

Pulkvedis Oskars Kalpaks ir kļu-
vis par latviešu virsnieku simbolu. 
Viņa kaujas ceļš bija īss, bet ārkārtīgi 
spilgts. Un viņa cīņas spars, ideālisms 
un patriotisms atdzimst un turpina 
dzīvot arī tagad. Kalpaka tēls kalpo kā 
augstāko cilvēcisko vērtību simbols, 
veidojot patriotismu un mīlestību, īpa-
ši jaunatnē un bruņotajos spēkos.

Lai to veicinātu, 2003. gada martā 
tika izsludināts konkurss latviešu na-
cionālā karaspēka pirmā pavēlnieka 
pulkveža Oskara Kalpaka pieminekļa 
izstrādei, kurš tiktu novietots Rīgā. Sa-
protot, ka bez pagātnes apzināšanās nav 
arī nākotnes, un to, cik būtiska ir tautas 
pašapziņas un ticības vairošana, tēlnie-
kam Gļebam Panteļejevam ļoti svarīgi 
bijis iemūžināt piemineklī optimisma 
akcentu. Piemineklī ir divi pamatele-
menti: granīta daļa simbolizē vēstures 
straumi, kas parasti ir bieza un agresīva 
un nešķiro, ko aiznes sev līdzi, bet otra 
detaļa simbolizē spēkus, kas turas pretī 
šai straumei, – ir nerūsējošā tērauda as-
mens. Tas simbolizē spēju pretoties un 
sasniegt mērķi, sadalīt melno masu un 

 
Turpinājums 5. lpp.

No kreisās: Māc. Raimonds Sokolovskis, draudzes vecākais Mārtiņš Biršs.
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Pirmdien, 2. martā, 
tika pieminēta nacionā-
lo partizānu 1945. gada 
2. marta kauja toreizējā 
Viļakas apriņķa Stom-
paku mežā. Piemiņas 

pasākums norisinājās gan Viļakā, gan 
arī bijušajā nometnes vietā. Tur šodien 
(2.03.), pirmo reizi pēc 75 gadiem, at-
kal tika selebrēta Sv. Mise. 1945. gada 
janvārī-februārī Stompaku nometnē at-
radās bunkurs – baznīca, kurā garīgos 
rituālus veica mežā aizgājušais Šķilbē-
nu draudzes prāvests Ludvigs Štagars. 
Pēdējais, ko viņš tur veica, bija kaujā 
kritušo nacionālo partizānu izvadīšana 
2. marta vēlā vakarā, pirms pārējie cī-
nītāji aizgāja no nometnes vietas.

Var droši teikt, ka 2. marta piemiņas 
pasākums ir atradis savu vietu tautas at-
miņā, jo ar katru gadu apmeklētāju skaits 
pieaug. Ierodas ne tikai Ziemeļlatgales 
iedzīvotāji, bet arī citu novadu ļaudis – 
kurzemnieki, vidzemnieki, zemgalieši. 
Visi, kuriem svarīga Latvijas nacionālo 
partizānu cīņu vēsture un piemiņa.

Pateicoties vietējo pašvaldību, Viļa-
kas muzeja, kā arī Latvijas Valsts mežu 
atbalstam, nokļūšana nometnes vietā 
pēdējos gados ir visnotaļ ērta, jo pāri 
purvam izvietotas stabilas koka laipas. 
1999. gadā, kad pirmo reizi, praktis-
ki pēc intuīcijas vadoties, devos mežā 
nometnes virzienā, nācās gan brist, gan 
kārpīties pa koku kritalām. Neiztika 

arī bez maldīšanās. Tagad par to vairs 
nav jāraizējas, jo takas malās izvieto-
tas norādes. Pieejama arī informācija 
par Stompaku meža biotopu, dabas 
daudzveidību, kā arī par partizānu cīņu 
norisēm. Par to jāpateicas maniem ko-
lēģiem un būtībā kara biedriem – Zig-
māram Turčinskim un Elīnai Kalniņai.

Aizbrauciet uz Stompakiem. Ne-
nožēlosiet. Gumijas zābaki gan būs 
noderīgi, jo purvs tomēr paliek purvs.

Inese Dreimane
2.03.2020.

Laikrakstam „Latvietis“

Stompaku kauja
Piemiņas pasākums Viļakā un Stompaku mežā

Dievkalpojums bijušajā nometnes vietā.
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Stompaku kaujas pēdējā aculieciniece 
Domicella Pundure.
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palikt pie saviem mērķiem. Šī ideja bija 
visvairāk raksturīga brīvības cīnītājiem.

„Ko varu vēl tev, Tēvzeme, par 
sirdi vairāk dot,“ lasāms uz piemi-
nekļa Oskaram Kalpakam. Dzejnieks 
Andrejs Eglītis bija speciāli rakstījis 
vārdus: „Lai nepagurdams jaunatnē 
aug Kalpaka varoņgars!“ Patriotisks 
un dzimteni mīlošs bija A. Eglītis. 
Viņa dzīve bija kā veltījums Latvijas 
tautai, un pats dzejnieks savulaik teica: 
„Visa mana dzeja veltīta tikai Tēvze-
mei. Visas manas uzrakstītās grāmatas 
ir manas dzimtās zemes cildinājums.“

Varoņu dienā, 2006. gada 22. jūni-
jā, Rīgas centrā atklāja tautas loloto un 
celto pieminekli Pulkvedim Oskaram 
Kalpakam – Latvijas armijas pirmajam 
komandierim. Piemineklis O. Kalpa-
kam nav tikai pagātnes liecība, tas ir ie-
guldījums nākotnei. Kalpaka veikums 
un varonība, kuru pauž piemineklis, 
uzrunā Rīgas iedzīvotājus un tās vie-
sus, īpaši jaunatni, aicinot pilnveidot 
sevi, ikvienam rast spēku un pašapzi-
ņu, lai kalpotu Latvijai. Un Kalpaka 
atspulgs piemineklī nosvērti un cerīgi 
vēro apkārt notiekošo dzīvi. Viņš aici-
na, un viņš daudz sagaida no mums...“ 

(No publicitātes par pulkvedi Oskaru 
Kalpaku, un Arvīds Krīpens „Kalpaka 
bataljons un Baloža brigāde“).

Lūgšanā mācītājs Raimonds ietver 
gan Latviju, gan Austrāliju, pateico-
ties tam Kungam par visām žēlastībām 
un izlūgdamies svētību šai zemei, kā 
arī svētību sanākušiem dievlūdzējiem 
baznīcā un svētību viņu ģimenēm, kā 
arī svētību visai Kristus draudzei pa-
saulē, to vēlot visām tautām uz zemes.

Pēc dievkalpojuma viesi tika aici-
nāti pakavēties pie atspirdzinājumiem 
baznīcas zālē. Tur draudzes priekš-
nieks K. Kasparsona kungs nolasīja 
interesantu un informatīvu referātu par 
Studentu Rotas un plkv. O. Kalpaka 
bataljona kopīgām kaujas gaitām. At-
gādinot vēsturiskos faktus, tostarp ka 
Studentu rota tika ietilpināta O. Kal-
paka bataljonā kā tā trešā vienība.

Pēc tam devāmies uz Melburnas 
Latviešu ciemu, kur ciema baznīciņā 
tāpat labi apmeklēts notika svinīgais 
dievkalpojums tikai bez karognesē-
jiem. Diemžēl, šoreiz nenotika plānotā 
pulcēšanās ciema zālē pēc dievkalpoju-
ma, saprotamu sanitāro apsvērumu dēļ.

Svētrunas noslēgumā mācītājs 
Raimonds teica: „Šodien Dieva priek-
šā mēs pieminam mūsu tautas varo-
nīgos brīvības cīnītājus. Bermonta 

armijai, pret kuru cīnījās latviešu 
nacionālie spēki 1919. gada oktobrī 
un novembrī, bija vairākkārtējs skait-
liskais un tehniskais pārsvars, tomēr, 
neraugoties uz to, tika gūta uzvara.

Atklāsmes Grāmatā teikts: Es re-
dzēju debesis atvērtas, un, raugi: balts 
zirgs, un kas sēd uz viņa, tā vārds Uzticī-
gais un Patiesais, un Viņš tiesā un karo 
taisnīgi. Viņa acīs ir uguns liesma un 
galvā Tam daudzi ķēniņu kroņi, Vārdu, 
kas Tam uzrakstīts, neviens nepazīst kā 
vien Viņš pats. Viņš tērpies drēbēs, kas 
asinīs mērktas, Viņu sauc: Dieva Vārds. 
Debesu kara pulki sekoja Viņam uz bal-
tiem zirgiem, tērpti baltā tīrā audeklā.“

Un Tas Kungs Jēzus Kristus nāk 
ar saviem Debesu kara pulkiem vien-
mēr aizstāvot Patiesību un Mīlestību. 
Viņa debesu kara pulku rindās ir visas 
gaišās un ticīgās cīnītāju dvēseles, kas 
cīnījās par savu tautu, par savu Tēviju.

Tas Kungs Kristus nes katrai tau-
tai viņas Likteni! Latvija ir mūžīga. 
Latviešu tauta pastāv. Tautas Varoni, 
vai tu mūs dzirdi? Tautas Varonis savu 
tautu dzird.

Un mēs šodien droši varam teikt, 
ka pie šiem debesu pulkiem, kas seko-
ja Kristum, pieder mūsu tautas varoņa 

Plkv. Kalpaks un Studentu rota
Turpinājums no 4. lpp.

 
Turpinājums 10. lpp.



6. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Pirmdien, 2020. gada 23. martā

Šā gada lielos 
ugunsgrēkus izraisīja 
ļoti ilgstošais sausums. 
Jābrīnās, ka var tik ilgi 
nenolīt neviena pile.

Tik ilgi, nesagaidot 
lietu, zeme bija tik iz-

kaltusi, vietām saplaisājusi, katrs zāles 
stiebrs lūdza veldzi. Veldzi meklēja 
ķenguri, koalas un čūskas, uzvedoties 
neierasti – meklējot ūdeni pie cilvē-
kiem.

Vietām strauti un ezeri bija izžuvu-
ši. Decembra baigās braucām no Mel-
burnas uz Adelaidi, un tur pa ceļam 
bija apskatāmi vairāki ezeri; pēc no-
rādēm redzami, ka tie ir bijuši skaistā, 
rozā krāsā, bet kad piestājām tos aplū-
kot, cik vien tālu redzēja acis uz zemes 
bija vien sausi, izkaltuši sāls kristāli.

...30. decembra diena bija ļoti kar-
sta, termometra stabiņš uzkāpa līdz 
+44°C grādu atzīmei, citreiz šādās 
dienās ir ļoti spēcīgs ziemeļu vējš, kas 
pretēji savam nosaukumam, nes ārkār-
tīgi karstas, brāzmainas vēja pūsmas; 
sajūtas ir tādas, ka sejā un visā augu-
mā pūstu līdz pēdējam nokarsētu matu 
žāvētāju. Karstās brāzmas rauj pa gai-
su eikaliptu mizas un lauž šo lielo, ne-
veiklo koku zarus, kas lieli, smagi un 
asi būdami var bīstami uzkrist virsū kā 
gājējam, tā jumtam vai automobilim. 
Tāpat vējš nes pa gaisu sausas smilti, 
kas vienu otru reizi sāpīgi sitas pa kā-
jām. Tad arī šīm dabas parādībām klāt 
pievienojas zibens, bet tā kā lietus nav, 
tad tas sper sausajā zemē; to sauc par 
sauso zibeni, kas Austrālijā sper šur un 
tur, un rada ārkārtīgi postošas sekas.

Šādā dienā bijām ar sešus gadus 
veco dēlu mājās, un es vēlreiz savā 
galvā pārcilāju domu, vai nevajadzētu 
tomēr salikt pa rokai vērtīgākās man-
tas, ja nu pēkšņi izceļas ugunsgrēks 
tuvu pie mājas un mums būtu jābēg. 
Dzīvojam ļoti zaļā rajonā, te ir daudz 
eikaliptu, daudz krūmu, zālāju, un tas 
viss ir ļoti sauss un izkaltis.

Televīzijā un radio katru gadu skan-
dina paziņojumus, ka katrai ģimenei ir 
jābūt bēgšanas plānam – gataviem īsā 
laikā pamest visu, kas tiem ir, vien pa-
ķerot līdzi dažas vērtīgākas lietas, kas 
jau ir noliktas kaut kur vienkopus.

