
„Būt vai nebūt?“
Vakcinēties vai nē?

Slaveno Hamleta jautājumu Būt 
vai nebūt 21. gs. 2021. gadā varam mo-
dificēt – vakcinēties vai nē?

Īso ekspresaptauju 11. janvārī vei-
cu starp sev zināmiem, praktizējošiem 
ārstiem, Latviešu ārstu un zobārstu 
apvienības (LĀZA) valdes locekļiem. 
Un jautājumi tikai divi:
1. Vai esat jau saņēmis vakcīnu pret 

„COVID“?
2. Kāds būtu Jūsu arguments par labu 

vakcinācijai, lai iedrošinātu līdzcil-
vēkus vakcinēties? Ja Jums ir vie-
doklis, ka vakcinācija nav lietderīga, 
tad lūgums to pamatot.

Te atbildes, kas varbūt noderēs 
tiem, kas šaubās. Neviens no kolēģiem 
nekādā veidā nav saistīts ar vakcīnu 

ražotāju vai lēmumu pieņēmējiem.

MD Uģis Gruntmanis, ASV
Esmu saņēmis pirmo no divām 

COVID vakcīnas devām, jutos lieliski, 
vakcīna ir efektīva, samazina inficēša-
nas risku par 95%, un tas ir vienīgais 
veids, kā pakāpeniski atgriezties pie 
kaut cik normālas dzīves, nepakļaujot 
citus cilvēkus nopietnai infekcijai.

MD Jānis J. Dimants, ASV
Vēl neesmu saņēmis vakcīnu. Gai-

du gan, kā visi pārējie. ASV šobrīd nav 
viegls laiks, un būtu labi, ja vismaz 
viena nelaime tiktu savaldīta.

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

Laikraksts LATVIETIS www.laikraksts.com

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

Nr. 633 2021. gada 20. janvārī TĪMEKLĪ   ISSN 1837-6991

9HRLINH*gjjaac+

Saturs
Austrālijas ziņas ................................2, 4, 5, 9
Latvijas ziņas ......... 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Latvieši pasaulē ...........................1, 5, 12, 15
Redakcijā .............................................................3
LV prezidents .............................................1, 11
LaZa .........................................................1, 12, 15
Mārīte Rumpe ..................................................2
Ilze Nāgela ....................................................4, 5
PBLA – Juris Ķeniņš .......................................5
Ģirts Salmgriezis .............................................5
Anita Mellupe .........................................6, 7, 8
Māris Brancis .....................................................8
Anita Andersone ............................................9
Guntars Saiva ......................................... 13, 14
Sēru vēstis ........................................................14
Sanita Dāboliņa ............................................15
Datumi ....................................................... 15, 16
Sarīkojumi, ziņojumi...................................16
Eiro kurss ...........................................................16

 
Turpinājums 12. lpp.

„X stunda. Barikādēm 30“
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Barikāžu 30. gadadienai veltītajā tiešsaistes konferencē „X stunda. Barikādēm 30“

Labrīt, godātie barikāžu organizētāji un 
barikāžu dalībnieki!

Labrīt visiem šajā konferencē attālināti 
klātesošajiem!

Vēsturē ir notikumi, kas uzliek zīmogu 
savam laikam, iegulst tautas atmiņā un for-
mē tautas identitāti. Rīcība šādu notikumu 
laikā rada atdarināmu paraugu, kas darbojas 

nākotnē un katru reizi – kaut gan 
vēsture vienmēr tērpjas jaunās drā-
nās – rāda vadlīnijas, kā ir jārīkojas.

1991. gada janvāra barikāžu 
vēstījums nākotnei ir lakonisks un 
skaidrs: „Ja tu gribi savu valsti, tad 

 
Turpinājums 11. lpp.

Rīgas Jūrmala 2021. gada janvārī.
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„Dzintariņš“ – „Dzintaros“!!!
Ģimeņu nometne Vasaras vidusskolas vietā

Adelaidē Jaunais 
gads ir iesācies ar rado-
šu un priekpilnu ģime-
ņu nometni Dzintariņš. 
Piecpadsmit ģimenes no 
7.-11. janvārim pulcējās 
Dzintaros, lai stiprinātu 

draudzības un pavadītu laiku latviskā 
garā. Dažas ģimenes varēja piedalīties 
tikai vienu dienu, dažas divas, bet ik-
viens bija priecīgs par iespēju pabūt 
kopā un apgūt ko jaunu. Galvenais 
noteikums bija, ka uz nodarbību jāie-
rodas visai ģimenei kopā vai jābūt vis-
maz vienam vecākam kopā ar bērnu. 
Rītos vilkām sarkanbaltsarkano karo-
gu un dziedājām Dievs, svētī Latviju!, 
lai atcerētos, kāpēc mēs esam šeit un 
kas mūs visus vieno.

Šogad Covid-19 dēļ nenotika An-
nas Ziedares Vasaras Vidusskola, bet 
vieta jau nevar palikt tukša, tāpēc 
Adelaides Latviešu skolas saime rī-
kojās. Pasakāmies Dzintaru valdei 
par iespēju šo nometni rīkot. Paldies 
sakām arī Latvijas Republikas Ārlie-
tu ministrijai par finansiālu atbalstu, 
nodarbību materiālu iegādei un citu 
izdevumu segšanai.

Ideja par nometni virmoja gaisā, 
bet likās ka Covid-19 apstākļos būs 
grūti to īsā laikā noorganizēt. Gal-
venais stūrakmeni bija Irēna  Šulca, 
kura pieteicās par pavāru. Ja vēderi 
pilni, tad visi priecīgi. Mūsu skolas 
priekšsēde Daila Mohr izveidoja pie-
teikšanās anketas, un tad jau viss ri-
poja savu gaitu.

Nometnes dalībniekiem tika para-
lēli piedāvātas nodarbības ar mālu, ādas 
apstrādes nodarbības, aušana, kliņģera 
cepšana, latvisko spēļu pēcpusdiena 
(Tautas bumba, Pēdējais pāris šķiras, 
Gurķis u.c.), auduma apdruka un āra 

nodarbības. Katrs varēja izvēlēties, 
kuras nodarbības vēlas apmeklēt. Kar-
stākajā dienā, kad gaisa temperatūra 
sasniedza 34°C, notika ūdens cīņas ar 
švammēm, par ko īpaši priecājās mazā-
kie nometnes dalībnieki.

Liels prieks bija latvisko spēļu un 
rotaļu skolotājai Zandai, kas bērniem 
iemācīja spēli ar bumbu, ko Latvijā 
visi spēlēja daudzdzīvokļu māju pa-
galmos un ciematos – Gurķis. Tā iepa-
tikās tik ļoti, ka Zandai jau vakariņu 
laikā tika prasīts, vai šovakar atkal 
spēlēsim Gurķi? Tātad, Gurķis bija 
aktuāls vairākus vakarus pēc kārtas 
un tika spēlēts līdz iestājās tumsa, jo, 
ja bumba ieripoja krūmos, to tumsas 
dēļ bija grūti atrast.

Zanda arī dalījās noslēpumā, kā 
pagatavot garšīgo un bagātīgo svētku 
kliņģeri. Galvenais noslēpums esot 
neskopoties ar pildījumu, jo tas taču 
esot svētku ēdiens. Visiem nodarbības 
dalībniekiem bija jāpieliek roka sava 
kliņģera vai kliņģerīša veidošanā. Vir-
tuve smaržoja, un vēlāk visiem bija ie-
spēja to nogaršot.

Māla un auduma apdrukas nodar-
bību vadīja Daila. Visiem bija prieks 
darboties, jo vēlamo rezultātu varēja 
sasniegt īsā laikā, un kāds jau tajā pašā 
dienā vilka mugurā jauno T-kreklu, ko 
pats apdrukājis ar latviskiem rakstiem 
vai dabas veltēm.

Uzmini nu, kura bija visskaļākā 
nodarbība? Dziedāšana? Nē, ādas ap-
strādes nodarbība! To vadīja Chris 
Mohr un Dainis Skābe. Viņi lika vi-
siem cītīgi vicināt āmurīšus, lai tiktu 
pie vēlamajiem rakstiem uz savām 
rokassprādzēm vai glāžu paliktņiem. 
Vismeditatīvākā bija aušana, kur da-
lībnieki tika pie uzaustām rokas sprā-
dzītēm; paldies Lilitai Daenke par to.

Mazajiem un radošajiem paralēli 
bija iespēja apgleznot vai apzīmēt ak-
meņus, putnu būrīšus vai koka zīmes. 
Visi atrada ko darīt un papildus tam 
baudīja Dzintaru kalna skaistos dabas 
skatus, skaļās putnu dziesmas, ķengu-
ru apciemojumus un krāšņos saulrie-
tus (tie tiešām ir dārgas gleznas vērti!).

Ceram, ka drīzā 
nākotnē atkal varē-
sim pulcēties, kādā 
radošā nometnē un 
ielūgt ciemiņus no ci-
tām pavalstīm. Liels 
paldies ik vienam, 
kurš pielika pūles, lai nometne notik-
tu. Īpašs paldies Dailai par dalībnieku 
informācijas koordinēšanu.

Mārīte Rumpe
Adelaides Latviešu skolas pārzine

Laikrakstam „Latvietis“

Published by Sterling Star Pty Ltd
ABN 54053671855

Redakcija / Editorial Office:
Sterling Star
PO Box 6219

SOUTH YARRA, VIC 3141
AUSTRALIA

Tel/fakss: (03) 98273753
redakcija@laikraksts.com
latvietis@netspace.net.au
www.laikraksts.com

Editor: Dr. Gunars Nagels
Associate Editor: Ilze Nagela
Abonēšanas cena drukātam 

laikrakstam: $55 par 10 numuriem, 
$105 par 20 numuriem vai $260 par 
52 numuriem ar piegādi Austrālijā. 

Čekus rakstīt uz vārda:
„Sterling Star Pty Ltd“.

Sludinājumu cena: $7 par 1 cm 
telpu vienā slejā vienā numurā.

Content and design:
© Sterling Star 2021.
All rights reserved.

Tīmeklī/Online ISSN 1837-6991
Abonētājiem/Print ISSN 1837-6983
Ar autora vārdu vai iniciāļiem parakstītos 
rakstos izteiktās domas ne katrā gadījumā 
atbilst redakcijas viedoklim, un redakcija 
par tām neuzņemas atbildību. Redakcija 

patur tiesības manuskriptus un fotogrāfijas 
rediģēt. Laikraksts honorārus nemaksā.

Ģimenes nometnes dalībnieki.

FO
TO

 Z
an

da
 Š

ul
ca

Dažādu veidu kliņģeri.

FO
TO

 Z
an

da
 Š

ul
ca



Trešdien, 2021. gada 20. janvārī Laikraksts „Latvietis“ 3. lpp.

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Nesen izlasīju kādu 

zinātniskās fantasti-
kas romānu, rakstītu 
1980. gadā, un kurā dar-
bība notiek 2009. gadā. 
Viena tēma bija vīruss, 

kurš sāka izplatīties Amerikā, un jau 
bija nemanāmi inficējis simtiem tūk-
stošu cilvēku, kuriem draudēja samē-
rā droša nāve. Atrisinājums bija sūtīt 
ziņu sešus mēnešus atpakaļ laikā ar 
informāciju par vīrusu un vakcīnu, lai 
to varētu izgatavot, testēt un izplatīt.

Šajā stāstā interesanti ir tās lielās 
šausmas, kas tika izteiktas par to, ka 
ar jauno vīrusu varētu nomirt simtiem 
tūkstošu cilvēku, un būtu jāievieš ka-
rantīna ASV rietumu daļā. Tas tika uz-
skatīts kā gandrīz pasaules gals.

Kā ir šodien? Covid-19 turpina plo-
sīties pasaulē. ASV jau miruši pāri par 
405 000 cilvēki, un turpina mirt tūksto-
šiem katru dienu. Bez mirušajiem, sta-
tistikā reti min tos, kuri ir smagi izcie-
tuši šo slimību, un, iespējams, palikuši 
ar vēl nezināmām ilgtermiņa sekām.

Austrālijā, sevišķi Viktorijas šta-
tā, ļoti sekmīga apkaroja otro vilni, un 
tagad tik pat kā nav jaunu inficēšanās 
gadījumu. Šad un tad pēkšņi uzliesmo, 
bet tad ar nopietniem līdzekļiem to no-
slāpē.

Latvija, diemžēl, nav izrādījusies 
gatava spert līdzīgus soļus kā Vikto-
rijā, kaut arī inficēto un mirušo skaits, 
proporcionāli uz iedzīvotāju skaitu, ir 
vismaz 4 reizes lielāks nekā Viktorijas 
Otrā viļņa augstumos.

Mums ir daudzas nesaprotamas 
lietas. „Mājsēde“, bet ne katru dienu. 
Ministru kabinets spriež, vai ļaut pār-
dot zeķubikses, vai neļaut. Lielveikalā 
kurpju šņores ir plauktā, bet tās ne-
drīkst pirkt – labāk, lai ar nešņorētām 
kurpēm paklūp un sasitas apsnigušā 
pilsētā. Valsts policijas priekšnieks fi-
lozofē, ka divu cilvēku atrašanās vie-
nā automašīnā ir pulcēšanās, tāpēc, ja 
tie nav no vienas mājsaimniecības, vai 
nedodas uz darbu, tad katram jāmaksā 
EUR 2000 sods. Bijušais Ārstu biedrī-
bas priekšnieks iesaka katram izvēlēties 
sev piemērotāko Covid-19 vakcīnu, bet 
Veselības ministrija deklarē, ka nebūs 
nekādas izvēles, ne par nekādu naudu – 
jāņem tas, ko dod, vai jāpaliek bešā.

Kas visvairāk trūkst, tā ir komuni-
kācija un seku izvērtēšana. Viktorijas 
premjers KATRU DIENU, arī nedē-
ļas nogalēs, uzrunāja tautu – stāstīja 
statistiku, skaidroja ierobežojumus, 
izklāstīja nākotnes plānus. Kāpēc poli-
cijas priekšniekam jāfilozofē, vai sēdē-
šana automašīnā ir sapulce (un kā tas 
attiecas uz sabiedrisko transportu?). 
Kāpēc nav rīkojumā skaidri pateikts?

Neskaidrība ir liels smagums – to 
var un vajag izkliedēt.

GN

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Ziņojums draudzei un sabiedrībai Melburnā
Draudzes pilnsapulce būs svētdien, 7. februārī, plkst. 12.00

Sv. Krusta baznīcas zālē pēc dievkalpojuma.

Dievkalpojuma sākums plkst. 11.00; vadīs māc. Aldis Elberts.

Draudzes valde apņemas baznīcu un baznīcas zāli
iekārtot un sekot tā laika COVID – 19 drošības noteikumiem.

Pilnsapulces un dievkalpojuma dalībniekiem ņemt vērā:
• ievērojiet baznīcā un baznīcas zālē norādītos 1,5 m sabiedriskos attālumus;
• uz dievkalpojumu un uz pilnsapulci ņemiet sev līdzi svaigu sejas masku.

Atgādinājums: uz pilnsapulci paņemiet līdzi
draudzes Vēstis Nr. 28 ar 2020. gada pilnsapulces darba kārtu.

Draudzes valde
2021.g. janvārī

Paziņojums Daugavas Vanagu biedriem un labvēļiem!

