
„Te es esmu Kungs“
„Te es esmu, Kungs“
Augusta pēdējās die-

nās, kad Katskiļu kalnos 
vakara dzestrie vēji lika 
manīt, cik tuvu stāv ru-
dens, Ņujorkas latviešu 

draudzes skaistā nometnē pulcējās 
Draudžu dienu dalībnieki. Dieva svē-
tīts, miera un atelpas pilns piedzīvo-
jums. Un tas bija tik labi, jo izvēlētā 
tēma bija ATELPA Miers dabā, Miers 
Dievā.

Gatavojoties noslēguma dievkal-
pojuma svētrunai, atradu 1986. gada, 
kas arī notika Katskiļos, Draudžu die-
nu plakātu. To bija parakstījuši garīdz-
nieki un rīcības komitejas locekļi. No 
37 parakstītājiem, 23 ir iegājuši Dieva 
valstības mūžīgā mierā.

Pārlasot vārdus, pateicībā domāju 
par tiem, kas tik uzticīgi bija kalpojuši 

mūsu Baznīcā, tai nesot svētību. Starp 
tiem bija Arnolds Lūsis, Māra Saulīte, 
Visvaldis Klīve, Vilis Vārsbergs, citi. 
Par katru pateicos, domāju, kas bija 
viņu dzīves mērķi, uzdevumi, kā viņi 
izprata Salamana mācītāja vārdus: 
„Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un 
katram īstenošanai paredzētam nodo-
mam zem debess ir sava stunda.“ (3:1) 
No paaudzes uz paaudzi Dieva darbs 
turpinās. Pirms viņiem bija kalpojuši 
citi, pēc viņiem, paldies Dievam, citi 
nāca vietā.

Šī gada Draudžu dienu rīcības 
komisiju vadīja prāv. Anita Vārsber-
ga-Pāža. Pirms 33 gadiem viņas tēvs 
virs sava paraksta katrā plakātā bija 
uzkrītoši ievietojis komatu! Viņam 
bija svarīgi izlabot šo drukas kļūdu, 
lai neiznāktu, ka pravietis Jesaja Vi-

Valsts prezidents 
Egils Levits svētdien, 
12, oktobrī, uzrunāja Rī-
gas konferences 2019 da-

lībniekus, diskusijā ar ekspertu un ko-
mentētāju Edvardu Lūkasu (Edward 
Lucas), rosinot domāt par demokrātijas 
kvalitātes un pilsoņa gribas un atbildī-
bas attiecībām. Valsts prezidents atzī-
mēja, ka zemas demokrātijas kvalitātes 

valstīs valda vairākuma balss, taču vāja 
ir likuma vara, uzticības līmenis insti-
tūcijām no sabiedrības puses ir zems un 
zema ir pašu institūciju efektivitāte.

„Nobriedušas demokrātijas valstīs 
uzticība institūcijām ir burtiski manto-
ta, jo no paaudzes paaudzē ir izstrādā-
jies zināms ieradums uzticēties valstij, 
savukārt valstīs, kas pēc totalitāriem 
vai autoritāriem režīmiem piedzīvo 

demokrātisku sistēmu, ir vajadzīgs 
laiks, kurā uzticībai rasties. Iesākumā 
uzticību jūs kā pilsonis varat tikai dā-
vāt avansā un tad pēc laika izvērtēt, 
kāda ir bijusi institūciju efektivitāte, 
un mēs zinām, ka šādās valstīs ir zinā-
mi pārbaudījumi efektivitātei un līdz 
ar to arī sabiedrības uzticībai institū-
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lai palīdzētu Latvi-
jai 2025. gadā iegūt 
nepieciešamo balsu 
skaitu, kas tai ļautu 
kļūt par ANO Dro-
šības padomes nepa-
stāvīgo dalībvalsti, 
kā arī palīdzēt veidot 
ekonomiskos kontaktus mītņu zemēs.

PBLA sēdē tika apstiprināti četri 
jaunie valdes locekļi: Mārtiņš Ander-
sons – ALA vicepriekšsēdis no San-
francisko un trīs ELA pārstāves – Elī-
na Pinto (Vācija), Karolīne Zobens 
East (Lielbritānija) un Justīne Krēs-
liņa  (Zviedrija). E. Pinto gan sava zi-
ņojuma laikā pauda, ka darba pienāku-
mu dēļ viņa nākotnē ELA priekšsēdes 
pienākumus nodos savam vietniekam 
Agnim Saukam, kurš kļūs par nāka-
mo ELA prezidija priekšsēdi.

Vērtīga sēdes sadaļa bija sarunas ar 
četru PBLA darbībai tuvāko ministriju 
pārstāvjiem, kuru laikā valdes locek-
ļiem bija iespēja neformāli pārrunāt 
diasporas jautājumus un problēmas ar 
Izglītības un zinātnes, Kultūras, Eko-
nomikas un Ārlietu ministriju pārstāv-

Ceturtdien, 4.oktob-
rī, Rīgā noslēdzās teju 
nedēļu ilgusī Pasaules 
brīvo latviešu apvienības 
(PBLA) valdes sēde. To 
ievadīja Pasaules latvie-
šu kultūras konference 
Cēsīs, PBLA delegāci-

jas vizīte pie Valsts prezidenta Egila 
Levita un aizsardzības ministra Arta 
Pabrika. Sēde noslēdzās ar pavisam 
praktiskiem jautājumiem – budžeta un 
rezolūciju pieņemšanu un pārrunām 
par apvienības statūtu modernizēšanu 
un valdes komisiju strukturēšanos.

Dienu pirms PBLA valdes sēdes 
svinīgās atklāšanas Latvijas Valsts pre-
zidents Egils Levits uzaicināja PBLA 
valdi uz iepazīšanās vizīti un sarunu 
Rīgas pilī. Prezidents personīgi iepa-
zinās ar valdes locekļiem un pārrunāja 
ar diasporas aktualitātēm saistītos jau-
tājumus. Valsts prezidents uzsvēra, ka 
Latvija ir iegājusi jaunā attīstības fāzē 
un tradicionālā trimda, tagad diaspo-
ra ieguvušas citu jēgu un uzdevumu. 
„Jūs, PBLA, esat šo transformāciju 
veikuši,“ teica Valsts prezidents.

Prezidents uzsvēra, ka aizvadītajā 
gadā pieņemtais Diasporas likums ir 
bijis kā pagrieziena punkts šajā trans-
formācijas procesā, lai panāktu, ka ār-
valstīs dzīvojošie latvieši ir piesaistīti 
Latvijas dzīvei ne tikai caur kultūru 
un valodu, bet arī kā neatraujama nā-
cijas sastāvdaļa.

„PBLA ir sena, bet ne veca organi-
zācija, tā iet laikiem līdzi,“ savā uzrunā 
teica apvienības priekšsēde  Kristīne 
Saulīte. „Mūsu tradicionālās vērtības 
un prioritātes nemainās – tās ir kultū-
ra, izglītība, valsts drošība un visa vei-
da sadarbība ar Latviju, tomēr katrai 
organizācijai ir savi izaicinājumi.“

Atbildot uz Valsts prezidenta jau-
tājumu par PBLA iesaisti remigrācijas 
procesā, Kristīne Saulīte uzsvēra, ka 
PBLA veicina remigrāciju caur savām 
un dalīborganizāciju programmām, 
redzamākās no kurām ir Pavadi vasa-
ru Latvijā un Sveika, Latvija!

Kad prezidents Levits jautāja, kādu 
palīdzību PBLA gribētu sagaidīt no 
valsts, apvienības priekšsēde atbildēja, 
ka mums pašiem ir pienākums būt at-
bildīgiem pret valsti un palīdzēt tai at-
tīstīties. K. Saulīte teica, ka vecās trim-
das organizācijas un pārstāvji ir tie, kas 
vēl arvien nesavtīgi cenšas un domā, kā 
palīdzēt Latvijas valstij. K. Saulīte pa-
teicās prezidentam par valsts atbalstu 
ārzemēs dzīvojošām latviešu kopienām 
un uzsvēra, ka valstij un ministrijām 
jācenšas, lai atbalsts būtu pārdomāts un 
strukturēts, atzīstot, ka lielākais izaici-
nājums jaunajai diasporai ir pašstruk-
turēšanās un organizāciju veidošana.

ALA (Amerikas Latviešu apvie-
nības) priekšsēdis un PBLA vice-

priekšsēdis Pēteris Blumbergs teica, 
ka valstij būtu svarīgi sniegt diasporai 
mērķtiecīgu atbalstu, piemēram, pa-
līdzot latviešu skolām ar skolotājiem 
no Latvijas un mācību vielu. Svarīgs 
ir arī valsts atbalsts pasākumiem, kas 
palīdz veidot ekonomisko sadarbību 
un veicina investīciju piesaisti Latvijā, 
piemēram, Pasaules latviešu inovāci-
ju forumi un Spotlight Latvia biznesa 
konferences.

Prezidentu interesēja arī diasporas 
latviešu preses situācija. Diasporas 
presi viņš salīdzināja ar reģionālo pre-
si Latvijā, kurai Latvijas valsts varētu 
sniegt atbalstu jaunās mediju politikas 
ietvaros. „Jādomā par kvalitatīvas 
preses atbalstu – mēs esam nonākuši 
pie sliekšņa, kad tas ir nepieciešams,“ 
uzsvēra Levits.

Ar prezidentu īsi tika pārrunāti 
arī drošības politikas jautājumi, pie-
mēram, informatīvais (lobija) darbs 
Vašingtonā, sadarbība ar Mičganas 
Nacionālo gvardi, kur liela loma Ame-
rikas Latviešu apvienībai un darbs ar 
Kanādas Aizsardzības ministriju, kur 
aktīva ir Latviešu nacionāla apvienība 
Kanādā.

Sēdes  svinīgā  atklāšana  notika 
trešdien, 2. oktobrī, plkst. 9.00, Ma-
zajā ģildē, Rīgā. Ceremoniju ar savu 
klātbūtni un uzrunām ārvalstu latvie-
šu sabiedrības pārstāvjiem pagodināja 
Valsts prezidents Egils Levits, aizsar-
dzības ministrs Artis Pabriks, kultū-
ras ministrs Nauris Puntulis, izglītības 
un zinātnes ministre Ilga Šuplinska 
un Ārlietu ministrijas parlamentārā 
sekretāre  Zanda  Kalniņa-Lukaševi-
ca. Svētbrīdi vadīja un svinīgo uzrunu 
teica prāv. emeritus Dr. Juris Cālītis.

Atklāšanas runā PBLA priekšsēde 
Kristīne  Saulīte izklāstīja galvenos 
PBLA darbības virzienus un nemai-
nīgās vērtības kultūrā, izglītībā un 
dažādās programmās: „Mūsu nākot-
ne ir mūsu pašu rokās, bet ikvienam 
no mums ir jāuzņemas arī personīga 
atbildība par latvietības saglabāšanu, 
par mūsu Latviju, jāspēj vienoties un 
strādāt kopā, tikai tā mēs varam mūsu 
Latviju uzbūvēt par tādu zemi, uz ku-
rieni cilvēki ne vien atgriezīsies, bet 
no kuras nekad nevēlēsies doties pro-
jām,“ uzsvēra PBLA priekšsēde.

Arī pārējie viesi teica draudzīgus 
un uz sadarbību vērstus apsveikuma 
vārdus sēdes atklāšanas ceremonijas 
dalībniekiem. Jāpiebilst arī, ka gan uz-
runās, gan dažādās tikšanās reizēs no 
valsts amatpersonām izskanēja kon-
krēti sadarbības formu un palīdzības 
lūgumi, piemēram, veidot neformālus 
saziņas tīklus, kas palīdzētu atspēkot 
dezinformāciju, dalīties pieredzē ar 
jauno diasporu par sabiedrības orga-
nizēšanu un strukturēšanu un veikt 
informācijas darbu mītnes zemēs, 

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: $50 par 10 numuriem, 
$95 par 20 numuriem vai $240 par 
52 numuriem ar piegādi Austrālijā. 

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

Sludinājumu cena: $6 par 1 cm 
telpu vienā slejā vienā numurā.

Content and design:
© Sterling Star 2019.
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.

PBLA aizvadījusi gadskārtējo valdes sēdi Rīgā
„Mūsu nākotne ir mūsu pašu rokās“

 
Turpinājums 3. lpp.



Trešdien, 2019. gada 16. oktobrī Laikraksts „Latvietis“ 3. lpp.

PBLA valdes rezolūcijas
Valdes sēdē Rīgā

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Pagājušās nedēļas 

piektdienā un sestdienā 
Latvijas Nacionālajā bib-
liotēkā risinājās gadskār-
tējā Rīgas konference 
(The Riga Conference 

2019). Par konferences līmeni liecinā-
ja runātāju izvēle. Atklāšanas uzrunu 
sniedza ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš, un konferences noslēguma 
pārrunās bija Valsts prezidenta Egila 
Levita analīze par demokrātijas kvali-
tāti un pilsoņu gribu un atbildību.

Paneļu diskusijās piedalījās gan 
Latvijas, gan Lietuvas ārlietu ministri, 
kā arī Latvijas, Zviedrijas un Vācijas 
aizsardzības ministri. Sevišķi zīmī-
ga bija Vācijas aizsardzības ministres 
Annegretes Kramp-Karrenbaueres 
līdzdalība, jo runā, ka viņa varētu būt 
nākamā Vācijas kanclere.

Rīgas konferenci kopīgi rīko Lat-
vijas Transatlantiskā organizācija 
(LATO), Latvijas Aizsardzības minis-
trija un Latvija Ārlietu ministrija. Sma-
gumpunkts ir starptautiskā drošība, kas 
ietver sevī gan militāros jautājumus, gan 
kiberdrošību, gan fundamentālos jautā-
jumus par demokrātiju un tās nākotni.

Netika notušēti neērti jautājumi. 
Piemēram, panelī ar trim aizsardzības 
ministriem, Zviedrijas aizsardzības 
ministrs daudz stāstīja, kā Zviedrija 
pastiprina savu drošību, sevišķi Got-
landes salā, un kāda ir laba sadarbība 
ar Somiju drošības jomā.

Kad bija dota iespēja publikai uzdot 
jautājumus, tad Itālijas vēstnieks atzī-
mēja, ka Baltijā ir Itālijas un Spānijas 
militārais personāls. Viņš konstatēja, 
ka te ir labi pārstāvēta Dienvideiropa, 
bet vai nebūtu vēl labāk, ja būtu arī Zie-
meļvalstu līdzdalība. Vēstnieks prasīja, 
vai nevarētu kādas Zviedrijas militārās 
lidmašīnas, spēku koordinācijas nolū-
kos, veikt nosēšanos Latvijas militāros 
lidlaukos. Zviedrs centās apiet šim jau-
tājumam, bet kad viņam tieši prasīja, ko 
Zviedrija darītu, ja būtu militārs uzbru-
kums Baltijas valstīm, tad viņa izvairīgā 
izlocīšanās sasniedza augstāko pakāpi.

Gāzes cauruļvads, Nordstream, no 
Krievijas pie Pēterburgas zem Baltijas 
jūras līdz Vācijai tika vairākkārt noso-
dīts kā drošības risks, jo tas padarītu 
Vāciju atkarīgu no Krievijas gribas. Un 
Krievija jau parādījusi, ka tā var apturēt 
gāzes plūsmu, lai sasniegtu savus po-
litiskos mērķus. Ukraina būtu pilnīgi 
pakļauta Krievijas iegribai, jo tā vairs 
nebūtu gāzes tranzītvalsts, un gāzes ap-
turēšana Ukrainai neietekmētu gāzi Ei-
ropai. Un te Vācijas aizsardzības minis-
tre demonstrēja savas izlocīšanās spējas.

Kopsavilkumā – ļoti vērtīga un 
interesanta konference, ar iespēju gan 
klausīties, gan piedalīties, gan tīkloties 
starpbrīžos.