Domādami, ka esam tālu no me-
žiem, dzīvojam tuvu lielpilsētai Mel-
burnai, mierinām sevi ar domu, ka mūs 
tas neskars, bet ja nu tomēr? Labi, ko 
tad man būtu jāņem? Pases, visus pā-
rējos dokumentus, bankas kartes, da-
žas skaistas rotas un albumus. Nekas 
daudz jau nav, bet šādas domas domā-
jot, paliek arvien drūmāk sēdēt mājās, 
un nospriežam, ka dosimies uz kādu 
lielveikalu. Pabraucot kādu gabaliņu, 
ieraugam milzīgus dūmus, kas biezā, 
sārtā miglā paceļas aiz lielveikala. Tā-
tad, tomēr deg un tuvu pie mājām. Liel-

veikalā ir ļoti daudz cilvēku, kuri laiku 
pavada kafejnīcās vai atpūtas krēslos, 
daudzi piespiedušies pie logiem, vēro 
milzīgos dūmus. Tātad arī viņiem nav 
paticis būt vieniem pašiem mājās.

(Vēlāk, vasaras gaitā, es ievēroju, 
ka šādās, uguns bīstamās dienās, cil-
vēkiem patīk laiku pavadīt kādā no 
lielveikaliem, tas vismaz rada iespai-
du, ka esi drošībā.)

Visu vakaru sekojam līdzi interne-
tā valdības izveidotai mājas lapai Par 
ugunsbīstamību apkārtnē, lai uzzinā-
tu, kas notiek ar tuvumā esošo uguns-
grēku, un sarkanā līnija, kas nozīmē, 
ka ir jāpamet mājas, arvien draudīgāk 
tuvojas mūsu mājai. Šī sarkanā līnija 
gan neliecina par to, ka liesmas jau ir 
klāt, bet drošības apsvērumu dēļ, lai 
viss notiktu apdomīgi, tomēr mājokļi 
ir jāpamet. Paliekam nomodā, lai sa-
prastu kā rīkoties, bet vēlu naktī pa-
rādās norādes, ka šis ugunsgrēks vairs 
neizplatās tālāk un tiek pamazām no-
dzēsts. Un, paldies Dievam, ir degusi 
tikai sausa zāle lielā platībā, un nav 
cietuši cilvēki vai mājokļi.

Milzīgi, postoši ugunsgrēki katru 
gadu uzliesmo iepriekš neparedzamās 
vietās, jo šie sausie zibeņi sper, kur pa-
gadās, kas manā iztēlē atgādina uguns 
bumbas, kas tiek mestas no debesīm 
uz zemi un izplatās ātri un nezināmā 
virzienā un lielās platībās. Citreiz pie 
šo postošo ugunsgrēku izcelšanās, 
diemžēl, ir vainojami cilvēki, kas rīko-
jas neuzmanīgi vai ļaunprātīgi. Un tad 
lielais karstums ar ugunīgām mēlēm 
un blīviem dūmiem aizpilda vienīgos 
izbraucamos ceļus. Cilvēkiem ir jābūt 
gataviem ēkas pamest nekavējoties, 
kamēr vēl bēgšanas ceļi ir izbraucami. 
Nevienu gan ar varu nespiež, noliek 
izvēles priekšā, vai nu brauc tagad, 
vai paliec, kur esi un gaidi, kas notiks, 
kamēr ugunsdzēsēji cīnās ar liesmām.

Jauns gads
Pienāk Jaunais gads. Pošamies 

ceļā uz 3x3 saietu, kas no 2. janvā-
ra – 8. janvārim notiks Falls Greek 
kalnos, par kuriem jau rakstīju rakstā 
Dārgais sniegs.... (Red. LL559: http://
www.laikraksts.com/raksti/9072)

Bet nu ir vasara un sniega vietā 
veselu nedēļu ir nodoms baudīt latvis-
ku vidi un skaistas kalnu pastaigas. 
Dienā, kad ir jādodas ceļā, valdības 
ugunsgrēku mājas lapā parādās no-
rādes, ka tuvu pie kalnu nometnes ir 
izcēlies viens, tad netālu no tā – otrs 
un pēc dažām stundām jau – trešais 
ugunsgrēks. Tātad, kalnos deg. Esam 
salikuši mantas, un jūtamies kaut kā 
nereāli. Uz šo vietu brauc un lido cilvē-
ki ne vien no Austrālijas visām malām, 
bet arī ieradušies muzikanti no Latvi-
jas. Vienīgais kalnu ceļš tiek aiztaisīts 
ciet, tas nozīmē, ka saiets nenotiks ie-

cerētajā laikā un vietā. Un tas ir tikai 
sākums, tam, kas nenotika no iecerēm. 
Visgrūtāk to nācās saprast manam dē-
lam Mārtiņam, jo tieši viņu visvairāk 
skāra tas, ka iepriekš iecerētie notiku-
mi vienkārši nav. Austrālijā no 20. de-
cembra – 28. janvārim ir lielais vasa-
ras skolas brīvlaiks. Šajā laikā ģimenes 
ceļo, ilgi dzīvojas atpūtas parkos un 
apmeklē dažādas saviesīgas vietas.

Tā kā uz 3x3 netikām, tad es devos 
strādāt uz darbu un dēlu ielikām skolas 
nometnē, kur tika solīta ļoti aizrautīga 
brīvdienu programma. Bet, ja pirmās 
ieceres mums izjauca ugunsgrēki, tad 
tagad notika, kas pilnīgi neticams. Pa-
rādījās sadūmojums. Sākumā nevarēja 
saprast, kas īsti notiek? Kas tas ir? Mēs 
taču esam tik tālu – 300 km attālumā 
no ugunsgrēkiem. Izrādās, ka atskaņas 
no šī lielā posta skars arī mūsu ikdienu! 
Ja debesis ikdienā šeit ir dzidri zilas ar 
lieliem baltiem mākoņiem, tad tagad 
debesis izskatījās necaurspīdīgas, un 
gaisā smaka tāda, kas kož kaklā. Mel-
burnieši stāstīja, ka pirmajās, dūmakai-
najās dienās gaisā lidinājās pelēkas pel-
nu plēksnes, kas nosēdās visās malās.

Šī sadūmojuma dēļ dēlam solītā, 
lieliskā programma – Zooloģiskā dār-
za apmeklējums, āra atrakciju parks, 
ūdens atrakciju parks, tika nomainī-
tas uz nodarbībām iekštelpās. Es varu 
vien apbrīnot šo jauno paaudzi, kas tā 
spēj samierināties ar tik straujām no-
tikumu maiņām. Mums, lielajiem, ir 
grūti aptvert visu notiekošo, bet bēr-
niem to ir grūti izskaidrot. Stāsti kādi 
būs dienas vai nedēļas plāni, un tad no 
tā visa nav nekā, jo notiek lietas, kas 
vispār nav aptveramas nevienam!

Sākumā likās, ka sadūmojums kā 
tāds liels tumšs mākonis ātri pārslīdēs 
pāri, bet nekā. Dūmaka turējās vairā-
kas dienas. Vienu rītu raugos debesīs, 
saule caur biezo sablīvējumu, starp 
kokiem knapi saredzama – sarkana!? 
Dabā tādi dīvaini toņi, tādi nav redzē-

Vēstules no Austrālijas
Sārtā saule

Sārtā saule.
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ti, sajūtas nospiedošas, tā vien liekas, 
ka visā apkārtesošajā dabā dzirdi klu-
suma brīdi un līdzjūtību. Smaka tāda, 
kā atrastos visdraņķīgāk vēdinātā kro-
gā, gribas iziet no tā, bet nav kur, tāds 
gaiss ir visapkārt. Smird pēc degušām 
riepām, tepiķiem, kokiem, kažokiem... 
Lai arī iesaka lieki neuzturēties laukā, 
jo ziņās saka, ka šajā dienā Melburnā 
ir vissliktākais gaiss pasaulē, mēs to-
mēr izejam. Uz ielām ir redzami cil-
vēki ar maskām uz sejas. Mēs aizejam 
līdz uzkalniņam, no kura parasti pave-
ras skats uz Melburnas pilsētas debes-
skrāpjiem un redzam, ka pilsētu ir pār-
ņēmuši necaurredzami dūmi. Es sūtu 
bildes uz Latviju saviem draugiem, un 
viņi man atbild, ka skatoties uz bildi 
jau sāk skrāpēt kaklu.

Tikai tagad es ievēroju, ka telefonā 
apskatot, gaidāmā laika ziņas ir parā-
dījies jauns apzīmējums – saule, zem 
kuras ir strīpiņas. Viena, divas, trīs. Es 
gan neievēroju, cik tās bija dienā, kad 
vispār nebija elpas, bet tagad apskatot 
šādu zīmējumu, zinu, ka būs dūmakai-
na diena un elpošanai kaitīgs gaiss.

Tā kā redzamība ir tik slikta, tad 
automašīnas pa ceļu brauc ar iedegtām 
gaismām un sajūtas ir dīvainas, dienas 
vidū kā dūmi, kā migla, kā vakars...

Par Austrāliju Latvijā
Liekas, ka Latvijā nekad nav tik 

daudz runāts par Austrāliju, kā šajā 
laikā. Katru rītu paskatoties telefonā, 

saņemu jautājumus no draugiem: „Kā 
šodien jūsu pusē?“

Šeit gan būtu jāpaskaidro, ka Lat-
vijas ziņās bieži vispārina; izskan zi-
ņas, ka deg Austrālijā. Un tad rodas 
iespaids, ka deg viss šis milzīgais kon-
tinents, bet deg jau tikai kāda konkrēta 
vieta, kas, ja salīdzina ar Eiropas ap-
mēriem, protams, ir milzīga, bet Aus-
trālijas apmēriem ir viena neliela daļa!

Lielajā Austrālijā ugunsgrēki no-
tiek katru vasaru, tāda ir šī kontinenta 
daba. Ir tādas eikaliptu šķirnes, kurām 
ir nepieciešams šis elles karstums, ko 
izraisa pašu izveidotais dabas koktei-
lis – sausais zibens, eikaliptu eļļa un 
milzu liesmas. Šajā karstumā tie atdzī-
vina dziļi mītošās sēklas kokā, lai nu 
sāktu augt no jauna biezajā pelnu kār-
tā. Un kaut kur tam visam pa vidu ir 
cilvēks, ar savām būvēm un likteņiem.

Atpūtīsimies dārzā
Tik daudz ieceres nenotika, un iz-

braukt kaut kur atpūsties nebija iespē-
jams. Visi atpūtas parki bija pilni – tur 
bija gan atpūtnieki, gan tie, kas paliku-
ši bez mājām, un klāt tie, kas mainīja 
atpūtas vietas, jo tās, kurās bija iedo-
māts atpūsties, nodega, vai arī ceļi uz 
tām bija ciet. Tad sev par prieku un 
mierinājumu nopirkām lielu baseinu, 
ko nolikām dārza vidū un piepildījām 
pilnu līdz augšai ar dzidru krāna ūdeni.

Jāsaka, ka, neskatoties uz milzu 
ugunsgrēkiem, vasara nebija ļoti karsta. 
Ar to es domāju parasto karstumu šeit 
+44°C pa dienu un +38°C – naktī. Tā 
bija mērena. Tāda, kādas bija Latvijas 
vasaras manā bērnībā. Pa dienu +28°C, 
un vakaros citreiz gribas uzvilkt zeķes.

Tāpēc baseina ūdens, piepildīts 
no krāna, nekādi nesila – bija ledains. 
Liekas, neticami, šeit Austrālijā ar 
tādu vispasaulīgu, karstu izrādīšanos.

Jokodamās teicu, ka tajā ir jāieliek 

ūdens sildāmā spirāle, bet kur lai tādu 
ņem mūsdienās? Tad jāiepilda siltais 
ūdens no krāna, ko arī beigās izdarī-
jām. Nu šādu – pašu spēkiem izveido-
tu miera saliņu mums neviens nevar 
atņemt, domājām! ...Un arī lietus at-
griezās, beidzot. Zemei un augiem bija 
veldze; viss zaļoja, kur vien raugās 
skats. Debesis atguva savu dzidrumu 
un gaiši zilo krāsu, kur lēni un mierī-
gi slīdēja balti mākoņi. Naktis atguva 
caurspīdīgo, tumši zilo debesu jumu ar 
mēnesi un spožajām zvaigznēm. Glu-
ži kā kādā atpūtas parkā, vai pat tālā 
teiksmainā zemē!

Pēc visiem trauksmainajiem noti-
kumiem, tāds prieks bija pavadīt laiku 
šajā idillē.
Līdz vienā naktī nolija dāsns 
lietus

No rīta skatījos un nevarēju sa-
prast, kāpēc viss ir oranžā krāsā? Lie-
venis, nojume, celiņi, pat dārza augi? 
No kurienes tas radies? Es tādu brīnu-
mu nebiju redzējusi. Tad laika ziņās 
paskaidroja: „Naktī ir nolijis lietus, 
kopā ar oranžām tuksneša smiltīm!”

Šis nelūgtais nakts viesis mūsu tīro 
pagalmu kā ar pūderi apbēra ar ķieģe-
ļu krāsas putekļiem un dzidro baseina 
ūdeni pārvērta milzīgā, oranžā dubļu 
peļķē!

Šajā vasara ļoti daudz oranžā krāsa 
parādījusies dabā, tad domāju.