6. februārī paredzētais Daugavas Vanagu 
organizācijas 75 gadu jubilejas akts un 

Daugavas Vanadžu pusdienas ir atceltas.

Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas valde
atvainojās par sarīkojuma atcelšanu.

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu!
Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.
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Par pieredzēto visā Austrālijā ne-
varu dalīties, jo visa Austrālija ir ap-
mēram Eiropas lielumā. Noteikti jā-
min, ka COVID stāvoklis Austrālijā ir 
nedaudz savādāks nekā Eiropā, Ame-
rikā –vispār ziemeļu puslodē.

Arī Austrālijā katrā pavalstī situā-
cija bija un ir atšķirīga; varu runāt par 
Melburnu Viktorijas pavalstī. Pandē-
mijas laikā pavalstu robežas tika slēg-
tas, kas nozīmē, ka pārvietošanās pa 
Austrāliju bija ļoti ierobežota.

Salīdzinājumam – Viktorijā ir 6,7 
miljoni iedzīvotāju, kas ir 3,5 reizes 
vairāk nekā visā Latvijā.

Šobrīd Melburnā, Viktorijas pa-
valstī, kā arī visā Austrālijā gandrīz 
vairs nav jaunu inficēšanās gadījumu, 
šķiet redzam gaismu tuneļa galā, bet 
nu jau arī ļoti labi zinām, cik strauji 
situācija var mainīties. Tas nozīmē, ka 
joprojām ir spēkā daudzi ierobežojumi 
uz aizliegumi.

Austrālijā galvenie infekcijas avoti 
nāca no tiem, kas atgriezās Austrālijā 
no ārzemēm; sākumā tas bija tūristu 
kuģis Sidnejā, ar kuru arī sākās pir-
mais pandēmijas vilnis Austrālijā.

Tiem, kas tagad atgriežas Austrā-
lijā, visiem ir obligātas  2  nedēļas jā-
pavada karantīnas hoteļos, par ko pa-
šiem jāmaksā. Protams, atbraucēji tiek 
testēti vai nav inficēti un viņu veselība 
tiek pārbaudīta.

Bet neskatoties uz visu šo lielo 
piesardzību, tomēr ir atsevišķi sa-
slimšanas gadījumi vai perēkļi, kas 
lielākoties bija saistīti ar darbinieku 
(karantīnas hoteļos) inficēšanos ar 
COVID, un tādā veidā infekcija tika 
pārnesta plašākā sabiedrībā.

Melburnā Otrais Covida vilnis – 
vissliktākā situācija bija mūsu ziemā – 
jūlijā un augustā, kad COVID inficēto 
skaits sasniedza 700 jaunus gadījumus 
dienā.

Viktoriju šis Otrais vilnis skāra 
visvairāk un salīdzinājumam šie fakti.

Ja Viktorijā (VIC) kopējais inficē-
to skaists tiek minēts 20 414, tad visā 
Austrālijā 28 658; izveseļojušos skaits 
VIC 19 566, visā Austrālijā – 25 865, 
nāves gadījumi VIC – 820, bet Austrā-
lijā – 909.

Par valdības rīcību un 
sabiedrības attieksmi pret 
valdību/ierobežojumiem u.tml.

2020. gada  jūlijā  valdība reaģēja 
ļoti ātri, tika izsludināta ārkārtas situā-
cija uz 3 mēnešiem, ko Latvijā tagad 
sauc par „mājsēdi“. Un šie noteikumi 
bija ļoti  stingri.  Vispirms jāmin, ka 
mēnešiem ilgi katru  rītu, ieskaitot 
sestdienas un svētdienas Viktorijas 

premjers un viņa 
komanda sniedza 
ziņojumu par tā 
brīža situācija Vik-
torijā – jauni in-
ficētie pēdējās 24 
stundās, slimnieku 
skaits hospitālī, ļoti 
smagi slimo skaits, 
mirušo skaits, iz-
veseļojušos skaits, 
kā arī skaidroja par 
ierobežojumiem 
un plāniem.

P a n d ē m i j a s 
laikā atvērti bija 
tikai – pārtikas lielveikali – supermār-
keti ar visām precēm, ko tādā pārdod, 
ieskaitot saimniecības un kosmētikas 
preces; aptiekas, pasts, bankas – dažas, 
bet ne visas filiāles un dzērienu veikali.

Bija slēgti nepārtikas preču liel-
veikali, bet internetā varēja nepiecie-
šamās lietas iegādāties un tad vai nu 
saņemt tās ar pasta piegādi, vai saņemt 
nopirkto preci pie ieejas veikalā. Slēgti 
apģērbu, apavu utt. veikali. Bija slēg-
tas kafejnīcas, restorāni, kinoteātri, 
teātri, koncertzāles, muzeji un izstāžu 
zāles, protams, frizētavas, skaistuma 
kopšanas kabineti arī bija slēgti.

Ierobežojumi un aizliegumi
Komandantstunda – pilnīgi katru 

dienu, ne tika nedēļas nogalēs. Dzīves-
vietu nedrīkstēja atstāt pēc plkst. 20 
vakarā līdz plkst. 5 rītā. Pretējā gadī-
jumā sods. Vēlāk šis laiks mainījās uz 
plkst. 21 vakarā. Ierobežotā  pārvie-
tošanās. Jāpaliek mājās, izņemot, ja 
dodies uz darbu, ja dodies pie ārsta, 
dodies pēc pārtikas (viens no ģimenes) 
vai pastaiga veselības nolūkā – skrie-
šana, soļošana un tamlīdzīgi.

Sākumā ārpus mājas drīkstēji at-
rasties 1 stundu, vēlāk šo ārpus dzī-
vesvietas atrašanās laiku pagarināja 
uz 2 stundām. Bija atļauts atrasties ne 
tālāk par 5 km no savas dzīvesvietas, 
izņemot tos jau minētos 4 gadījumus: 
ārsta apmeklējums, darbs, pārtikas ie-
gāde, pastaiga, skriešana.

Arī man arvien līdzi somā bija dar-
ba vietas izziņa ar norādītajām darba 
vietas un dzīves vietas adresēm, ja 
kāds man jautātu, kādēļ esmu uz ielas.

Ciemos iešana un ciemiņu uzņem-
šana aizliegta.

Sodi.  Protams bija protestētāji, 
bija neapmierinātie. Tiem nācās mak-
sāt lielas soda naudas par pandēmijas 
laika ierobežojumu neievērošanu, un 
šie sodi bija lieli. Uz ielām bija patru-
ļas – ar policistu un armijas pārstāv-
jiem, kas rūpējās, lai šie aizliegumi 
tiktu ievēroti. Ja esi uz ielas bez sejas 

maskas – $200 sods. Ja atrodies vietā, 
kur tev nav nekāda no iepriekš minē-
tajiem iemesliem atrasties, sods vairāk 
nekā $1000. Ziņās dzirdējām ka par 
nelegāli rīkotājām mājas dzimšanas 
dienu ballītēm, katram no viesiem bija 
jāmaksā sods vairāk nekā $1000; nu 
tādas ballītes paliks atmiņā...

Ilgāku laiku bija slēgta Melburnas 
pilsēta; nevarēja ceļot pa Viktorijas 
pavalsti ārpus lielpilsētas, kā arī neva-
rēja uz to braukt. Jāiebilst, ka uz pil-
sētas robežām bija policijas un armijas 
kontrolpunkti.
Par pašreizējo situāciju, par 
pieredzēto – tagad

Visumā, lai arī cik grūts mums 
visiem bija šis ierobežojumu un aizlie-
gumu laiks, tagad varam teikt paldies 
premjeram par viņa ātro reakciju, rīcī-
bu un stingro nostāju.

Par šī brīža ierobežojumiem, aiz-
liegumiem. Piemēram, maskas nav 
obligāti jāvalkā uz ielas, bet tām no-
teikti jābūt uz sejas, ieejot medicīnas 
iestādēs un hospitāļos, jebkurā veikalā, 
pastā, bankā, kā arī sabiedriskā trans-
portā. Var novērot, kā cilvēki pirms 
kāpšanas tramvajā vai pirms došanās 
iekšā veikalā uzliek sejas maskas.

Ja plāno kaut kur doties, pārlieci-
nies, ka maska vienmēr ir līdz. Atzī-
šos, ka man pašai gadījās pāris reizes 
nākt atpakaļ uz mājām, kad aizejot 
līdz veikalam konstatēju – maska pa-
likusi mājās.

Vienlaicīgi mājās kā ciemiņus 
drīkst uzņemt 15 cilvēkus, bet šis 
skaits var mainīties gan uz vienu, gan 
otru pusi ļoti strauji, to jau zinām no 
pēdējā gada pieredzes.

Kā jau minēju, šobrīd Melburnā, 
Viktorijas pavalstī, kā arī visā Austrā-
lijā gandrīz vairs nav jaunu gadījumu, 
bet tas nenozīmē, ka atcelti visi ierobe-
žojumi un aizliegumi. Valkājam mas-
kas, ieturam sociālo distanci sabied-

Objektīvie fakti un subjektīvās sajūtas
Latvijas TV „Panorāmai“
15. janvārī saņēmu no Latvijas Televīzijas Ārzemju ziņu redaktores Annas Ūdres aicinājumu pastāstīt par pieredzēto pan-
dēmijas laikā, par pašreizējo situāciju, par valdības rīcību un sabiedrības attieksmi pret valdību/ierobežojumiem u.tml.
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Eiropas Parlamenta 
(EP) Ekonomikas komi-
teja, kurā strādā deputā-
te Inese Vaidere (ETP), 
nupat apstiprinājusi no-
teikumus ES Atveseļo-
šanas un noturības me-

hānisma izmantošanai 672,5 miljardu 
eiro vērtībā. EP būs būtiska loma fonda 
uzraudzībā, lai līdzekļi tiktu izmanto-
ti lietderīgi. „Esmu gandarīta, ka vērā 
ņemti arī vairāki manis iesniegtie gro-
zījumi, tostarp iespēja fondu izman-
tot, lai segtu vīrusa seku novēršanas 
investīcijas jau kopš krīzes sākuma. 
Dalībvalstīm arī būs pieejams lielāks 
priekšfinansējums nekā tika sākotnēji 
plānots, lai mazinātu slogu uz valstu 
budžetiem ekonomisko grūtību laikā,“ 
norāda I. Vaidere.

ES līmenī tiks ieviests īpašs At-
veseļošanas un noturības mehānisms, 
lai veicinātu ekonomikas atgūšanos no 
pandēmijas un celtu ES konkurētspē-
ju ilgtermiņā. Latvijai no šī fonda būs 
pieejami aptuveni 2 miljardi eiro gran-
tos, lai ieviestu reformas, it īpaši pāreju 
uz zaļu un digitālu ekonomiku, kā arī 
mazinātu krīzes sekas. Deputāte infor-
mē, ka fonda kritēriji paredz spēcīgu 
fokusu uz Eiropas zaļā kursa ievieša-
nu, jo vismaz 37% no finansējuma ir 

paredzēti klimata mērķu sasniegšanai. 
„Svarīgi būs ieguldīt, piemēram, ēku 
renovācijas projektos, kas ne tikai ra-
dīs jaunas darbavietas, bet arī samazi-
nās izmešus un rēķinus iedzīvotājiem. 
Otrs lielākais investīciju virziens ir di-
gitalizācijas ieviešana gan valsts pār-
valdē, gan uzņēmumos, kā arī iedzīvo-
tāju digitālo prasmju uzlabošana, kam 
jāatvēl vismaz 20%. Investīcijas pare-
dzētas arī zinātnei, izglītībai, veselības 
aprūpei,“ iezīmē I. Vaidere.

Viņa skaidro, ka EP ir svarīgi uz-
raudzīt finansējuma izmantošanu da-
lībvalstīs, lai nodrošinātu, ka nodokļu 
maksātāju nauda netiek izšķērdēta. „Ir 
bažas par, piemēram, Spāniju, kurā 
sociālistu valdība varētu mēģināt ES 
līdzekļus novirzīt savu atbalstītāju 
labumam. Vienlaikus arī Latvijā at-
bildīgs Eiropas naudas izlietojums ir 
aktuāls uzdevums, ņemot vērā sarež-
ģīto piecu politisko spēku valdību. Ar 
lielu naudu nāk liela atbildība, tāpēc 
atkārtoti aicinu visus koncentrēties 
uz Latvijas kopējo labumu ilgtermiņā, 
līdzekļus ieguldot racionāli,“ uzsver 
I. Vaidere. Fonda noteikumi paredz, ka 
EP regulāri tiks informēts par dalībval-
stu reformu plānu ieviešanu un tos ap-
spriedīs ar Eiropas Komisiju (EK), kas 
dalībvalstīm līdzekļus piešķirs. Tiks 

piemēroti stingri kontroles pasākumi, 
lai novērstu krāpšanu un korupciju.

Šobrīd dalībvalstis gatavo savus 
atveseļošanas un noturības plānus, kas 
apkopos piedāvātās reformas un inves-
tīciju projektus. Paredzēts, ka Latvi-
jas plānu valdībā apstiprinās janvārī 
un pēc tam saskaņos EK, ņemot vērā 
EP viedokli. Tāpat tuvākajos mēnešos 
dalībvalstu parlamentos jāratificē lē-
mums, lai ļautu ES kopīgi aizņemties 
naudu finanšu tirgos fonda vajadzī-
bām. Tas varētu notikt līdz vasarai.

Ģirts Salmgriezis,
ETP grupas Latvijas preses un 

komunikācijas padomnieks
2020. gada 12. janvārī

PBLA Kultūras fonds aicina pieteikt...
...jaunrades un kultūras projektus atbalstam 2021. gadā

Pasaules Brīvo lat-
viešu apvienības Kul-
tūras fonds (PBLA KF) 
un tā padome kopīgi 
ar visu pasauli cer uz 
krietni labāku un gaišā-
ku 2021. gadu, jo aiz-

vadītajā gadā PBLA Kultūras fonda 
atbalstam tika pieteikts krietni ma-
zāks projektu skaits, nekā iepriekš, 
turklāt vairāki no pretendentiem, kuru 
projektiem piešķīrām līdzekļus, bija 
spiesti Covid-19 pandēmijas apstākļos 
atteikt savu projektu īstenošanu.

Par spīti šādai notikumu attīstībai 
kultūras un izglītības darbinieki visā 
pasaulē ar degsmi, sajūsmu un ener-
ģiju turpina veidot vērtīgus projektus, 

un PBLA Kultūras fonds šogad priecā-
sies krietnu daļu no tiem atbalstīt.

Labā ziņa ir, ka PBLA KF nolē-
ma pārlikt pusi no 2020. gada atbal-
sta līdzekļiem uz 2021. gadu. Laipni 
lūdzu visus topošo kultūras projek-
tu veidotājus un plānotājus pieteik-
ties PBLA KF atbalsta līdzekļiem 
2021. gadam. Neraugoties uz pan-
dēmiju, PBLA KF turpinās atbalstīt 
kultūras un jaunrades projektus, kā 
to esam darījuši ik gadu nesenā un 
tālākā pagātnē, veicinot kopumā vai-
rāku simtu latviskās kultūras projek-
tu tapšanu visā pasaulē.