GN

Pasaules Brīvo latviešu apvienības 
(PBLA) valde, tiekoties Rīgā, no 2019. 
gada 2. līdz 4. oktobrim:
1. Pateicas Latvijas Republikas Valsts 

prezidentam Egilam  Levitam, 
Saeimas priekšsēdētājai Inārai 
Mūrniecei, Ministru prezidentam 
Krišjānim  Kariņam, aizsardzības 
ministram Artim Pabrikam, kul-
tūras ministram Naurim Puntulim, 
izglītības un zinātnes ministrei Ilgai 
Šuplinskai, Ārlietu ministrijas par-
lamentārajai sekretārei Zandai Kal-
niņai-Lukašēvicai par sveicieniem 
PBLA gadskārtējās valdes sēdes at-
klāšanā;

2. Pateicas prāv. emeritus Dr. Jurim 
Cālītim par uzrunu un lūgšanu val-
des sēdes svinīgajā atklāšanas cere-
monijā;

3. Pateicas Latvijas Republikas Kultū-
ras ministrijai, Latvijas Valsts Simt-
gades birojam, Cēsu pilsētas domei 
un LV portālam par atbalstu un sa-
darbību Pasaules latviešu kultūras 
konferences organizēšanā un norisē.

4. Pateicas LaPa muzejam par nesav-
tīgo darbu latviešu bēgļu gaitu un 
trimdas vēstures saglabāšanā un po-
pularizēšanā.

PBLA valde pieņem šādas 
rezolūcijas:
• Ņemot vērā faktu, ka 2025. gadā 

Latvijai ir iespēja tikt ievēlētai par 
ANO Drošības padomes nepastāvī-
go dalībvalsti, PBLA aicina diaspo-
ras organizācijas sadarbībā ar Latvi-
jas Ārlietu ministriju laikus uzsākt 
informācijas darbu un aktīvu kam-
paņu savās mītnes zemēs, lai iegūtu 
nepieciešamās 129 balsis šī svarīgā 
ārpolitiskā mērķa sasniegšanai.

• PBLA aicina diasporas organizā-
cijas pateikties savu mītņu zemju 

politikas veidotājiem par līdzšinējo 
atbalstu Baltijas valstu drošībai un 
lūdz sabiedroto valstis atbalstīt un 
stiprināt NATO spēku klātbūtni Lat-
vijā un reģionā.

• PBLA apņemas sekot līdzi Latvijas 
informatīvās telpas izaicinājumiem 
un dažādām dezinformācijas akti-
vitātēm nacionālajā un starptautis-
kajā telpā un lūdz Aizsardzības un 
Ārlietu ministrijas sniegt atbalstu 
diasporas organizācijām, atspēkojot 
dezinformāciju mītnes zemēs un po-
pularizējot Latvijas vērtības.

• Ņemot vērā attālumu, laika joslas un 
brīvprātīgā darba spēka kapacitāti, 
PBLA lūdz sadarbības partneriem 
Latvijas valdībā konkursus, kuros 
aicinātas piedalīties diasporas or-
ganizācijas un kopienas, izsludināt 
vismaz divus mēnešus iepriekš.

• Sadarbībā ar Latvijas Izglītības un 
zinātnes ministriju popularizēt un at-
tīstīt iespēju plašākam diasporas bēr-
nu un jauniešu lokam iesaistīties Lat-
viešu Valodas aģentūras veidotajā 
tālmācības programmā ClassFlow.

• PBLA aicina Latvijas Republikas 
Izglītības un zinātnes ministriju, 
Valsts Izglītības un satura centru un 
Latviešu valodas aģentūru izstrādāt 
diasporas situācijai atbilstošākus 
kritērijus diasporas latviešu skolu 
un audzēkņu zināšanu vērtēšanai.

• PBLA atkārtoti vērš Latvijas Re-
publikas Saeimas un Ministru ka-
bineta uzmanību uz jautājumu par 
dubultpilsonības saglabāšanu nelie-
lai daļai Krievijā dzīvojošo latviešu, 
kas, būdami nepilngadīgi, kļuva par 
Latvijas Republikas pilsoņiem laika 
periodā no 1992. līdz 1995. gadam, 
kā arī norāda uz jautājumu par du-
bultpilsonības pieļaušanu ar atseviš-
ķām valstīm.  ■

jiem. Neformālā gaisotnē tika pārrunāti 
gan īsie pieteikšanās termiņi dažādiem 
konkursiem un bērnu nometnēm, kas 
paredzētas diasporas jaunajai paau-
dzei, tāpat atskaišu birokrātiskā sistē-
ma un valoda, kā arī tālmācības rīku un 
platformu nozīmīgums un tālākā attīs-
tībā. PBLA pārstāvji uzsvēra, ka minis-
triju izsludināto konkursu nolikumiem 
jābūt pārdomātiem un piemērotiem 
reālajai situācijai. Tika ieteikts mēģināt 
pieteikumu termiņus izsludināt divus 
mēnešus iepriekš, kā arī meklēt risi-
nājumus, lai vieniem un tiem pašiem 
pasākumiem nevarētu pieteikties da-
žādās ministrijās. PBLA pārstāvji pau-
da bažas, ka, pateicoties organizācijas 
labajai reputācijai un finansiālajam 
stāvoklim, ministrijām ir ērti piedāvāt 

konkursus administrēt tieši PBLA, bet 
aicināja saprast, ka apvienības kapaci-
tāte un brīvprātīgā darba specifika di-
asporas mītņu zemēs dažkārt kļūst par 
šķērsli projektu sekmīgai veikšanai.

PBLA valde pieņēma vairākas re-
zolūcijas, kas noteiks apvienības dar-
bības virzienus nākamajam gadam. 
Valde apņēmās mītņu zemēs iespēju 
robežās atbalstīt kampaņas, kas palī-
dzētu Latvijai iekļūt ANO Drošības 
padomē kā nepastāvīgai dalībvalstij, 
turpināt politiski informatīvo darbu, 
kas stiprinātu valsts drošību un pa-
līdzētu atspēkot dezinformāciju, kas 
vērsta pret Latviju. Izglītības sfērā 
PBLA valde pauda atbalstu tālmācības 
rīka ClassFlow tālākai pilnveidošanai 
un aicināja Latvijas Republikas izglī-
tības iestādes izveidot atbilstošākus 

PBLA aizvadījusi ... sēdi Rīgā
Turpinājums no 2. lpp.
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2020. gada  janvā-
rī saietā 3x3 piedalīsies 
muzikantu apvienība 
Skaņumājas muzikanti; 
vijole, Vīnes tipa ermo-
ņikas, mandolīna, pogu 
cītara un mazās bundzi-

ņas jeb bubins ir viņu spēlētie instru-
menti. Atbilstoši, muzikantu repertuā-
rā labi iederas veco tautas muzikantu 
spēlētās melodijas, ziņģes un 20. gs. 
sākuma populārā mūzika. Taču gru-
pa vienlīdz labi pārzina tradicionālās 
dejas jeb dančus un rotaļas, ko labprāt 
spēlē un māca dancot gribētājiem. Šo 
repertuāra daļu spēlmaņi ir apguvuši 
Latvijas Universitātes folkloras kopā 
Dandari, kurā kopā darbojušies jau 
vairāk nekā 15 gadus.

Skaņumājas muzikantu sastāvs 
kā neatkarīga apvienība pastāv no 
2016. gada un ir likumsakarīgs re-
zultāts darbībai biedrībā Skaņumāja. 
Biedrības mērķis ir popularizēt tradi-
cionālo instrumentu spēli un atgriezt 
kultūras apritē Latvijā kādreiz izgata-
votus un spēlētus, bet tagad nedaudz 
piemirstus mūzikas instrumentus. 
Skaņumājas telpās Ogres novada Kra-
pē ir izveidota mūzikas instrumentu 
darbnīca un plaša seno instrumentu 
ekspozīcija. Biedrība regulāri rīko ins-
trumentu spēles kursus pieaugušajiem, 
kas vēlas apgūt dažādu tradicionālo 
mūzikas instrumentu spēli, veido ik-
gadējo tautas mūzikas festivālu Dzīvā 
mūzika, kas interesentus iepazīstina ar 
latviešu un kaimiņtautu instrumentu 
spēles tradīcijām, vada muzikāli izglī-
tojošas programmas, rāda un stāsta par 
instrumentiem skolās, pansionātos un 
citur, kur jūtama interese. Skaņumāja 
labprāt piedalās projektos, kas saistīti 
ar ārvalstīs dzīvojošajiem latviešiem.

Skaņumājas muzikantu sastāvā ir 
trīs dalībnieki – Māra Raģe, Sandra 
Lipska un Ilmārs Pumpurs.

Ilmārs ir muzikantu vienības ne-
formālais vadītājs. Viņš ir studējis 
tradicionālo kultūru un etnomuziko-
loģiju, pievērsies instrumentu spēles 
tradīciju pētīšanai. Dažādās auditori-
jās lasa lekcijas par nemateriālo kultū-
ras mantojumu, ir autors un līdzautors 
vairākām mācību grāmatām, kas vei-
dotas tradicionālo instrumentu spēles 

apguvei pašmācībā. Dokumentējis, at-
jaunojis un uztur vairāku mūzikas ins-
trumentu spēles tradīciju, arī izgatavo 
un labo mūzikas instrumentus – cīta-
ras, cimboles, mandolīnas un citus. Kā 
skolotājs darbojies dažādās tradicionā-
lās muzicēšanas nometnēs, mācību se-
mināros un cita veida pasākumos. Pē-
dējos gadus Ilmārs strādājis kā tautas 
mūzikas eksperts Latvijas Nacionālajā 
kultūras centrā, līdzdarbojies tautas 
mūzikas norišu veidošanā vispārējos 
Dziesmu un Deju svētkos. Skaņumājas 
muzikantu sastāvā spēlē plēšu ermoņi-
kas un mandolīnu.

Sandra  Lipska  ir Skaņumājas 
projektu vadītāja. Viņas pārziņā ir 
biedrības projektu mazāk redzamie – 
organizatoriskie darbi. Sandra vada 
tautas mūzikas instrumentu muzeja 
darbību, organizē tautas mūzikas ins-
trumentu apmācības kursus Skrīveros, 
neskaitāmos mūzikas festivālu un citu 
biedrības projektu sagatavošanas dar-
bus. Brīžos, kad nespēlē, rokās veikli 
zib adāmadatas – veido cimdu un zeķu 
rakstus. Meistarīgi spēlē pogu un dūru 
cītaras, mandolīnu un Latgales mazās 
bundziņas – bubinu.

Vijolniece Māra Raģe ar mūziku 
nodarbojas jau no 10 gadu vecuma 
un ir darbojusies vairākās folkloras 
kopās. Viņa apguvusi kokles, stabu-
les, akordeona, divrindu ermoņikas 
un trīsstīgu basītes spēli, kā arī tradi-
cionālo vijoļspēli. Lai gan vijolniece 

ieguvusi matemātiskas ievirzes izglī-
tību, viņa ir saglabājusi nerimstošu 
interesi par tradīcijām, dziesmām, 
dejām un rotaļām. Krietnu daļu laika 
Māra dala starp ģimeni un Skaņumā-
ju, kā arī skolotājas darbu. Kā ieviržu 
vadītāja jau vairākas reizes ir darbo-
jusies 3x3 saietos Latvijā un Īrijā, kā 
instrumentu spēles skolotāja regulāri 
piedalās bērnu un jauniešu nometnēs.

Austrālijas 3x3 grupa Skaņumā-
jas muzikanti mudinās mazos un lie-
los dancot un iet rotaļās, dalīsies ar 
zināšanām tradicionālās kokles spē-
lē, iesaistīs sarunās par instrumentu 
spēles tradīcijām un nemateriālo kul-
tūras mantojumu. Muzikantu oficiālo 
uzstāšanos saietā varēs baudīt piekt-
dienas sadziedāšanā, svētdienas dan-
čos un pēdējā – noslēdzošajā saieta 
vakarā. Bet kopumā muzicēšana, kā 
ierasts, cauraudīs visu saieta laiku – 
no rītiem, kad Māra modinās bērnus 
ar dančiem un rotaļām līdz vakara 
nīkšanām, kas pulcēs izturīgākos sa-
ieta dalībniekus.

Vairāk informācijas par Skaņumāju 
var atrast biedrības facebook lapā un 
mājas lapā https://www.facebook.com/
skanumaja/, http://www.muzikanti.lv/

Arī šoreiz, tāpat kā citus gadus, 
3x3 saieta Latvijas viesus finansiāli 
atbalsta Latvijas Republikas Kultūras 
Ministrija.

Madara Tampe
Laikrakstam „Latvietis“

„Skaņumāja“ no Latvijas viesosies 3x3 saietā Austrālijā
Muzicēšana, kā ierasts, cauraudīs visu saieta laiku

„Skaņumājas muzikanti“. No kreisās: Sandra Lipska, Māra Raģe, Ilmārs Pumpurs.
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kritērijus diasporas latviešu skolu un 
audzēkņu zināšanu vērtēšanai.

Pēc Krievijas Latviešu kongresa 
pārstāvju aicinājuma PBLA valde no-
lēma atkārtoti vērst Latvijas Repub-
likas Saeimas un Ministru kabineta 
uzmanību uz jautājumu par dubult-
pilsonības saglabāšanu nelielai daļai 

Krievijā dzīvojošo latviešu, kas, bū-
dami nepilngadīgi, kļuva par Latvijas 
Republikas pilsoņiem laika periodā no 
1992. līdz 1995. gadam, kā arī norādī-
ja uz jautājumu par dubultpilsonības 
pieļaušanu ar atsevišķām valstīm.

Sēdes dalībniekus kā viesi uzrunā-
ja Likteņdārza projekta vadītāja, Eiro-
parlamentāriete Sandra  Kalniete un 
Latvijas Okupācijas muzeja biedrības 
valdes priekšsēdis Valters Nollen-

dorfs.
PBLA valdes sēdes tradicionāli 

notiek septembra beigās – oktobra sā-
kumā Rīgā un uz tām sabrauc latviešu 
centrālo organizāciju vadītāji un val-
des locekļi no ASV, Kanādas, Aus-
trālijas, Dienvidamerikas, Eiropas un 
Krievijas.

Raits Eglītis,
PBLA izpilddirektors

Rīgā, 8. oktobrī

PBLA aizvadījusi ... sēdi Rīgā
Turpinājums no 3. lpp.
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NYBFF notiks atkal 
šogad, 2019. gadā  no 
7. līdz  10. novembrim, 
labi pazīstamā Skandi-
nāvu centrā (Scandinavia 
House). Festivāls ir kop 
sadarbības projekts starp 
trim Baltijas valstu kon-

sulātiem, nacionālo kino centriem, un 
Skandināvu centrs (SC). Tam finansiāls 
atbalsts no visām trim valstīm un no SC.

Šogad festivālā izrādīs 21 filmu – 
13 pilnmetrāžu filmas un 8 īsfilmas. 
To skaitā ir 5 Ziemeļamerikas pirmiz-
rādes, 7 Ņujorkas pirmizrādes un vie-
na ASV pirmizrāde.

Festivāla piedalīsies vairāki filmu 
režisori un producenti, to skaitā Laila 
Pakalniņa no Latvijas, kopā ar NKC 
vadītāju Ditu Rietumu.

Festivāla inscenētājs un direktors 
Daris  Dēliņš atzīmē: „Esam šogad 
atkal laimīgi, ka mums ir interesan-
ta programma, kas atspoguļo Baltijas 
valsts talantus starptautiskā kino pasau-
lē. Katram skatītāju zālē būs ko baudīt,“

Šogad, atskatoties un Baltijas ceļa 
30 gada jubileju, festivāla programmas 
vadītāja Jūle  Rozīte izvēlējas tēmu 
Baltijas ceļš – kas mēs esam tagad 30 
gadus vēlāk. Pēc turēšanās roku rokā 

1989. gadā, pēc brīvības atgūšanas, ko 
esam piedzīvojuši, kas mums kopējs, 
kādi esam šodien.