Draugi no Latvijas, uzmundrinot 
gribēdami, sūta skaistus saulrietus un 
pie bildes pieraksta: „Austrālijā šo-
brīd, laikam, ir tik briesmīgi, ka tas 
var atgādināt ugunsgrēku!” Un man 
viņiem ir jāpiekrīt.

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums Latvijā izdotā 
laikrakstā „Ogres Vēstis Visiem“ 

2020. gada 21. februārī

Vēstules no Austrālijas
Turpinājums no 6. lpp.

Dienas vidus.
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Norāde telefonā par dūmakaino dienu.
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Vai pazīstat mūsu talantīgos Austrālijas latviešu jauniešus? 
Nē? Nu tad Jauniešu koncertā varēs iepazīties!
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Vītolu fonda ziedotāja Lia Heistere
Dāvina stipendiātiem biļetes uz baletu

Pateicoties ziedotājai Lia Heisterei, 
Vītolu fonda stipendiātiem jau 14. reizi ir 
iespēja apmeklēt kādu no aktuālākajām 
izrādēm Latvijas Nacionālajā operas un 
baleta namā. Šoreiz, 5. martā, ziedotāja 
dāvināja 50 studentiem iespēju apmek-
lēt baleta izrādi Romeo un Džuljeta.

Vairāki stipendiāti atzīst, ka šī ir pir-
mā reize greznajā Latvijas Nacionālajā 
operas un baleta namā. To apliecina sti-
pendiātes Anastasijas Sedihas vēstule: 
„Man šis vakars bija divtik aizraujošs, jo 
pirmo reizi dzīvē apmeklēju kādu izrā-
di. Ēkas dizains likās tik krāšņs, bet tajā 
pašā laikā klasisks; pirmā doma, kura 
iešāvās prātā bija: „Jā, tiešām, esmu at-
nākusi uz baleta izrādi! Lielā zāle, kurā 
notika izrāde, lika iztēloties sevi aristok-
rātu vidū 18. gadsimtā. Apziņa, ka Lat-
vijā ir tik skaista arhitektūra un dizains, 
liek justies lepnai par savu valsti.“

Šādu sirsnīgu tradīciju – fonda sti-
pendiātus aicināt uz operas izrādēm, 
2007. gadā iedibināja ziedotājs Andrejs 
Ozoliņš. Šo gadu laikā redzēts Riekst-
kodis, Gaišais strauts, Kopēlija, Tra-
viata, Cosi fan tutte, Tango, Sapnis 
vasaras naktī. Vēlāk tradīciju pārņēma 
ziedotāja Biruta Heistere, kura ar mū-
ziku saistījusi visu savu mūžu. „Mūzika 
ienes cilvēka dvēselē plašumu, garā – 
spēku un sirdī – maigumu un siltumu, 
prātā – gaismu un brīvību,“ tā vienmēr 
vēstīja Heisteres kundze. Pateicoties 
viņai, apmeklējām izrādes – Bohēma, 
Valentīna, Rigoleto, Pērs Gints.

Pēc Birutas Heisteres aiziešanas 
mūžībā, tradīciju turpina meita Lia 
Heistere. Kopā ar ziedotāju apmek-
lētas izrādes: Turaidas Roze, Burves-
tība. Pajaci un Romeo un Džuljeta. 
Pirms izrādes stipendiāti ar ziedotāju 
tikās kafejnīcā Cafe Opera. Uzrunā 
Lia Heistere uzsvēra, cik svarīga ir šī 
tradīcija un to, kā mamma iemācījusi 
mīlēt operas un baleta mākslu.

Stipendiāts Sandis Mauriņš pēc 
izrādes rakstīja: „Dejotāji ielika visas 
emocijas, sirdi un dvēseli. Kā topošais 
ārsts, sev nemanot, pievērsu uzmanību 
cilvēka stājai, augumam, muskuļiem.“ 
Savukārt stipendiāte Rebeka Ločmele 
papildina sajūtas rakstot: „Paldies Lia 

Heisterei par lielisko iespēju apmeklēt 
izrādi. Tā bija ļoti skaista un spēja aiz-
raut mani no paša sākuma līdz beigām. 
Man ļoti patika, ka mēs varējām satik-
ties ar Jums. Paldies ne tikai par bale-
ta izrādi, bet arī par to, ka veltījāt savu 
laiku un atbraucāt uz Latviju, lai satiktu 
mūs. Šī bija pirmā reize, kad es apmeklē-
ju baleta izrādi. Katra jauna pieredze un 
kultūras pasākums dod vairāk zināšanu 
un pilnveido manu skatu uz pasauli.“

Paldies ziedotājai Lia Heisterei par 
šīs jaukās tradīcijas turpināšanu! Pal-
dies Cafe Opera un vadītājam Dagnim 
Jefimovam par viesmīlību un rūpēm!

Vītolu fonds
16.03.2020.

Eiropas Parlamenta deputātes, 
rakstnieces Sandras Kalnietes ģime-
nes autobiogrāfija Ar balles kurpēm 
Sibīrijas sniegos nule izdota tamilu 
valodā. Grāmatu izdevusi Indijas iz-
devniecība Kalachuvadu Publications.

Sandra Kalniete saka: „Tamilu li-
terārajai vēsturei ir vairāk nekā divi 
tūkstoši gadu un mūsdienās tamilu 
valoda ir viena no pasaulē lielākajām 
valodām, kas aptver desmitiem miljo-
nu lielu auditoriju. Manas grāmatas 
tulkojums ļaus ārkārtīgi nozīmīgai pa-
saules daļai savā valodā lasīt kā par 
tai maz zināmo vai pat pilnīgi nezinā-
mo Latvijas vēsturi, tā par komunistis-
kā režīma noziegumiem.“

Sandra Kalniete ir autore vairākām 
grāmatām, kurās aprakstīts kā viņas 
ģimenes liktenis izsūtījumā Sibīrijā, tā 
Latvijas tautas fronte no tās tapšanas 
līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai 
1990. gada 4. maijā un Latvijas Re-
publikas ārlietu dienesta atjaunošanas 
vēsture.

Grāmata Ar balles kurpēm Sibī-
rijas sniegos pašlaik ir visvairāk tul-

kotais latviešu mūsdienu literatūras 
darbs, kas izdots jau 15 valodās – tas 
jau iznācis franču, čehu, itāļu, vācu, 
zviedru, flāmu, angļu, somu, albāņu, 
arābu, japāņu, krievu, poļu, spāņu va-
lodās.

2001. gadā grāmatu Ar balles kur-
pēm Sibīrijas sniegos latviešu valodā 
izdeva apgāds Atēna, otrs laidiens nāca 
klajā 2006. gadā. 2018. gadā grāmatu 
atkārtoti izdeva Jāņa Rozes apgāds.

Grāmata Ar balles kurpēm Sibīri-
jas sniegos ir dokumentāls stāsts par 
autores vecāku un vecvecāku – Drei-
feldu un Kalniešu ģimenes locekļu 
traģiskajiem likteņiem izsūtījumā Si-
bīrijas gulaga nometnēs un nometinā-
jumā. Šo ļoti personīgo stāstu par tēva 
un mātes necilvēcīgajām ciešanām Si-
bīrijā autore veiksmīgi ir sasaistījusi ar 
svarīgākajiem tā laika Eiropas vēstures 
un politikas notikumiem, pārliecinoši 
atklājot, kā nekontrolētas varas gaite-
ņos pieņemtie lēmumi sakropļo veselu 
tautu dzīvi uz paaudžu paaudzēm.

Elīna Bīviņa,
EP deputātes Sandras Kalnietes palīdze

Pasaule iepazīst Latvijas vēsturi
Sandras Kalnietes autobiogrāfija „Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos“ izdota tamilu valodā

Grāmatas „Ar balles kurpēm Sibīrijas 
sniegos“ tamilu valodas izdevuma vāks.

Vītolu fonda stipendiāti Latvijas Nacionālajā operas un baleta namā.
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Latvijas Nacionālā 
opera un balets sadarbībā 
ar savu ilggadējo patronu 
Latvijas Mobilais Tele-

fons (LMT), sākot no 20. marta, aicina 
uz Piektdienas un sestdienas vakaru 
Operā. Turpmākās četras nedēļas katru 
piektdienas un sestdienas vakaru LMT 
Viedtelevīzijā un LMT Straumē varēs 
skatīties kādu operas vai baleta iestudē-
juma ierakstu, kas būs pieejams 48 stun-
das. Pie katras pārraides būs pieejams 
arī operas vēsturnieka Mikus Čežes vi-
deo komentārs par gaidāmo izrādi. 

Piektdien, 20. martā, no plkst. 19.00 
LMT Viedtelevīzijā, lietotnē LMT 
Straume un internetā straume.lmt.lv bija 
skatāma Džakomo Pučīni opera Ma-
nona Lesko ar pasaulslaveno lietuviešu 
soprānu Asmiku Grirgorjanu titullomā 
un Sergeju Poļakovu de Grijē lomā, 

Manonas brāļa 
lomā – Jānis Apei-
nis, Žeronta lomā – 
Krišjānis Norvelis.

Ie s t udē ju mu 
veidojuši diriģents 
Mārtiņš Ozoliņš, 
režisore Ināra 
Slucka, scenogrāfs 
Mārtiņš Vilkārsis, 
kostīmu māksli-
niece Keita, vi-
deo māksliniece 
Katrīna Neiburga, 
dramaturgs Mikus 
Čeže, gaismu mākslinieks Igors Kapus-
tins, kustību režisore Elita Bukovska.

Sestdien, 21. martā, no 
plkst. 19.00 bija piedāvāta Žorža Bizē 
opera Karmena.

Turpmākā Piektdienas un sestdie-

nas vakaru Operā programma tiks iz-
sludināta katras nedēļas sākumā.

Tiksimies drīz!
Irbe Treile

Latvijas Nacionālās operas un baleta 
sabiedrisko attiecību vadītāja

Latvijas Nacionā-
lā bibliotēka (LNB) ir 
pievienojusies Kultū-
ras ministrijas infor-
matīvajai kampaņai 

 #Ēkultūra, Ministru kabineta iz-
sludinātās valsts ārkārtas situācijas 
laikā piedāvājot attālināti izmantot 
digitālos resursus un e-pakalpoju-
mus. LNB Digitālajā bibliotēkā pie-
ejamas 12 kolekcijas, papildus studi-
ju un pētniecības nolūkos iespējams 
piekļūt vairāk nekā 20 pilntekstu 
ārvalstu abonētajām datubāzēm, Na-
cionālajai enciklopēdijai, kā arī lek-
ciju, diskusiju, konferenču, lasījumu 
un cita veida audio un video saturam 
LNB sociālajos tīklos.

Digitālās kolekcijas:
• Elektroniskais katalogs un 

datubāzes: https://ej.uz/LNB_
katalogs

• Nacionālā enciklopēdija: https://
enciklopedija.lv

• Latvijas Nacionālā digitālā 
bibliotēka: www.digitalabiblioteka.lv

• Kartogrāfisko materiālu krātuve: 
http://kartes.lndb.lv

• Vēsturisko attēlu kolekcija „Zudusī 
Latvija“: https://zudusilatvija.lv

• Latvijas vēsturiskie skaņu ieraksti: 
https://audio.lndb.lv

• Zinātnisko publikāciju krātuve 
„Academia“: https://academia.lndb.lv

• Dziesmu svētku krātuve: http://
dziesmusvetkukratuve.lv

• Saistīto datu kolekcija „Rainis un 
Aspazija“: https://runa.lnb.lv

• Kolekcija „Brāļu draudzes 
(rokraksti)“: https://braludraudze.
lndb.lv

• G. F. Stendera krātuve: https://
stenders.lndb.lv

• Latvijas Kultūras kanons: https://
kulturaskanons.lv

• Latvijas Ainavu dārgumu krātuve: 
https://ainavudargumi.lv

• Periodikas portāls: http://periodika.
lv (tiek risināts autortiesību 
ierobežojuma paplašinājums);

• Grāmatu krātuve: http://gramatas.
lndb.lv (tiek risināts autortiesību 
ierobežojuma paplašinājums);

• Tiešsaistes abonētās ārvalstu 
datubāzes (EBSO, ScienceDirect, 
Scopus, Proquest Dissertation 
and Thesis Online, Bibliorossica, 
Cambridge Journals Online, Credo 
Reference, Emerald, Encyclopaedia 
Britannica Academic Edition, 
Dawsonera e-grāmatas): https://
ej.uz/LNB_datubazes

• Lai iegūtu individuālo piekļuvi 
(ja tādas vēl nav) tiešsaistes 
datubāzēm, LNB lasītājiem, 
kuriem ir lasītāja karte, jāaizpilda 
iesniegums https://ej.uz/LNB_
iesniegums un ieskenētā vai 
nofotografētā veidā jānosūta uz 
konsultants@lnb.lv

• LNB lasītāju reģistrācija attālināti: 
https://lasitajs.lnb.lv (lasītāja karti 
varēs saņemt pēc 14. aprīļa, bet ID 
numurs piekļuvei resursiem tiks 
nosūtīts uzreiz).