Aicinu iepazīties ar PBLA Kultū-
ras fondu mūsu mājas lapā: www.pbla.
lv/kulturas-fonds, kur iespējams atrast 

arī aizvadītajos gados PBLA KF at-
balstīto projektu sarakstus un projekta 
atbalsta pieteikuma anketu 2021. ga-
dam. Šajos sarakstos iespējams apska-
tīt, kādus projektus PBLA KF ir savā 
laikā atbalstījis un par kādām sum-
mām (lai šī gada pieprasījumi būtu ar 
reālām cerībām).

Atbalsta pieteikumu iesniegšanas 
termiņš šogad ir 2021. gada 1. marts, 
pieteikuma anketas un saistošie 
dokumenti līdz 1. martam sūtāmi 
PBLA KF priekšsēdim Jurim 
Ķeniņam (gkenins@rogers.com) un 
PBLA pārstāvniecībai Rīgā (pbla-
latvija@pbla.lv).

Juris Ķeniņš,
PBLA Kultūras Fonda priekšsēdis

ES Atveseļošanas fonds
Vaidere: „Uzraudzīsim, ka to izmanto lietderīgi“

Inese Vaidere.

riskās vietās 1,5 m, roku dezinfekcija, 
ieejot jebkurā sabiedriskā vietā. Ma-
nuprāt, pēc pārdzīvotā cilvēki kļuvuši 
apzinīgāki un uzmanīgāki.

Pirmās Formulas Grand Prix sa-
cīkstes, kas savu gadu parasti iesāk 
Melburnā, šogad no marta pārceltas 
uz novembra beigām.

Vakcinēšanās Austrālijā nav vēl 
sākusies. Sagaidāms, ka COVID vak-
cīnas lietošana Austrālijā tiks apstip-
rināta februārī, kas mums ir vasaras 
otrā puse. Austrālijas Ministru pre-
zidents ir paziņojis, ka vakcīnas būs 
pieejamas par brīvu visiem Austrālijas 
iedzīvotājiem.

Kā jau minēju sākumā, šis ir vispā-
rējs ieskats par pandēmijas laiku Mel-
burnā. Stāsts būtu savādāks, ja runātu 

par Jaundienvidvelsu, Dienvidaustrāli-
ju, Kvīnslandi, Rietumaustrāliju...

Turamies veseli!
Ilze Nāgela

Laikraksta „Latvietis“ palīgredaktore
Latvijas Televīzijai

Ziņu raidījums skatāms: https://ltv.
lsm.lv/lv/raksts/16.01.2021-australija-
iedzivotajus-vakcines-no-marta.
id208309/

Objektīvie fakti un subjektīvās...
Turpinājums no 4. lpp.



6. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2021. gada 20. janvārī

To, ka Pēteronkulis 
ir vienkāršs un sirsnīgs, 
to es sapratu jau bēr-
nībā, bet to, cik viņš ir 
DIŽS – tikai vēlāk, – tā 
visnotaļ jautrajā atmi-
ņu stāstā nopietnu noti 

ievij Jānis  Kļaviņš. Radiem Pēteris 
bija brīvdienu palīgs, par viņa pie-
derību pilsētniekiem liecināja vien 
portfelis, ar kādu laucinieki nestaigā. 
Dienās, kad ceļu no autobusa pieturas 
līdz Mores Saulītēm kā mazi vanadzi-
ņi uzmanīja Baiba un Jānis, viņu tēva 
brālis turpat ceļa malā nekavējoties no 
portfeļa izcēla ciema kukuli – cepumu 
vai vafeļu paciņu.

Siena talkā, kurš visbiežāk iekrita 
svētdienā pēc Jāņiem, Pēteris, uzme-
tot mezglus mutautiņa stūros, sasēja 
cepurīti un atrotīja piedurknes. Darba 
pilsētas radinieks nebijās, vēl vairāk – 
pēc tāda bija ilgojies 6 gadus izsūtīju-
mā aiz Polārā loka... Jāņa Endzelīna 
uzticamā skolēna dzīve, manuprāt, 
iziet caur pieciem posmiem. „Varat 
tā iedalīt, bet nemainīgas Pēteronkuļa 
dzīve paliek galvenās vērtības – mēr-
ķtiecība, darba mīlestība un atbildība 
par padarīto,“ uzsver krustmeita Bai-
ba Vītola. „Visa viņa dzīves jēga bija 
valodniecība.“

Pirmais dzīves posms, kā jau bēr-
nība, salīdzinoši ar citiem, tēlaini būtu 
saucams par saulaino rītu. Pēteris aug 
krietnā, darbīgā ģimenē, kurā savi pie-
nākumi veicami arī bērniem. No ma-
zām dienām viņš iemīl grāmatas. Pēc 
Mores pamatskolas iestājas Siguldas 
ģimnāzijā, kur viņu iedvesmo latviešu 
valodas skolotājas Annas Īvenas per-
sonība, rosinot izvēlēties valodnieka 
profesiju. Staltajam puisim, vienam no 
labākajiem ģimnāzijas audzēkņiem, 
svētku reizēs tiek uzticēts skolas ka-
rognesēja gods.

Tālāk saīsinājumā citēšu informā-
ciju, kādu Pēteris Kļaviņš par sevi man 
sniedza pats, ievietošanai grāmatā Sa-
tiekamies Siguldā! (2011., grāmatu ap-
gāds Likteņstāsti). Jau LU Filoloģijas 
fakultātes Baltu valodu Valodniecības 
nodaļā studēdams, Pēteris piedalās 

Jāņa Endzelīna vadītajās valodniecī-
bas jautājumu sēdēs. Studēšana diem-
žēl iekrīt kara gados. Kad vācu armija 
no Rīgas atkāpjas, Kļaviņš no Mores 
ierodas Rīgā, no paša Endzelīna sa-
ņem valodas krātuves telpu un seifu 
atslēgas un kopā ar studentu Jankevi-
cu zirga pajūgā un rokas ratiņos Sko-
las ielā 11 nogādā unikālos rokrakstus, 
lai tie uzreiz nenonāktu padomju dro-
šības iestāžu rokās. Četrdesmito gadu 
beigās Kļaviņš LVU lasa lekcijas gra-
matikā, dialektoloģijā un sinonīmikā. 
Kad Endzelīnu no Universitātes intri-
gu ceļā padzen, Kļaviņam jāpārņem 
viņa darbi Valsts eksāmenu komisijā, 
jālasa lekcijas.

Grāmatā par Siguldu atrodu Pēte-
ra brāļasievas Ilgas  (Jāņa un Baibas 
mātes) teikto: „Vīramāte visus krievu 
gadus glabāja brīvvalsts karogu, sa-
dalītu trijās daļās un iešūtu vairākos 
spilvenos.“ Pēteris noteikti cer, ka lat-
viešu valoda nebūs jāiešuj spilvenos, 
bet...

Otrajam  dzīves  posmam, ku-
ram varētu dot virsrakstu Iztapoņu 
netrūkst arī valodnieku brālībā, sā-
kas ar laiku, kad presē parādās daudz 
muļķīgu rakstu ar Pelšes vārdu. Tos, 
cenšoties pēc jaunās varas atzinības, 
sacer mūsu pašu latviešu valodnieki. 
Laikā, kad Staļins izsaucis uz Mas-
kavu gruzīnu valodnieku Arnoldu 
Čikobavu, kuram pietiek drosmes 
iestāties pret modē nākušo Marra mā-
cību – pirmspadomju laika zinātnieku 
atzinumu noliedzēju arī valodniecī-
bā, – Staļins Čikobavā ieklausās, tur-
pinot lietot viņa sacerētās runas valod-
niecībā. Jaunākajās tēzēs no Maskavas 
Kremļa tribīnes izskan daudz patiesī-
bas. Čikobavas tēzes ar Staļina muti 
jau translē Maskavas radio, kad LPSR 
ar Pelšes vārdu tiek publicēts kārtējais 
uzbrukuma raksts Endzelīnam. (En-
dzelīns un Čikobava gandrīz vienīgie 
visā PSRS atļāvās kritizēt Marra mā-
cību.) Kļaviņš par to visu ir labi infor-
mēts un par savu taisnību, aizstāvot 
Endzelīnu, nešaubās. Kad Rīgā no 
Maskavas ierodas revidenti valodas 
jautājumos, Kļaviņš, nelokāmi aiz-

stāvot Endzelīnu, droši atļaujas 
apgalvot, ka Pelšes publikācijas 
nesakrīt ar Staļina jaunākajiem 
uzskatiem valodniecībā!

Komisija Pēteri Kļaviņu 
Maskavas zinātniskajā konfe-
rencē uzaicina uzstāties ar di-
viem referātiem – par latviešu 
valodas vēstures jautājumiem 
un baltu-somugru valodas sa-
kariem. Otrais, raibais un to-
mēr cerīgais valodnieka dzīves 
posms noslēdzas traģiski.

Trešais  dzīves  posms 
valodniekam sākas 1950. g. 
24. novembra pēcpusdienā... 

Dažas stundas pirms iekāpšanas Rī-
gas-Maskavas vilcienā Pēteri aiztur 
četri vīri privātā un nogādā Stūra 
mājā. Seko pāris mēnešu pratināšana, 
pēc tam – vēl pāris mēnešu Centrālcie-
tumā. Ar pavadvēstuli – buržuāziskais 
nacionālists valodniecībā – Pēteris 
Kļaviņš tiek nogādāts lēģerī aiz Po-
lārā loka. Pirmajā ieslodzījuma laikā 
viņam uz mājām atļauts rakstīt vien 
divas vēstules gadā.

(Lūk, ļoti svarīga un precīza in-
formācija, ko atsūtīja Latvijas Valsts 
arhīva eksperts Ainārs  Bambals: 
„Līdz apcietināšanai P. Kļaviņš strā-
dāja Zinātņu Akadēmijas Valodas un 
literatūras institūtā kā jaunākais zi-
nātniskais līdzstrādnieks un dzīvoja 
Rīgā. 1950. gada 24. novembrī viņu 
apcietināja LPSR VDM par līdzdalī-
bu dzimtenes nodevībā, pretpadomju 
aģitāciju un par to, ka 1945. gada jūlijā 
nodibinājis sakarus ar pretpadomju or-
ganizāciju.

1951. gada 17. martā PSRS VDM 
Sevišķā apspriede viņam piesprie-
da – pēc KPFSR Kriminālkodeksa 
(1926. g. redakcija) punktiem – 17-58-
1 „a“ un 58-10.I. daļa – (par sakariem 
ar pretpadomju organizāciju „Vidze-
mes-Latgales partizānu apvienība“ 
un pretpadomju skrejlapu „Brīvā Lat-
vija“ izplatīšanu, kā arī par sakariem 
ar brāli Alfrēdu, kas atradās nelegālā 
stāvoklī) – brīvības atņemšanu uz 10 
gadiem un ieslodzījumu labošanas 
darbu nometnē. Ieslodzījumā atradās 
Komi APSR Minlagā (Intā un Abezā). 
Atbrīvots 1956. gada  5. janvārī pa-
matojoties uz Komi APSR Augstā-
kās tiesas nolēmumu.“) (Avots: LVA 
1986.f., 1.apr., 29451.lieta; Represēto 
personu kartotēkas P. Kļaviņa uzskai-
tes kartīte.)

Par nometnēs pavadīto laiku Pē-
teris praktiski neko nav stāstījis arī 
tuviniekiem, kad 1956. g. no apcieti-
nājuma kaulu svarā tiek atbrīvots (tas 
notika saskaņā ar lēģeru komisijas 
slēdzienu, kad ieslodzītais vairs ne-
spēja pastrādāt un praktiski nolemts 
nāvei jau mājupceļā) un burtiski pēdē-
jiem spēkiem pārkāpis dzimtās mājas 
slieksni... „Vienīgā frāze, ko Pēteron-
kulis reiz izmeta, bija – nelieši man 
ceļgalus salauza jau Rīgas čekā“, – 
piebilst brāļadēls Jānis. Esot piebil-
dis arī to, ka palaimējies izsūtījumā 
paņemt līdz krievu valodas grāmatu, 
citādi dzīves nebūtu...

„Par šo periodu topošajā grāma-
tā stāsta vien ķīmiķe Milda Pormale, 
kura pati izgājusi lēģeru šausmas,“ 
30. novembra piemiņas pēcpusdienā 
stāsta Venta Kocere, LU Akadēmis-
kās bibliotēkas direktore. Venta Pēteri 
Kļaviņu vispirms iepazinusi kā regu-

Valodnieks Pēteris Kļaviņš,
Nesalaužamais Endzelīna ideju aizstāvis
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lāru bibliotēkas lasītavas apmeklētā-
ju – allaž ļoti solīdu apģērbā un uzve-
dībā. Tikai ar laiku viņa uzzināja, ka 
čaklais lasītājs ir Endzelīna skolnieks, 
un viņa atmiņas par izcilo valodnie-
ku ļoti noderīgas Ventas centieniem 
iemūžināt Endzelīna piemiņu arī Uk-
rainā. (Ukrainā sevišķi daudz latviešu 
bēgļu saradās, sākoties Pirmajam pa-
saules karam, to skaits tiek minēts ap 
20 000. Un galvenokārt tieši pateico-
ties Ventas, īstenas kultūrvēsturnieces 
centieniem, pie Harkovas Universitā-
tes 2009. g. 18. novembrī tika uzstā-
dīta piemiņas plāksne Endzelīnam, 
kurš tur strādāja laikā no 1909. līdz 
1920. g.)

Ceturtā  dzīves  posms. Kaut cik 
no lēģerī iegūtajām slimībām atko-
pies, Kļaviņš dabū darbu meliorācijas 
sistēmā Ikšķilē, jo ceļš uz valodnie-
cību kā zinātni viņam slēgts. Viņš kā 
inženieris veic meliorācijas objektu 
pieņemšanas darbus (vēlāk pārzina 
arhīvu), kuros ir tikpat nepiekāpīgs kā 
valodniecībā: visam jābūt perfekti pa-
darītam. Valodniecības lauku viņš ne-
grasās pamest atmatā – jo vairāk tālab, 
ka sarkanais terors nesaudzē arī valo-
du un valodniekus, – gandrīz viss ag-
rākais valodniecības mantojums tiek 
uzskatīts par buržuāzisku uzskatu pa-
liekām. Tikai ļoti stiprie un veiksmīgie 
šajos 50 gados spēj neliekt un nelocī-
ties. (Ne velti P. Kļaviņa kapa piemi-
nekli grezno J. Endzelīna dzīves moto: 
Varas vīriem nelieksimies, zemāka-
jiem neliegsimies.) Morāls atbalsts 
Kļaviņam ir pašmāju un lietuviešu 
kolēģi – pieaicinot uz sanāksmēm un 
konferencēm. Vecrīgā, mazā šķērsielā 
pie Jāņa baznīcas, čakli rosās Dabas 
un pieminekļu aizsardzības biedrība, 
kuras filoloģijas sekcijā darbojas arī 
no universitātes aprindām izraidītais 
Jānis Alberts Jansons, dzejoļus lasa 
Paulīna  un Antons  Bārda. Kļaviņš 
interesentiem māca senindiešu valo-
du sanskritu. Bet pēc tam, kad kādā 

no šīm nodarbībām piedalās Indijas 
profesors Čatardzi, telpas valodnieka 
nodarbībām tiek atteiktas...