Festivāla atklāšana ir ceturtdien, 
7. novembrī, plkst. 18.30, kad pēc Lie-
tuvas filmas Motherland (2019) (Dzimte-
ne) pirmizrādes sekos VIP pieņemšana.

Piektdien,  8. novembrī,  plkst. 
17.00, izrādīs Askolda Saulīša dokumen-
tālo filmu Baltijas brīvības ceļš (2014), 
kurai sekos paneļu diskusija ar tiem, kas 
bija klāt šai vēsturiskajā momentā.

Tiem, kam patīk animācijas fil-
mas, būs prieks noskatīties Edmunda 
Jansona filmu Jēkabs, Mimmi un runā-
jošie suņi (2019), ko izrādīs svētdien, 
10. novembrī,  plkst. 15.00.  Gaidām 
pilnu zāli ar bērniem!

Lailas Pakalniņas jaunāka filma 
Karote (2019) – sestdien, 9. novembrī, 
plkst. 20.15, dod visiem padomāt par 
to lielo darbu, enerģiju un resursiem, 
ko izlieto, ražojot ikdienas plastikas ka-
roti, kas mums momentā nepieciešama, 
bet drīz vien atrodas atkritumu kastē!

Madara Dišlere ar Paradī-
ze 89 (2018) sestdien,  plkst. 13.00, 
dos ieskatu uz 1989. gada vasaru no 
bērnu un jauniešu perspektīva, kas 
baudīja skaisto brīvlaiku, kamēr pa-
ralēli pieaugušie spēra pirmos soļus 

neatkarības atgūšanai, un nevienam 
nebija skaidrs, kā tas viss beigsies.

Par filmu festivālu var vairāk lasīt 
mājaslapā: www.balticfilmfestival.com

Tur var arī iegādāties biļetes. Festi-
vālu caurlaides pircējiem ir iespēja pie-
dalīties festivāla atklāšanas pirmizrādē 
un pieņemšanā. Iesakām iegādāties biļe-
tes laicīgi, lai jums vietas zālē garantētas.

Gaidīsim jūs Skandināvu centrā 
7. – 10. novembrī!

Scandinavia House, 58 Park Ave-
nue, NY 10016.

Daris Dēliņš,
LR goda konsuls Ņujorkā, 

2019 NYBFF direktors

Aicinājums piedalīties aptaujā
Jau otro reizi īstenos globālu Latvijas emigrantu un remigrantu aptauju

Latvijas Universitātes migrācijas 
pētnieku grupa š.g.  22. septembrī 
uzsākusi lielāko migrācijas tematikai 
veltīto aptauju, kurā tiek aicināti pie-
dalīties gan tie tautieši, kas pastāvīgi 
vai daļēji dzīvo ārpus Latvijas, gan tie, 
kas pēc dzīves vai darba ārzemēs ir 
atgriezušies Latvijā. Šāda mēroga ap-
tauja Latvijā tiek veikta jau otro reizi.

Pētījums tiek īstenots Latvijas Zināt-
nes padomes finansētā projekta Labklā-
jība un integrācija migrācijas kontekstā 
ietvaros. Aptaujas mērķis  ir  noskaid-
rot, kā  jūtas mūsu  tautieši  ārvalstīs, 
padziļināti analizējot visdažādākās jo-
mas, kas ir aktuālas migrantiem, tostarp 
veselības aprūpes pakalpojumu pieeja-
mību, psiholoģisko labklājību, iekļauša-
nos darba tirgū un prasmju novērtēšanu 
ārvalstīs un Latvijā u.c.

Sevišķa uzmanība pievērsta tam, 
kā mainījušies no Latvijas izbraukušo 

cilvēku dzīves apstākļi un nākotnes 
plāni, kas ir mudinājis vai kas kavējis 
atgriezties Latvijā. Īsāk sakot – jaunā 
pētījuma centrā ir emigrantu un re-
migrantu labklājība.

Šajā aptaujā īpaši aicinām pieda-
līties trimdas latviešus un viņu pēc-
tečus, jo pētījuma rezultāti tiks iz-
mantoti, lai veiktu precīzāku Latvijas 
diasporas apjoma novērtējumu.

Anketa pieejama latviešu, krievu 
vai angļu valodā. Rēķinoties ar cilvē-
ku aizņemtību, tiek piedāvāta iespēja 
aizpildīt īsāku vai izvērstāku anketas 
versiju.

Pirmais šāda veida pētījums tika 
veikts 2014. gadā Eiropas Sociālā fonda 
atbalstītā projekta Latvijas emigrantu 
kopienas ietvaros un tas kļuva par lie-
lāko no vienas valsts izceļojušo iedzī-
votāju aptauju Eiropā, kurā piedalījās 
14 068 cilvēki. Pateicoties ārvalstīs dzī-

vojošo atsaucībai, aptaujas rezultāti iz-
raisīja plašu rezonansi Latvijas sabied-
rībā un ļāva lauzt daudzus iesīkstējušus 
stereotipus par tautiešiem ārzemēs.

Aptaujas metodoloģija un rezultā-
ti lika pamatus ne tikai sistemātiskai 
informācijas ieguvei par ārvalstīs dzī-
vojošo pieredzi, dzīves gaitām un Lat-
vijas diasporu kopumā, bet aktualizēja 
arī nepieciešamību izprast remigrāci-
jas procesus, iespējas un ierobežoju-
mus, atgriešanās motivāciju, kas tika 
padziļināti pētīta LU projektā Atgrie-
šanās Latvijā.

Iepriekšējā pētījuma rezultātu 
kopsavilkums pieejams https://
migracija.lv/doc/latvijas-emigrantu-
kopienas-zinojums.pdf

Saite uz aptauju: https://aptauja.
migracija.lv/index.php/474733

Aptauja norisināsies līdz  šī  gada 
31. oktobrim.  ■

2019 NYBFF – Ņujorkas Baltijas filmu festivāls
Tēma – „Baltijas ceļš – kas mēs esam tagad 30 gadus vēlāk“

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $50 par 10 numuriem, $95 par 20 numuriem vai $240 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
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Kurš no mums ne-
gribētu justies labi un 
dzīvot ilgāk? Viņpasaulē 
esot jauki, bet kurš no 
mums gribētu turp steig-
ties? Izņemot dažus ar 
depresiju slimojošus cil-

vēkus, savā ilgajā ārsta praksē netiku 
sastapis nevienu pacientu, kas vēlējās 
nomirt iespējami ātrāk. Lai cik ilgi 
kāds būtu dzīvojis, vēl grib dzīvot tā-
lāk, un, jo vecāki kļūstam, jo vairāk in-
teresējamies par to, kā pagarināt mūžu.

Visiem ir zināms, ka cilvēka ķer-
menis sastāv no daudzām dažādām 
daļām. Lai ķermenis kopumā darbotos 
pareizi un paildzinātu mūžu, visām tā 
daļām ir jādarbojas pareizi.

Atskaitot gēnus, ko esam mantoju-
ši no saviem vecākiem, kas tad ir tie 
faktori, kas iespaido ķermeņa darbību 
un mūža ilgumu? Apskatīsim dažus no 
tiem.

Vispirms ir jāsaka, ka mūža ga-
rums ir atkarīgs no veselības. Jo labā-
ka veselība, jo garāks mūžs. Bet kā to 
panākt? Iespējas ir vairākas. Zinātnie-
ki apgalvo, ka pozitīvi, ar dzīvi apmie-
rināti cilvēki jūtas labāk, ir veselīgāki 
un dzīvo vienu līdz piecus gadus ilgāk. 
Lai to sasniegtu, īpaši svarīgi ir atbrī-
voties no garīgā sasprindzinājuma, 
atslābināt saspringtos nervus. Gaišas 
domas, labs garastāvoklis, pozitīvs 
iekšējais noskaņojums veicina labsa-
jūtu un prieku, un viss, kas veicina 
prieku, pagarina mūžu; viss, kas dara 
mūs bēdīgus, mūžu saīsina. Vairosim 
prieku! Bet kā to darīt?

Atkal – iespēju netrūkst. Piemēra 
pēc minēšu ziedus – nopirkt sev vai 
uzdāvināt draugiem ziedus. Ziedi mā-
jās kalpo vairāk nekā tikai dekorācijai. 
Četri dažādi zinātniskie pētījumi lieci-
na, ka ziedi rada jauku emocionālu no-
skaņojumu, ka ziedu aplūkošana izsauc 
gan tūlītēju, gan ilgtermiņa pozitīvu ie-
tekmi uz cilvēka psihi, uz viņa dvēseli. 
Ziedi veicina prieku, palīdz uzsmaidīt.

Svarīgs ir pilnvērtīgs miegs. Kanā-
diešiem ir sakāmvārds: „dzīvē vissvarī-
gākās ir divas lietas: ērta gulta un ērti 
apavi, jo visu savu dzīvi cilvēks ir vai nu 
apavos vai gultā“. Un angļu rakstnieks 
Samuels Džonsons (Samuel Johnson, 
1709 – 1784) savukārt esot teicis, ka 
gulta ir laimīgākā cilvēka dzīves daļa.

Var gulēt par maz un var gulēt par 
daudz, un ne viens no šiem risināju-
miem nav labvēlīgs veselīgam, garā-
kam mūžam. Vairākums cilvēku neguļ 
pietiekoši. Slikta un nepietiekama gu-
lēšana traucē normālu rosību un ir kai-
tīga veselībai. Ja guļ par daudz, pastāv 
varbūtība padarīt ķermeni vājāku. Lai 
gan nepieciešamais miega daudzums 
ir individuāls, ķermeņa atpūtināšanai 
un enerģijas uzkrāšanai vairumam 
pieaugušo ir jāguļ no septiņām līdz 

deviņām stundām katru diennakti. 
Labākais laiks kvalitatīvam miegam ir 
nakts stundas. Nozīmīga ir arī dienas 
atpūta – pat pusstundas regulārs pēc-
pusdienas miegs pagarina dzīvi par 
veselu gadu.

Ja gribam dzīvot ilgāk, nopietna 
vērība jāveltī veselīgam, sabalansētam 
uzturam. Uzturs ir vienīgā lieta no vi-
sām mantām, ko mēs pērkam un kas 
kļūst par daļu no mums pašiem. Ietei-
cams lietot dabiski audzētu pārtiku. 
Dabiskā uzturā atrodas vielas, kas ir 
spējīgas novērst slimības un tās pat ār-
stēt. Mazāk ēst gaļu. Vispār, veselīgāk 
ir ēst mazāk, nekā par daudz, jo pārāk 
bagātīgs uzturs var būt dažnedažādi 
kaitīgs organismam. Ja esiet stipri iz-
salcis un gribat izvairīties no pārēša-
nās, savu maltīti sāciet ar glāzi auksta 
ūdens vai arī ar kaut ko dabīgi saldu. 
Šim nolūkam varētu labi noderēt pāris 
žāvētas vīģes vai dažas rozīnes.

Veselīgāk ir ēst jūras zivis, rudzu 
maizi, svaigus dārzeņus un augļus. 
Ieteicams dzert sarkanvīnu. Veselīgu 
ķermeņi palīdzēs uzturēt viena vai di-
vas glāzes sarkanvīna dienā. Jāatturas 
no pārmērīgas kofeīna lietošanas; ie-
teicams nedzert vairāk par divām, trim 
parastā lieluma kafijas krūzēm dienā. 
Daudziem viss garšīgais saistās ar kaut 
ko saldu, tāpēc arī mūsu uzturā daudz 
tiek lietots cukurs. Lai gan cukuru 
sauc ne tikai par balto nāvi, bet arī par 
smadzeņu draugu un prieka vitamīnu, 
cukura vietā saldināšanai jāizmanto 
dabiskākus saldinātājus, kā medu vai 
kļavu sīrupu, jo cukurs samazina B1 
vitamīna uzkrājumus ķermenī un ne-
labvēlīgi ietekmē organisma darbību, 
piemēram, izsaucot nogurumu.

Veselībai svarīgi ir arī tas, ko mēs 
dzeram. Deviņi veselīgākie dzērieni 
ir: ūdens, piens ar 1% tauku saturu, 
zaļā tēja, piparmētru tēja, apelsīnu 
sula, tomātu sula, sojas piens, dzērve-
ņu sula un karsta kakao.

Pētnieki Harvarda Universitātē, 
ASV, konstatējuši, ka parastā mel-
nā tēja ir tikpat veselīga kā zaļā tēja, 
un ka viena krūze melnās tējas dienā 
drastiski samazina sirdslēkmes risku, 
bet kādā citā pētījumā konstatēts, ka 
dzerot tēju pēc sirdslēkmes, izdzīvo-
šanas izredzes palielinās par 28%.

Ieteicams ēst melno šokolādi, jo šo-
kolāde aizkavē novecošanu un arī vairo 
enerģiju. Šokolāde aizkavē novecošanu 
tāpēc, ka tajā ir daudz antioksidantu. 
Protams, ka šokolādi ir jāēd taupīgi.

Nevajadzētu ēst vēlu vakarā. Pirms 
gulētiešanas ēst ļoti maz, ēst viegli sa-
gremojamu barību un ēst tikai tad, ja 
tiešām ļoti gribas.

Labai veselībai, garākam mūžam 
vērtīgs ir smaids. Smaids mazina stre-
su. Smaids izstaro laipnību, siltumu un 
draudzību. „Smaids ir visiem sapro-

tams sveiciens“, ir teicis Makss Īst-
mens. Sirds siltums palīdz kontaktēties 
ar cilvēkiem un iegūt draugus. Netaupī-
sim smaidu! Ieteicams smaidīt pat tad, 
kad nejūtamies īsti priecīgi. Smaidīgs 
cilvēks dzīvojot septiņus gadus ilgāk!

Smiekli savukārt uzlabo imūnsistē-
mu, veicina gremošanu, mazina sāpes 
un uzjautrina. Ieteicams smieties no vi-
sas sirds. Un visiem patīk jautri cilvēki.

Veselībai būtiskas ir fiziskas ak-
tivitātes, darbīgs dzīvesveids. Sports 
un dažādi vingrojumi veicina asinsri-
ti, labu miegu, nostiprina sirdi, uzlabo 
metabolismu, attīsta ķermeņa lokanu-
mu un izturību. Veselīga, piemēram, ir 
regulāra kāpelēšana pa trepēm.

Labai veselībai ļoti noderīgas ir 
spēles smadzenēm, piemēram, bridža, 
krustvārdu, datora, sudoku un citas 
prāta spēles.

Labas attiecības ģimenē un patīka-
mu cilvēku un draugu sabiedrība, cie-
mošanās novērš garīgas saslimšanas 
un pagarina veselīgu mūžu.

Veselībai nozīmīga ir arī prasme 
baudīt mākslu, piemēram, patīkamu 
mūziku – kā Vivaldi un Mocarta mū-
ziku. Mūzika palīdz aizmirst rūpes, tā 
pacilā un iedvesmo. Viss skaistais, ko 
mēs baudām, mūs dara priecīgākus, 
laimīgākus, veselākus.

Vairāki pētījumi rāda, ka precēju-
šies cilvēki dzīvo ilgāk kā neprecētie, 
ka glāstīgi pieskārieni, mīļi vārdi un 
regulārs sekss ir veselīgs abiem dzi-
mumiem. Seksa laikā organisms ražo 
hormonus, kuri uzlabo garastāvokli 
un sniedz baudu. Sekss veicina labu un 
ciešu miegu, un tāpēc tiek dēvēts par 
labāko dabīgu trankvilizatoru. Sekss 
palīdz atbrīvoties no stresa, ārstē depre-
siju, veicina asinsriti, aiztur daža vēža 
slimību, piemēram, saslimšanu ar pros-
tatas vēzi, un vispār paildzina dzīvi.