E-pakalpojumi:
• „Jautā bibliotekāram!“: https://ej.uz/

LNB_ jautajums
• Digitalizācija pēc pieprasījuma no 

LNB krājuma materiāliem: https://
ej.uz/LNB_digitalizacija

Lekciju, konferenču, diskusiju, 
lasījumu ieraksti:
• LNB Youtube: https://ej.uz/LNB_YT
• LNB SoundCloud: https://ej.uz/

LNB_SC

Aktualitātes:
• LNB mājaslapa www.lnb.lv
• LNB Facebook: https://ej.uz/

LNB_FB
• LNB Twitter: https://ej.uz/LNB_TW
• LNB Instagram: https://ej.uz/

LNB_IG
Līdz 14. aprīlim darba dienās no 

plkst. 9.00 līdz 17.00 LNB Uzziņu un 
informācijas centrs sniegs attālinātas 
konsultācijas par piekļuvi digitālajiem 
resursiem (tālr. 67806113, e-pasts: 
konsultants@lnb.lv).

Klientu apkalpošanas centrs 
pieņems zvanus un vēstules dar-
ba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00: 
(tālr. 67806135, 25627640, 67806137, 
e-pasts: klientucentrs@lnb.lv).

Personālā abonementa un SBA 
pieteikumi tiks izskatīti.

Laikā līdz 14. aprīlim LNB pare-
dzētie publiskie pasākumi nenotiks un 
LNB apmeklētājiem būs slēgta.

Lielākā daļa Latvijas publisko bib-
liotēku līdz 14. aprīlim būs slēgtas (šo 
informāciju iespējams precizēt kon-
krētās bibliotēkas vai pašvaldības mā-
jaslapā).

Informācija par epidemioloģisko 
situāciju valstī pieejama Slimību profi-
lakses un kontroles centra mājas lapā: 
www.spkc.gov.lv.

Augusts Zilberts,
Latvijas Nacionālā bibliotēkas 
Sabiedrisko attiecību vadītājs

LNB nodrošina attālinātu piekļuvi digitālajiem resursiem
Pievienojusies Kultūras ministrijas informatīvajai kampaņai #Ēkultūra

„Piektdienas un sestdienas vakars Operā“
Latvijas Nacionālā opera un balets sadarbībā ar LMT aicina mājās izbaudīt digitālo ciklu
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No mājiņu pircējiem daži ievācās 
tādā mājā, kādu to atrod, jo pārdevēji 
jau šo to modernizējuši, bet ir jau vien-
mēr iespēja pašam pielāgot savai patik-
šanai. Gribu pastāstīt par dažām no ma-
nām intervijām ar tiem, kas paši sev ko 
lika pārbūvēt Ciema mājiņā. Ir jau arī 
tie, kas ļoti mazas maiņas taisījuši, kā 
piemēram, – durvis uz garāžu, apsildī-
šanas veidu, mākslīgo zāli pagalmā utt.

Sākšu ar Zaigu Ozoliņu, jo viņa pār-
cēlās no Sidnejas 3 gadus atpakaļ. Kad 
jautāju, kādēļ atbrauca uz Ciemu, Zaigas 
atbilde bija, ka vēlējās dzirdēt latviešu va-
lodu un dziesmas. Tēvs un māte jau aiz-
saulē, viņa atstāja māsu ar meitu Sidnejā, 

lai pārceltos uz Latviešu veco ļaužu cie-
mu, kam nodokļi nav tik lieli kā mītnēs, 
ko bija apskatījusi ap Sidnejas rajonu.

Zaiga atstāja savus radus un drau-
gus, bet te Melburnā atradās trīs māsī-
cas ar ģimenēm, un tie palīdzēja iekār-
toties. Lielākais palīgs pārbūves lietām 
bija māsīcas znots.

Zaigas māja bija no oriģinālajām ar 
vienu guļamistabu, bet garāža jau bija 
iepriekš pārbūvēta par dzīvojamo istabu. 
Svarīgākais darbs bija modernizēt vannas 
istabu. Vannas vietā tagad ir skaisti plaša 
duša, un vietā, kur bija vecā duša, ir ie-
būvēts skapis ar plauktiem un tam aizmu-
gurē, virtuves pusē, pieliekamais. Svarīgi 

arī, ka pievienota ir dārza noliktava, lai 
ievietotu tur veļas mašīnas un kaķiem pa-
kaišus. Zaigai ir divi skaisti, melni kaķi, 
kas nosaka viņas dzīvi. (Kā jau visi kaķi!)

Aizmugures durvis neved tieši 
dārzā, bet pajumta istabā, kur gaisma 
un svaigs gaiss caur tīklu sienām. Aiz 
tām redzami dārzā krūmi un ziedi. 
Trepītes ar pieturi atļauj uzkāpt dārzā 
un pastaigāt par izklāto celiņu.

Zaiga ir ļoti priecīga, dzīvojot šeit 
Ciemā, kaut virtuve vēl nav pārbūvēta. 
„Jādabon darbu un jāiekrāj, lai to pa-
nāktu,“ smejas Zaiga.

Selga Pešudova
Laikrakstam „Latvietis“

Zaigas māja Latviešu ciemā
Iekārtošanās uz jaunu dzīvi

pulkveža Oskara Kalpaka gars un viņa 
drosmīgie cīnītāji! Un tie tāpat šodien 
no debesīm, kā toreiz virs zemes, ir 
nomodā par Latviju!

Un par Jaunās Pasaules Pilsētu ir 
teikts: „Dieva spožums to apgaismo, 

un viņas gaisma ir Jērs. Tautas staigās 
viņas gaismā, un visas zemes ķēniņi 
nesīs turp savu greznumu. Viņā sane-
sīs tautu greznumus un dārgumus.“

Mūsu pērle ir Latvija. Mūsu zelts ir 
latvju tauta. Ar to mēs dzīvosim un ie-
iesim nākamajos laikmetos kā latvie-
ši – ar pielūgsmi Tam Kungam, un - ar 
pateicību savas tautas varoņiem.

Pulkvedim Oskaram Kalpakam, 
un visiem mūsu tautas varonīgiem aiz-
stāvjiem – mūžīga slava!

Tam Kungam Jēzum Kristum gods 
un slava mūžīgi mūžos. Amen.“

Marita Lipska
Rakstā izmantoti citāti no mācītāja 

Raimonda Sokolovska sprediķa.
Laikrakstam „Latvietis“

Plkv. Kalpaks un Studentu rota
Turpinājums no 5. lpp.

Zaigas pajumte.
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Zaigas dārzs.
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Nestrādā – neparko nestrādā...
Jancis par savu galviņu

Tik tiešām, es šeit 
nerunāju par tiem krā-
sainiem kalpotājiem, kas 
te apgrozās ik dienas un 
par to apgrozīšanos sa-
ņem algu. Kas man tur 
par daļu – es gultu uz-

klāju pats un dušā ar eju pats. Lai viņi 
apgrozās, ja viņiem tas patīk. Un ir 
kāds, kas viņiem par to maksā.

Nē... Es runāju par savu galviņu. Na-
baga galviņa! Tik ilgus gadus kalpojusi, 
un tagad saka – pietiek. Reizēm jau aiz-
gājis tik tālu, ka nezinu, kas par dienu.

Kalendārs jau man ir. Labs kalendārs. 
Bet ko tas līdz, ja tu nezini, ko tu meklē. 
Tu apskati bildes, tu izlasi kas par mēne-
si, kādas svinamas dienas būs mēnesī, 
bet tas arī viss. Numuri jau ir daudz, un 
zinu arī, ka tie numuri apzīmē datumus. 
Bet tu taču nevari izvēlēties to numuru, 

kas tev vislabāk patīk. Baigi muduļi...
Un tas jau nav viss. Koridorā satie-

ku cilvēku, kas liekas tā kā kādreiz re-
dzēts. Šis man gandrīz vai ap kaklu krīt 
un smaida pa visu ģīmi un mani vārdā 
sauc. Bet man nav ne mazākās jausmas, 
kas viņš ir un kur un kad es viņu pazinu. 
Protams, es arī smaidu un, saķēris šim 
roku, kratu to no visas sirds. Nevar taču 
zināt, cik svarīgs tavā dzīvē ir vai var būt 
šis pazīstamais, bet tomēr nepazīstamais.

Šādas un līdzīgas lietiņas notiek 
gandrīz ik dienas. Ko tu darīsi? Pie 
ārsta iet nebūtu nozīmes; viņš taču 
jaunas smadzenes tev ielikt nevar. Ķe-
ros kā slīcējs pie salmiņa; eju uz veco 
vietu – lielo krūmu, zem kura ir soliņš. 
Zinu jau zinu, ka solījos uz sola zem 
krūma vairs nesēdēt, vai vismaz ne-
rakstīt par šo solu zem krūma, bet šī 
jau ir tā saucamā emergency – nezinu, 

ko citu darīt, bet kaut kas jādara būtu.
Mana galviņa vislabāk strādāja, kad 

sēdēju uz sola zem krūma. Aizeju. Stāvu 
un skatos. Soliņš tīrs kā nomazgāts. Pat 
neviens putnu sveiciens nav redzams. Tīri 
vai neērti uz tāda sēdēt. Saņemu dūšu un 
apsēžos. Būt vai nebūt! Laikam, ka nebūt 
gan. Nekādas idejas galvā nenāk. Galīgi 
nekas galvā nenāk. Tukšs! Pēc brīža – tā 
kā kaut kas sāktu kustēties un formēties. 
Jā! Galvā iekrīt vairāki jautājumi: Ko tu 
te sēdi kā muļķis? Kā tev vajaga? Ko tu 
gribi? Vai tev aizvien vēl putniņi galvā?

Kā lai atbildu, ja galva nestrādā? 
Bet varbūt tomēr bišķi strādā? Kā 
citādi zinātu mani par muļķi saukt? 
Un man pār ģīmi pārlaižas laimīgs 
smaids – strādā gan – bišķi strādā, un 
laba jau daudz nevajaga.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“
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smes. Nav jēga pārdzīvot par lietām, ko 
nevaram mainīt! Toties mums katram 
ir iespēja mainīties, mainot savu do-
māšanu. Zemapziņa pieņems un darīs 
visu, ko apziņa pieņem un uzskata par 
patiesu. Visu mūsu laimes, panākumu 
un ciešanu saknes ir mūsos pašos.

Diemžēl daudzi neapzinās savu 
iekšējo spēku. Iespējams, tāpēc ka 
trūkst pašpaļāvība vai pašcieņa, vai arī 
tāpēc, ka pārāk daudz raizējamies un 
baiļojamies, un tādā veidā nelietderīgi 
izniekojam savu laiku un enerģiju, jo 
īpaši apstākļos, kad mūsdienu cilvēka 
dzīve nav iedomājama bez tehnoloģi-
jām un sociālajiem tīkliem un virtuā-
lās dzīves tūlīt un tagad režīmā. Pie-
mēram, tehnoloģiskais progress ir 
radījis nepārtraukto pārbaudītāju 
cilvēku, kas visu laiku, gandrīz vai ar 
apsēstību pārbauda e-pastus, ziņoju-
mus un sociālos tīklus. Virtuālā dzīve, 
virtuālās attiecības utt.

Pētījumi liecina, ka cilvēki, kas 
visu laiku pārbauda sociālos tīklus, 
biežāk jūtas atsvešināti no ģimenes, 
pat atrodoties tai blakus. Daudziem 
dominē bailes no atstumšanas, bailes 
nebūt perfektam. Turklāt šie cilvēki 
arvien biežāk izvēlas nesatikt draugus 
un ģimeni klātienē, dodot priekšroku 
saziņai tieši internetā, jo tā jūtas dro-
šāk. Mūsdienu dzīve un jo īpaši dzīve 
virtuālajā pasaulē palielina risku ie-
gūt dažādas fiziskas un garīgas prob-
lēmas, taču, saglabājot balansu starp 
tiešsaistes un reālo pasauli, iespējams 
uzturēt savu garīgo veselību kārtībā. 
Arvien vairāk pētījumu secina, jo vai-
rāk laika cilvēks pavada sociālajos tīk-
los, jo vairāk palielinās risks saslimt ar 
depresiju. Tas, savukārt, rada jautāju-
mu: vai nelaimīgi cilvēki biežāk lieto 
sociālos tīklus, vai arī tiem tiešām ir 
negatīva ietekme uz cilvēka pašsajūtu?

Tavu dzīves kvalitāti veido Tavas 
izdarītās izvēles. Mums visiem vienā-
di diennaktī tiek dotas 24 stundas, un 
lai dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi, sāc uz-
ņemties risku un darīt lietas, no kā Tu 
visvairāk baidies. Pārtrauc vadīt savas 
dienas, meklējot drošību un lielāku 
uzmanību pievērs iespējam.