Par dzīves piekto posmu pamato-
ti uzskatāms laiks, kad Venta Kocere 
uzsāk darbu pie atmiņu grāmatas apko-
pošanas, uzrunājot ļoti dažādus Pētera 
dzīves līdzgaitniekus, arī ārsta Kārļa 
Treimaņa ģimeni (sieva Dace un dēls 
Matīss). Treimaņu ģimene kādu laiku 
Pēterim Kļaviņam, kad vēlama atkop-
šanās ārsta uzraudzībā, savā Biķernie-
ku ielas viesmīlīgajā mājoklī devusi 
arī reālu pajumti. „Pēteris bija pret 
jebkādu izrādīšanos, pret jubileju svi-
nēšanu. Tad nu mums, tuvojoties viņa 
90 gadu jubilejai, nācās izdomāt īsti 
viltīgu plānu: rīkojām 18. novembra 
svinības, kuru patiesais iemesls bija 
draugu un radu saaicināšana Pēterim 
par godu.“ Dr. Treimanis ļoti augstu 
novērtē Pētera personības klātbūtni 
viņa ģimenē, it sevišķi dēla Matīsa, 
veiksmīga tulkotāju no somu valodas, 
dzīves gājumā. Ražīga sadarbība Pēte-

rim Kļaviņam pēdējos gados bijusi arī 
ar Aināru Zelču un viņa elektronisko 
grāmatu apgādu ERAKSTI.

Nemainīgā cieņa un respekts pret 
Endzelīna izkoptajiem latviešu valo-
das likumiem Pēteri Kļaviņu saved 
kopā ar Kalifornijā dzīvojošiem tau-
tiešiem Rūdolfu Hofmani (kādreizējo 
studiju biedru) un Astru  Mooru; tā 
tapa grāmata Profesora J. Endzelīna 
atbildes (2001, ASV). Ikviena Kļaviņa 
perfektā uzstāšanās pašmāju valodnie-
ku saimē jaunajiem zinātniekiem liku-
si aizturēt elpu. Ar mīlestību un cieņu 
sirmais vīrs tika gaidīts un sagaidīts 
savā senajā skolā – Siguldas ģimnāzi-
jā. Un viņa mūža gājums, paldies Die-
vam, tika novērtēts ar Triju Zvaigžņu 
ordeņa goda zīmi. Kļaviņš neizrādīja 
lepnību arī godalgoto pulkā, kā atce-
ras Ordeņu brālības sekretārs Ainārs 
Bambals, viņš, neskatoties uz cienīja-
mo vecumu un veselības problēmām, 
centās būt šai brālībai piederīgs.

30. novembris Pētera atdusas vie-
tā Nītaures kapos un dzīves starta tu-
vumā – Mores Kalnārēs (ar skatu uz 
Saulītēm) – reizē ir dzimtas skaists 
apliecinājums tam, ka 100 gados var 
nākt un iet varas, var nākt un iet li-
kumi un to lēmēji, bet paliek cilvēka 
uzticība zemei. „Manas paaudzes ve-
cāki bija kolhoznieki, atrauti no savas 
zemes, bet man bija lemts piepildīt 
vecāku sapni – atkal būt saimniekam 
savā zemē,“ tā ar lepnumu saka Pēte-
ra brāļadēls Jānis. Kļaviņu koptajiem 
laukiem un ražīgajam ganāmpulkam 
ar prieku esam pabraukuši garām, 
lai pamielotos ar Pēteronkuļa mīļāko 
ēdienu – skābu kāpostu zupu. Lielo 
katlu no uguns Kalnārēs noceļ Baibas 
dēls Miķelis, plašajā nojumē galdu 
palīdzējuši klāt Kļaviņu dzimtas jau-
nā audze – Anete, Reinis un Mārcis. 

Valodnieks Pēteris Kļaviņš,
Turpinājums no 6. lpp.

Priekšplānā Dr. Treimanis un Venta Kocere.
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Saviesīgā pēcpusdiena „Kalnārēs“, centrā – Pētera krustmeita Baiba Vītola.
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Vērtīgas grāmatas 
izdod ne tikai Rīgas iz-
devniecības. Arīdzan 
daža laba pašvaldība (un 
ne tikai tās, bet, piemē-
ram, arī provinces mu-
zeji) sarūpē un laiž klajā 
vērā liekamas grāmatas. 

Tiesa gan, parasti pilsētas vai novada 
domes parūpējas, lai būtu iespēja uz-
dāvināt ciemiņiem un saviem labiem 
cilvēkiem kādu nozīmīgu un acīm tī-
kamu grāmatu, bet tās pārdošanā pa-
rasti nekad nenonāk.

Šajā sakarā varu palielīties, ka arī 
Jelgavas pilsētas dome izdevusi ne 
vienu vien manis sarakstītu izdevumu 
par Jelgavas māksliniekiem vai Jelga-
vas starptautiskajiem ledus vai smilšu 
skulptūru festivāliem, kas līdz veika-
liem nav tikuši.

Pagājušā gada nogalē Kuldīgas 
novada dome ir finansējusi albuma In-
driķis Zeberiņš. Kuldīga. Kurzeme iz-
došanu. Izdevumu esmu dabūjis ar In-
grīdas Burānes svēto roku tikai tādēļ, 
ka ilgstoši draudzējamies un esam uz 
viena garuma viļņa Latvijas kultūras 
apzināšanā, vērtēšanā, popularizēšanā 
un aprakstīšanā.

Nezinu, cik Indriķis  Zebe-
riņš (1882-1969) bija pazīstams lat-
viešu trimdas sabiedrībā, bet mana 
paaudze dzimtenē, kura dzīves takas 
sāka tūlīt pēc pēdējā kara, ar šī māksli-
nieka vārdu saskārās daudzkārt. Skolā 
lasījām Ernesta Birznieka-Upīša Pelē-
kā akmens stāstus, tāpat ļoti populāri 
bija Andreja Upīša Sūnu ciema zēni, 
nerunājot par pasakām, kuru ilus-
trācijas bija zīmējis viņš. Vidusskolā 
bija jālasa Andreja Upīša Zaļā zeme 
ar izteiksmīgajām Indriķa Zeberiņa 
bildēm. Pēc kara lauku māju bēniņos 
glabājās vecās Atpūtas un citi Latvijas 
I brīvvalsts žurnāli, tur arvien parādī-
jās Indriķa Zeberiņa ilustrācijas, kari-
katūras, šarži un gleznu reprodukcijas. 
Šos izdevumus kāri pētījām. Vienā 

otrā lauku sētā vai privātā bibliotēkā 
sastapāmies ar viņa izteiksmīgajiem 
zīmējumiem Annas Brigaderes romā-
nam Dievs, daba, darbs.

Nu jau ilgāku laiku šī mākslinieka 
vārdu piemin reti. Vienīgi galerijas, 
kuras nodarbojas ar antikvāru mākslas 
darbu tirdzniecību, ar viņa darbiem, 
galvenokārt gleznām, sastopas biežāk. 
Citādāk jau arī nevar būt, ja nesen iz-
dotajā Latvijas mākslas vēstures V sē-
jumā Indriķi Zeberiņu kā gleznotāju 
piemin tikai garāmejot. Labi, ka nav 
aizmirstas viņa grāmatu ilustrācijas.

Tādēļ vēl jo vairāk apsveicami, ka 
Kuldīgas novada muzejs ir varējis vie-
nā albumā apkopot tās Indriķa Zebe-
riņa gleznas, grafikas un zīmējumus, 
kā arī foto attēlus, kas glabājas tā krā-
jumos. Mākslinieks nāk no Kuldīgas 
apriņķa Snēpeles pagasta Sprincsal-
deniekiem, mācījies gan Ķeizariskās 
mākslas veicināšanas biedrības skolā 
Pēterburgā, beidzis Latvijas Mākslas 
akadēmijas profesora Jāņa Roberta 
Tillberga vadīto Figurālās glezniecī-
bas meistardarbnīcu. Bet jau ilgi pirms 
tam – kopš 1905. gada – visdažādā-
kajos izdevumos tika publicētas viņa 
vinjetes, zīmējumi un karikatūras. Tās 
ātri ieguva visplašāko sabiedrības slā-
ņu ievērību un mīlestību. Indriķis Zeb-
eriņš bieži devis tik raksturīgas ilus-
trācijas, ka lasītāji izlasījuši grāmatu, 
tās varoņus redz tādus, kādus devis šis 
vērīgais talantīgais snēpelietis.

Sagatavotāji uzaicinājuši palīgā 
ar ļoti plašām zināšanām apveltīto 
mākslas vēsturnieci Ingrīdu Burāni, 
kura vienmēr pasaka ārkārtīgi būtis-
kas lietas. Viņa uzsver, ka šodien lat-
viešu grāmatas vēsture bez viņa vairs 
nav iedomājama. Bez grāmatu ilustrā-
cijām nenovērtējams ir viņa devums 
karikatūrā, arī tās saistītā žanrā – šar-
žā. Bet varbūt pats būtiskākais ir tas 
ieguldījums, ko viņš devis nacionālās 
identitātes, pašapziņas un stājas vei-
došanā, uzsver Ingrīda Burāne. Vēl 

kāds secinājums: diemžēl esam kļuvu-
ši patērētāja sabiedrība, kas kūtri ie-
dziļinās mākslas un kultūras vērtībās, 
bet labprātāk iegrimstam masu kultū-
ras purvājā.

Runājot par Indriķi Zeberiņu un 
Talsu muzeju, prieks, ka viņš kā Saul-
cerīte beidzot ir atmodināts no teju 
mūža miega. Jaunais albums ir pirmais 
solis, lai mēs atdotu parādu šim māks-
liniekam. Kuldīdznieki albumā rāda 
un stāsta tikai par tiem darbiem, kas 
glabājas viņu fondos un kas galveno-
kārt ir pēc II pasaules kara radīti. Taču 
tā ir tikai sīka daļiņa, pati spice no 
varenā stikla kalna, ko viņš 87 gadus 
garajā mūžā ir mums atstājis mantoju-
mā. Kalna lielākais apjoms atrodams 
Rīgā un citos Latvijas muzejos, kā arī 
privātkolekcijās. Tas nākotnes uzde-
vums – sagatavot izsmeļošu monogrā-
fiju par šo lielisko mākslinieku. Vai ra-
dīsies Antiņš, kurš atmodinās princesi 
Stikla kalnā?

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
– Kā princese Stikla kalnā
„Indriķis Zeberiņš. Kuldīga. Kurzeme“. Sastādītāja un māksliniece Katrīna Vasiļevska. Teksta autore Ingrīda Burāne. 
Kuldīgas novada dome, 2020. 160 lpp.

Grāmatas „Indriķis Zeberiņš. Kuldī-
ga. Kurzeme“ vāks.

Jaunieši apzinās, cik vienkārši, bet 
būtiski Latvijas valodniecības vēsturē 
ierakstījies Pēteronkuļa vārds. Nāks 
jauna vasara, radi atkal Morē pulcē-
sies vecajā vietā pie ugunskura, no-
teikti, pieminēs arī Pēteronkuli. Viņš 
neesot bijis dziedātājs, bet reiz visu 
nakti dziedājis blakām šoferim, lai tas 
pie stūres neaizmigtu. Šodien valod-
niekam par godu Dr. Treimanis uzsāk 
Nevis slinkojot un pūstot, izskaņā pie-

bilstot: Pēterim būtu paticis!
Cilvēkam, kuram atzīmē simtgadi, 

dzīvu liecinieku-laikabiedru gandrīz 
neiespējami atrast, bet man tas tomēr 
izdevās. Gadu pēc Pētera Kļaviņa, 
1941. g., Siguldas ģimnāziju absolvēja 
Tusnelda Celmiņa, arīdzan viņas dzī-
ves ceļu lielā mērā noteica Endzelīna 
skolniece – skolotāja Anna Īvena. Arī 
Celmiņu padomju laika LVU vadība 
īpaši nemīlēja, bet gluži vienkārši eru-
dīto ārzemju literatūras pasniedzēju 
nebija iespējams aizstāt ar kādu citu, 
varai iztapīgāku. „Kļaviņš burtiski 

kopēja Endzelīnu – gan uzvedībā, gan 
garīgās interesēs,“ – lakoniski pie-
bilst docente Celmiņa. „Viņam nebija 
daudz draugu, bet tie, kas tādi bija, 
palika uzticīgi arī pēc atgriešanās 
no izsūtījuma. Tie kolēģi, kam rūpēja 
karjera – meta līkumu. Es neko jaunu 
nepateicu, bet grāmata palīdzēs viņa 
noslēgto personību parādīt sapro-
tamāku. Tālab no sirds vēlu sekmes 
Ventai Kocerei grāmatas tapšanā un 
izdošanā!“

Anita Mellupe,
Speciāli laikrakstam „Latvietis“

Valodnieks Pēteris Kļaviņš,
Turpinājums no 7. lpp.
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Vijolniece Sofija 
Kirsanova ir sagatavo-
jusi tiešsaites koncertu, 
lai pieminētu Rīgas ba-
rikāžu 30 gadu jubile-
ju. Koncertu varēs ap-
meklēt no  trešdienas, 

2021. gada 20. janvāra.
Saite uz koncertu tajā dienā būs 

pieejama mākslinieces Facebook 
un mājaslapas saitēs: https://www.
sophiakirsanova.com/ un https://
www.facebook.com/sophia.kirsanova.
violin/ , kā arī caur www.laikraksts.
com

Māksliniece aicina koncertu ap-
meklēt, ja iespējams tieši trešdienas, 
20. janvāra,  vakarā  plkst. 19.00, tā 
veicinot kopības sajūtu, kaut virtuāli, 
atceroties šo latviešu tautai liktenīgo 
notikumu.

Barikāžu piemiņas koncertu atbal-
sta Melburnas Latviešu organizāciju 
apvienība. Tā izveidojusi ierakstu, 
tajā iekļaujot arī īsu pārskatu par Ba-
rikādēm un to vēsturisko kontekstu, 
atsauci uz Valsts prezidenta Egila 
Levita uzrunu Barikāžu konferencē 
2021. gada 13. janvārī Rīgā (skat. raks-
tu 1. lpp.) un filmu ar izvilkumiem no 
Barikāžu dienām.

Sofijas Kirsanovas koncertā ska-
nēs J. S. Baha, Eugène Ysaÿe un mūs-
dienu latviešu komponista Platona 
Buravicka skaņdarbi. Koncerta prog-
rammu ievadīs māksliniece.

Ierakstam teksti būs tulkoti ar 
subtitriem angļu valodā.

Uz tikšanos virtuālā sarīkojumā!
Anita Andersone,

MLOA valdes priekšsēde
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas Radio
Ēterā atvēlēts ap 614 stundu jauniem raidījumiem

Šogad Latvijas Radio kanālu ēte-
rā atvēlēts ap 614 stundu jauniem rai-
dījumiem. Tie skars vides, sociālos 
un ekonomiskos jautājumus, kultū-
ru, izglītību un reģionu aktualitātes. 
Akcentēts tiks arī bērnu un jauniešu 
auditorijai piemērots saturs. Sekojot 
līdzi pasaules tendencēm, klausītājiem 
arvien vairāk tiks piedāvāta daudzvei-
dīga piekļuve radio saturam video for-
mātā un podkāstos.