Ir jāaizmirst smēķēšana, jo visiem 
ir zināms, ka tā neko labu nedara. 
Būtu interesanti uzzināt, cik daudz cil-
vēku pasaules mērogā nezāle, ko sauc 
par tabaku, ir priekšlaicīgi aizsūtījusi 
mūžībā.

Ir vieglāk izvairīties no slimībām 
nekā tās ārstēt. Lielu vērību ir jāveltī 
personīgai higiēnai, īpaši biežai roku 
mazgāšanai. Rokas ir obligāti mazgā-
jamas, pārnākot mājās, pirms ēdiena 
gatavošanas, pēc katra tualetes ap-
meklējuma un pirms gulētiešanas.

Ieteicams netaupīt asaras. Domā-
jams, ka viens no iemesliem, kāpēc sie-
vietes dzīvo ilgāk par vīriešiem ir tas, 
ka dvēseles sāpju remdēšanai sievietes 
nekaunas raudāt, kamēr vīrieši cenšas 
to nedarīt. Asaras dara labu. Mineso-
tas Universitātes neirologs, profesors 
Dr. Viljams Freijs (Dr. William Frey) 
saka, ka asaras izskalo kaitīgas ķīmis-

Kā justies labāk un dzīvot ilgāk
Dr. V. Mileiko padomi

 
Turpinājums 7. lpp.



Trešdien, 2019. gada 16. oktobrī Laikraksts „Latvietis“ 7. lpp.

kas vielas, ko saražojis stress. Aizturot 
asaras, no organisma netiek izvadītas 
stresa kaitīgās sekas. Stress savukārt 
negatīvi iespaido smadzeņu darbību, 
bojā atmiņu un paaugstina asinsspie-
dienu. Ja raud dvēsele, ļauj raudāt arī 
acīm, netaupi asaras!

Veselīga, radoša, lieliska fiziska 
nodarbība ir dārzkopība, kas izraisa 
jauku, mierinošu noskaņojumu, virza 
tuvāk dabai un svaigam gaisam. Strā-
dāšana dārzā ir izklaidēšanās veids, 
kas palēnina novecošanu.

Zinātnieki iesaka turēt mājas dzīv-
niekus. Dzīvnieku tuvums mazina 
stresu un tādējādi veicina veselību. 
Cilvēki, kam pieder kāds mājdzīv-
nieks, jūtas priecīgāki, laimīgāki.

Nozīmīga ir ticība Dievam. Uz-
ticēšanās visuvarenā Dieva spēkam 
palīdz piedot, dod dvēselei mieru un 

palīdz pārdzīvot traģiskus notikumus. 
Uzticība Dievam palīdz ātrāk atvese-
ļoties no akūtām slimībām un palīdz 
dzīvot ilgāk.

Ļoti svarīga ir zobu veselība, zobu 
higiēna. Vairākas reizes gadā jāmaina 
zobu birsti – īpaši pēc saaukstēšanās.

Sauļošanās cilvēkam ir gan vese-
līga, gan kaitīga. Jāizvairās no pār-
mērīgas sauļošanās, jo pārāk spēcīgi 
apdegumi apdraud veselību, veicina 
pāragru ādas novecošanu un ādas au-
dzēju attīstību.

Uzturi veselīgu svaru, lieto maz 
alkoholiskos dzērienus, regulāri ap-
meklē ārstu un izdari visas ieteiktās 
pārbaudes, potējies, izmanto prāta 
spēles, kontrolē savas dusmas, un tu 
būsi ieguvis garāku mūžu.

Laika tecējumā cilvēka mūžs ir 
kļuvis arvien ilgāks. Medicīnas un 
tehnoloģijas attīstība un dzīves aps-
tākļi ir darījuši daudz mūža pagarinā-
šanai. 1796. gadā pasaules iedzīvotāju 

caurmēra mūžs bija 25 gadus garš. 
1898. gadā mūža garums jau bija 48 
gadi, un zinātnieki domā, ka Kanādā 
ap 2045. gadu cilvēka mūžs varētu būt 
jau starp 120 un 150 gadiem.

Apmierināta cilvēka ilustrācijai 
noderēs sekojoša leģenda: Kādu rītu 
garīdznieks izgāja pastaigāties, uz tro-
tuāra sastapa nožēlojuma izskata uba-
gu un jautāja tam, kā viņš šodien jūtas. 
Ubags atbildēja, ka viņam sliktu die-
nu nav, visas dienas ir labas, jo viss, 
kas nāk no Dieva rokas, ir labs. Ga-
rīdznieks pataustīja kabatas, atrada 
tajās sīknaudu un iedeva to ubagam. 
Ubags: „paldies un lai Dievs atmaksā. 
Uz redzēšanos Debesīs.“ Garīdznieks: 
„uz redzēšanos Debesīs.“

Izvairīsimies no sliktiem para-
dumiem, būsim pozitīvi, draudzīgi, 
nestrīdēsimies, stāstīsim anekdotes, 
smaidīsim vairāk un dzīvosim ilgāk!

Dr. Vilis Mileiko
Laikrakstam „Latvietis“

Kā justies labāk un dzīvot ilgāk
Turpinājums no 6. lpp.

No pudelēm nav ne smakas
„Raug, draugi, kā šī kanna mirdz...“

Smuka dziesmiņa! 
Varētu pat teikt – skaista 
dziesmiņa. Ne jau tāpēc, 
ka kanna sākusi spīdēt 
vai mirdzēt, bet kanna 
jau nu nebij’ tukša. Un 
tas nav vēl aizmirsts, 

cik garšīgs bija alutiņš. Daudz, daudz 
gardāks par kafiju un tēju, ko tagad 
strēbjam iekšā. Gardāks pat par pa-
niņām. Nav jau tā, ka tagad dzīvotu 
cietumā, kur alutiņš aizliegts. Nē, nē! 
Brīvība ierobežota nav. Dzer ko un cik 
daudz gribi. Bet tās iekšas, bračiņ’, tās 
iekšas! Nevar pat vairs mīlīgo, maigo 
aliņu panest. Gandrīz vai jāraud būtu. 
Bet ar to nekas nebūtu līdzēts. Alus 
trūkumu var aizstāt tikai ar alu. Nav 
pat svarīgi, vai tas ir kanniņās, vai pu-
delēs, vai pudelītēs, vai pat mucās. JĀ, 
vislabāk būtu mucās!

Ja pareizi atceros, tad tanī dzies-
miņā ir arī teikts... Diezin cik ilgi līks-
mo sirds..., un to es nesaprotu. Ja jau tu 
vairs nebrūķē to maigo suliņu, tad tev 
sirds jau sen ir pārtraukusi līksmot, 

un ar dziedāšanu vien nekas nebūs 
līdzēts. Es to labi zinu! Bet varbūt es 
kaut ko sajaucu? Varbūt dziedātājiem 
nekas netrūka, viņi tikai priecājās par 
šķidruma brīnišķīgo garšu un baidījās 
baudīšanu pārtraukt, jo no piedzīvo-
jumiem jau zināja, kāda traģēdija tos 
sagaida, ja pārtrauks... Sirds pārstās 
līksmot... Jā, tas tā varētu būt gan. Var-
būt drošāk būtu izvēlēties kādu citu 
peršiņu. Mums taču ir tik daudz jauku 
dziesmiņu, piemēram: Uz alus mucas 
pagrabā vai Alutiņš, bāleliņš, vai var-
būt labāk patīk – Alutiņi, vecais brāli. 
Jā, izvēlēties jau var, bet kāda tur jēga?

Nav parasts dziedāt par alu, ja 
remdena tējas krūze tev priekšā. Iz-
meklējos savas dziesmu grāmatas, bet 
nevienu dziesmu par tēju neatradu. Bet 
alutiņš pieminēts gandrīz katrā trešā 
dziesmā. Vai tas nenorāda, ka latvietis 
bez alus vispār nevar dzīvot? Protams, 
nost jau nu tūdaļ nemirtu, ja nedabūtu 
aliņu padzerties, bet tā jau vairs nebū-
tu dzīve, kas tev būtu jāizcieš. Tā jau 
vairs nebūtu dzīve, bet katorga. Katru 

dienu dziļās slāpēs. Vai tu traks! Es 
gan to negribētu piedzīvot. Bet šajos 
dullajos laikos jau viss var gadīties. 
Zem gultas tā sprauga nemaz tik liela 
nav kā izskatās. Maz ko var sastūķēt. 
Bet mazmājiņā, tas ir vannas istabā, – 
zem mazgājamās bļodas var kādus 
trīs ducīšus sabāzt. Kopā ar to, kas 
zem gultas, jau nu vajadzētu pietikt, 
lai pārlaistu bada laikus, kad neviens 
draugs negadās, kas būtu ar mieru iz-
palīdzēt un uzpildīt manus krājumus.

Pats jau vairs nebraucu. Nav vairs 
mašīnas. Tikai nepārprotiet. Braukša-
nas atļauja man ir, tik mašīnu uzdevu. 
Ja pieskaita dārgos benzīna izdevumus, 
tad alus var iznākt par daudz dārgs. Bet 
ko es te tik atklāti vāvuļoju? Maniem 
draugiem jau ar var uznākt sausums, un 
tad šie zinās, kur meklēt... Nē, nē, aiz-
mirstiet, ko es te murgoju. Tas tāds joks 
vien bija. Man zem gultas ir tikai čības, 
un zem mazgājamā poda – tikai tie pa-
pīru ruļļi. No pudelēm nav ne smakas.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

Aplikācija vai lietotne: kuru vārdu izvēlē-
ties?

Vārdu aplikācija lielākoties pazīstam kopš 
mazotnes: tā sauc uz kādas virsmas uzlīmētu 
vai uzšūtu dekoratīvu veidojumu; retāk to iz-
manto, apzīmējot ārstniecisku apliekamo. Šādā 
nozīmē vārdu aplikācija turpinām lietot.

Pēdējos gados sarunvalodā ieviesusies cita 
nozīme – datorprogramma kādam noteiktam 
nolūkam. Precīzāk šādā nozīmē atbilstīgi kon-
tekstam lietojami citi vārdi, kas ir arī apstip-

rināti informātikas termini: lietotne; mobilā 
lietotne; lietojumprogramma; lietojumprog-
rammatūra. Vārdā lietotne ir tikai 3 zilbes – ce-
rēsim, tas pamudinās arvien biežāk datorprog-
rammas saukt par lietotnēm, nevis aplikācijām 
(5 zilbes).
#latviešuvaloda #dzimtāvaloda
#raksti #rakstītprieks
#komunikācijakākvalitātesinstruments
#ceļāuztavugrāmatu #valodairkāupe

Sanita Dāboliņa

Valoda, valodiņa...
Ko „aplicējam“ un ko „lietojam“
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Starp pagājušā gada 
dokumentālajām fil-
mām, veltītām Latvijas 
simtgadei, īpaši izcēlās 
Kristīnes  Želves  uz-
ņemtā kinolente Mērijas 
ceļojums, kurā bija veik-
smīgi apvienota doku-

mentalitāte ar aktieru tēlojumu. Filma 
bija iespaidīga, pat satricinoša, atklā-
jot bezgala traģiskas latviešu kultūras 
vēstures lappuses. Stāstījuma centrā ir 
sieviete (Mērija Grīnberga) un viņas 
mūža dramatiskais pusotrs gads, pa-
vadot un sargājot Latvijas muzeju sa-
vāktos un glabātos materiālus, ko vācu 
okupācijas armija nolaupīja un centās 
aizvest uz Vāciju.

Tagad Kristīnes Želves vadībā 
radusies izstāde Mērijas ceļojums. 
Grosvaldu ģimenes stāsts, kas līdz 
24. novembrim iekārtota Latvijas Na-
cionālā mākslas muzeja divos stāvos. 
Nav ko iebilst, Mērijas Grīnbergas 
dzīvesstāsts patiesi atspoguļo mūsu 
tautas 20. gs. likteņgaitas, arī Grosval-
du dzimta ir nozīmīga latvju vēsturē, 
taču, manuprāt, tā aizsāk tēmu par 
dzimtu lomu nācijas likteņceļos. To-
mēr ne jau Grosvaldi bija vienīgie, kas 
lika pamatakmeni mūsu tautas izaug-
smei, sevis apliecināšanai un pierādī-
šanai. Vēl jāmin Čakstes, Krastkalnu, 
Stērstes, Vīgneru, Jurjānu, Alberingu 
un daudzas citas zināmas vai pat ska-
ļi nepaustas dzimtas. Ir laiks pienācis 
runāt par personību un ģimeņu lomu 
vēstures atklāšanā. Visu nosaka cil-
vēks – personība ar savu degsmi, ar 
spēju atdoties kādai idejai, ar savu 
apsēstību, pienākuma apziņu, ar sirds 
pieslēgšanos un mīlestību.

Ja runājam par izstādi, 4. stāva 

centrs ir Jāzeps Grosvalds, kuru pazīs-
tam kā 20. gs. modernās mākslas cel-
mlauzi un kurš vienmēr būs skatītāju 
atmiņā ar strēlnieku dzīves atspoguļo-
jumu, kas galvenokārt veikti akvarelī. 
Ne mazāk svarīgi ir ģimenes locekļu 
portretējumi dažādos periodos, īpaši 
I pasaules kara laikā. 1917. gadā Jā-
zeps Grosvalds iesaistījās angļu ek-
spedīcijas korpusa sastāvā, kas radīja 
viņam iespēju doties uz Persiju (mūs-
dienu Irāku un Irānu). Šajā ceļojumā 
radās liels skaits akvareļu ar austru-
mu motīviem. Tie šīs izstādes sakarā 
pirmo reizi no Vermlandes muzeja 
Kārlstādē, Zviedrijā, ir atceļojuši uz 
Latviju.

Tomēr Jāzeps Grosvalds kā māks-
linieks neuzplauka tukšā laukā. Kā 
izstādes veidotāji ieskicējuši, viņa ve-
cāku Rīgas Latviešu biedrības priekš-
nieka Fridriha un Marijas Grosvaldu 
plašajā dzīvoklī 19. gs. Beigās – 20. gs. 
sākumā viesojās latviešu sabiedrības 
zieds jeb krējums – gan latviešu tu-
rīgāko aprindu ļaudis, gan mūziķi, 
literāti, aktieri un mākslinieki. Pie-
mēram, Jūlijs Madernieks radīja plašo 
apartamentu interjeru ar jūgendstila 
motīviem, šeit Janis Rozentāls iepazi-
nās ar somu dziedātāju Elliju Foseli, ar 
kuru vēlāk apprecējās. Uzskaitījumu 
varētu turpināt, tādējādi arvien vairāk 
apstiprinot Grosvaldu vietu sava laika 
sabiedrībā.

Piezīmēsim arīdzan, ka Grosvaldu 
ģimenē veidojās lieliska gleznu ko-
lekcija. Tās vidū reprezentablais Jāņa 
Staņislava Rozes 1878. gadā glezno-
tais Fridriha Grosvalda portrets, ģi-
menes drauga Jaņa Rozentāla darbi. 
Te krājās Konrāda Ubāna, Aleksand-
ras Beļcovas un citu radītās Grosvaldu 
dzimtas pārstāvju ģīmetnes, tostarp 
Jāzepa Grosvalda gleznotie māsu un 
arī mums pazīstamās Mērijas portrets 
pusaudzes gados.