Īstais noslēpums, gūstot varu pār 
savu dzīvi, ir koncentrēties uz būtis-
kāko, tāpēc attīsti savu gribasspēku 
un viss, kas notiek Tavā dzīvē, nonāks 
Tavās rokās. Uzraksti uz papīra savas 
problēmas, jo vārdos formulēta problē-
ma ir jau pa pusei atrisināta problēma. 
Pietiek ar vienu domu, ko izlasīji grā-
matā vai dzirdēji kādā no sarunām, lai 
Tava dzīve sāktu mainīties.

Pretošanās pārmaiņām ir sev pie-
šķirtā laika izniekošana. Ietiepība, 
spītība, neelastība visbiežāk raksturo 
tos, kas nav pārliecināti par sevi, jūtas 
apjukuši un dziļi savā būtībā neuzticas 
sev. Pretošanās pārmaiņām šo stāvokli 
padara vēl negatīvāku. No tā ciešam 
ne tikai mēs paši, bet arī cilvēki mums 

apkārt.
Pārmaiņas ved ārā no komforta zo-

nas. Tā vietā, lai savā prātā visu laiku 
domātu par savām dzīves problēmām 
un par to, ko nevari paveikt, labāk pie-
vērsies visam tam, ko līdz šim dzīvē 
esi paveicis un sasniedzis. Pievērs uz-
manību tam, kas labi padodas un par 
ko esi gandarīts. Tā ir mūsu katra paš-
cieņa. Pašapziņa pieaugs un rosinās 
doties uz priekšu, gūt panākumus it 
visā, ko uzsāksi.

Domājot un izsakot negatīvas do-
mas, mēs tuvinām sevi neveiksmei, jo 
neveiksme ir negatīvas domāšanas se-
kas. Negatīvās domas iznīcina pašap-
ziņu un padara personu par apstākļu 
upuri, jo šī cilvēka pasaule nav nekas 
cits kā noskaņojuma un attieksmes at-
balss. Dzīvojot ar negatīvām domām, 
negatīvās emocijas uz āru izlaužas ga-
rīgu un fizisku slimību veidā.

Aptuveni katram ceturtajam pa-
saules iedzīvotājam ir bijuši emocio-
nālās veselības traucējumi, diemžēl 
ļoti bieži tie netiek diagnosticēti, tāpēc 
neseko nepieciešamā palīdzība. Tai 
pat laikā, lai atgūtos no neveiksmes, 
piemēram, darba zaudēšanas, ģimenes 
locekļa nāves vai smagām slimībām, 
lielākais šķērslis ir šaubas par sevi. 
Mūsu domas veido cilvēki, ar kuriem 
tiekamies, grāmatas, kuras lasām, vār-
di, kurus izrunājam, kā arī mūsu ik-
dienas apkārtējā vide.

Uztraukties par savām vājībām 
un tās apzināties ir cilvēcīgi. Dažiem 
tas dod stimulu kļūt labākiem, bet ci-
tiem liek justies vēl mazvērtīgākiem. 
Pārliecība ir visu panākumu pamatā. 
Pārliecībai, ka varam kaut ko paveikt, 
piemīt milzīgs spēks. Cilvēki, kuriem 
piemīt spēcīga ticība sev, jūtas brīvi no 
nemitīgām raizēm par to, vai atrodas 
īstajā vietā, no šaubām par savām spē-
jām un bailēm par nākotni.

Vai jums ir sapnis? Kāds ir jūsu 
nākotnes redzējums? Pārmaiņas sāc ar 
to, ka esi godīgs attiecībās un vispirms 
pats pret sevi un parūpējies, lai vide, 
kurā dzīvo, uzturies vai strādā, kļūtu 
labāka un sakārtotāka. Pētījumos ir 
secināts, ka veiksmīgi cilvēki izmai-
ņas savā dzīvē ir sākuši ar sapni, tāpēc 
sapņo! Pārvērt savu sapni par darbības 
plānu un mērķtiecīgu darbību rezul-
tātā nonāksi pie mērķu sasniegšanas. 
Mērķu noteikšana un darbs pie to sa-
sniegšanas ir pirmais solis, kas jāsper 
ceļā uz pārmaiņām. Tādā veidā ātri 
vien pamanīsi uzlabojumus arī savā 
uzvedībā, rīcībā, sajūtās un domāša-
nā. Tāpat kā ik dienu mazgājam rokas 
no netīrumiem, galvu varam attīrīt no 
aplamiem priekšstatiem, negatīvām 
emocijām un atmiņām, uzmācīgām 
fantāzijām un citiem sārņiem.

Marks Aurēlijs reiz teicis: „Kad 
tu no rīta pamosties, padomā par to, 
ka atkal esi saņēmis dārgo privilēģiju 
būt dzīvam – elpot, domāt, baudīt un 
mīlēt!“

Vai esi aizdomājies par kādu cilvē-
ku vēlies kļūt? Dziļi piepildīti un paš-

realizējušies cilvēki izdara gudrākas 
izvēles. Mēs katrs dodamies uz savu 
galamērķi pa dažādiem ceļiem. Dzī-
vē nav neveiksmju, ir tikai mācības. 
Mērķu uzrakstīšana uz papīra pada-
ra skaidrus Tavus nodomus. Skaidrs 
plāns atbrīvo no izvēles mokām.

Ir tikai viens cilvēks šajā pasau-
lē, kas var uzvest jūs uz panākumu 
ceļa – šis cilvēks esat jūs pats. Katram 
mums ir kāds talants, kas padara mūs 
īpašus. Cik daudz laika un pūles mēs 
ieguldām, lai attīstītu savus talantus? 
Tas nenozīmē, ka jāpamet viss, ar ko 
šobrīd nodarbojies. Vienkārši kļūsti 
pats par pārmaiņām, kuras visvairāk 
vēlies redzēt sev apkārt un pašam sevī. 
Vēl viens būtisks iemesls mērķu izvir-
zīšanas iedarbīgumam ir tāds, ka tas 
palīdz iezīmēt mērķi, uz kuru doties. 
Atrodi savu aicinājumu. Skaidri defi-
nētu mērķu izvirzīšana iezīmē robe-
žas, kuru ietvaros iespējams izdarīt 
gudrākas izvēles. Samazini visas bla-
kus lietas un koncentrējies uz visbū-
tiskāko. Ja precīzi zināsi, kurp dodies, 
tad būs daudz vieglāk izvēlēties tās 
darbības, kas palīdzēs tur nokļūt.

Pārliecība, ka varam paveikt ie-
cerēto, dod milzīgu spēku. Diemžēl, 
saskaroties ar dažādām sarežģītām 
dzīves situācijām, daļa cilvēku zau-
dē ticību sev un kļūst negatīvi, tai 
pat laikā citus šādas situācijas padara 
stiprākus un dod viņiem motivāciju. 
Spēja sasniegt iecerēto lielā mērā ir 
jautājums par ticību sev un saviem 
spēkiem. Pārliecība ir visu panākumu 
pamatā.

Mēs kļūstam labāki – darot. Da-
rot mēs kļūstam drosmīgi. Darot mēs 
kļūstam par savas dzīves noteicējiem.

Katram, kas ienāk tavā dzīvē, ir 
kāda mācība, ko sniegt, un stāsts, ko 
pastāstīt. No prastām viduvējībām iz-
cilības atšķir tas, kā viņi izlieto sev 
piešķirto laiku. Liela daļa no mums 
diemžēl dzīvo tā, it kā viņiem būtu 
neierobežots laiks, un tāpēc bieži vis-
būtiskākais tiek atlikts uz vēlāku lai-
ku. Apzinies, cik svarīgs ir tavs laiks, 
neiznieko to un izmanto sev atvēlēto 
laiku nodarbēm, kas ir tā vērtas. Orga-
nizē savu dzīvi tā, lai vari pievērsties 
tām lietām, kas Tev patīk un dari to 
sevis dēļ.

Diemžēl lielākā daļa cilvēku pava-
da savas dienas, gaidot brīnumu. Sap-
ņot ir lieliski, bet vienīgi ar sapņošanu 
vēl nepietiek, ir jārīkojas. Sasniegumi 
ir rīcības sekas, nevis sapņošana par 
sasniegumiem. Nav viegli kļūt par 
tādu personību, kāda vēlies būt. Viss 
sākas ar stipru vēlēšanos un apņēmī-
bu attīstīt savas stiprās puses. Izkopjot 
savas spējas, mēs izmantojam savus 
resursus un vēl vairāk atklājam savu 
slēpto ES, un vēl plašāks kļūst mūsu 
redzesloks, un dzīve kļūst par nepār-
trauktu attīstību un pašizaugsmi. Ir 
būtiska atšķirība, vai esam kopā ar 
cilvēkiem, kuri mums tic, iedrošina un 

Kā kļūt par savas dzīves noteicēju?
Turpinājums no 1. lpp.
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Piena pārraugu 
darbā

Jau tūlīt pēcpusdienā 
bija jābrauc no Eitīnas 
caur Ķīli uz Melsdorfu 
pieteikties pie vietējā 

zemnieku vadītāja. Ieradāmies pavēlu 
vakarā. Mūs ļoti labi uzņēma. Nāko-
šajā dienā mēs varējām izvēlēties starp 
divām apmešanās vietām – atseviš-
ķu mazu baraciņu vai vienu istabu ar 
virtuvi Štoltenbergu divstāvu ģimenes 
mājā Ruszē (Russee) ciemā, Dorfštrā-
sē 65. Šīs mājas saimnieki izlikās ļoti 
patīkami, tamdēļ izvēlējāmies pieņemt 
viņu piedāvājumu. Mājas saimnieks 
bija skolotājs, karjeras dēļ sastāvēja arī 
partijā. Vēlāk dabūjām pārliecināties, 
ka viņi patiešām bija ļoti labi cilvēki, 
izpalīdzīgi, labi saprata mūsu likteni. 
Pats saimnieks Pirmā pasaules kara 
laikā bijā cīnījies vācu armijas rindās 
un pat uz Latvijas zemes; kādu laiku 
sēdējis ierakumos Biržu apkārtnē. Rus-
zē ciems robežojas ar Ķīles pilsētu un 
ir praktiski pilsētas turpinājums. Atro-
das tikai kādus 5 km no pilsētas centra 
Rendsburgas virzienā. Nokārtojuši ap-
mešanos, devāmies atpakaļ uz Hoffste-
ti, kur bija palikusi māte un ar dažām, 
vēl no Latvijas līdzpaņemtām mantām, 
braucām uz mūsu jauno dzīves un dar-
ba vietu. Ruszē ieradāmies īsi pirms 
Ziemsvētkiem. Mājas saimnieki mums 
pat uzdāvināja mazu Ziemsvētku eglīti.

Darbā mēs bijām padoti Šlēsvi-
gas-Holšteinas Pārraudzības organizā-
cijai (Landeskontrollverband). Mūsu 
tiešā šefa, apriņķa inspektora (Leis-
tungsinspektor) O. Heiligtāla (Heilig-
tag) darba vieta bija Rendsburgā, kādus 
30 km no Ķīles. 2. janvārī aizbraucām 
ar viņu iepazīties. Viņš mums izdeva 
apliecības, ka Valsts lauksaimniecības 
organizācija ir mums likusi izvest (be-
auftragt) piena kontroli Mīlkendorfa 
un Melsdorfa biedrībās.

3. janvārī jau uzsākām darbu Mī-

lkendorfa biedrībā. Mīlkendorfa bied-
rības platība bija liela, jo tur bez paša 
Mīlkendorfa vēl ietilpa Ruszē ciems 
(11 saimniecības) un viena saimniecī-
ba Ķīles priekšpilsētā, Haszē (Hassee). 
Daļai šīs biedrības bija pilsētniecisks 
raksturs, tamdēļ tur bija vairākas ma-
zas saimniecības ar tikai 2 vai 3 govīm. 
Melsdorfa biedrība bija vairāk tipiska 
lauku biedrība, bet arī tur tikai kāda 
puse saimniecību koncentrējās ap pašu 
Melsdorfa ciemu, pārējās bija diez-
gan izklaidus. Katrā biedrībā bija 24 
saimniecības. Lai, vismaz no sākuma, 
justos drošāki, abas biedrības apkalpo-
jām kopīgi. Bieži kontrolējām blakus 
saimniecībās, tad arī reizē varējām do-
ties uz kontroli. No mūsu dzīvesvietas 
tālākās saimniecības bija vairāk nekā 
5 km; tāds gabals tad nu bija jāveic čet-
ras reizes dienā. Ziemas laikā – tumsā. 
Nebija jau nekāda smagā ziema, bet pa 
paplānu sniega kārtu tomēr bija jābrien.