„Latvijas Radio turpmāk skanēs 
bez reklāmām un atvēlēs lielāku raid-
laiku kvalitatīvam saturam, kas inte-
resē dažādas mērķauditorijas. Mums 
ir būtiski, lai katrs Latvijas iedzīvotājs 
sev rastu noderīgu un vērtīgu raidīju-
mu tieši Latvijas Radio kanālu ietva-
ros. Veltīsim īpašu uzmanību tam, lai 
pārmaiņu laikā, kas skāris sabiedrību 
visā pasaulē, analītiski vērtētu aktu-
ālas tēmas un spēcinātu kvalitatīvas, 
uzticamas žurnālistikas kultūru valstī. 
Ceru, ka jaunie raidījumi, kas būs pie-
ejami arī video un podkāstos, sniegs 
jaunas atziņas un padziļinās zināša-
nas. Būt labi informētam mūsdienās ir 
nepieciešamība,“ teica Latvijas  Ra-
dio valdes priekšsēdētāja Una Klap-
kalne.

Gada pirmajā ceturksnī Latvijas 
Radio programmā sāk skanēt aprakstā 
minētie raidījumi. Par citu ceturkšņu 
jaunumiem informācija sekos.

Latvijas Radio Ziņu dienests
Latvijas Radio Ziņu dienests tur-

pinās stiprināt pētniecisko un analī-
tisko žurnālistiku. Šogad programmā 
Labrīt klausītājiem divreiz mēnesī 

tiks piedāvāti īpaši rūpīgi atlasīti, pē-
tīti un analizēti jautājumi, procesi vai 
gadījumi, kuri līdz šim publiskajā tel-
pā nav bijuši zināmi vai apspriesti ļoti 
nedaudz. Šī jaunā pētnieciskā satura 
tematiskais loks būs plašs, sākot no 
sociāliem jautājumiem, kas līdz šim 
iekustinājuši tādus tematus kā bērnu 
nami vai paliatīvā aprūpe, un beidzot 
ar problēmām un nelikumībām privā-
tajā un valsts sektorā.

Latvijas Radio 1
Latvijas Radio 1 programma pa-

pildināta ar reģionu, jauno tehnoloģi-
ju, vēstures un literatūras aktualitā-
tēm, kā arī jauno speciālistu skatījumu 
par ilgtspējīgu nākotni un nozares ek-

spertu sarunām par mentālo veselību 
stresa pilnā vidē.

Informējot par svarīgāko Latvijas 
reģionos, šogad ēterā „Reģioni Krust-
punktā“. Katrā 15 minūšu garajā rai-
dījumā tiek akcentēts viens galvenais 
temats, kas saistīts ar sociālo, saim-
niecisko, kultūras jomu vai sadzīvi. 
Tas skan trešdienās plkst. 12.30, 
atkārtojums  plkst. 18.30 un 
plkst. 23.30. Līdzvērtīgi atspoguļojot 
aktuālo visos Latvijas reģionos, raidī-
jumu veido Latvijas Radio Latgales 
studija, Rietumu Radio un Vidzemes 
televīzija.

Latvijas Radio 1 ēterā turpmāk 

Barikāžu piemiņas koncerts Melburnā
Vijolnieces Sofijas Kirsanovas tiešsaistes koncerts Barikāžu 30 gadu atcerei

 
Turpinājums 10. lpp.

Radio ēka Doma laukumā.
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skanēs multimediāls raidījums par jau-
najām tehnoloģijām Digitālās brokas-
tis. Tajā tiek apskatīti nozares pēdējie 
sasniegumi un apspriestas aktualitātes 
ar profesionāļiem un dzīvesstila jo-
mas ekspertiem. Raidījums dzirdams 
piektdienās plkst.10.05, un tā epizodes 
pieejamas arī video versijā Latvijas 
Radio YouTube kontā un podkāstā. Di-
gitālās brokastis vada Artis Ozoliņš 
un Rihards Blese.

Raidījumu cikls Dzelzs priekška-
ra ēnā par Ziemeļaustrumeiropas un 
Centrāleiropas valstu vēsturi pēc Otrā 
pasaules kara skanēs mēneša pēdējā 
trešdienā plkst. 15.05 – 15.35. Tā mēr-
ķis ir iepazīstināt klausītājus ar mums 
tuvākā Eiropas reģiona valstu nesenā-
ko vēsturi un šodienas attīstības ten-
dencēm. Raidījumu vadīs Eduards 
Liniņš.

Trešdienās  plkst. 15.35 ēterā 
literatūrai veltīts raidījums Cienīja-
mie lasītāji. Etīdes par literatūru, 
ko vada žurnālists, literāts Toms 
Treibergs un rakstnieks Svens Kuz-
mins. Raidījums pievērsīs uzmanību 
ārzemju literātiem un viņu darbu tul-
kojumiem, kā arī meklēs autora un 
viņa pārstāvētā laika nospiedumus 
latviešu literatūrā. Raidījums pieej-
ams arī lielākajās podkāstu platfor-
mās.

Raidījums Vai tas ir normāli, kas 
skan svētdienās plkst. 21.05 – 22.00, 
padziļinās izpratni par mentālās ve-
selības nozīmi, īpaši mūsdienu si-
tuācijā, ko saasina pasaules mēroga 
stresogēni notikumi. Raidījumā noza-
res profesionāļi – psihologi, ārsti, psi-
hoterapeiti, sociālie darbinieki u.c. – 
skaidro aktuālas tēmas, balstoties uz 
zinātnisku un drošu informāciju (pē-
tījumi, publikācijas). Klausītājiem ir 
iespēja paust viedokli vai uzdot jautā-
jumus, rakstot uz e-pastu vaitasirnor-
mali@latvijasradio.lv vai zvanot tieš-
raidē; tālruņi: 67222888 un 67225599. 
Raidījuma ieraksts klausāms arī pod-
kāstu vietnēs.

Multimediāls raidījums Ilgtspējī-
ga nākotne akcentēs jauno speciālis-
tu skatījumu par vides, sociālajiem un 
ekonomiskajiem procesiem, paužot vēl 
nedzirdētus viedokļus. 10 raidījumu 
cikls ēterā būs dzirdams no 2. marta, 
to vadīs Aleksis  Vilciņš. Raidījuma 
video fragmenti būs pieejami Latvi-
jas Radio You Tube kontā un podkāstu 
vietnēs.

No marta programmā izklaidējoši 
interaktīva erudīcijas spēle ģimenēm 
Gudrības pilieni, kas krustvārdu mīk-
las formā aicinās atbildēt uz kultūras, 
dabas un vides, drošības un valodas 
jautājumiem, un aizraujošā veidā pār-
baudīs asprātību un maņas. Spēli vadīs 
Dace Vītola.

Latvijas Radio 2
Latvijas Radio 2 ēterā skanēs kri-

minālziņas, automoto nozares aktuali-
tātes, kā arī informatīvi muzikāls un 
šlāgera, kantrī mūzikas jaunumu rai-
dījums.

Latvijas Radio 2 informatīvo rub-
riku klāstu papildina kriminālziņas, 
kas 3 – 5 minūšu garumā informē par 
izvadītās diennakts likuma pārkāpu-
miem. Lai apskatītu auto – moto no-
zares aktualitātes un akcentētu dažā-
dus drošības jautājumus, ik trešdienu, 
plkst.19.05 skan raidījums Garāžas 
sarunas, ko vada Kaspars Markše-
vics un auto žurnālists, eksperts Gints 
Gavers.

Raidījums Latviešiem pasaulē, 
kas klausāms arī internetā jebkurā 
pasaules valstī, skan katru piekt-
dienu  plkst. 18.05 – 19.00,  infor-
mējot par diasporas aktualitātēm 
un nostiprinot saikni un kontaktus 
starp latviešiem visā pasaulē – ār-
pus Latvijas pastāvīgi uzturas vai-
rāk nekā 370 000 Latvijas diasporas 
pārstāvju. Raidījumu vada Baiba 
Palkavniece.

Ēterā atgriežas raidījums, kas bi-
jis klausītāju iemīļots vairāku gadu 
garumā – Naktsāķis. Tas skan piekt-
dienās plkst. 19.05. Dīdžeji Aivis un 
Edgars informē un izglīto klausītā-
jus, pievienojot atbilstošu muzikālo 
noformējumu.

No marta programmā būs raidī-
jums par latviešu šlāgera un kantrī 
mūzikas jaunumiem un aktualitātēm. 
Lai gan Latvijas Radio 2 muzikālajās 
programmās liela loma tiek atvēlēta 
tieši šim žanram, līdz šim nebija ne-
viena tam veltīta raidījuma.

Latvijas Radio 3
Šogad Latvijas radio 3 – Klasika 

aicinās spēlēt teātri, pētīt kultūrvēsturi 
un teoriju, ciemoties muzikālās ģime-
nēs un diskutēt par aktuāliem kultūras 
un izglītības jautājumiem.

Darbdienās pēc ziņām plkst. 8.00 
pārraidē Rīta regtaims skan izzinoša 
rubrika Vai zini?, kurā kultūrpēt-
nieki un vēsturnieki skaidro dažne-
dažādus terminus, vēsta par intere-
santiem artefaktiem un neparastām 
idejām. Janvārī ekspertu lokā būs 
vēstures zinātņu doktors  Harijs 
Tumans, kinovēsturniece Kristīne 
Matīsa, līvu valodnieks Valts  Er-
nštreits, mākslas zinātnieks Uldis 
Pētersons un mūzikas pētniece Ilze 
Šarkovska-Liepiņa.

No 16. janvāra katru  otro  sest-
dienu  plkst. 14.05, mijoties ar rai-
dījumu Mākslas vingrošana, savu 
skanējumu uzsāks raidījums Šņor-
bēniņi. Tā būs profesionāla saruna ar 
ekspertu un kompetentu skatītāju par 
aktuālām teātra nozares tēmām, re-
pertuāra tendencēm, problemātiku un 
skatuves personībām. Raidījums būs 
klausāms arī visās podkāstu straumē-
šanas vietnēs.

No 24. janvāra raidījumā Picco-
lo  ik  svētdienu  plkst. 10.30 Latvijas 
Radio 3 – Klasika ciemosies ģimenēs, 

kurās aug un darbojas muzikālas at-
vases. Sarunas atklās mūzikas noslē-
pumus, ļaus piedzīvot muzicēšanu un 
aicinās līdzdarboties.

Īpaši aktuāliem kultūras un izglī-
tības jautājumiem būs veltīts diskusiju 
raidījums Meistars Knehts. Paredzē-
tas astoņas diskusijas, kuras veidos 
Ilga Auguste, Māra Rozenberga un 
Orests Silabriedis. Pirmā diskusija – 
1. februārī plkst. 18.00.

Latvijas Radio 4
Latvijas Radio 4 piedāvā divus 

bērnu literatūras raidījumus, kas 35 
minūšu garumā mazākajiem klau-
sītājiem veicina interesi par dažādu 
tautu pasakām, vērtībām un tradīci-
jām, bet jauniešiem par krievu, lat-
viešu, ārzemju literārās klasikas lasī-
jumiem, autoriem un laikmetu, kurā 
viņi dzīvojuši. Bērniem no 6 līdz 
11 gadiem, svētdienās  plkst. 17.05 
skan raidījums Ciemos pie pasakas, 
un jauniešiem, vecumā no 11 līdz 17 
gadiem,  sestdienās plkst. 17.05 Ār-
pusstundu lasīšana. Tos vada Natā-
lija Ščeglova un Vadims Grosmans. 
Raidījumu var klausīties arī podkās-
tu vietnēs.

Latvijas Radio 5
Latvijas Radio 5 - Pieci.lv šajos 

mēnešos uzsāks vairākus multimedi-
ālos projektus, kam varēs sekot līdzi 
gan mājaslapā pieci.lv, gan YouTube 
profilā. Jaunais video saturs palīdzēs 
uzzināt, kādi procesi ietekmē politiku, 
sekot līdzi Radio personību ikdienai 
un interesēm, kā arī padziļinātāk iz-
pētīt podkāstā „kā ir būt“ apskatītās 
tēmas.

Raidījumā Pašplūsmā Toms Put-
niņš iztaujā dažādu profesiju pār-
stāvjus (piemēram, ko dara privātais 
detektīvs un kā par tādu kļūt?), stāsta 
par interneta platformu aktualitātēm 
un meklē atbildes uz visdažādāka-
jiem ikdienas jautājumiem kāpēc. 
Raidījums ēterā klausāms svētdienās 
plkst. 13.

Radioteātris
Šogad Radioteātrī plānots ie-

rakstīt uz pusi vairāk iestudējumu, 
nekā iepriekšējā gadā. Klausītāji 
varēs dzirdēt 27 jauniestudējumus, 
kopumā 3156 minūšu garumā. Tiks 
iestudēti V. Belševicas, N. Ikstenas, 
O. Vācieša, I. Zanderes, J. Baltvilka, 
I. Šlāpina, P. Bankovska u.c. auto-
ru darbi. Vismaz vienu iestudējumu 
veiks kāds no Latvijas Literatūras 
gada balvas uzvarētājiem un Spēl-
maņu nakts balvas ieguvējs Labākā 
režisora kategorijā. Šogad iecerēts 
arī gatavot attālinātajām mācībām 
noderīgu saturu.

Daiga Konošonoka
Latvijas Radio

Komunikācijas un multimediju daļas 
sabiedrisko attiecību speciāliste

13.01.2021.

Latvijas Radio
Turpinājums no 9. lpp.
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esi gatavs to aizstāvēt.“ Aizstāvēt tādā 
veidā un ar tādiem līdzekļiem, kas at-
tiecīgajā brīdī ir pieejami un iespējami.

Apdraudējumi mainās, tomēr šo-
dienu un 30 gadu seno vēsturi vieno 
tas, ka atbildība par savu valsti gulstas 
uz pilsoņa pleciem, tātad – valsts 
balstās mūsu pilsoņu gribā. Ja valsts 
pastāv un esam gatavi par to iestāties; 
jo stiprāka ir valstsgriba un jo stiprāka 
ir mūsu valsts.

1991. gadā vienīgais iespējamais 
veids, kā aizstāvēt jaunatgūto Latvi-
jas neatkarību, bija nevardarbīgā pre-
tošanās un gatavība sākt visas tautas 
pilsoniskās nepakļāvības akciju, ja 
gadījumā tiktu ieviesta PSRS centrālā 
prezidenta pārvalde.

Toreiz nepieteiktā karā PSRS ar-
mijas un algotņu militārā agresija pret 
Baltijas valstu valdībām un tautām 
noveda pie tā, ka tauta pati organizē-
jās un koordinēja savu rīcību. PSRS 
militāristu un PSRS konservatīvo ko-
munistu spēki balstījās arī uz vietējiem 
kolaboracionistiem. Atcerēsimies, ka 
nedaudz vēlāk 1991. gada 3. marta ap-
taujā 400 000 Latvijā dzīvojošie balso-
ja pret neatkarību. Lielais vairums no 
viņiem bija padomju pilsoņi, kuri šeit 
bija ienākuši padomju okupācijas laikā.

Baltijas valstu okupācijas neatzī-
šana, protams, deva Latvijai, Lietuvai 
un Igaunijai īpašu statusu. Baltiešu po-
litiķu ārkārtīgi aktīvā ārpolitiskā dar-
bība Baltijas neatkarības atjaunošanas 
prasības aktualizēja starptautiskajā 
dienaskārtībā. Ļoti liela loma šeit bija 
labi organizētajai, mērķtiecīgajai un 
efektīvajai latviešu trimdai Amerikas 
Savienotajās Valstīs, Kanādā, Anglijā, 
Vācijā, Zviedrijā, Austrālijā un cit-
viet. Barikāžu laikā rietumu lielvalstu 
līderi brīdināja Padomju Savienību 
atturēties no vardarbības, arī apsprie-
žot jautājumu par iespējamajām eko-
nomiskajām sankcijām pret Padomju 
Savienību. Tas radīja trauslu, tomēr 
nepietiekamu pretsvaru padomju agre-
sijai. Tam liecinājums ir civiliedzīvo-
tāju upuri Viļņā un Rīgā.