Izstādē viena istaba atvēlēta fil-
mas un izstādes varonei Mērijai Grīn-
bergai, ja jau izstādes nosaukumā 
ietverts viņas vārds. Tajā eksponēts 
Tautas augstskolas zīmēšanas studijas 

audzēkņa, vēlākā Romana Sutas pri-
vātstudijas asistenta Edgara Bauzes 
1943. gadā veikli gleznotais Mērijas 
Grīnbergas portrets, galdiņš no Gros-
valdu mājas un fotogrāfijas. Otrā tel-
pā izlikti apskatei daži eksemplāri no 
viņas paglābtiem muzeju krājumiem. 
Abas šīs telpas savieno kastu instalāci-
ja, kam uzskatāmi jāparāda, kādās ka-
stēs muzeju dārgumi mēroja garo ceļu 
no Rīgas līdz Tropavai pie Minhenes 
Vācijā un atpakaļ (tiesa, atpakaļceļš 
bija vismaz pāris reizes garāks). Jā-
teic gan, ka šīs abas ekspozīcijas zāles 
4. stāvā ir mazāk emocionāli un infor-
matīvi piesātinātas un pārliecinošas 
par pārējo daļu.

Kupolstāvs atvēlēts stāstiem par 
Grosvaldu dzimtu. Te tekstos, priekš-
metos un fotogrāfijās atklāta dzimtas 
vēsture kopš ciltstēva Fridriha Gros-
valda ģimenes veidošanās, un, kas 
vēl būtiskāk, skatītājam iespējams 
iepazīties ar Grosvaldu bērnu tālāko 
likteni laikmetu griežos, viņu iegul-
dījumu Latvijas valsts pastāvēšanā. 
Te piesaista daudzi materiāli, kas nav 
bijuši pieejami publikai. Te atradīsim, 

Māra Branča skatījums
Par Grosvaldiem un ne tikai viņiem

Skats no izstādes.
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Jānis Staņislavs Roze. RLB vadītāja 
Frīdriha Grosvalda portrets. 1878.

FO
TO

 M
ār

is
 B

ra
nc

is

 
Turpinājums 9. lpp.

Rīga. Teātra bulvāris [skatā no Gro-
svaldu dzīvokļa]. 1913.
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Latviskais kods nāk no dvēseles un zemes
Trešā pasaules latviešu kultūras konference Cēsīs

Divas dienas septembra nogalē, kad 
sāk iekrāsoties rudens lapas, Cēsīs pulcē-
jās latvieši no visas pasaules. Bija prieks 
vērot, kā sen neredzējušies draugi un pa-
ziņas apkampās un sabučojās. Milzu attā-
lumi šķir mūs vienu no otra, un tādēļ nav 
jābrīnās, ka mēs no sirds priecājamies par 
iespēju satikties Latvijā. Satikties, disku-
tēt un spriest par Latviju un latviešiem, 
par pastāvēšanu globālajā pasaulē.

Pirmā konferences diena bija veltīta 
tēmai Latviešu vizuālā māksla pasaulē. 
Krustpunkti: starp globālo un nacionā-
lo. Tēmas vadītāja bija mākslas zināt-
niece Inese Baranovska, kura iztaujāja 
un lūdza izteikties mākslinieci Gunu S. 
Mundheimu, mākslinieku Jāni  Jākob-
sonu un tekstilmākslinieku Egilu  Ro-
zenbergu. Galvenais jautājums diskusijā 
bija par to, kā būt globālam un kā saglabāt 
latvisko. Katrai personībai ir savs viedok-
lis, atkarībā no dzīves pieredzes, uztveres 
un vietas piederības, kur tu esi piedzimis. 
Latviskais nāk no ģimenes un mātes va-
lodas, ar kuru tu esi izaudzis. Elita Anso-
ne, mākslas zinātniece ar pietiekami lielu 
stāžu, atzina ka „globālais ienāk mūsos, 
bet mēs arī negribam būt lokāli noslēgti. 
Valodai ir diplomātiska seja. Ir jābūt Lat-
vijas valsts ilgtermiņa politikai, lai latvie-
šu kultūra izskanētu pasaulē, jo globālais 
ienāk, gribam mēs to vai nē“. Viņa izteica 
gandarījumu, ka ap 1000 mākslas darbu 
jau glabājas Latvijas Nacionālajā mākslas 
muzejā, kuru autori ir trimdas latvieši, 
kas izglītojušies pasaules augstskolās.

Egils Rozenbergs kā starptautiski at-
zīts tekstilmākslinieks ar saviem darbiem 
ir pabijis daudzās pasaules valstīs. Apce-
rot padomju laikus, Egils Rozenbergs tei-
ca, ka bija valsts pasūtījumi un līdz ar to 
finanses. Lai kāda tēma bija, viņš vienmēr 
centies tajā ieaust kaut ko no latviešu men-
talitātes, kādu simbolu. Katram māksli-
niekam ir savs ceļš ejams: „Mēs nevaram 
radīt milzīgu pieminekli sev par prieku, 
tāpēc jābūt valsts pasūtījumam.“ Francijā, 
kur viņš tika uzaicināts strādāt pie sava 
darba, tajā ieauda magnetafona un video 

lentas, izmantojot poētiskos filmu nosau-
kumus kā Pēdējais tango Parīzē. Kad 
viņš jautājis, kāpēc viņiem Francijā ir in-
teresanti šādi darbi, tad atbilde bijusi, tikai 
tāpēc, ka tas radīts Francijā. Tekstilmāks-
linieks ir radījis laikmetīgu tekstilmākslu 
ar mūsdienu modernajiem materiāliem.

30. septembrī konference iesākās ar 
Latvijas kultūras ministra Naura Puntu-
ļa uzrunu un vēlējumu konferences sek-
mīgai norisei, kā arī Cēsu pilsētas Domes 
pārstāves un PBLA priekšsēdes Kristī-
nes Saulītes uzrunām. Kristīne Saulīte 
savā uzrunā uzsvēra, ka latvietība ir mūsu 
valsts pastāvība, un kultūra kā vienojo-
šais faktors. Dziesmu un deju svētki ir kā 
tāds vainagojums mūsu identitātei. Kris-
tīne atcerējās Toronto Dziesmu svētkus, 
cilvēki uz ielas jautājuši, kas mēs esam un 
ko mēs svinam? Pateicoties mūsu sagla-
bātai kultūrai, mēs varam kopt un attīstīt 
mūsu identitāti pasaulē. Pamats tam ir va-
loda, latviskā dzīves ziņa un jo globālāki 
paliekam, jo vairāk meklējam identitāti. 
Nešaubīgi, ka ir jābūt nacionālai identi-
tātes politikai, jābūt ilgtspējīgai program-
mai, lai mēs pastāvētu kā tauta, kā nācija, 
pasaulei kļūstot arvien globālākai.

Komunikāciju zinātnes doktors 
Mārtiņš  Kaprāns  atzina, ka „nacio-
nālā identitāte ir arī luksus prece, kuru 

ne katrs var atļauties.“ Dace Melbārde 
jautāja: „Latviskā identitāte 21. gadsim-
tā, kā mēs saglabāsim latviešu valodu, 
cik ilgtspējīga tā būs?“ Tas ir atkarīgs 
no ģimenēm, no viņu motivācijas. Ro-
lands  Lappuķe atzina, ka tā ir indivi-
duāla izvēle no vecāku puses, vai arī no 
bērnu sajūtas. M. Kaprāns uzskata, ka ir 
jāspēj domāt arī ārpus identitātes. Valo-
da ir kā izšķirošais faktors. Komponists 
Ēriks Ešenvalds: „Jābūt godīgiem pret 
tautu un zemi, kur dzīvojam, jo mūzika, 
latviskās kora dziesmas iedod cilvēkam 
spārnus. Ir jādzīvo pilnvērtīgu dzīvi, tad 
tu spēj radīt. Man ir svarīgi zināt, ka tā ir 
mana zeme Latvija. Esmu pateicīgs lat-
viešiem ārzemēs, ka viņi mūs atbalstījuši, 
tas ir milzīgs ieguldījums. Nākotnē mums 
pašiem jāiegulda, nevar šķirt lapas un 
skatīties pagātnē“. Komponiste Dace 
Aperāne: „Es negribu pazaudēt to sajū-
tu, kas man bija dziesmu svētkos Kanā-
dā. Es izjūtu Latviju ar katru braucienu.“

„Latviskais kods mūzikā nāk no 
dvēseles un zemes,“ tā komponists Ju-
ris Ķeniņš.

Pēteris Korsaks
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums laikrakstā „Latvija 
Amerikā“.

piemēram, telegrammu par Jāzepa 
Grosvalda nāvi un viņa dienasgrā-
matas. Pievilcīgs ir ieskats Mērijas 
Grīnbergas vecākās tērpu veikalā. Ku-
polstāvs ir pilns ar mazzināmu vai pat 
nezināmu informāciju, kas prasa lēnu 
un pamatīgu iedziļināšanos un daudz 
grodāk, personiskāk atklāj Latvijas 
vēsturi no 19. gs. II puses – tiešāk vai 
netiešāk – līdz mūsdienām.

Pēc šīs izstādes jādomā par tām 
likteņa peripetijām, ar kurām sasta-
pās mūsu senči, mūsu ikviena dzim-
ta, ko kopsummā dēvējam par latvie-
šu tautu. Tās dzimtas, kuras senākos 

laikos veidoja pamatni vēlākam uz-
plaukumam, šobrīd ļoti bieži kādu 
apstākļu dēļ palikušas pagātnē vai 
apklusušas. Tas noticis galvenokārt 
politisko motīvu dēļ, kādu pie varas 
stāvošu alkatības, varaskāres, mania-
kālas apsēstības dēļ. Cieš allaž cilvē-
ki, dzimtas, tauta. Tā noticis ar Gro-
svaldu, Alberingu un daudzām citām 
dzimtām. Vienīgais mierinājums, ka 
politiskā vara te ir spēkpilna, te arī to 
aizslauka vēstures mēslainē, atstājot 
vien rūgtas mieles.

Neraugoties uz visu, Grosvaldi at-
stāja ļoti zīmīgas pēdas mūsu vēsturē. 
Bet kā būs ar mūsu dzimtām?

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

Edgars Bauze. Mērijas portrets. 1943.
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No kreisās: Ella Mačēna, Juris Ķeniņš, Dace Aperāne, Liene Jakovleva, Ēriks Ešenvalds.
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Jaunieši diskutē par Latvijas tēlu
Noslēgumā tika apkopotas vienojošās pamattēmas

Trešdien, 9. oktobrī, Latvijas Insti-
tūtā norisinājās vecāko klašu skolēnu un 
studējošo jauniešu diskusija Mans Lat-
vijas tēls. Pasākums tika rīkots ar mēr-
ķi noskaidrot, kādu Latviju redz mūsu 
valsts jaunā paaudze, diskusiju centrā 
izvirzot tēmu, kas un kāds ir Latvijas 
tēls, un kādi ir nozīmīgākie izaicināju-
mi Latvijas tēla veidošanas procesā.

Jaunieši aktīvi iesaistījās diskusijās 
un dalījās ar domām par to, ko katram 
individuāli nozīmē tās tēls, ko katrs iz-
prot ar jēdzienu Latvija – zemi, kur dzī-
vojuši mūsu senči, vai Latviju kā valsti. 
Pasākuma dalībniekus uzrunāja Lat-

vijas Institūta vadītāja Vita Timerma-
ne-Moora, tālāk dodot vārdu diskusiju 
vadītājai – Latvijas Politologu biedrības 
valdes priekšsēdētājai Žanetai  Ozoli-
ņai. Jaunieši uz tikšanos bija sagatavoju-
ši savas tēzes tēmai Mans Latvijas tēls.

Diskusiju noslēgumā tika apkopo-
tas vienojošās pamattēmas, jeb bloki, 
uz kuriem nākotnē būtu būvējams 
Latvijas tēls: Latvija kā vērtību zeme; 
Latvijas daba; Latvija kā demokrātis-
ka valsts, kuras pamatā ir izcili cilvē-
ki; Latvijas vietas; Latvija kā kultūras, 
mūzikas un sporta izcilību zeme; Lat-
vija kā jaunuzņēmumu zeme; Latvija 

kā dzīvesstila zeme; Latvija kā sajūtu 
zeme; Latvija kā attīstītas ekonomikas 
un tehnoloģiju zeme.

Šis ir uzskatāms par pirmo pasā-
kumu diskusiju ciklā, kura mērķis ir 
apkopot Latvijas studējošo jauniešu 
redzējumu par to, kādam jābūt Latvi-
jas tēlam un kādas inovatīvas pieejas 
izmantojamas tēla veidošanā.

Diskusiju organizēja Latvijas In-
stitūts sadarbībā ar Latvijas Politologu 
biedrību. Latvijas Institūta primārais 
mērķis ir Latvijas pozitīvas starptau-
tiskas atpazīstamības veicināšana.

Šarlote Līduma

Grāmatu veido 1926. gadā Franci-
jā publicēto Emanuela  Diparkē me-
muāru fragmenti, kas pirmoreiz tul-
koti latviešu valodā, plaši komentēti 
un ilustrēti ar fotogrāfijām no Latvijas 
muzeju krājumiem. Autora darbību 
un vēsturisko situāciju raksturojošus 
priekšvārdus sarakstījuši vēsturnieki 
Žiljēns Gelēns  (Julien Gueslin), Pa-
rīzes-Nantēras Universitātes Bibliotē-
kas La Contemporaine muzeja depar-
tamenta vadītājs) un Ēriks Jēkabsons 
(Latvijas Universitātes profesors).

Pulkvežleitnants Emanuels Di-
parkē (Emmanuel du Parquet, 1869–
1933) 1919. gada pavasarī tika iecelts 
par Francijas militāras misijas Latvijā 
vadītāju. Viņš ieradās Liepājas ostā 
1919. gada 20. maijā, dažas dienas pēc 
mācītāja Andrieva Niedras īstenotā 
valsts apvērsuma. Savas misijas laikā, 
kas beidzās 1920. gada vasarā, viņš 
bija liecinieks notikumiem, kas palī-
dzēja veidot mūsdienu Latviju. Bals-
toties uz Francijas Aizsardzības mi-
nistrijai nosūtītajiem ziņojumiem un 
notām un savām personīgajām atmi-
ņām, pulkvežleitnants Emanuels Di-

parkē attēlo daļu no Latvijas vēstures 
Pirmā pasaules kara laikā un pirmajos 
pēckara gados. Viņš raksturo Latviju 
kā „modru priekšposteņa sargkarei-
vi – uzticamu un bezgala spējīgu pildīt 
miera saglabāšanas lomu Eiropā.“

Grāmatu no franču valodas tulko-
jušas Estere  Braķe,  Agnese  Kaspa-
rova un Astra Skrābane, zinātnis-
kie redaktori  Ēriks  Jēkabsons un 
Kaspars Zellis.

Jaunā grāmata tika atvērta 7. ok-
tobrī Kara muzejā, kur norisinās iz-
stādes Francijas un sabiedroto iegul-
dījums cīņā par Latvijas neatkarību 
(1918–1921) un Eiropas vēsturnieku 
konference Cīņa par Latvijas neatka-
rību un tās atzīšanu. Eiropas valstu 
viedokļu krustpunkti. Grāmata tulko-
ta un izdota ar Francijas vēstniecības 
Latvijā, Francijas institūta Latvijā, 
Valsts kultūrkapitāla fonda un Rīgas 
domes atbalstu. Tulkotājas Agneses 
Kasparovas darbu atbalstījusi Starp-
tautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja.

Arvis Ostrovskis,
apgāda „Mansards“ 

sabiedrisko attiecību pārstāvis

Latvijas veidošanas aculiecinieka, francūža, atmiņas
„Franču pulkvežleitnanta Emanuela Diparkē atmiņas. Misija Latvijā 1919–1920“

Grāmatas „Franču pulkvežleitnanta 
Emanuela Diparkē atmiņas. Misija 
Latvijā 1919–1920“ vāks.

Žaneta Ozoliņa vada diskusijas.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.
Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $28.
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Šā gada 12. oktobrī 
Minsteres Latviešu cen-
trā draugi un radi no tu-
vienes un tālienes sveica 
bijušo Minsteres Latviešu 
ģimnāzijas (MLĢ) skolo-
tāju un lietvedi Albertu 
Spoģi 95 gadu jubilejā.