Gandrīz visās 
saimniecības govis 
slauca tikai divas 
reizes dienā. Kon-
troli sākām ar va-
kara un nobeidzām 
ar rīta slaukumu. 
Vakara slaukumu 
sākums bija starp 
plkst. 16.15 un 
plkst. 18.00, rīta 
slaukums starp 
plkst. 5.15 un 
plkst. 7.00. Četrās 
saimniecībās Rus-
zē un Haszē govis 
slauca 3 reizes die-
nā. Visās saimnie-

cībās dzīvojamā daļa, šķūnis un kūts 
bija zem viena jumta.

Janvārī, darbu sākot, zināms uz-
traukums jau bija. Kā vācieši skatīsies 
uz mani, tādu pusaudzi, kas nu atsūtīts 
kontrolēt, cik viņi pienu izslauc. Par to, 
ka esmu spējīgs kontroliera darbu veikt, 
man šaubu nebija. Biju jau audzis tādā 
ģimenē, kur savā laikā abi vecāki bija 
tādu darbu strādājuši. Daudzas reizes 
arī biju vērojis pārraugus viņu darbā 
Latvijā. Bijām arī apbruņoti ar apriņ-
ķa inspektora izdotajām apliecībām ar 
lūgumu mūsu darbā neradīt nekādas 
grūtības. Mans uztraukums tomēr iz-
rādījās velts. Ja kāda maza problēma 
bija, tad tā tagad ir aizmirsusies. Tāpat 
nevaru atcerēties, ka būtu bijuši kādi 
aizspriedumi par to, ka bijām ārzem-
nieki. Man jau bija gan tikai 15 gadi, 
uzdevos tomēr par gadu vecāks. Var-
būt tas bija 8 gadu diktatūras iespaids, 
ka vācieši bija pieradināti padoties vi-
siem noteikumiem un rīkojumiem. Ja 
nu reizi bijām norīkoti darbā, tad nu 
tur neko nevarēja darīt. Es arī nebiju 
pats jaunākais piena kontrolieris, tāds 
pēc kāda mēneša kļuva mans nedaudz 
jaunākais brālēns, bet arī viņam piena 
pārrauga darbs nebija galīgi svešs, jo 
bija jau nobeidzis Priekuļu lauksaim-
niecības vidusskolas pirmo klasi.

Otrā mēnesī nedrošības sajūta jau 
bija izzudusi un trešajā jau bijām ie-
dzīvojušies savā jaunajā darbā. Pašiem 
likās, ka tikām uzņemti gandrīz kā sa-
vējie. Zinu, ka kādiem citiem kolēģiem 
bija jānorij arī pa rūgtākam kumosam. 
Taču daudz atkarājās arī no mums pa-

Latviešu bēgļi piena pārraugu darbā Vācijā (3)
Pēc kursiem strādā vācu lauksaimniecībās
Noslēgums. Sākums LL586, LL587.

 
Turpinājums 13. lpp.

Apliecība, ka Valsts lauksaimniecības organizācija ir Guntaram Saivam likusi 
izvest piena kontroli Mīlkendorfa un Melsdorfa biedrībās.

Mūsu dzīves vieta Ruszē, Dorfštrāse 65 (1985. gadā).
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šiem, kā mēs uzvedāmies, kā ģērbā-
mies, kā mēģinājām ar zemniekiem 
saprasties. Laiku pa laikam kādās 
saimniecībās arī dabūjām dažas mār-
ciņas kartupeļu ar ko papildināt mūsu 
samērā nabadzīgo uzturu.

Nepilnīga vācu valodas pārvaldī-
šana daudziem jaunajiem pārraugiem 
sagādāja zināmas problēmas. Sapra-
šanās problēmas apgrūtināja arī tas, 
ka agrāk Šlēsvigā-Holšteinā runāja le-
jasvācu dialektā (Plattdeutsch), arī vēl 
1945. gadā daudzi vecākās paaudzes 
cilvēki runāja tikai šajā dialektā. Lie-
lums gados jaunāko, kas bija skolā mā-
cījušies augšvācu valodu, bija vai nu ie-
saukti armijā, vai arī citādi nodarbināti 
kara rūpniecībā. Mājās galvenokārt bija 
vecāki ļaudis. Vairums darbaspēka bija 
ievestie poļi un citu Austrumeiropas 
tautu strādnieki. Lauku mājās, īpaši 
virs kamīniem, bieži varēja redzēt uz-
rakstus lejasvācu dialektā. Mūsu abu 
vācu valoda nebija visai droša un ar 
vārdiem bagāta, tamdēļ saprašanās ar 
šī dialekta runātājiem nebija vieglā. Ar 
laiku jau dažus vārdus iemācījāmies. 
Vēl 1985. gadā Melsdorfā redzēju šajā 
dialektā rakstītu veikala izkārtni. Ie-
spējams, ka mūsu grūtības ar lejasvācu 
dialektu tušēja mūsu nepilnīgā valodas 
pārzināšana, jo vācieši bija pieraduši, 
ka, no dažādām malām nākuši, arī bie-
ži paši savā starpā nevarēja saprasties.

Mūsu darbs bija tipisks piena kon-
troliera darbs – nosvērt pienu un ie-
rakstīt grāmatās. Tēvs savās atmiņās 
ir rakstījis: „Piena kontroliera darbs 
ne ar ko neatšķīrās no Latvijā paras-
tā piena pārrauga darba. Bija tāpat 
savas veiksmes un neveiksmes, prieki 
un bēdas. Galvenais, ka tā bija inte-
liģenta nodarbošanās. Ļoti daudziem 
bēgļiem bija jāsamierinājas ar darbu 
fabrikās un lauku saimniecībās.“

Vēlāk izrādījās, ka mūsu darba 
laiks sakrita ar kara pašiem pēdējiem 
mēnešiem, bet kara beigas arī vēl ne-
zinot, ikviens vairāk domāja par to, kā 
labāk izdzīvot. Vācieši bija mācījušies 
būt uzmanīgiem; ar ārzemniekiem par 
politiku un kara iznākumu runāja maz. 
Vācu zemnieki, tāpat kā latviešu zem-
nieki vācu okupācijas laikā, bija aplikti 
ar smagām nodevām. Saimniecībā va-
rēja patērēt tikai noteiktu daudzumu 
saražotās produkcijas, pārējais bija jā-

nodod/jāpārdod valstij. Tas attiecās arī 
uz izslaukto pienu; tikai noteiktu vairu-
mu varēja patērēt saimniecībā, pārējais 
bija jānodod pienotavā. Tā nu piena pār-
raugi bija kļuvuši arī par piena nodevu 
izpildes kontrolieriem. Laiku pa laikam 
pārrauga ieraksti arī patiešām tika sa-
līdzināti ar pienotavās nodoto pienu. 
Vienā gadījumā saimnieks stingri norā-
ja priekšstrādnieku, jo pienotavā nebija 
nodots pienākošais piena vairums. Tas 
gadījums lika pārdomāt par mums uzti-
cēto pienākumu pildīšanu. Protams, pa-
reiza izslaukuma konstatēšana ir sugas 
lopu izlases darba pamatā, tomēr arī ap-
zinājāmies, ka tā negarantēs Lielvācijas 
uzvaru, bet gan atvieglos vācu zemnie-
ka (un arī pārrauga) dzīvi kara pēdējos 
mēnešos. Zināmu kompromisu arī at-
radām. Jau marta kontroles laikā vie-
nā saimniecībā tiku lūgts katras govs 
izslauktā piena ierakstu samazināt par 
1 kg katrā slaukuma reizē. Nebija jau 
tā, ka no tā pārraugam nebūtu ticis kāds 
labums. Interesanti atzīmēt, ka kontroli 
mūsu biedrībā pie Melsdorfa zemnieku 
vadītāja jau ilgu laiku bija darījis pats 
Šlesvigas-Holšteinas Pārraudzības or-
ganizācijas vecākais inspektors Ors 
(Orr), un arī turpināja to darīt pēc mūsu 
stāšanās darbā. Iespējams, ka tur abām 
pusēm bija zināms labums.

Kara apstākļos trūka ķimikāliju 
un darbaspēka, tamdēļ piena paraugus 
tauku procenta noteikšanai bija atļauts 
ņemt tikai dažās sugas lopu audzēša-
nas saimniecībās. Pēc pirmās reizes 
aizsūtījām paraugus uz tauku procenta 
analīzes centrāli, bet nekādus rezultā-
tus nesaņēmām. Vēlāk gan paraugus 
turpinājām ņemt, bet izlietojām tos 
sava uztura papildināšanai.

Uz pavasara un Vācijas galīgā 
sabrukuma pusi, kas sakrita arī ar 
daudzu govju atnešanās laiku, mums 
ziņoja, ka daudz teļu piedzimuši ne-
dzīvi. Ieraksts totgeboren bija jālieto 
negaidīti daudzas reizes. Normālos 
apstākļos tas saimniekam būtu bijis 
riskanti. Reiz kāds nokaunējies Ruszē 
saimnieks ar mazu gaļas gabaliņu arī 
pārraugu pārliecināja, ka teļš patiešām 
piedzimis nedzīvs.

Pēc izdarītās rīta kontroles un ie-
rakstiem grāmatās parasti tikām pacie-
nāti ar brokastīm, kuras mums pasnie-
dza pie mūsu darba galda. Divas vai 
trīs ļoti plānas šķēlītes maizes, parasti 
apziestas ar cūku taukiem, bieži apkai-
sītas ar nedaudz cukura. Tāda bija vie-

tējā paraža. Krūzīte graudu kafijas. Īsto 
pupiņu kafiju izsniedza tikai pēc īpaši 
smagiem gaisa uzlidojumiem. Pārtikas 
talonus gan mums neviens neprasīja. 
Pēc noteikumiem saimnieki varēja to 
darīt. Ar saimniekiem netikām kopā 
ēduši, iespējams, ka mūsu brokastu lai-
ki nesakrita; iespējams, ka viņi ieturēja 
bagātākas brokastis. Nedomāju, ka, lie-
tojot šodienas terminoloģiju, tā bija dis-
kriminācija, ka mums ēdienu pasniedza 
atsevišķi. Diskriminācija gan bija ar ie-
vestajiem strādniekiem; ar tiem vācieši 
nedrīkstēja ēst pie viena galda. Tikai 
vienā manā saimniecībā Melsdorfā šo 
noteikumu pārkāpa, ēdot kopā ar kal-
poni, kādreiz izcilu poļu operdziedā-
tāju. Pēc brokastīm devāmies uz māju, 
tikai vienu reizi divās blakus esošas 
sugas lopu audzētāju saimniecības pa-
likām uz pusdienām. Vairāki mūsu ko-
lēģi gan regulāri pusdienoja.

Tikai dažās saimniecībās aprunājās 
ar tēvu par kādu sugas lopu izlases jau-
tājumu. Viena no tādām bija Melsdor-
fa biedrības Mettenhofā, kur blakus 
mājās saimniekoja divi brāļi. Tur arī 
atgadījās nelaimes gadījums – bullis 
no muguras notrieca tēvu zemē. Šis 
ievainojums, laiku pa laikam, lika sevi 
just visu tēva dzīves laiku. Šo māju 
saimnieki pilnīgi atklāti izteica savu 
neapmierinātību ar nacionālsociālisma 
režīmu. Mums pat ierādīja gabaliņu ze-
mes ģimenes dārziņam. Pienāca kara 
beigas, un to nevarējām izmantot.

Jau minēju, ka pārraugam bija jā-
sadarbojas ar ciema zemnieku vadī-
tāju. Mūsu biedrību ciema zemnieku 
vadītāji nekādus pienākumus mums 
neuzlika, nedz arī interesējās par 
mūsu darbu. Problēmas gan mums bija 
ar Ruszē birģermeistaru. Mums trūka 
gan drēbju, gan pašu nepieciešamo 
saimniecības piederumu, kurus bez 
atļaujām nevarēja iegādāties. Kamēr 
vēl veikalos bija mantas, tikai pāris 
lietām viņš mums izsniedza atļaujas. 
Tikai kapitulācijas priekšvakarā kļuva 
devīgs, jādomā, ka gribēja sadzīvot ar 
ārzemniekiem, bet tad jau viss bija iz-
pārdots un pat izlaupīts.

Visumā par dzīves apstākļiem līdz 
kara beigām varējām būt apmierinā-
ti. Ar pārtiku varējām iztikt, ar laiku 
radās iespējas nedaudz papildināt to, 
ko dabūjām uz kartiņām. Ar pašu dar-
baspēku un lauksaimnieku palīdzību 

Latviešu bēgļi ... Vācijā (3)
Turpinājums no 12. lpp.