Baltiešu 1980. gadu beigu demo-
krātiskās pašnoteikšanās kustības un 
1990. gada lēmumi par neatkarības at-
jaunošanu bija drupinājuši un vājinā-
juši padomju impēriju. Šis efekts ap-
vienojumā ar padomju ekonomiskajām 
un administratīvajām konvulsijām ra-
dīja vēsturiskas iespējamības logu ne-
atkarības atjaunošanai. Taču šī iespēja 
bija jāprot izmantot. Mēs zinām, ka ne 
visas padomju impērijas tautas to tādā 
veidā prata.

Tieši apņēmība un drosme, tau-
ta barikādēs, kas pasaulei nesa ne-
pārprotamu ziņu, ka cilvēki ir gatavi 
aizstāvēt savu valsti, 1991. gada jan-
vāri padarīja par lūzuma punktu. Bija 
skaidrs, ka Latvijas un pārējo Baltijas 
valstu neatkarības atzīšana ir tikai lai-
ka jautājums.

Tāpēc nevajadzētu ļaut 1991. gada 
skaudro realitāti aizēnot gļēviem mī-
tiem, ka mēs atjaunojām savu neat-
karību tikai dziedot vien. Piemēram, 
mītiem, ka neatkarība kaut kā mums 
iekrita klēpī, gadījās pati no sevis vai 
ka tolaik visi Latvijā dzīvojoši bija vie-
noti par neatkarības atjaunošanu.

Tāpat kā 1918. gadā iegūtā neatka-
rība bija jāaizsargā Neatkarības karā, 
tāpat arī 1990. gada 4. maijā atjaunotā 
neatkarība bija jāaizsargā barikādēs. 
To paveica tautas drosme un stiprā 
valstsgriba.

Dārgie draugi!
Barikādes simbolizē mūsu gribu 

aizsargāt savu valsti. Šajā barikāžu 
laika atceres gaismā es tomēr vēlētos 
uzsvērt arī vairākus rīcības virzienus, 
kas ir svarīgi mūsu valsts aizsardzībai 
šodienas apstākļos.

No Satversmes ievada izriet Lat-
vijas tautas pienākums uzturēt stipru 
savu valstsgribu, lai nepieciešamības 
gadījumā spētu aizstāvēt Latvijas ne-
atkarību un demokrātisko valsts iekār-
tu pret iekšējiem un ārējiem apdraudē-
jumiem.

Lai stiprinātu valsts drošību pret 
ārējiem apdraudējumiem, Latvijas 
līdzdalībai kolektīvās drošības sistēmā 
ir jābūt pārliecinošai gan savā apņēmī-
bā, gan ieguldījumā. Tas attiecas gan 
uz aizsardzības budžetu un mūsu ar-
mijas spēju nostiprināšanu, gan arī uz 
mūsu dalību starptautiskajās militāra-
jās un miera nodrošināšanas misijās.

Situācija pasaulē pēdējā desmitga-
dē ir radikāli mainījusies, un NATO ir 
jāpārorientējas, lai spētu radīt drošību 
savām dalībvalstīm arī jaunajā un drī-
zumā arī paredzamajā ģeopolitiskajā 
situācijā. Tādēļ Latvijai ir aktīvi jāie-
tekmē jaunās stratēģijas NATO2030 
izstrāde un ieviešana. Šajā vīzijā ir jā-
būt precīzi ietvertai izpratnei par dro-
šības apdraudējumiem arī tieši mūsu 
reģionā.

NATO2030 aptvers ne tikai aiz-
sardzības stratēģiju pret klasiskajiem 
militārajiem apdraudējumiem, bet arī 
tādus jautājumus kā kiberdrošība, kli-
mata pārmaiņas, cīņa ar iespējamām 
nākotnes pandēmijām. Šo problēmu 
risināšana tepat, savās mājās, ir iegul-
dījums gan mūsu pašu dzīves kvalitātē 
un drošībā, gan arī NATO valstu kopē-
jā drošībā un kopējā labumā.

Mūsu interesēs ir stiprināt NATO 
kopumā un it sevišķi tās Eiropas pīlā-
ru. Latvija savu dalību NATO uztver 
ļoti nopietni. NATO var uz mums 
paļauties, un mēs varam paļauties uz 
NATO.

Tautieši!
Tie no jums, kuri piedalījās bari-

kādēs, atceras, ka mūsu spēks balstījās 
mūsu pārliecībā.

Šodienā es saskatu vairākas negatī-
vas iezīmes, kas apzināti vai neapzinā-
ti cenšas mazināt sabiedrības valstsgri-
bu. Tās var salīdzināt ar ķirmjiem, kas 
irdina sabiedrības racionālās domas 
audumu un kopējo spēju mobilizēties.

Es runāju par mērķtiecīgu dezin-
formāciju, kas noliedz acīmredzamo, 
proti, Latvijas valsts panākumus šajos 
30 gados. Dezinformācijai pretī likt 
patiesus faktus ir nepieciešams, taču 
tas ir nepietiekami. Dezinformācija, 
viltus ziņas un sazvērestības teorijas 
turpinās pastāvēt, kamēr pastāvēs pie-
tiekoši plašs pieprasījums.

Šo parādību nostumšanu sabied-
rības domas galējā perifērijā var pa-
nākt, vienīgi audzējot kopējo, dabisko 
imunitāti pret iracionalitāti, maģisko 
domāšanu un tumsonību.

Tam pretī jāliek spēja kritiski do-
māt, racionāli argumentēt, godprātīgi 
diskutēt, kopumā – spēja līdzsvaroti 
un jēdzīgi saredzēt pasauli, kāda tā 
ir, un balstīties uz mūsu kopējām Sat-
versmes ievadā noteiktajām vērtībām. 
Tas prasa ilgtermiņa un mērķtiecīgu 
pilsoniskās izglītības sistēmu, kurā 
jāapvienojas gan valsts, gan nevalstis-
kajam sektoram un kurā jāpiedalās arī 
pilsoņiem kā indivīdiem.

Esmu vairākkārt atkārtojis, ka 
pilsonis demokrātiskajā sabiedrībā ir 
sava veida „amats“. Tas ir pastāvīgs 
„amats“. Tas dod tiesības dzīvot pa-
šiem savā brīvā valstī un lietot daļu no 
kopējā labuma. Bet pretī pilsonis uzņe-
mas atbildību par valsti un pienākumu 
ieguldīt šajā kopējā labumā savu daļu.

Tāpēc mūsu visu un līdz ar to kat-
ra interesēs ir, lai pēc iespējas vairāk 
pilsoņu būtu apguvuši pilsonim nepie-
ciešamās vērtības un valstisko apziņu, 
uz ko balstās mūsu demokrātiskā, na-
cionālā Latvijas valsts iekārta.

Pozitīvs solis šajā virzienā ir Saei-
mas nesen pieņemtais Valsts aizsardzī-
bas mācības un Jaunsardzes likums. 
Vecāko klašu mācību programmas ie-
kļaus valsts drošības jautājumus, pras-
mi orientēties un individuāli rīkoties 
krīzes situācijās, kā arī tādas nepiecie-
šamās prasmes kā piemēram medijpra-
tība un kritiskā domāšana.

Tas ir piemērots un ļoti mūsdienīgs 
risinājums, lai stiprinātu patriotismu 
un valstisko apziņu, kā arī izpratni, 
ka drošība nav kaut kas tāds, ko vie-
ni saražo, bet citi tikai patērē. Draudu 
raksturs var mainīties, bet atbildību 
par valsti un tās drošību dala vienādā 
veidā visi pilsoņi.

Latvijas valsts ilgtspēja balstās pil-
soņu valstsgribā, izpratnē par Satvers-
mē ietvertajām vērtībām un gatavībā 
tās aizstāvēt.

Paldies visiem, kuri pirms 30 ga-
diem bija barikādēs un nosargāja mūsu 
valsti. Paldies visiem, kuri juta līdzi 
un deva savu pienesumu vienā vai otrā 
veidā, lai barikādes noturētos šajās 
kritiskajās dienās. Pateicoties jums, 
šodien – pēc 30 gadiem – mēs dzī-
vojam brīvā demokrātiskā, nacionālā 
Latvijas valstī.

Jūsu veikums mums šodien ir at-
skaites punkts un piemērs.

Paldies jums!
LV prezidents Egils Levits

13.01.2021.

„X stunda. Barikādēm 30“
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MD Kaspars Tūters, Kanāda
Esmu tajā vecuma kategorijā (pāri 

par 80 gadiem), kas mani ievieto 
priekšējās rindās, lai saņemtu vakcīnu.

Lielāko tiesu visu mūžu nekad ne-
esmu aktīvi vakcinējies ne pret gripu, 
ne kādām citām sezonas lietām, bet 
šoreiz es noteikti vakcinēšos, tiklīdz 
tas būs iespējams. Ontario, Kanādā 
pirmie, kas saņem šo vakcīnu, ir ve-
cie ļaudis aprūpes namos un viņu ap-
kalpe, arī tie, kas strādā slimnīcās un 
ārstniecības iestādēs. Nākamie ir cil-
vēki ar hroniskām slimībām, kuras var 
nopietni apdraudēt COVID iznākumu, 
un tad mēs 80+.

MD Daina Dreimane, ASV
Saņēmu abas Pfizer devas. Pēdējo 

pagājušajā piektdienā. Sestdien bija 
temperatūra un drebuļi, kas pēc 12 
stundām pārgāja. Ļoti priecājos, ka 
varēju sapotēties.

Vadība un slimību kontroles centrs 
(CDC) aptaujā katru vakcīnas saņē-
mēju, un joprojām nav daudz ziņoju-
mu par blaknēm. Ceru, ka cilvēki un 
tai skaitā medicīnas darbinieki arvien 
vairāk piekritīs potēties.

MD Atis Bārzdiņš, ASV
Esmu saņēmis pirmo Moderna 

vakcīnas poti 28. decembrī. Otra pote 
plānota 26. janvārī. Vienīgā blakne 
bija sāpīgums injekcijas vietā apmē-
ram 2-4 dienas, kas bija vairāk nekā 
pēc gripas potes, taču netraucēja un 
nekādas pretsāpju zāles nevajadzēja.

Ļoti šobrīd rekomendēju visiem, 
kas var, tikt vakcinētiem. Tiem, kas 
ir skeptiski, ka vakcīna nav pietieka-
mi ilgi pētīta, un tāpēc uztraucas par 
blaknēm vai kas dzirdējuši par dažām 
alerģiskām reakcijām, un tāpēc baidās 
vakcinēties: līdz šim nekas nenorāda, 

ka šīs vakcīnas būtu bīstamākas nekā 
visas pārejās, kas tiek dotas pret slimī-
bām, kas mūs neapdraud tik tieši, kā 
COVID. Pat jauniem cilvēkiem iespē-
ja, ka COVID infekcija atstās nopiet-
nas sekas, ir daudz augstāka nekā ar 
vakcīnu saistītais risks.
MB BS, PhD Andis Graudiņš, 
Austrālija

Austrālijas COVID stāvoklis ir 
nedaudz savādāks nekā ziemeļpuslo-
dē, jo galvenais infekcijas avots ir tie, 
kas atgriežas Austrālijā no ārzemēm. 
Visiem ir 2 nedēļu karantīna hoteļos. 
Tomēr ir atsevišķi saslimšanas gadīju-
mi vai perēkļi, kas lielākoties saistīti 
ar darbinieku inficēšanos vai COVID 
pārnesi sabiedrībā. Sliktākā situāci-
ja bija jūlijā Melburnā, kad COVID 
gadījumu sastopamības maksimums 
sasniedza 700 gadījumu dienā, un 
valdība izsludināja ārkārtas situāciju 
ar 3 mēnešu mājssēdi. Tagad ir daudz 
labāk, jo pašlaik gandrīz nav jaunu ga-
dījumu.

Ir tiešam labi dzirdēt, ka vakcinē-
šanās notiek vairākās zemēs.

Austrālijas TGA (Therapeutic 
Goods Administration) nav vēl apstip-
rinājusi COVID vakcīnas lietošanu.

Austrālijas valdība uzskata, ka nav 
nepieciešamības steidzināt šo procesu, 
un gaida sīkāku informāciju no citām 
valstīm, lai salīdzinātu vairāku vak-
cīnu efektivitāti, blakņu sastopamību 
utt., lai var izvērtēt, kuras vakcīnas 
vislabāk lietot un ko var un ko nevaja-
dzētu vakcinēt. Sagaidām, ka vakcīnas 
lietošana tiks apstiprināta februārī, 
vasaras beigās, un būsim gatavi mūsu 
puslodes ziemas mēnešiem.

Pagaidām vēl ir vairāki sīki jau-
tājumi, uz kuriem pētniecības atbil-
des gaidām – vai vakcinētās personas 
var būt vīrusa pārnesēji, kaut pašiem 
slimības simptomu nav, cik pilnīgi 
vakcīnas pasargās no inficēšanās un 
saslimšanas, cik ilga ir vakcīnas radītā 

imunitāte, vai un kad būs nepiecieša-
ma atkārtota vakcinācija? Tādi ir mani 
jautājumi, uz kuriem atbildes vēl gai-
dām no pētniekiem.

Tomēr man nav neviena personīga 
iebilduma pret vakcinēšanu. Ja strādā 
klīniski slimnīcās, ir nepieciešams 
vakcinēties katru gadu ar gripas vak-
cīnu, un ar jaunajām vakcīnām būs lī-
dzīgi noteikumi, ja gribēs strādāt klī-
niskajā jomā.

Tātad, vissvarīgākais ir, ka vakci-
nēšana sargās vakcinēto indivīdu no 
sasirgšanas, ar to samazinās slodzi 
slimnīcās un vispārējo mirstību. Lai 
vakcīnai būtu vislielākā un labvēlī-
gākā ietekme uz indivīda veselību, 
sabiedrību kopumā un veselības sistē-
mām, mērķis būt visiem vakcinētiem!

Zaiga Alksne-Phillips, ASV
Nepacietīgi gaidu savu pirmās CO-

VID-19 vakcinācijas kārtu, jo pašlaik 
neesmu medicīnas aprūpes pirmajās lī-
nijās strādājoša. Vēlos ne tikai pasargāt 
sevi, savus tuviniekus un kontaktus, bet 
atgriezties pie pierastās dzīvošanas un 
ceļošanas. Ir svarīgi tuvoties 90% sapo-
tētas sabiedrības vai pārslimojušiem, 
lai veidotos herd immunity (kolektīvā 
imunitāte) un slimību varētu apturēt. 
Abas, Moderna un Pfizer, vakcīnas ir 
ļoti līdzīgas, veiksmīgi zinātniski un 
klīniski novērtētas. Varbūtējās blak-
nes, kā pampums, apsārtums vai sāpes 
injekcijas vietā, temperatūra, muskuļu 
vai galvas sāpes, ir iespējamas līdzīgi 
citām vakcinācijām, bet nekādā ziņa 
nav salīdzināmas ar COVID-19 slimo-
šanu, blaknēm, kas ir zināmas 90% ga-
dījumos pēc pat vieglas saslimšanas ar 
COVID, vai nāvi. Ir pierādīts, ka mak-
simālo imunitāti arī pret COVID vīrusa 
mutantiem iegūst tikai divas nedēļas 
pēc otrās potes. Īsti nav vēl zināms, cik 
ilgi saglabājas imunitāte pēc saslimša-
nas, cik pēc potēšanās. Vai tie ir mēne-
ši, gadi? Tāpēc šobrīd jāturpina valkāt 
maskas, jāietur 2 m atstatums, bieži 
jāmazgā rokas, kamēr nākotne pieradīs 
COVID-19 slimības kontroli.