Valsts prezidents Egils Levits ir 
A. Spoģa skolnieks. Savā apsveiku-
mā prezidents izcēla jubilāra devumu 
MLĢ, latviešu un latgaļu kultūras 
stiprināšanā, novēlot možu garu, stip-
ru veselību, dzīvesprieku un siltas at-
tiecības ar tuviniekiem un draugiem.

Kā jau tas ir mūsdienās, liels svei-
cēju pulks no Latvijas, Vācijas, ASV 
bija sociālajos tīklos: Sarma Muižnie-
ce (ASV): Apsveicu Spoģa kungu! Viņš 
vienmēr man paliek mīļi atmiņā kā pe-
dagogs, kuŗš no sirds vēlēja vienmēr vis-
labāko saviem skolēniem, vienalga cik 
palaidnīgi reizēm bijām! Paldies viņam 
par pacietību, filozofisko un tālredzīgo 
skatu uz dzīvi un darbiem. Karina Velk-
me Love: (Francija): „Žēl, ka nevarēšu 
piebiedroties. Man vēl stāv atmiņā de-
bates par esošo esmi un būtisko būtni!“

Daudzi Alberta Spoģa skolēni pēc 
valsts neatkarības atgūšanas pārcēlās 
uz dzīvi Latvijā. Viņu vidū pazīstami 
uzņēmēji, advokāti, ārsti un sabiedris-
kie darbinieki.

Pirms desmit gadiem klajā nāca 
jubilāra grāmata Minsteres latviešu 
ģimnāzija izdzīvoja. Izdevums ir ilg-
gadīgā MLĢ pedagoga Alberta Spoģa 
redzējums par šo unikālo, vienīgo pil-
na laika latviešu mācību iestādi ārpus 
Latvijas, kas veicināja simtiem latvie-
šu jauniešu latvisku izglītību un piede-
rības sajūtu Latvijai. MLĢ A. Spoģis 
ir mācījis vēsturi, filozofiju, sabiedris-
kās zinības, politiku un katoļu ticības 
mācību, kā arī ilgus gadus bija skolas 
darbvedis. Daudziem bijušajiem skolē-
niem palikuši atmiņā viņu vadītie jau-
natnes politiskie semināri.

Jubilārs dzimis 1924. gada 9. oktob-
rī Daugavpils apriņķa Vārkavas pagasta 
Bratiškos. Beidzis Vārkavas sešgadīgo 
pamatskolu. Savu uzvārdu mantojis no 
dzimtās puses vietvārda – Špoģiem.

Pēc Vārkavas pamatskolas beig-
šanas A. Spoģis gribēja tālāk mācīties 

Daugavpils ģimnāzijā, bet šis viņa sap-
nis nepiepildījās, jo pēc tēva izsūtīšanas 
Baigajā gadā viņš kļuva par vienīgo 
vīrieti ģimenē. Vācu okupācijas laikā 
viņš strādāja savā lauku saimniecībā 
kopā ar māti un audzināja māsas. Kā 
pats stāstīja, jaunāko māsu, uzsākdams 
leģionāra gaitas, pēdējo reizi redzēja vēl 
šūpulī, kā viņa iemīļotajā dziesmā: Es 
karā’i aiziedams. 15. divīzijas 33. pulka 
atkāpšanās cīņās 1944. gada 14. jūnijā 
Albertu pie Zilupes smagi ievainoja. 
Sekoja hospitālis un Zēdelgēmas kara 
gūstekņu nometne Beļģijā. Arī izglītī-
bas gaitas bija jāturpina svešumā – Bal-
tijas universitātē Pinebergā, Hambur-
gas, Bonnas un Madrides universitātes.

Ar degsmi A. Spoģis bija iesaistī-
jies Latviešu preses biedrības un katoļu 
studentu apvienības Dzintars darbībā, 
rūpīgi sekoja Latvijas politiskajiem no-
tikumiem un sabiedriskajai dzīvei Lat-
galē, jo ilgus gadus strādāts pie žurnālu 
Dzeive un zinātniskā rakstu krājumu 
Acta Latgalica, rakstīts trimdas preses 
izdevumiem, kā arī rediģēdams žurnāls 
Kara Invalīds. Paralēli pedagoga dar-
bam daudz un regulāri rakstīts. Izdoti 
četri dzejoļu krājumi, publicistiskas un 
literatūrkritiskas apceres un recenzi-
jas, monogrāfija par mākslinieku Juri 
Soikanu. Periodikā publicētas apceres 
par filozofijas jautājumiem – I. Kantu, 
V. Solovjovu, G. Marselu, Ž. P. Sartru, 
K. G. Jungu, T. Celmu, K. Raudivi un 
Z. Mauriņu, par iespaidiem un atziņām 
filozofu internacionālajos kongresos.

Visus trimdas gadus A. Spoģis 
bija latgaliešu grāmatizdevēja Vladis-
lava Lōča līdzgaitnieks. Gādāja par 
Dr. Aloizija Broka tulkotās Jaunās 
Derības svēto Rakstu un latgalisko 
lūgšanas grāmatu pavairošanu Latvijas 
katoļu vajadzībām. Pēc neatkarības at-
gūšanas Latgaļu izdevniecības grāma-
tas tika nogādātas Latgales skolās un 
bibliotēkās. „Ar Vladislavu Lōci dar-
bojāmies, kopā veidojām, nostiprinā-
jām latgaļu presi, Latgales būtību! (..) 
Latgale nav tikai vārds, bet ir cilvēki, 
ir gars Latgalei,“ saka Alberts Spoģis.

Kā liecina paša A. Spoģa sastādī-
tais publicēto darbu bibliogrāfiskais 
rādītājs, dažādos izdevumos publicēts 
vairāk par 700 rakstiem. A. Spoģa 

dzejoļu atlase ievietota krājumā Lat-
galiešu literatūra (1995).

A. Spoģis kopā ar sievu Mariju iz-
audzinājuši un izskolojuši sešus dēlus 
un meitu. Pēdējos gados kopā ar dēlu 
Gregoru Spoģi jubilārs pievērsies sa-
vas dzimtas vēstures izpētei. Drīzumā 
Rēzeknē klajā nāks A. Spoģa nepubli-
cēto dzejoļu grāmata.

Neskatoties uz to, ka A. Spoģis jop-
rojām dzīvo Minsterē, vēl divus gadus 
atpakaļ viņš viesojās Latvijā, lai grem-
dētos atmiņās, satiktu radus, izjustu 
dzimtenes tuvumu. Andris Vējāns grā-
matā Latgales rakstu gaisma Albertu 
Spoģi metaforiski un trāpīgi raksturojis 
kā Latgales balsi Eiropas labirintos. 
Kultūrvēsturnieks Pēteris Zeile pievie-
nojis vēl citus atbilstošus apzīmētājus: 
darbības daudzveidis, nerimtīgs kultū-
ras strādnieks, viens no visenerģiskāka-
jiem tiltu cēlējiem un ceļu bruģētājiem 
starp trimdas un Latvijas latviešiem.

Gandarījums, ka šomēnes Latvijas 
valdība, pateicoties biedrības Latgales 
tradicionālās kultūras centrs Latgaļu 
sāta biedru ierosinājumam, jubilāra 
darbu novērtēja ar Ministru kabineta 
atzinības rakstu par mūža ieguldījumu 
latgaliešu kultūras attīstībā.

Dainis Mjartāns,
Minsteres Latviešu ģimnāzijas 

40. izlaidums

Alberts Spoģis – 95
Jubilārs sumināts Minsterē

Alberts Spoģis.
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cijām,“ skaidroja E. Levits.
E. Levits pievērsa uzmanību de-

mokrātiskā vairākuma jautājumam, 
uzsverot, ka mūsdienu steidzīgais 
laikmets, kurā bieži cilvēki pieņem 
spontānus lēmumus un nepaspēj iedzi-
ļināties dažādos jautājumos, var no-
vest pie populisma. „Tāpēc te svarīgs 
ir tas vidus elements – institucionālā 

kompetence, kas izvērtē tai skaitā, 
vai likums atbilst valsts konstitūcijai 
vai nē. Es aicinu katru apzināties, ka 
mēs kā pilsoņi neesam tikai vīrieši vai 
sievietes, mēs kā pilsoņi esam arī pub-
liskās varas pārstāvji, mums ir sava 
vara, sava balss un sava atbildība de-
mokrātijā,” uzsvēra Valsts prezidents.

E. Levits arī norādīja uz konstitu-
cionālā lēmuma svarīgumu katrai nā-
cijai. „1918. gadā Latvijā mūsu nācija 
izlēma, ka vēlas savu valsti, un nodi-

bināja demokrātisku valsti. 1990. un 
1991. gadā nācija vēlreiz izteica savu 
gribu un pieņēma konstitucionālu lē-
mumu atjaunot valsts neatkarību. Uz 
šādiem konstitucionāliem lēmumiem 
pēc tam balstās visa valsts funkcionē-
šanas sistēma, visi tālāk izrietošie in-
stitūciju lēmumi, un tāpēc ir jānovērtē 
šo lēmumu vēsturiskais nozīmīgums,“ 
sacīja Valsts prezidents.

LV Prezidenta kanceleja
12.10.2019.

Valsts prezidents Rīgas konferencē
Turpinājums no 1. lpp.
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par toreizējiem uzskatiem, bet lēmums 
nelikvidēt pārstāvniecību Rīgā un vē-
lāk pārcelt ģenerālsekretāru no Vašing-
tonas uz Rīgu ir pierādījies pareizs, 
un sēdē neviens neizteica šaubas, ka 
ir nepieciešama pārstāvniecība Rīgā. 
Tā liekas pašsaprotama vajadzība, lai 
uzturētu ciešu sadarbību ar Latvijas 
valdību tieši uz vietas un ne attālus no 
citas valsts. Budžetā paredzētie līdzek-
ļi pārstāvniecībai tika apstiprināti.

Ilze Nāgela: Kāda, Jūsuprāt, ir 
PBLA reālā loma uz vietas Latvijā, 
kāda ir sadarbība ar Latvijas iestā-
dēm?

Jānis Grauds: Ir uzstādīta Diaspo-
ras konsultatīvā padome kā padomde-
vēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt 
saskaņotu diasporas politikas izstrādi 
un tās ikgadējo prioritāšu noteikšanu, 
kā arī diasporas politikas īstenošanu 
un novērtēšanu. Padomē ir valsts iestā-
žu pārstāvji un dažādas organizācijas, 
ieskaitot PBLA un PBLA biedru orga-
nizāciju pārstāvjus (Jānis  Čečiņš no 
LAAJ). Līdz šim ir bijušas divas sēdes.

Vispār sadarbība ir ļoti plaša, pie-
mēram, Pasaules Latviešu ekonomikas 
un inovācijas forums, kas šogad notiks 
novembrī un kura organizēšanā PBLA 
ņem dalību, Ar pasaules pieredzi Lat-
vijā organizācija, kur tie, kas atgrie-
zušies Latvijā un var dalīties ar savām 
zināšanām, izglītības lauka ALA rī-
kotas Sveika, Latvija! jauniešiem ap-
meklējumi Latvijā, kuros piedalās arī 
Austrālijas jaunieši ar LAAJ atbalstu.

Ilze Nāgela: Vai, Jūsuprāt, nosau-
kums „Pasaules Brīvo latviešu apvie-
nība“ vēl ir piemērots?

Jānis  Grauds:  Mans personīgais 
uzskats, ka – nē; brīvi tagad esam visi. 
Par to jau ir sen spriests un pieņemts, ka 
vārds ir pārāk pazīstams, lai to mainītu. 
Pastāv darba grupa, kuras uzdevumus 
ir caurskatīt PBLA statūtus, cik tie pie-
mēroti PBLA darbībai tagad un pare-
dzamā nākotnē. Iespējams, ka rezultātā 
būs pārrunas par PBLA struktūru un 

Saruna ar LAAJ priekšsēdi Jāni Graudu
Pēc gadskārtējās PBLA valdes sēdes Rīgā

Ceturtdien, 4. oktobrī, Rīgā noslē-
dzās teju nedēļu ilgusī Pasaules brīvo 
latviešu apvienības (PBLA) valdes 
sēde. Tajā piedalījās arī LAAJ pārstāv-
ji no Austrālijas – PBLA valdes priekš-
sēde Kristīne Saulīte, LAAJ priekšsēdis 
Jānis Grauds, un Jānis Čečiņš – LAAJ 
vicepriekšsēdis Jaundienvidvelsā. Ai-
cināju Jāni Graudu uz īsu sarunu.

Ilze Nāgela: Cik plaši valdes sēdē 
šogad bija pārstāvēti latviešu centri? 
No kādiem kontinentiem, valstīm, ze-
mēm bijāt?

Jānis Grauds: PBLA ir sešas bied-
ru organizācijas, Amerikas Latviešu 
apvienība (ALA), Latviešu Apvienība 
Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ), 
Eiropas Latviešu apvienība (ELA), 
Dienvidamerikas un Karību Latviešu 
apvienība (DKLA), Latviešu Nacionā-
lā apvienība Kanādā (LNAK) un Krie-
vijas Latviešu kongress (KLK). Sēdē 
bija valdes locekļi no visām, izņemot 
DLKA. Kristīne Saulīte (PBLA val-
des priekšsēde), Jānis Čečiņš un es – 
esam PBLA valdes locekļi, pārstāvot 
LAAJ.

Ilze Nāgela: Kāda ir PBLA vei-
dojošo atsevišķo zemju apvienību sa-
darbība? Vai tā ir reāla sadarbība, vai 
tikai formāla?

Jānis  Grauds: Sadarbība ir gal-
venokārt formāla, bet arī reāla. PBLA 
darbu grupās un nozarēs piedalās val-
des locekļi no dažādām biedru organi-
zācijām, piemēram, Finanšu komisijā, 
kurā sastāvu es un kuru vada Jānis 
Grāmatiņš (ALA), ir arī pārstāvji no 
ELA un LNAK.

Tuvāka sadarbība, es domāju, ir 
starp ALA un LNAK, jo kopēja robeža. 
Austrālija ir vairāk izolēta. Bet organi-
zāciju un indivīdu sadarbība jau no-
tiek – koristi no Īrijas piedalījās mūsu 
Kultūras dienās. Būtu vēlams šo sav-
starpējo sadarbību vēl vairāk attīstīt, jo 
droši viens no otra varam mācīties.

Ilze Nāgela: Kā redzat ietekmes 
spēku līdzsvaru starp PBLA esošajām 
apvienībām visā pasaulē? Vai kāda 
ir dominējoša – piemēram ALA dēļ 
naudas vai ELA – dēļ lielā diasporas 
skaita.

Jānis  Grauds:  Līdz šim neesmu 
ievērojis, ka lemšanās dominētu kāda 
no organizācijām. Pie sēdes galda visi 
esam vienādi. Neapšaubāmi tad, kad 
notiek pārrunas par organizāciju dar-
bību, lielāka aktivitāte ir ALA un ELA 
sfērās. Vismazāk dzirdējām no KLK, 
un šogad bija tikai rakstisks ziņojums 
no DKLA. Valdības iestādes atzīst, ka 
Eiropā dzīvo lielākā daļa diasporas, 
un tāpēc atbalsta piešķīrumos nosaka 
daļu, kas pienākas ELA.

Ilze Nāgela: PBLA Valdes sēdes 
atklāšanas runā prezidents minēja, 
ka trimdai tagad jāpāriet uz diaspo-
ru. Vai, Jūsuprāt, trimda un diaspora 

ir atšķirīgas katrā 
zemē? Ja, jā, tad 
kāda veidā?