Saimniecība Melsdorfā, uzņemta 1985. gadā.
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Sveicināti, mani lie-
liskie! Ceru, ka it visi 
esat pie labas veselības 
un arī noskaņai nav ne 
vainas. Jāatzīst, pirma-
jā brīdī, kad arī Latvijā 
izsludināja ārkārtas stā-

vokli, sapīku un, drusku padomājusi, 
arī sarūgtinājos. Tātad, nebūs teātru 
un nekādu citu sarīkojumu?! Un manas 
biļetes? Turklāt – kāpēc? Tāpēc, ka ir 
daži viegli saslimušie?! Un visi mediķi 
tagad koncentrēsies uz viņiem un roku 
mazgāšanu? Tas viss šķita drausmīgi 
pārspīlēts. Pilnīgs sviests!! Turklāt ne-
aizmirsīsim, ka tās šausmas izsludinā-
ja piektdienā, 13. datumā, pilnmēnesī...

Bet tad meita internetā parādīja, kā iet 
Itālijā, kur šos ierobežojumus neieviesa 
pietiekami ātri. Turklāt uzradās arī anek-
dote, ka koronovīruss ir līdzīgs makaro-
niem: ķīnieši izgudroja, bet itāļi izvazāja 
pa pasauli. Un viņiem pašiem nu brūk 
kopā visa veselības aizsardzības sistēma. 
Jāatzīst, taisnība, ka ārkārtas situācija par 
godu šai pandēmijai ir tāpēc, lai pie mums 
tā nebūtu un slimība vispār neieperinātos. 
Labi, lai būtu, esmu likumpaklausīga pil-
sone: rokas mazgāju cītīgi un arī jaunos 
terminus – sociālā distancēšanās, pašizo-
lācija, mājbūšana –apguvu ātri un pielie-
toju. Nav jau nemaz slikti. Man te mājās 
ir tāda nevāja, krietna pagasta lieluma 
bibliotēka, kur netrūkst vēl nelasītu vai 
jau piemirstu grāmatu. Izvēlējos prāvu 
kaudzīti, ko nu ņemu priekšā. Iekritu jau 
pirmajā – pagājušā gadā iznākušajā Rvī-
na Vardes Kas te notiek, mazas absurda 
miniatūras un jau uzjautrinos. Viens ci-
tāts: „Braucu autobusā. Iekāpj tante, tai 
pakaļ puisis. Un skaļi saka: „Ragana“. 
Es domāju, nu, tūlīt būs, kaut kādi vidus-
laiki te viņiem. Tūlīt tanti sasies, iemetīs 
kanālā un vēros, vai slīkst, kā tais laikos. 
Vai dzimumzīmes durs, dies pasarg. Izrā-
dījās, ka viņš vienkārši gribēja iegādāties 
biļeti, apdzīvotu vietu sauc Ragana...“

Draugi iesaka pārlasīt Kamī Mēri 
un Bokačo Dekameronu. Arī laba 
doma, iederīgi.

Gribēju rakstīt, ka paniska iepirk-
šanās veikalos pie mums nav novērota, 
tukšu plauktu tur nav, tomēr drošības 
pēc aiztecēju paskatīties, jo mājā izbei-
dzies piens. Ikšķiles centrālajā veikalā 

pircēju nebija daudz, tā normāli, kā 
parasti, taču putraimu plauktiņi gan 
pilnīgi tukši – skats neparasts. Jautāju 
veikala darbiniecei, kur tad putraimi, 
vai tad trūkums, uz ko viņa atbildēja, 
ka nespējot vien piekrāmēt plauktus... 
viss esot, lai taču nekrītot panikā, pēc 
tam metīs ārā, jo noēst tādu kvantumu 
nav iespējams. Taisnība. Pārliecinājos, 
ka tualetes papīra ruļļu gan ir pilns, sa-
krāmēti vēl papildus uz paliktņiem. Ha, 
tātad vienai daļai iedzīvotāju kaut kāds 
apjukums un bažas tomēr iestājušās.

Arī pa internetu klīst attēls: varens 
Lāčplēsis, kam pie jostas piestiprināta 
griķu paka un pāris tualetes rullīšu, ar 
pūpolu pušķi zobena vietā. Tad vēl ir tāds 
pareģojums, ka uz Jāņiem būs jauna kam-
paņa: izglāb draugu, palīdzi apēst griķus.

Latvietis, kas pēc savas būtības 
ir intraverts, gadsimtiem tradicionāli 
pieradis dzīvot viensētā un veidot zie-
mas uzkrājumus burciņās, manuprāt, 
tomēr lielākoties tik vienkārši nesa-
mulst, bet tīri apmierināts ieraujas 
savā čaulā, tup pie visādiem ekrāniem 
un attīsta citas sava talanta šķautnes.

Piemēram, asprātību. Tagad ir 
daudz laika ēst gatavošanai. Draugi 
pārsūtīja lielisku īru nacionālo recepti, 
varat arī jūs izmēģināt: ņemam gaļu, 
kartupeļus, zaļumus un 3 litrus Hen-
nessy. Izdzeram Hennessy un izme-
tam... nafig tos dārzeņus.

Vai arī šitāds smiekls: beidzot pie-
nācis arī tā trakā kaimiņa brīdis, par 
kuru tu rēci, kad viņš nocietināja īpašu-
mu, būvēja bunkuru un iepirka konser-
vus, degvielu un ieročus: „Bet es taču 
jums teicu,“ viņš nokliedzās, kāpjoties 
atmuguriski iekšā bunkurā ar ieplecotu 
karabīni, pavērstu tavā virzienā.

Jā, liekas, pandēmija ir atraisījusi ve-
selu humora un satīras lavīnu, nemaz ne-
atceros, kad vēl tā bijis. Ik pa brītiņam te-
lefonā pienāk kāda jauna anekdote. Sen 
neesmu tik daudz un veselīgi smējusies.

Katru dienu nāk klāt aizvien jauni 
ierobežojumi. Ziņās sekojam līdzi noti-
kumiem pie Vācijas/Polijas robežas, kur 
sabraukušas dažāda kalibra automašī-
nas turpat 5 km garumā, bet poļu robež-
sargi nelaiž cauri savai teritorijai, pat ja 
tā ir atgriešanās mājās, un kas tur izvēr-
šas par veselu sociālu katastrofu. Nācās 

iejaukties mūsu ārlietu ministram Edga-
ram Rinkēvičam, kurš panāca, ka auto 
kolonnu, poļu policijas pavadībā, tomēr 
izlaiž cauri valstij, bet gandrīz bez pie-
turām, kas arī diezgan briesmīgi. Tas nu 
gan baigs pārspīlējums, jo neviena ar 
lepru slima jau tajā kolonnā nav, ko nu 
tik traki baidīties un spīdzināt cilvēkus.

Vienīgā ziņa, kas spēj izspraukties 
cauri tam nejaukajam bacilim un visu, 
kas ap to, ir administratīvi teritoriālās 
reformas apspriešana Saeimā. Tur jau 
otrs likumprojekta lasījums, bet lielākā 
daļa novadu ar paredzamajām pārmai-
ņām nav apmierinātas; pagājušā nedēļā 
rīkoja pamanāmas protesta akcijas un 
draud ar Satversmes tiesu un sūdzēša-
nos Eiropas Savienībai. Apbrīnojama ir 
deputātu un atbildīgās ministrijas spēja 
nedzirdēt un nereaģēt uz daudzajiem 
ierosinājumiem un iebildumiem. Jā, šai 
sakarā arī radusies melnā anekdote: par 
labu samaksu tiek meklēts ķīnietis, kas 
ieietu Saeimā un sulīgi nošķaudītos.

Vispār jau jāatzīst, ka šī ir reize, kad 
piekrītu visam, ko dara un saka valdī-
ba, man liekas, ir operatīvi un sakarīgi, 
secīgi un loģiski. Ja vēl pavēro paniku 
pasaulē visā šajā sakarā, tad mūsējie ir 
malači, nav pārmetumiem vietas. Es 
tikai domāju par sekām, sevišķi ekono-
mikā, tās vēl ir neparedzamas un pat īsti 
neprognozējamas. Un te nav runa par 
tūrisma firmām, lidsabiedrībām, vies-
nīcu biznesu un restorāniem, kas arī 
esot pavisam tukši. Un cik ilgi tas tur-
pināsies, arī nav skaidrs. Hmm... nu ne-
parasta situācija; zināms pārbaudījums 
gan sabiedrībai, gan valstīm, gan uzņē-
mējiem, gan mūsu veselajam saprātam.

Debesu kancelejā arī valda ap-
jukums. Tagad, kad beidzot būtu jā-
nāk pavasarim, pie mums valda sals, 
sniegs un pat brīžiem puteņo. Latvijā 
ir jābūt četriem labi izteiktiem gada-
laikiem, katram ideālā variantā atvēlē-
ti trīs mēneši, bet šī kārtība ir pilnīgi 
nobrukusi un tagad nesaprotama. Ne 
jau velti visādi vīrusi rodas. Cilvēks 
planētu sačakarējis, tur tā bēda.

Lai mums visiem veselība, tas nu 
nešaubīgi pats galvenais!!

Sirsnīgi, – 
jūsu Biruta,

Ikšķilē, 2020. gada 17. martā

Lasītājas vēstule
Marts 2020

sagādājām malku, varējām savu istabu 
turēt siltu. Ķīles pilsēta nebija tālu, tur 
vēl darbojās pirts. Varējām regulāri no-
mazgāties. Mājas saimnieks, kā lielākā 
daļa vāciešu, gan apmierinājās tikai 
ar jaunām papīra apkaklītēm. Ķīle jau 
bija viena no visvairāk sabumbotajām 
Vācijas pilsētām. Aprīlī bija vairāki 
lieli nakts un dienas uzlidojumi. Lie-

lāko daļu tos pārlaidām mājas pagrabā. 
Ruszē daudz necieta, tomēr viena uzli-
dojuma laikā izbira mūsu istabas logs.

Pēc maija kapitulācijas kontroles 
darbs kļuva ļoti apgrūtināts. Ieves-
tā policijas stunda kavēja ierasties uz 
rīta slaukumu. Brīvībā palaistie poļu 
laukstrādnieki terorizēja vietējos ie-
dzīvotājus, nokaujot pa teļam un pat 
izslaucot ganībās govis, pirms saim-
nieks uzdrošinājās iznākt no mājas. 
Drīz militārā pārvalde sāka organizēt 

bēgļu apzināšanu un to novietošanu 
nometnēs. Arī mēs izvēlējāmies atstāt 
darbu un pārcelties uz nometni.

Ja arī mēs nebūtu darbu paši atstā-
juši, tad tas būtu izbeidzies viena vai 
divu mēnešu laikā. Pēc kara mēs vā-
ciešiem nebijām vajadzīgi. Ar 31. jūli-
ju arī Br. Plaudem izbeidzās darbs, jo 
no armijas atgriezās Šlēsvigas Lopko-
pības daļas vadītājs Dr. Zells.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Latviešu bēgļi ... Vācijā (3)
Turpinājums no 13. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
24. marts
Kazimirs, Izidors
Pasaules meteoroloģijas diena
1924. Latvijā dibināts Triju Zvaigžņu 
ordenis.

25. marts
Māra, Mārīte, Marita
Komunistiskā genocīda upuru piemi-
ņas diena
1935. Lietuva par nodevību notiesā uz 
nāvi 4 vāciešus Mēmelē (Klaipedā). 
Nāves sods paliek neizpildīts.
1949. no Rīgas uz Omskas un Tomskas 
apgabaliem Sibīrijā deportē 42 178 
Latvijas iedzīvotājus. No Latvijas 
uz Sibīriju 33 ešelonos tiek izvestas 
13 624 ģimenes. No Latvijas, Lietu-
va un Igaunijas tika izvesti vairāk kā 
92 000 cilvēku.

1950. rakstnieks Andris Puriņš.
1986. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Lisa Perejma.

26. marts
Eiženija, Ženija
1895. latviešu pulkvežleitnants Kārlis 
Lobe.
1906. ALT aktieris Jānis Birkmanis.
1995. stājās spēkā Šengenas līgums 
par robežkontroles atcelšanu starp Ei-
ropas Savienības valstīm.
2000. prezidenta vēlēšanās Krievijā 
uzvarēja Vladimirs Putins.

27. marts
Gustavs, Gusts, Tālrīts
Starptautiska teātra diena
1930. dzejnieks, literatūras kritiķis 
Inārs Brēdrihs.

1946. tēlnieks, Rietumaustrālijas Tēl-
nieku apvienības (WASA) līdzdibinā-
tājs Māris Raudziņš.

28. marts
Gunta, Ginta, Gunda
1795. pēc trešās Polijas dalīšanas Kur-
zemes hercogiste tika iekļauta Krievi-
jas impērijas sastāvā.
1934. sabiedrisks darbinieks, garīdz-
nieks, mediķis, LZA īstenais loceklis 
prāv. Jānis Priedkalns.
1988. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Jana Andersone.
1990. dibināta Latvijas Kultūras aka-
dēmija.

 
Turpinājums 16. lpp.

paslavē, vai cilvēkiem, kuri mūs tikai 
nonicina un cenšas salauzt.