Aleksandrs Kalniņš, ASV
Saņēmu abas Pfizer potes devas. 

Lai arī pēc otrās injekcijas nedaudz 
jutu plecu un bija neliels nogurums, 
visā visumā bija ok. Jo ātrāk visi potē-
sies, jo ātrāk tiksim galā ar pandēmiju.

Juris Lazovskis, Kanāda
Vēl neesmu vakcinēts, bet esmu 

pierakstījies rindā. Ceru šomēnes sa-
ņemt pirmo devu. Vēlme sevi pasargāt 
no kādas slimības ir vakcinēšanās ie-
mesls. Pieaugot zināšanām un infor-
mētībai, ir skaidrs, ka, vakcinējoties 
pret COVID, ir iespējams arī pasargāt 
citus.

Bailes no vakcinācijas (vacca = 
govs latīniski) ir instinktīvas. 19. gad-
simtā tika uzsākta efektīva masveida 
vakcinācija pret bakām, pateicoties 

„Būt vai nebūt?“
Turpinājums no 1. lpp.

Džeimss Gilrejs karikatūra „The Cow-Pock – or – the Wonderful Effects of the 
New Inoculation!“ (1802). Avots: „Wikimedia Commons“.
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Uz Austrāliju (1)
Jaunu dzīves vietu meklējot

Lielais vairums lat-
viešu, kas bija nonākuši 
Vācijā pēc Otrā pasaules 
kara beigām, nevēlējās 
Vācijā palikt, bet cerēja 
atrast dzīves vietu kādā 
citā zemē.

Pirmā izdevība radās 1946. gadā, 
kad Lielbritānija sāka akciju no Eiro-
pas bēgļu nometnēm ievest 100 000 
fiziska darba strādniekus. Vispirms, tā 
sauktās Baltiešu gulbīša (Balt Cygnet) 
akcijas ietvaros, līga slimnīcu strād-
nieces un slimnieku kopējas. Šīs ak-
cijas rezultātā Anglijā nonāca ap 1500 
latviešu vieninieces.

Daudz plašāka bija tā sauktais 
Uz rietumiem (Westward Ho) akci-
ja smaga fiziska darba strādniekiem. 
Vīriešiem bija paredzēts darbs lauku 
fermās, raktuvēs, ķieģeļu cepļos un 
metālrūpniecībā, sievietēm – vilnas 
un kokvilnas fabrikās, kā arī mājsaim-
niecībā. Šīs akcijas rezultātā Anglijā 
nokļuva ap 12 000 latviešu pārvietoto 
personu, kurus tur apzīmēja par Eiro-
pas brīvprātīgiem strādniekiem (Eu-
ropean Voluntary Workers).

1947. gadā izceļošanas iespējas bija 
radušās arī uz Austrāliju. Pirmais ku-
ģis General Heintzelman ar pēckara 
bēgļiem no Vācijas bija sasniedzis Aus-
trālijas krastu 1947. gada 28. novembrī.

Mazākā skaitā latvieši izceļoja arī 
uz Beļģiju un Franciju.

1946. gada vasarā mēs ar māti 
dzīvojām Špakenbergas nometnē, ki-
lometrus divus no Gēstahtes pilsētas 
un labi pazīstamās Saules nometnes. 
Tēvs un viņa brālēns inženieris Teo-
dors Priede strādāja Baltijas Universi-
tātes mehāniskas darbnīcās Hamburgā 
un dzīvoja Zoo nometnē. Viņi tikai pa 
nedēļas nogalēm atbrauca uz Špaken-
bergu. Es mācījos Saules ģimnāzijā 
Gēstahtē.

Nometnē dzīvojot, sākām domāt 
par izceļošanu no Vācijas. Palikt uz 
patstāvīgu dzīvi Vācijā negribējām. 
Arī vācieši labāk redzēja DP bēgļus 
izceļojam, nekā paliekam Vācijā, jo 
bija jārūpējas par lielu skaitu viņu pašu 
bēgļiem, kas bija izraidīti no Polijai at-
dotajiem apgabaliem.

Domājām par Kanādu. Bijām da-
būjuši vairāku Kanādas provinču Ag-
ronomiskās palīdzības biroju adreses. 
Aizrakstījām par tēva kvalifikāciju un 
pieredzi lopkopības izkopšanas darbā 
Latvijā un viņa vēlēšanos strādāt savā 
specialitātē Kanādā. Dažas atbildes 
saņēmām, bet ne darba piedāvājumus. 
No vienas puses tas bija saprotams. 
Latvijas pieredze būtu maz palīdzējusi 
Kanādas apstākļos.

Kad vēlāk parādījām manus tēvam 
sacerēto vēstuļu paraugus labai angļu 
valodas pārzinātājai, tā teica, ka vēs-
tules ir bijušas uzrakstītas labā valodā, 

izņemot tēva amata apzīmējumu. Lat-
vijas Vecākā lopkopības inspektora 
apzīmējumam biju ņēmis par paraugu 
vācisko Oberinspektor un tulkojis to 
kā Overinspector. Pareizāk būtu bijis 
Chief inspector.

1947. gada sākumā Baltijas Uni-
versitāti no Hamburgas pārcēla uz Pi-
nebergu. Arī tēvam bija jāpārceļas uz 
Pinebergu. Februārī arī mēs ar māti 
no Špakenbergas pārcēlāmies uz Pine-
bergu. Māte strādāja par saimnieci no-
metnes virtuvē. Nospriedām, ka būtu 
vēlams man pabeigt vidējo izglītību, 
pirms meklējam iespēju atstāt Vāciju. 
Arī Pinebergas nometnē bija ģimnāzi-
ja, bet es vēlējos turpināt iesāktās mā-
cības Saules ģimnāzijas 5. klasē.

Ar Saules nometnes komandanta, 
kurš arī bija skolas direktors, atļauju 
varēju nometnē dzīvot nepierakstījies. 
Piektdienas pievakarēs braucu mājās 
uz Pinebergu. Svētdienas pievakarēs 
atpakaļ uz Gēstahti. Skolu brīvdienas 
pavadīju Pinebergā.

Ģimnāziju beidzu 1947. gada 
25. novembrī. Pēc izlaiduma mēs iz-
klīdām uz dažādām pusēm. Daži gata-
vojās braukšanai uz Angliju, citi atkal 
cerēja, ka drīz pavērsies ceļš uz ASV 
un Kanādu, kuras uzskatīja par labā-
kām emigrēšanas zemēm. Daži citi at-
kal sāka studijas BU Pinebergā. Viņus 
gan no sākuma nometnē nepierakstīja, 
bet tas drīz nokārtojās. Man, kā no-
metnes iedzīvotājam, tādu problēmu 
nebija, un 1947. gada beigās es uzsāku 
studijas Baltijas Universitātē.

Tēva brālēns Teodors Priede 
1947. gada martā Westward Ho akci-
jas ietvaros devās uz Angliju. Mēs uz 
Angliju izceļot negribējām.

Bija skaidrs, ka Baltijas Universi-
tātes mūžs nebūs ilgs, un cerības pa-
beigt studijas nekādas.

1948. gada pirmajos mēnešos Bal-
tijas Universitātē Pinebergā bija iespē-
ja pieteikties izceļošanai uz Austrāliju. 
To bija izmantojusi BU sekretāra Jāņa 
Vēliņa ģimene, kas bija pieņemta 
ar noteikumu, ka vīrs var doties uz 
Austrāliju tūlīt, bet sievai ar bērniem 
pagaidām jāpaliek Vācijā. Pēc iekār-
tošanās Austrālijā, ģimene varēs se-
kot. Jāņa Vēliņa dzīvesbiedre Ērika ir 
tēva māsīca. Ģimenes tēvs 1948. gada 
4. maijā ar kuģi Svalbard bija iebraucis 
Sidnejā, nonācis Baturstas (Bathurst) 
imigrantu nometnē, no kurienes nosū-
tīts darbā uz Kanberu.

Jūlija beigās Pinebergā varēja atkal 
pieteikties izceļošanai gan uz Kanādu, 
gan Austrāliju.

Kāpēc izceļot uz Austrāliju? Maz 
par šo zemi zinājām. Vēl tikai Jaunzē-
lande bija tālāk par Austrāliju no Ei-
ropas.

17.   jūnijā rietumu sabiedroto zo-
nās bija notikusi naudas reforma. Līdz-

šinējo RM kursu pret jauno valūtu DM 
noteicot 10:1. Drīz pēc reformas veika-
los gan sāka parādīties preces, bet re-
akcijai par lauzto Potsdamas nolīgumu 
ar vienpusēju naudas reformu, Padom-
ju Savienība pārtrauca Rietumberlīnes 
apgādi, slēdzot visus ceļus no Berlī-
nes uz Rietumvāciju. Sabiedrotie bija 
spiesti Berlīni apgādāt pa gaisu, pat ar 
akmeņoglēm. Sakās tā sauktais gaisa 
tilts, kas ilga līdz 1949. gada 12. mai-
jam. Tas radīja nospiestu gaisotni un 
bažas par militāra konflikta izcelšanos.

Austrālija tomēr šķita droša zeme, 
tālu no iespējamiem konfliktiem. Ķīnā 
gan vēl turpinājās nacionālista Čana 
Kaiši cīņa ar komunistu vadoni Mao. 
Bet Ķīna taču bija tālu no Austrālijas.

Izceļošanas iespējas uz Austrāliju 
likās reālākas, jo vairāki transporti jau 
bija Vāciju atstājuši. Turpretim nebija 
zināms, par kādu organizētu transpor-
tu uz Kanādu.

Tā 3. augustā, pašā pēdējā minū-
tē, plkst. 11.30 mēs izšķīrāmies pie-
teikties izceļošanai uz Austrāliju. Ļoti 
iespējams, ka mūsu izšķiršanos par 
Austrāliju iespaidoja mūsu radinieku 
Vēliņu ģimenes izvēle.

4. augustā Austrālijas imigrāci-
jas komisija mūsu ģimeni atrada par 
pieņemamu. Kāpēc gan nē, jo visi trīs 
taču bijām darba spējīgi. Tēvu pieņē-
ma par mehāniķi, māti par mājsaim-
nieci un mani par šoferi. Liekas, ka 
tūlīt bija jāparaksta līgums 24 mēnešu 
strādāt valsts norādītos darbos.

Tā kā visos līdzšinējos transportos 
uz Austrāliju bija pieņemti tikai baltu 
tautu piederīgie (igauņi, latvieši un lie-
tuvieši), austrāliešiem šie cilvēki bija 
pazīstami kā balti, izrunā bolti. Ofi-
ciāli gan viņus apzīmēja par jaunaus-
trāliešiem.

Neatceros, vai Pinebrrgā bija vese-
lības pārbaude. Ja bija, tad ļoti pavirša.

8. augustā  Pinebergas luterāņu 
baznīcā bija manas iesvētības. Trīs 
dienas pēc tām, 11. augustā, mūs pār-
veda uz Ventorfas (Wentorf ) tranzīta 
nometni.

No Pinebergas uz Ventorfu
Kopā ar mums preču vagonā Pi-

nebergu atstāja arī arhitektūras un 
inženierzinātņu fakultātes lektors 
Aleksandrs  Dančauskis ar kundzi 
Mariju. Tēvs Dančauski pazina jau 
kopš Zoo nometnes laikiem Hambur-
gā. Mēs pieci laikam bijām vienīgie 
Austrālijas braucēji.

Ventorfas nometne bija netālu no 
Reinbekas pilsētiņas – 20 km uz aus-
trumiem no Hamburgas un apmēram 
10 km uz ziemeļrietumiem no Gēs-
tahtes/Špakenbergas nometnēm. Abās 
nometnēs biju gan dzīvojis, gan gājis 
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Mūžībā aizgājis

IVARS CIRAINIS
Dzimis 1940. gada 5. septembrī, Jelgavā, Latvijā.

Miris 2020. gada 14. decembrī, Melburnā, Austrālijā.

Mums palikuši Tavi vārdi,
Mums palikusi Tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.

Sēro sieva Lorraine, bērni Kristine un Andrew,
mazbērni Joel, Amy un Kayla.

Mūžībā aizgājis
ilggadīgais, 27 gadus, Melburnas Latviešu Ciema pārvaldnieks,

28 gadus Melburnas Latviešu Ciema valdes loceklis

IVARS CIRAINIS
Dzimis 1940. gada 5. septembrī, Jelgavā, Latvijā.

Miris 2020. gada 14. decembrī, Melburnā, Austrālijā.

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti:
Lai nu mīļā Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

Par viņu sēro un viņu atmiņās paturēs
Melburnas Latviešu Ciema saime –

valde, iemītnieki un darbinieki.

skolā.
Tuvākā dzelzceļa stacija (uz Ham-

burgas – Berlīnes līnijas) bija Reinbek, 
apmēram 1 km no nometnes. Berge-
dorfa stacija bija kādu 3 km attālumā.

Ventorfas nometnes ēkas bija būvē-
tas īsi pirms Otrā pasaules kara sākuma 
pāri par 3000 karavīru nometināšanai. 
Nometnē bija 12 vai vairāk 2 – 3 stāvu 
ēkas. Pēc kara beigām Ventorfa bija DP 
nometne, galvenokārt poļu tautības cil-
vēkiem. Tagad daļu nometnes izman-
toja izceļotāju tranzīta vajadzībām. Kā 
tranzīta nometne Ventorfa apkalpoja 
izceļotājus no lielas Vācijas ziemeļu 
daļas uz dažādām pasaules zemēm. Vēl 
joprojām nometnē dzīvoja poļu DP.

No 1952. līdz 1960. gadam Ventor-
fa kalpoja kā tranzīta nometne bēgļiem 
no Vācijas Demokrātiskās republikas. 
Pēc tam atkal kā Vācijas Federālās Re-
publikas armijas bāze.

Mūs novietoja kopā vienā ista-
bā ar Dančausku ģimeni. Jau nākošā 
dienā, 12. augustā, notika medicīnis-
kā izmeklēšana un plaušu rentgenu 
uzņemšana, divas dienas vēlāk, asins 
pārbaude. Austrālija bija norūpējusies, 
lai neiebrauktu ar tuberkulozi slimie. 
Tas dažiem, to starpā arī kādiem lat-
viešiem, bija radījis problēmas. Bijis 
jāmēģina savus plaušu uzņēmumus 
apmainīt ar kādu veselo uzņēmumiem.

Ventorfā bija jāgaida uz Austrā-
lijas konsulu un uz pašām pēdējām 
pārbaudēm/formalitātēm. Gaidīšana 
ieilga. Nezinot, kad konsuls varētu 
ierasties, neuzdrošinājāmies no no-
metnes būt ilgāk projām par vienu vai 
divām dienām.