Jānis Grauds: 
Piekrītu, ka ne-
vajadzētu šķirot 
divās daļās tos, 
kas dzīvo ārpus 
Latvijas robežām. 
Vai ir atšķirība 
katrā zemē, nevaru 
spriest. Austrālijā 
noteikti ir. Mums 
mazāks skaits ne-
sen izbraukušie 
latvieši un lielāka 
daļa aktīvo dalīb-
nieki ir trimdinieki 
vai to pēcteči, bet ļoti svarīgi ir pie-
saistīt jauniebraucējus. Izvēle ir viņu 
rokās; varam tikai mēģināt piedāvāt 
viņiem piemērotu preci. Eiropā man 
liekas stāvoklis stipri atšķiras; pārsva-
rā ir diaspora un skaitliski pietiekami 
liela, lai būtu kodoli, kas patstāvīgi or-
ganizējās un tad meklē iekļauties jum-
ta organizācijā – ELA.

Ilze Nāgela: Latvijas neatkarības 
atgūšanas sākuma gados PBLA at-
balstīja un finansēja daudzus projek-
tus uz vietas Latvijā. Patreiz finansiāls 
atbalsts nāk no Latvijas. Vai tas nozī-
mē, ka PBLA loma Latvijā būtu sama-
zinājusies? Vai PBLA var vēl ietekmēt 
notikumus Latvijā?

Jānis  Grauds:  PBLA loma Lat-
vijā nav samazinājusies. Attiecības ir 
mainījušās, bet PBLA joprojām atzīta 
kā vērtīga organizācija, kas pārstāv di-
asporu, un ir kā tilts starp valdības ies-
tādēm un tautas daļu ārpus robežām.

PBLA pamatprincipi – izglītība, 
kultūra, drošība un sadarbība ar Lat-
viju. Pašreiz PBLA ir svarīga loma 
sastrādāties ar valsts iestādēm un lemt 
par to, kur un kā labāk izmantot tos 
līdzekļus, ko valdība atvēlē, lai atbals-
tītu diasporu. Tieša sadarbība arī dro-
šības laukā, sevišķi ar ALA un LNK 
pārstāvjiem, jo viņu māju zemes sa-
stāv NATO un tur svarīgi ir ietekmēt 
šo zemju valdības locekļus. Tika uz-
svērts, ka mums visiem, visās zemēs, 
jābūt uzmanīgiem par dezinformāciju 
un jāatrod veidi, kā to pretspēkot.

Ilze Nāgela: Kā Jūs tagad ko-
mentētu vēsturisku ziņu, 1993. gada 
14. jūlija LAAJ prezidija sēdē teikto: 
„Prezidija locekļi bija ieskatos, ka pēc 
Saeimas ievēlēšanas PBLA pārstāvnie-
cība Rīgā daļēji zaudējusi savu nozīmi 
un pārstāvēšanas uzturēšana prasa 
lielus līdzekļus. Pēc debatēm ne vien 
noraidīja ģenerālsekretāra pārcelšanu 
no Vašingtonas uz Rīgu, bet balsojot 
nolēma ieteikt PBLA pārstāvniecības 
biroju Rīgā likvidēt.“ („Austrālijas 
Latvietis“ Nr.2186, 1993.g. 30.jūlijā).

Jānis  Grauds:  Nevaru komentēt 

LAAJ pārstāvji Pasaules brīvo latviešu apvienībā (PBLA). 
No kreisās: Jānis Čečiņš, Kristīne Saulīte, Jānis Grauds.
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suvarenā Kunga jautājumam „Ko lai 
es sūtu?“ būtu atbildējis: „Te es esmu 
Kungs,“ – bet gan tā kā Bībelē rakstīts: 
„Te es esmu, Kungs.“ (Jes. 6:8) Viens 
komats, viena pieturas zīme, izmaina 
visu!

Nelaiķis prāv. Vilis Vārsbergs bija 
dedzīgs latviešu valodas pareizrakstī-
bas aizstāvis. Tomēr, drukas kļūda to-
reiz nesa arī savu svētību, jo tā izraisīja 
dziļas teoloģiskas diskusijas. Komata 
trūkums lika domāt par katra nostāju 
paša Dieva priekšā un par mūsu attie-
cībām ar tiem, kas ir ap mums. Šogad 
vēl vairāk jutu, ka ir pārāk daudz, kas 
vairs tā neuztrauktos par drukas kļū-
du, bet tajā saredzētu patiesu atspulgu 
tam, kā domā tie, kam vara un teikša-
na. Kā tad lai cilvēks dzīvo? Kā tāds, 
kas gatavs Dieva priekšā atbildēt par 
savām izvēlēm, un kā tās ietekmē citus 
un pasauli? Vai kā tāds, kas sevi vien 
uzskata par visu noteicēju un meklē 
vispirms savu labumu vien.

Rakstu septembra noslēguma die-
nās, kad no pasaules malu malām Ņu-
jorkas pilsētā iebraukuši Apvienotās 
Nācijas konferences dalībnieki. Līdz-
tekus daudzās valstīs notikušas de-
monstrācijas, mudinot, lūdzot, lai visi 
atskārst, cik apdraudēta daba, cik mai-
ņas klimatā jau ietekmējusi pasaule, 
kurā visi dzīvojam, kas ir tikai viena. 
Apvienotās Nācijas sanāksmi uzrunā-
ja jauniete, dziļā pārliecībā pārmeta 
193 valstu delegātiem, ka tie nozaguši 
viņas bērnību un nākotnes cerības. Tie 
nav tikai jauni cilvēki, kas dodas de-
monstrācijās ar plakātiem, kas vēsta: 
„There is no planet B!“*

Vienalga, kādi mūsu katra uzska-
ti par šiem tik bieži kontroversiāliem 
jautājumiem, aicinu domāt, kā mūsu 
katra teoloģiskie uzskati par Radītā-
ju un radību ietekmē mūsu rīcības. 
Vai raugāmies ap sevi un, redzot visu 
dzīvo radību Dieva priekšā, sakām: 

„Te es esmu, Kungs.“ – vai – „Te es 
esmu Kungs!“ Ar lielo vai pat mazo 
burtu, kad cilvēks sevi izjūt par kun-
gu, daudz mainās viņa attiecībās ar 
citiem, ar Dievu, ar dabu.

Mūsu LELBĀL atrodas gan Aus-
trālijā, gan Latvijā, ASV un Eiropā, 
Dienvidamerikā, Kanādā, Krievijā. 
Bet pasaule ir tikai viena. Vai nav tā, 
ka tie, kas tic, ka Dievs ir Visu Ra-
dītājs un Kungs pār visu un ir mums 
uzticējis aizsargāt un gādāt par visu 
dzīvo radību, – būt gataviem līdz ar 
pravieti Jesaju, neaizmirstot komatu, 
un teikt pilno teikumu kā reiz viņš: 
„Te es esmu, Kungs, sūti mani!“ 
Šie pēdējie divi vārdi bija izlais-
ti 1986. gada Draudžu dienu tēmā, 
bet lai tie patiesi atspoguļo katra 
mūsu gatavību izpildīt to, ko Dievs 
no mums prasa. Un Kristus atbild: 
„Kā Tēvs mani ir sūtījis, tā arī Es jūs 
sūtu!“ ( Jņ. 20:21b) Kur tiekam sūtīti? 
Pasaulē! Kalpot.

Aug cietēju skaits pasaulē. Notiek 
plūdi, orkāni, ugunsgrēki, viesuļvēt-
ras, zemestrīces; aug agresijas, izmi-
sums, dabas un dvēseļu piesārņošana. 
Jauni cilvēki, pat bērni, baidās par 
savu nākotni, vai būs ūdens – ko dzert, 
tīrs gaiss – ko elpot. Tādas rūpes rada 
arvien dziļāku nemieru sirdīs. Dievs 
mūs sūta palīgā.

Vienalga kādi būtu mūsu uzska-
ti par klimata maiņām un to sekām, 
zinām, ka gan Pāvests, gan Pasaules 
Luterāņu Federācija (Lutheran World 
Federation), gan Pasaules Baznīcu Pa-
dome (World Council of Churches) un 
citas organizācijas aicina atskārst, cik 
kritisks šis laiks, kas jau nesis postu 
neskaitāmiem cilvēkiem, dzīvniekiem 
un Dieva radībai. Mēs katrs varam 
kaut ko darīt, lai mazinātu otram trū-
kumu, daloties ar mūsu līdzekļiem, 
laiku, sirdīm.

Varbūt, ka vienīgā reize, kad būtu 
pat svētīgi teikt: te es esmu kungs, bez 
komata, būtu tad, kad apliecinām, ka 
ar Dieva Kunga palīdzību mēs sevī 

savaldām mantkārību, savtīgumu, 
apātiju, vienaldzību, naidu pret ci-
tiem, visu, kas nenes svētību. Ka ar 
mūsu Kunga palīdzību spējam doties 
tur, kur tiekam sūtīti, un kalpot tā, kā 
Kristus, mūsu Kungs, ir mācījis. At-
cerieties, kā Viņš mācekļiem mazgāja 
kājas un teica: „Ja nu es, jūsu Kungs 
un Skolotājs, esmu jums mazgājis kā-
jas, tad pienākas, ka arī jūs cits citam 
kājas mazgājat. Jo es jums esmu devis 
priekšzīmi, lai jūs darāt, kā es esmu 
darījis.“ (Jņ. 13:14-15)

Vai tā spējam dzīvot? Tādā paze-
mībā gādājot par citiem, par pasauli? 
Varbūt, ka patiesi nav nemaz tik grū-
ti! Mēs kā latvieši dziļi izprotam ze-
mes svētību, dziļi pateicamies par tās 
augļiem, cienām dabu un tajā pat bieži 
dziļi izjūtam Dieva klātesamību. Mēs 
varam informēties un dalīties pārdo-
mās apziņā, kā mūsu vai mūsu kom-
pāniju vai valsts izvēles dziļi ietekmē 
citu Dieva bērnu un dzīvnieku iespējas 
dzīvot.

Viena komata spēks manī izraisīja 
jautājumus, izaicinājumus, lūgšanas. 
Kopā meklēsim atbildes, kopā strādā-
sim, atjaunojot cerību. Varbūt, ka ne-
esam pozīcijā daudz ietekmēt tos, kas 
kā kungi pārvalda šīs lietas, bet katrs 
mēs, roku rokā ar Dievu, mūsu Kungu 
varam savās ģimenēs, draudzēs, savā 
pasaules stūrītī darīt tos darbus, kas 
nes svētību. Visiem.

Lasot rudens pirmās avenes, astoņ-
gadīgais mazdēliņš Paulītis ieraudzīja 
biti un uz mirkli sabijās, bet tad ļoti no-
pietni teica: „Oma, vai Tu zini, ka bites 
mirst! Un, ka tad visa pasaule mirs!!“ 
Viņa satrauktā prātā secinājums nebi-
ja pārspīlēts. „Ko Tu domā mēs varētu 
darīt, Paulīti, lai tā nenotiktu?“

„Stādīt vairāk avenes?“ Āmen!
+ Lauma Zušēvica

Arhibīskape

* angl: „Nav rezerves planēta“. Vār-
du spēle uz izteiciena: „There is no 
Plan B“ – Nav rezerves plāna.

Komata spēks
Turpinājums no 1. lpp.

pat nosaukumu. Svarīgākais jau nav 
vārds, bet tas, ko organizācija veic.

Ilze Nāgela: Ko vēlētos pieminēt 
par PBLA šīgada valdes sēdi, bez ma-
nis jautātā?

Jānis Grauds: Bija prieks dzirdēt 
vairākus apliecinājumus, ka beidzot 
valsts budžetā paredzēti līdzekļi vēst-
niecībai Kanberā, un ka reāli tās atvēr-
šana sagaidāma nākošgad.

Atgriežoties no valdes sēdes, jāat-
bild diviem jautājumiem: ko es piene-
su sēdei un ko no sēdes ieguvu, lai uz-
labotu savu darbu kā LAAJ prezidija 
priekšsēdis.

Atbilde pirmajam – svarīgi, ka ne-
esam aizmirsti kā ļoti attāla daļa no di-
asporas. Tikpat svarīgi ir uzklausīt un 
saprast sadarbību starp valsts iestādēm 

un PBLA, būt pazīstamam pārstāvnie-
cībā. Tāpēc mūsu budžetā ir paredzēti 
izdevumi, lai sastāvētu PBLA un lai 
piedalītos gadskārtējās sēdēs.

Un uz otro jautājumu galvā pali-
kusi doma, kas tika izteikta atklāša-
nas uzrunā – organizācijas vadībai 
nepieciešami divi virzieni – horizon-
tālais, tas kas attiecās uz ikdienišķo 
darbību, lai organizācija funkcionētu 
un pastāvētu. Ļoti svarīgi ir, ka ir arī 
vertikālais virziens – tas, kas skatās uz 
nākotni, tas kam ir vīzijas. Jāspēj sap-
ņot, bet reāli; tā, ka ir iespējams sapni 
sasniegt. Bez šī virziena organizācija 
sastingst un iegrimst ikdienā.

Kā beidzamo – viscaur dienām, 
ko pavadīju Latvijā, vispirms Cēsis – 
Pasaules Latviešu kultūras konferencē 
un tad PBLA sēdē Rīgā, runāja par 
piederību: piederību tautai, kā tā ro-
das, kā to attīstīt, kā to saglabāt.

Izglītības ministrija arī ziņoja, ka 
Class Flow valodas tālmācības prog-
ramma vēl attīstības stadijā un pašlaik 
tikai ar 200 skolēniem. Ierobežojumi – 
apmācītu skolotāju trūkums un laiku 
zonu starpība. Ieteikums, ka nepiecie-
šams atrisināt šos ierobežojumus, jo 
mācību sistēma noderētu arī te, Aus-
trālijā.

Beidzot gribu uzsvērt, ka LAAJ ne 
tikai pārstāv mūsu organizācijas un sa-
biedrību pie PBLA un Latvijas, bet ka 
mūsu mērķos paredzēts veicināt un at-
balstīt izglītības un kultūras uzturēšanu 
un abām lietām nepieciešami līdzekļi – 
sabiedrības atbalsts. Tāpēc lūdzu ikvie-
nu atsaukties uz mūsu ziedojumu vāk-
šanas akciju – katrs dolārs ir svarīgs.

Pateicos Jums par atbildēm un in-
tervijai ziedoto laiku!

Ilze Nāgela
Laikrakstam „Latvietis“

Saruna ar LAAJ priekšsēdi...
Turpinājums no 12. lpp.



14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2019. gada 16. oktobrī

Saukā
1941. gada pavasarī 

Hugo onkulim bija jā-
saimnieko gan Māliņos, 
gan arī jaunajā saim-
niecībā. Mūsu zeme jau 
bija krietni izlaupīta. 

Atceros, ka pagastmājai netālajā vei-
kalā cukuru pārdeva tikai pa puskilo-
gramam. Reiz onkulis palīdzēja ienest 
veikalā cukura maisu. Tad gan bod-
nieks iesvēra veselu kilogramu.

Pavasarī pienāca laiks ziemā sa-
cirsto būvkoku sazāģēšanai, lai tad, 
kad tie izkalstu, varētu domāt par mājas 
celšanu. Lai kokus sazāģētu, bija jārīko 
talka. Pēc darba beigām talcinieki bija 
jāpacienā ar kādu stiprāku malku. Mani 
sūtīja uz 11 km attālo Viesīti nopirkt di-
vas pudeles degvīna un aiznest tas uz 
Loni. Tādam vienpadsmitgadīgam kā 
man degvīnu nepārdod. Viesītē uzmek-
lēju Hugo onkuļa māsu, kas to pirku-
mu izdarīja. Tā stāstīja, ka Viesītē esot 
satraukums; vairāki cilvēki esot apcie-
tināti, bet neko tuvāku nezināja. Jau ie-
priekšējā dienā lokomotīvju vadītāji esot 
stāstījuši, ka Daudzevas stacijā (uz Jel-
gavas – Krustpils dzelzceļa līnijas) stā-
vot aizrestoti lopu vagoni un apsardzības 
rotas. Bija  14. jūnijs. Atpakaļ ceļā no 
Viesītes uz Loni gāju pa Viesītes – Ne-
retas lielceļu; arī kādu 10 km gājiens. 
Ceļā redzēju trīs, varbūt arī četras sma-
gās automašīnas ar apcietinātiem, kurus 
apsargāja tikai viens bruņots vīrs. Ja tie 
nelaimīgie būtu zinājuši, ka kara sākums 
ir tik tuvu, būtu varējuši sargu pārgrūst 
pār malu un paši mēģināt izbēgt. Vēl šo-
dien gara acīm redzu tās automašīnas un 
tos nelaimīgos cilvēkus. Nodevis Lonē 
savu nesamo, gāju atpakaļ uz Māliņiem.