Pašdisciplīna ir veiksmīgas un 
jēgpilnas dzīves pamats. Bez pašdis-
ciplīnas Tu nespēsi izvirzīt skaidrus 
mērķus un izlietot sev piešķirto laiku 
lietderīgi. Ja būsi stingrāks pret sevi, 
Tu sāksi dzīvot pārdomātāk saskaņā ar 
saviem noteikumiem, nevis vienkārši 
reaģējot uz visu, kas notiek apkārt kā 
gaisīga lapa, kas ūdenī peld tajā vir-
zienā, uz kuru konkrētajā dienā to nes 
straume. Prasme ir nevis smagi strā-
dāt, bet izmantot dzīves sniegtās ie-
spējas, lai Tava dzīve sāktu mainīties.

Ir daudz cilvēku, kas šķiet ambi-
ciozi, bet tai pat laikā viņiem trūkst 
pašpaļāvība. Viņi gaida, ka kaut kas 
notiks, kāds ietekmīgs draugs palīdzēs 
iekārtoties darbā un sekmēs karjeras 

izaugsmi. Šādi cilvēki plūst pa strau-
mi un ļoti vēlas gūt panākumus, bet 
baidās. Visvairāk viņi baidās no grūtī-
bām, jo tās prasa izturību šķietami ne-
pārvaramu šķēršļu priekšā. Viņi dzīvo 
ar nekonkrētu ideju, ka kaut kur dzīvē 
kaut kas viņus gaida un tas kaut kā ne-
jauši līdz viņiem nonāks, ja vien pie-
tiekami ilgi gaidīs. Šis ir pašpaļāvības 
trūkuma spilgts piemērs – atkarība no 
ārējiem apstākļiem. Pašpaļāvības trū-
kums un ietekmēšanās no ārējiem aps-
tākļiem ir traucējošs apstāklis jebkurai 
izaugsmei un sasniegumiem. Pārlie-
cība par sevi un spējām stāties pretī 
jebkuriem dzīves izaicinājumiem, ra-
dīs aizrautību pilnveidoties kādā no 
jomām, kas katram no mums ir īpaši 
saistoša.

Viena no cilvēka vislielākajām 
vajadzībām ir ilgas būt saprastam un 
cienītam. Laika veltīšana otram cil-
vēkam parāda, ka tu augstu vērtē to, 

kas otram cilvēkam sakāms, un ka Tev 
vienkārši viņš rūp kā cilvēks. Iejūtības 
izrādīšana citiem liek arī Tev pašam 
justies labāk. Mazas lietas ir lielas lie-
tas, un dzīvē tās ienes vislielākās pār-
maiņas.

Bailes aizstājot ar pozitīvu attiek-
smi un ticību sev un savām spējām, 
negatīvo domu vietā nāks pārliecība, 
un arī profesionālā ziņā sekos pozi-
tīvas pārmaiņas. Viss, kas tiek darīts 
ar prieku, izstaro aizrautību un rada 
gandarījumu par sasniegto. Pārstā-
jot baidīties un pretoties pārmaiņām, 
mēs ne tikai izraujamies no komforta 
zonas, bet arī sākam pilnveidot sevi, 
paplašinot savus garīgos apvāršņus un 
līdz ar to pietuvojamies arī savai paš-
realizācijai.

Sintija Bernava,
Biedrības „Donum Animus“ 

valdes priekšsēdētāja
Laikrakstam „Latvietis“

Kā kļūt par savas dzīves noteicēju?
Turpinājums no 11. lpp.

jas Ārlietu ministriju, un mēs no savas puses aicinām cil-
vēkus nepakļauties panikai, nepieņemt viltus informāciju, 
domāt racionāli un pieņemt atbildīgus lēmumus.

Ja esat Latvijas iedzīvotājs, kurš šobrīd atrodas ār-
valstīs, un vēlaties atgriezties dzimtenē, PBLA iesaka 
spert šādus soļus:

• sekot aktuālajai informācijai Latvijas Ārlietu mi-
nistrijas mājas lapā: http://bit.ly/33rCpi9 ;

• reģistrēties Ārlietu ministrijas Konsulārajā reģis-
trā ministrijas mājas lapas Ceļo droši sadaļā: http://
bit.ly/390E7rG (saite aizvedīs un reģistrācija notiks 
vietnē Latvija.lv);

• reģistrēties repatriācijas lidojumiem AirBaltic mā-
jas lapā: http://bit.ly/2Qs2wjz (šī reģistrācija nav tas 
pats, kas reģistrēties Ārlietu ministrijas Konsulārajā 
reģistrā);

• ja atrodaties ārpus Eiropas Savienības, sekot Ārlie-
tu ministrijas norādījumiem par plānotajām pulcēša-
nās vietām ES robežās un Satiksmes ministrijas in-
formācijai par aktuālajām atgriešanās iespējām: http://

bit.ly/3b4Jyr3 
• Jūsu informācijas avots var būt arī latviešu centrālās 

organizācijas pasaulē:
• Amerikas Latviešu apvienība – www.alausa.org
• Latviešu Nacionālā apvienība Kanādā – https://

www.lnak.net/lv/maja
• Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē – 

https://laaj.org.au/en/
• Eiropas Latviešu apvienība – https://www.latvie-

si.com/ela.
• Varam censties dot jums padomu un informāciju arī 

e-pastā. Sekosim līdzi PBLA centrālajam e-pasta kon-
tam: pbla@pbla.lv.

• Atceraties, ka visdrošākais informācijas avots šajā 
ārkārtas situācijā ir Latvijas diplomātisko pārstāvnie-
cību tīkls: PALĪDZĪBA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS 
ĀRVALSTĪS: +371 26 33 77 11 (24h); e-pasts: pali-
dziba@mfa.gov.lv.

• Pēc atgriešanās Latvijā, lūdzam un mudinām stingri 
ievērot Latvijas Republikas valdības noteikto 14 dienu 
pašizolāciju.

PBLA pārstāvniecība Latvijā
Rīgā, 2020. gada 19. martā

PBLA par ārkārtējo situāciju
Turpinājums no 1. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 19. martā.
€1 = 1,86350 AUD
€1 = 0,92985 GBP

€1 = 1,89030 NZD
€1 = 1,08010 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
UZMANĪBU! Sakarā ar drošības pasākumiem vīrusa izplatīšanas ierobežošanai, ir iespējams, ka 
kādi no pieteiktajiem sarīkojumiem tiks atcelti vai pārlikti uz vēlāku laiku.

Adelaidē
Sākot ar 22. martu, Latviešu nama 
Tālava kafejnīca ir slēgta uz neno-
teiktu laiku.
Ceturtdien, 26. martā, plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim siltas pusdienas. 
Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā; 
mēneša maksa $5.
Sestdien, 28. martā, plkst. 11.00 ALB 
namā LAIMAS pavārmākas kursi – 
Ulla Gicašvili demonstrēs savu iecie-
nīto borčs zupas recepti. Dalības mak-
sa $5. Visi laipni aicināti.
Svētdien, 29. martā, plkst. 9.30 Tāla-
vas Mazajā zālē novuss. Gaidām jau-
nus un ne tik jaunus spēlētājus.
Svētdien, 29. martā, plkst. 14.00 
8 Avenue Road, Paradise svinēs tautas 
tērpu svētkus. Visi mīļi gaidīti un ai-
cināti piedalīties ar savu tautas tērpu, 
pakavēties pie mūsu baltiešu centra 
latviešiem. Uz vietas varēs iegādāties 
īstu latviešu, lietuviešu un igauņu alu. 
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Piektdien, 10. apr., plkst. 11.00 Lielā 
Piektdiena, dievkalpojums ar dievgaldu.
Svētdien, 12. apr., plkst. 11.00 Kris-
tus augšāmcelšanās svētki, dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 28. martā, plkst. 13.00 Nāc, 
nākdama, Lieldieniņa! – Lieldienu sarī-
kojums Latviešu namā. Rotaļas un spēles. 
Pusdienas ($15). Olu krāsošana (dalības 
maksa $10). Pieteikties līdz 18. martam:
brisbanelatviancommunity@gmail.com
Sestdien, 4. apr., plkst. 13.00 Bris-
banes Latviešu biedrības pilnsapulce 
Latviešu namā.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Piektdien, 10. apr., plkst. 13.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar dievgal-
du. Kalpos diakons Ivars Ozols.
Svētdien, 12. apr., plkst. 9.00 Lieldienu 
svētdienas rīts. Lūdzu ņemt līdzi grozi-
ņus. Visi mīļi gaidīti pie D. un R. Va-
nagiem, 86 Burns Parade, Chapel Hill.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 27. martā, plkst. 19.00 

Krodziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 28. martā, ATCELTA Mel-
burnas Latviešu biedrības pilnsapulce 
Latviešu namā.
Sestdien, 28. martā, ATCELTA Lat-
viešu ciemā paredzētā Ciemiņu diena 
ģimenēm un draugiem.
Sestdien, 4. apr., plkst. 12.00 ATSAUK-
TAS Vanadžu pusdienas DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Sākot ar 22. martu, visi dievkalpo-
jumi tiek atcelti līdz maija beigām.

Pertā
Svētdien, 5. apr., plkst. 13.00 Dauga-
vas Vanadzes aicina uz Aukstā galda 
pusdienām. Visi laipni gaidīti!
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 5. apr., plkst. 10.30 dievkal-
pojums – Palmu svētdiena.
Ceturtdien, 9. apr., plkst. 18.00 diev-
kalpojums – Zaļā Ceturtdiena.
Piektdien, 10. apr., plkst. 15.30 diev-
kalpojums Sv. Jāņa baznīcā – Lielā 
Piektdiena.
Svētdien, 12. apr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums – Lieldienas.

Sidnejā
Sestdien, 28. martā un svētdien, 29. 
martā, ATCELTS Filmu festivāls 
Latviešu namā.
Trešdien, 1. apr., plkst. 13.00 zolīte 
Latviešu namā.
Piektdien, 3. apr., plkst. 11.00 AT-
CELTS Senioru saiets Latviešu namā.
Sestdien, 4. apr., plkst. 12.00 DV 
namā pusdienas un draudzīgais saiets.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
SAKARĀ AR COVID-19 dievkalpo-
jumi Svētā Jāņa baznīca patreiz atcel-
ti. Paredzētie Dārza svētki arī ir atcelti.

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 29. martā, plkst. 9.30 V Ga-
vēņa dievkalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 2. apr., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 

Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Meet-
ing Room A. Visi mīļi aicināti.

Zviedrijā
Sestdien, 28. martā, plkst. 17.00 
Stokholmas Latviešu amatierteātra iz-
rāde Burvīgie blēži ATCELTA. Papil-
dus info: judiite.zilicka@gmail.com.
Piektdien, 10. apr., plkst. 18.00 Stok-
holmas latviešu draudzes Meditācijas 
vakars – Somu baznīcas draudzes tel-
pās (Finska kyrkan, Slottsbacken 2, 
Gamla Stan).
Svētdien, 12. apr., plkst. 14.00 Somi 
baznīcā, Finska kyrkan, Slottsbacken 
2., Gamla Stan; Stokholmas latviešu 
ev. lut. draudzes Lieldienu dievkal-
pojums. Pēc dievkalpojuma draudzes 
namā kafijas galds. Muzikāli priekšne-
sumi kuplinās dievkalpojumu; tuvāka 
informācija būs atrodama mājas lapā 
www.draudzes.se

Latvijā
Ministru kabineta rīkojums (spēkā 
līdz 14. aprīlim):
4.5. atcelt un aizliegt neatkarīgi no to 
apmeklētāju skaita visus sabiedrībai 
publiski pieejamos svētku, piemiņas, 
izklaides, kultūras, sporta, atpūtas pa-
sākumus (tajā skaitā naktsklubos un 
diskotēkās), sapulces, gājienus un pi-
ketus (atbilstoši likuma Par sapulcēm, 
gājieniem un piketiem minētajām defi-
nīcijām), reliģiskās darbības veikšanu 
pulcējoties.  ■

29. marts
Aldona, Agija
1947. garīdznieks Klāvs Bērziņš.

2004. NATO tika uzņemta Bulgārija, 
Igaunija, Latvija, Rumānija, Slovākija 
un Slovēnija.

30. marts
Nanija, Ilgmārs

1942. valodniece, dramaturģe Baiba 
Metuzāle-Kangere.
1945. Otrais Pasaules karš: PSRS spē-
ki iegāja Austrijā un ieņēma Vīni; pa-
domju un poļu spēki ieņēma Gdaņsku 
(Dancigu).  ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.

MLB pilnsapulce atcelta
Balstoties uz Pasaules ve-
selības organizācijas un 
Viktorijas veselības minis-
trijas ieteikumiem un pra-
sībām, sakarā ar patreizējo 

situāciju Austrālijā un tieši Melburnā, 
cīnoties ar COVID-19 vīrusu, Melbur-
nas latviešu biedrības pilnsapulce ir 
atcelta. Tuvāka informācija sekos. 
MLB valde