Trīs reizes (21. augustā, 21. un 
25. septembrī) gan aizbraucu uz Pi-
nebergu piedalīties vieglatlētikas sa-
cīkstēs. Vēl 16. oktobrī Hamburgā no-
skatījos vāciešu pirmās starptautiskās 
vieglatlētikas sacīkstes ar Zviedrijas 
komandu. Bet braukt uz Nirnbergu 
Dienvidvācijā, lai latviešu komandā 
piedalītos DP vieglatlētikas meistarsa-
cīkstēs, neuzdrošinājos.

Dzīvojot nometnes istabā, diezgan 
cītīgi mācījāmies angļu valodu. Man 
bija varbūt centimetrus pusotra bieza, 
dzeltenos vākos iesieta, pašmācības 
grāmata. Grāmatas lapas augšpusē pa-
rasti bija kāds aforisms. Dažus vēl šo-
dien atceros. After dinner rest a while, 
after supper walk a mile. Dančauska 
kundzei ļoti patika: The mind is wil-
ling, but the flesh is weak.

Tēvs savukārt lauzās ar Basic 
English 850 vārdiem.

Kā bija ar pārtiku? Vai visu saņē-
mām uz rokas un gatavojām paši? Ja 
gatavojām paši, tad kur? Neatceros, ka 
istabā bija tādas iespējas. Laikam būs 
bijis kopējs katls. Pie šķidras zupas un 
dažām šķēlēm maizes dienā jau bijām 
sen pieraduši.

Atceros gan, ka apkārt staigātāji – 
tirgotāji lielās konservu bundžās pie-
dāvāja ceptas siļķes. Cik nu varējām 
atļauties, divas vai trīs reizes nopir-
kām. Kas tās bija par gardumu!

Jau minēju, ka nometnē vēl dzīvoja 
poļu DP. Gandrīz vai katru dienu bez 
klauvēšanas kāds ienāca pa durvīm ar 
savu piedāvājamo preci, vienmēr vie-
nus un tos pašus četrus vārdus, poliski 
skaļi teikdams, burtiski pārceļot: die-
na laba, tabaka laba. Tā bija arī savs 
uzjautrinājums mūsu ikdienai.

Kā jau tranzīta nometnē, Ventor-
fā notika arī braucēju sakārtojams. 
Bija jāzina, cik katrā kuģī var uzņemt 
sievietes, cik vīriešus un, atkarībā no 
tā, jāsakārto braucēji pa kuģiem, kuri 
aizbrauks vispirms un kuri sekos. Vai 
palīgā ņēma alfabētu, nezinu.

Dančauski bija nozīmēti brauk-
šanai ar pirmo kuģi, mēs ar nākošo. 
Dančauskiem bija nometnē paziņas, 
kuri arī bija pirmo braucēju sarakstā. 
Jokoja, ka kaut ko nolikšot uz ledus, lai 
mūs varētu Austrālijā sagaidīt.

Tā mēs mūsu istabā palikām vieni. 
Tikai 29. oktobrī mūs pārveda uz nā-
kamo tranzīta nometni.

Ironiski, ka pirmajam kuģim bija 
radušās kādas problēmas, un mēs Aus-
trālijā iebraucām pirms Dančauskiem.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Uz Austrāliju (1)
Turpinājums no 13. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
21. janvārī
Agnese, Agnija, Agne
1591. Polijas Seims apstiprināja karaļa 
Stefana Batorija kādreizējo lēmumu 
par Sv. Jēkaba baznīcas un Sv. Mari-
jas Magdalēnas baznīcas un klostera 
nodošanu jezuītiem, kā arī asos vārdos 

nosodīja Rīgas pilsoņu patvaļīgo rīcī-
bu attiecībā uz jezuītu kolēģiju.
1906. Krievijas cara soda ekspedīcija 
nodedzina pretalkoholisma biedrī-
bas Ziemeļblāzma namu Vecmīlgrāvī 
Rīgā.
1921. rakstnieks, literatūras kritiķis Il-

mārs Bastjānis.
1947. mākslas zinātnieks Māris Bran-
cis.
1956. ekonomists un politiķis, LR zem-
kopības ministrs (1994.g. 19.sept. – 

Turpinājums 16. lpp.

angļu ārsta Edvarda Džennera atklā-
jumam. Viņš 1796. gadā ar govs baku 
izraisītiem strutainiem izdalījumiem 
vakcinēja pirmo pacientu. Var tikai ie-
domāties sabiedrības pretestību šādai 
metodei (Bailes no baku vakcīnas trā-
pīgi atainotas jau 1802. gadā zīmētajā 
Džeimsa Gilreja karikatūrā.)

Kaut arī pagājuši vairāki gadsimti, 
bailes no vakcināciju blaknēm ir sa-
glabājušās. Pārinformētības laikmets 
tām ir auglīga vide.

Uzticēšanās zinātniekiem, pētī-
jumiem un neskaitāmām aģentūrām, 
kuras visā pasaulē atzinušas COVID
vakcīnas par efektīvām, var palīdzēt 
pārvarēt bailes. Reto un vairumā ga-
dījumu niecīgo blakņu risks ir krietni 
mazāks, nekā ieguvums pasargājot 
sevi un sabiedrību.

MD Ēriks Niedrītis, ASV
Manai slimnīcai Long Island 

Jewish Medical Centeram Ņujorkā 
bija tas gods būt pirmajai ASV, kurā 
potēja pirmo medicīnas darbinieci ar 
Pfizer COVID vakcīnu 14. decembrī! 
Mēs visi ar lielu prieku saņēmām šo 
brīnišķīgo ziņu. Pēc tam visi gaidī-
jām e-pasta aicinājumu vakcinēties. 
Saņēmu pirmo Pfizer poti pirms 
Ziemassvētkiem un nepiedzīvoju 
nekādas blaknes! Jutos tik laimīgs, 
atvieglots un pateicīgs, ka saņemu 
šo ilgi gaidīto Ziemassvētku dāva-
nu! Otro poti saņēmu 11. janvārī. 
Visu dienu pēc tam jutos vesels, bez 
sūdzībām. Līdz šim potētā roka ma-
zāk sāp nekā pirmo reizi. Mudinu 
visus izmantot izdevību saņemt šo 
nepieciešamo pret COVID vakcīnu, 
lai glābtu sevi, tuviniekus un visus 
tautiešus, lai mēs uzvarētu šo pret-
vīrusa karu un dzīvotu atkal veselīgi 
2021. gadā!

Kamena Kaidaka,
LĀZA biroja vadītāja Latvijā

Laikrakstam „Latvietis“
13.01.2021

„Būt vai nebūt?“
Turpinājums no 12. lpp.

Cena $35 (+$10 piegāde Austrālijā).
PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141

redakcija@laikraksts.com
Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Katrs mēnesis ir uz divām A4 lapām.

2021. GADA 
KALENDĀRS

ILZE ŠĒNBERGA NĀGELA

Ziedi,
ziedi vēl...

Vārda dienu kalendārs ar 
Latvijas Republikas svētku un 

atzīmējamām dienām

http://www.laikraksts.com/
veikals.php#Calendar

ATBILDU UZ JAUTĀJUMU:
Kā pareizi: prezidentu ievēl vai ievēlē?

Jautājums ceļojis no valsts, kur nesen norisinājās pre-
zidenta vēlēšanas. Īsumā – prezidentu ievēlē.

Latviešu valodā ir divi vārdi VĒLĒT (un to atvasinā-
jumi ar priedēkļiem):
• viens nozīmē piedalīties vēlēšanās, arī veikt (kā) vē-

lēšanas;
• otrs nozīmē teikt, sacīt, lai (kas) būtu, realizētos, arī 

likt, aicināt (ko darīt).
Vairākas abu vārdu formas sakrīt, taču daudzas at-

šķiras. No biežāk lietotajām atšķirīgas ir tagadnes for-
mas un pavēles izteiksme:
• es vēlēju, tu vēlē, viņš, viņi vēlē, mēs vēlējam, jūs vē-

lējat (prezidentu);
• es vēlu, tu vēli, viņš, viņi vēl, mēs vēlam, jūs vēlat (lai-

mes);
• vēlē, vēlējiet (prezidentu);
• vēli, vēliet (laimes).

Sanita Dāboliņa
Laikrakstam „Latvietis“

#latviešuvaloda
#dzimtāvaloda
#raksti   #rakstītprieks
#komunikācijakākvalitātesinstruments
#ceļāuztavugrāmatu
#valodairkāupe

Valoda, valodiņa...
Ievēlē un vēli izdošanos!

Mums vēl ir vieta
Jūsu sveicieniem, 

apsveikumiem, 
paziņojumiem.

Cena $7 par 1 cm vienā slejā. 
Minimums $10.

Tieši šis laukumiņš izmaksās 
tikai $47,60.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 19. janvārī.
€1 = 1,57230 AUD
€1 = 0,89100 GBP

€1 = 1,70200 NZD
€1 = 1,21320 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Tiešsaistē
No trešdienas,  20. janv. vijolnieces 
Sofijas Kirsanovas tiešsaites koncerts, 
lai pieminētu Rīgas barikāžu 30 gadu 
jubileju. Saite uz koncertu tajā dienā 
būs pieejama mākslinieces Facebook 
un mājaslapas saitēs: https://www.
sophiakirsanova.com/ un https://
www.facebook.com/sophia.kirsanova.
violin/ , kā arī caur www.laikraksts.
com. Skat. rakstu 9. lpp.

Adelaidē
JA  SITUĀCIJA  AR  COVID-19 
NORMALIZĒSIS  un  SARĪKOJU-
MI  BŪS  ATĻAUTI,  TAD  PROG-
RAMMA BŪS SEKOJOŠA:
Ceturtdien,  21. janv., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble un ēdī-
sim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien,  28. janv., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble un ēdī-
sim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 
noteikumi.
Svētdien,  7. februārī, plkst. 11.00  
Epifānijas 5. svētdiena; dievkalpo-
jums ar dievgaldu

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Kanberā 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 30. janv., plkst. 10.30 Dau-
gavas skolas 8.klases izlaiduma akts.

Sestdien, 30. janv., plkst. 12.00 Dau-
gavas skolas gada atsākšana.
Sestdien, 6. febr., paredzētais DV 75 
gadu jubilejas sarīkojums un vanadžu 
pusdienas ATCELTAS. 

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien,  7.  febr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā. Kalpos 
māc. Aldis Elberts.
Svētdien,  7.  febr., plkst. 12.00 pēc 
dievkalpojuma draudzes pilnsapulce 
Sv. Krusta baznīcas zālē.

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

Sidnejā
Otrdien,  2.  febr., plkst. 13.00 zolīte 
Latviešu namā.
Sestdien, 6. febr., plkst. 12.00 Parnell 
ielas svētki. Kafejnīca un tirdziņš.
Sestdien, 6. febr., plkst. 14.00 Parnell 
ielas svētki. Soprānas Maijas Kova-
ļevskas un pianista Rolanda Pīlmaņa 
latviešu mūzikas koncerts Latviešu 
namā. Ieeja $30/$25/$0.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  31.  janv., plkst. 10.00 pir-
mais dievkalpojums 2021. gadā.
Svētdien,  7.  febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētrunas var noskatīties YouTube gan 
latviešu, gan angļu valodā. Saites var 
atrast draudzes mājas lapa tīmeklī: 
http://www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

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

Zelta piekrastē
Zoom tikšanās neklātienē notiek kat-
ra mēneša pirmā un trešā ceturtdienā 
plkst. 15.00. Zoom saite tiek izsūtīta 
atsevišķi pirms katras tikšanā.

ASV
Svētdien, 24. janv., plkst. 16.00 – 18.00 
(pēc Ņujorkas laika) Ņujorkas latviešu 
Kultūras dienu Mūzikas un dzejas krā-
sas. Informācija, kā pievienoties būs 
ievietota Goda konsulāta mājas lapā, 
Events nodaļā. Informācija/ pieteikša-
nās: abatarags@optonline.net

Latvijā
Ārkārtējā  situācija  Latvijā  pagari-
nāta līdz 7. februārim ar vēl stingrā-
kiem ierobežojumiem.
Nestrādās bibliotēkas, izstāžu vietas 
un citas kultūrvietas, kā arī nedrīkstēs 
organizēt gadatirgus.
Apmeklētājiem būs slēgtas muze-
ju iekštelpas, bet turpinās darboties 
muzeju brīvdabas teritorijas ar no-
teiktiem ierobežojumiem.
https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/
rikojums-par-arkartejas-situacijas-
izsludinasanu ■

1995.g. 21.dec.) Ārijs Ūdris.
1976 .latviešu riteņbraucējs Raivis Be-
lohvoščiks.

22. janvāris
Austris
1922. sabiedriska darbiniece Anglijā 
un Austrālijā Laima Lindiņa.

23. janvārī
Grieta, Strauta, Rebeka
1751. (j.s., pēc v.s. 12. janvārī) vācbal-
tiešu dzejnieks Jakobs Mihaels Rein-
holds Lencs (Jakob Michael Reinhold 
Lenz).
1831. Baltijas Vēstneša izdevējs Bern-
hards Dīriķis. 
1906. naktī no 23. uz 24. janvāri soda 
ekspedīcija nodedzina atturības bied-
rības Auseklis tautas namu Rīgā.
1921. arheoloģe Marija Gimbutas.

24. janvāris
Krišs, Ksenija, Eglons
1816. skolotājs, rakstnieks Ernests 
Dinsberģis (Dünsberga Ernsts).
1961. dziedātājs, aktieris, komiķis 
Andris Freidenfelds jeb Fredis.
1983. ekonomists Tālis Putniņš.

25. janvāris
Zigurds, Sigurds, Sigvards
1911. žurnālists, feļetonists Pēteris 
Ēteris (Kārlis Sausnītis).
1931. literatūras vēsturnieks Arnolds 
Būmanis.
1986. latviešu hokejists Guntis Gal-
viņš.

26. janvāris
Ansis, Agnis, Agneta
Latvijas republikas starptautiskās (de 
jure) atzīšanas diena
Austrālijas diena
Starptautiskā muitas darbinieku diena
1788. Angļu Pirmā flote 11 kuģu sastā-
vā izsēžas Sidnejas līcī, un Kapteinis 

Arturs Filips dibina koloniju.
1876. pēc simts gadiem likvidē Balti-
jas ģenerālgubernatūru. Līdz ar to tiek 
likvidēta zināma Baltijas autonomija. 
Krievijas pilsētu likums pašvaldības 
funkcijas atņem rātēm un nodod do-
mēm un valdēm.
1886. izglītības darbinieks, skolotājs 
Roberts Cīrulis.
1921. Latvijas Republiku de jure atzīst 
Apvienotā Karaliste, Francija, Itālija, 
Beļģija, Japāna, Somija, Polija.
1930. dramaturgs, rakstnieks, publi-
cists Uldis Siliņš.
1951. sabiedriskais darbinieks Juris 
Beņķis.
1961. latviešu aktieris un uzņēmējs Ju-
ris Žagars.
1967. sabiedriskā darbiniece Austrālijā 
Ilze Ostrovska.

27. janvārī
Ilze, Ildze, Izolde
1906. rakstniece Vilija Ošiņa.  ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