Pēc dažām dienām uz Sauku at-
brauca vecāki mani apciemot. Abi bija 
norūpējušies par mūsu ģimenes likteni, 
jo padomju varas acīs nebijām bez grē-
kiem. Iespējams, ka pirmā izsūtīšana 
mums pagāja garām, pateicoties tam, ka 
1940. gadā bijām mainījuši savu uzvārdu 
un dzīves vietu no Pļaviņām uz Jēkabpili.

22. jūnijā sākās ilgi gaidītais Vāci-
jas – Padomju Savienības karš. Kādu 
dienu pēc tam mani ar māsīcu sūtīja uz 
Viesīti pēc kādām pļaujmašīnas daļām. 
Tur atskanēja gaisa trauksme. Bijām 
nobijušies, jo to dzirdējām pirmo reizi 
mūžā. Mums nebija nekādu šaubu, ka 
vācieši bumbos mazā bānīša staciju. Ne 
redzējām, ne dzirdējām vācu lidmašī-
nas, bet uztraukums bija liels. Iespējams, 
ka uzlidojums bija Krustpils lidlaukam.

Pēc kara sākuma Saša Ribāks mājās 
bija maz redzams. Īpaši naktis viņš ne-
pavadīja mājās. Vienu nakti atskanēja šā-
viens, kas trāpīja Sašas logu. Loga stikli 
saplīsa, bet viņa mājās nebija. Visiem 

bija izbīlis un bailes par savu drošību. 
Gulējām uz grīdas. Tā kā dzīvojām bez 
radio, maz zinājām par kara norisi. Maz 
gan ticams, ka pa radio būtu ziņota patie-
sā kara situācija. Vienu pēcpusdienu gan 
dzirdējām, ka vācu lidmašīnas nometa 
divas bumbas pie Lones stacijas. Lai gan 
6 km attālumā, lauku klusumā tas bija 
liels troksnis. Viena bumba bija trāpījusi 
aptieku, bet cilvēki nebija cietuši.

Vienu rītu mani sūtīja uz jau minē-
to veikalu pēc naglām. Man tikai vēlāk 
stāstīja, ka Ormaņkalna skatu tornī 
esot bijis redzams Latvijas karogs, bet 
ejot uz veikalu es to nezināju.

Ceļš veda garām Spridzānu mājām 
(sauktas arī par Zvanītājiem), Smiltaines 
kapiem, pāri tiltiņam pie ūdensdzirna-
vām, un pēc tam veikals un pagastmāja 
jau bija klāt. Redzu, ka pie pagastmājas 
uzvilkts Latvijas karogs un kādu duci 
vīrus ārpusē. Nemaz neaizgājis līdz vei-
kalam, steidzos atpakaļ. Pusiedams, pus-
skriedams mēģinu svilpot Dievs, svētī 
Latviju. Kad tiku pie kapiem, mani uz ve-
losipēda panāca ar šauteni bruņojies vīrs. 
Sekoja jautājumi, no kādām mājām esot? 
Kur esot vācieši? Atbildēju, ka esmu no 
Māliņiem un, ka par vāciešiem neko ne-
zinu. Padzirdējis, ka esmu no Māliņiem, 
bruņotais vīrs mani ņēma aiz apkakles 
un veda līdzi uz pagastmāju. Tur mani 
pratināja par Ribāku un ieslodzīja pasta 
telpās. Saprotams, ka vienpadsmitgadī-
gam zeņķim uznāca arī raudiens. Mājās 
bijis uztraukums, jo puika nenācis atpa-
kaļ. Kas bija noticis? Vecāmāte devusies 
mani meklēt. Un beigās mani atradusi 
ieslodzītu pagastmājā. Kad nu arī viņa 
nebija pārradusies mājās, Olgas tante 
devusies uz pagastmāju un nokļuvusi tur 
tieši tad, kad partizāni dziedājuši Dievs, 
svētī Latviju. Sekoja izskaidrošanās. Iz-
skaidrojums bija tāds, ka partizāniem 
licies aizdomīgi, mani redzot dodamies 
atpakaļ. Kad noskaidrojies, ka esmu no 
Māliņu mājām, domājuši, ka skrienu 
dot Ribākam kādu ziņu. Iespējams, ja es 
būtu mēģinājis bēgt, tad partizāns būtu 
ar mani uz vietas izrēķinājies. Tik liels 
bija naids pret Ribāku, kuru turēja par 
atbildīgu izsūtāmo saraksta sastādīšanā. 
Noskaidrojās, ka mēs nebijām vienīgie 
Saukas pagastnamā aizturētie. Pēc kāda 
laiciņa mums visiem trim atļāva doties 
mājās. Tas varēja būt noticis 25. jūnijā.

Tā, tieši tad, kad nacionālie par-
tizāni  Saukā  pārņēma  varu,  man 
bija  dažas  stundas  jāpavada  apcie-
tinājumā.

Nekādu cīņu Saukas apkārtnē nebi-
ja. Neredzējām arī sarkanarmiju atkāpjo-
ties. Īsi pirms vāciešu ienākšanas nošāva 
krejotavas vadītāju Liviju Sotaku, viņai 
pievakarē ar velosipēdu izbraucot no 
Bruģu jaunsaimniecības. Hugo onkulis 
ar tanti bija palīdzējuši viņu aizvest uz 

tuvējā kroga šķūni. Onkulis nākošajā 
dienā bija aizbraucis uz Viesīti pēc zārka 
un tad ar paša zirgu aizvedis noslepkavo-
to uz kapiem. Klusas bēres bija sarīkojusi 
piensaimnieku biedrība. Viss bijis jādara 
lielā piesardzībā, jo šāvējs bijis vietējais 
čekists Krasovskis. Vācu okupācijas 
laikā skolnieki Sotokas piemiņai viņas 
nāves vietā bija iestādījuši liepu. Šī liepa 
bija pārdzīvojusi visus padomju gadus.

Par notikušo ir arī cita versija. So-
tokai esot bijušas intīmas attiecības 
ar Ribāku. Esot zinājusi visu vietējo 
komunistu varas vīru vārdus. Tamdēļ 
viņa bijusi jānošauj, lai nevarētu šos 
vārdus atklāt vāciešiem. Šai versijai 
vietējie iedzīvotāji gan neticēja.

Sašu Ribāku pēc kāda laiciņa noķēra 
pie Daudzevas un apcietināja. Viņš vai 
nu nebija paspējis aizbēgt līdzi citiem 
komunistu līdzskrējējiem, vai arī nebija 
gribējis to darīt. Neatceros, ka būtu kas 
noteikts zināms par viņa līdzdalību pie 
izsūtāmo sarakstu sastādīšanas. Tāpat 
nezinu neko par viņa citiem grēkiem. 
Viņš gan bija tantei atklājis, ka Būku 
saimnieki esot izsūtāmo sarakstā. Tan-
te tad vēl bija paspējusi Būkas brīdināt. 
Pēc dažu mēnešu apcietinājumā vācie-
ši Ribāku nošāva. Padomju varas laikā 
Saukas kapos viņam un citiem līdzī-
giem līdzskrējējiem uzcēla pieminekli.

Visas šīs dienas neko nezināju par 
saviem vecākiem. Pēkšņi vienu vaka-
ru redzu vecākus nākot pa celīti, kas 
gar Saukas baznīcas galu veda uz Mā-
liņiem. Kas tas bija par prieka brīdi! 
Līdzko vilciena satiksme starp Jēkab-
pili un Neretu bija atjaunojusies, vecā-
ki ar mazo bānīti bija atbraukusi līdz 
Ževaldu stacijai un tad atnākuši kājām.

Pēc vāciešu ienākšanas vismaz vēl 
nedēļu vietējā Saukas veikalā, palikušās 
preces esot negribīgi pārdotas par krie-
vu rubļiem. Tās gan labprāt pārdotas 
par Latvijas latiem, kas vēl nedaudziem 
bija saglabājušies. Drīz vien Latvijas 
naudas lietošana izbeidzās, tāpat kā ce-
rība uz Latvijas valsts atjaunošanos.

Jau 17. jūlijā, tikai desmit dienas 
pēc visas Latvijas teritorijas okupēša-
nas, Hitlers nodibināja īpašu ministriju 
okupētajiem austrumu apgabaliem ar 
Alfrēdu Rozenbergu (Baltijas vācieti, 
kas savā laikā bija studējis Rīgas Po-
litehniskajā institūtā un sastāvēja Rī-
gas baltvācu korporācijā Rubonia.) kā 
tās vadītāju. Latvija, Lietuva, Igaunija 
un Baltkrievija veidoja Austrumzemi 
(Ostland) – administratīvo vienību, ko 
pārvaldīja Austrumzemes valsts ko-
misārs H. Loze (Heinrich Lohse), kam 
savukārt bija pakļauti četri ģenerālko-
misāri. Par Latvijas ģenerālkomisāru 
iecēla Dr. O. Drehsleru (Oto Heinrich 

Bērnības un pusaudža gadu atmiņas (4)
No kontrrevolucionāra līdz Saukas nacionālo partizānu cietumniekam
Noslēgums. Sākums LL558, LL559, LL561.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 17. okt., plkst. 10.00 ALB 
namā Scrabble rīts; spēlēsim Scrabble 
(latviski un angliski) visu dienu un 
ēdīsim pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Sestdien,  19.  okt., plkst. 18.00 Tā-
lavas Lielajā zālē Adelaides latviešu 
skolu 70 gadu jubilejas sarīkojums ar 
noslēguma balli.
Svētdien, 20. okt., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novusa treniņš. Pulcēsi-
mies, draudzēsimies un uzspēlēsim 
novusu!
Ceturtdien, 24. okt., plkst. 10.00 ALB 
namā Scrabble rīts; spēlēsim Scrabble 
(latviski un angliski) visu dienu un 
ēdīsim pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 24. okt., plkst. 11.00 
– 15.00, ALB namā atsvaidzināsim 
savas zināšanas un praktiski apgūsim 
iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā. 
Būs siltas pusdienas. Pieteikties LAI-
MAS birojā līdz 22. okt.
Piektdien, 25. okt., plkst. 18.00 Lai-
mīgā stunda Tālavas kafejnīcā. Va-
kariņās pildītas paprikas! Ēdiens līdz 
plkst. 19.30. Draudzīga gaisotne, drau-
dzīgas cenas. Visi mīļi gaidīti!
Sestdien, 26. okt., plkst. 9.30 Tālavā 
lekcija Vecāku un skolas loma bērnu 
attīstībā.

Sestdien,  26.  okt., plkst. 11.00 ALB 
namā Pavārmākas kurss.
Sestdien, 26. okt., plkst. 11.30 Tālavā 
Latviešu nama kooperatīva pilnsapul-
ce.
Sestdien, 26. okt., plkst. 12.15 Tālavā 
Sabiedriskā kluba pilnsapulce.
Svētdien, 27. okt., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novusa treniņš. Pulcēsi-
mies, draudzēsimies un uzspēlēsim 
novusu!
Ceturtdien, 31. okt., plkst. 10.00 ALB 
namā Scrabble rīts; spēlēsim Scrabble 
(latviski un angliski) visu dienu un 
ēdīsim pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien,  20.  okt., plkst. 11.00 – 
19. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, diev-
kalpojums.
Svētdien, 3. nov., plkst. 11.00 Kapus-
vētki Centennial Park kapsētā.

Brisbanē
Sestdien, 19. okt., plkst. 12.00 Rum-
my/zolītes/latviešu Scrabble pēcpus-
diena Latviešu namā; maksa $10.
Sestdien, 19. okt., plkst. 14.00 – 16.00 
Pienene / Latvian Language Social 
oktobra nodarbība. Šajā mēneša no-
darbībā runāsim par māju. Ar spēļu 
palīdzību mācīsimies jaunus vārdus 

kas saistīti ar mājām un tas iekārto-
jumu. Iepazīsimies ar latviešu spēka 
zīmēm kas saistās ar mājas labklājību 
un svētību un tad katrs var izgatavot 
dekoru savai mājai! Dalības maksa $5 
par bērnu vai $10 par diviem un vairāk 
bērniem. Lūdzu iepriekš pieteikties 
lai spētu nodrošināt materiālus no-
darbībai; pieteikšanās nodarbībām pa 
e-pastu marta.eiduka@gmail.com vai 
pulciņa Facebook lapā: Brisbenas Va-
lodas Pulciņš – Brisbane Latvian Lan-
guage Social. IEVĒROT MAINĪTO 
DATUMU!!
Sestdien, 26. okt., plkst. 14.00 – 16.30 
Latvieši namā koncerts Dabas miers; 
mūziķis un komponists Ivars Štubis. 
Koncertā dzirdēsiet skaisto mūziku no 
šī albuma, kā arī uzzināsiet par uni-
kālo Dabas miera komponēšanas un 
ierakstīšanas procesu. Ivars uzstāsies 
arī ar vairākām pazīstamām latviešu 
tautas dziesmām un oriģinālus aranžē-
jumus. Dabas miers albums būs pēr-
kams uz vietas ($20 – skaidrā naudā). 
Tuvāka informācija par Ivaru viņa mā-
jaslapā: https://www.ivarsstubis.com; 
ieeja $15 / $10; bērniem zem 12 gadu 
vecuma ieeja brīva.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
15. oktobris
Eda, Hedviga, Helvijs
1918. gleznotājs, arhitekts Reinis Zus-
ters.
1919. Latvijas armijas vienības pārce-
ļas pār Daugavu, ieņem Daugavgrīvu 
un Bolderāju cīņā pret bermontiešiem.
1969. latviešu rakstniece Nora Ikstena.
1979. Latvijas futbolists Māris Verpa-
kovskis.

16. oktobris
Daiga, Dinija, Dinārs
1932. pedagoģe, psihoterapeite, sa-
biedriska darbiniece, 3x3 kustības aiz-
sācēja Līga Ruperte.

17. oktobris
Gaits, Karīna, Gaitis
1884. viens no starptautiski zināmā-
kajiem latviešu virsniekiem, latviešu 
strēlnieks, stratēģis, taktiķis, militā-
rais teorētiķis Lkok Voldemārs Ozols.
1932. ALT aktrise Maija Ozoliņa.

18. oktobris
Rolands, Rolanda, Ronalds, Erlends
1889. pulkvedis Žanis Magnus Jo-
merts (deportēts 1941.g., miris ieslo-
dzījumā 1942.g.).

19. oktobris
Elīna, Drosma, Drosmis

1956. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Anda Banikosa.

20. oktobris
Leonīda, Leonīds
1929. dibināta studenšu organizācija 
Konkordija Zintiniece.
1944. Otrais Pasaules karš: atjauno-
ta dzelzceļa satiksme starp Rīgu un 
Maskavu.

21. oktobris
Urzula, Severīns
1899. publicists, Latvijas Sabiedrisko 
lietu ministrs Alfreds Bērziņš.  ■

Drechsler), kam savukārt bija pakļauti 
seši novadu (Gebiet) komisāri. Par Jelga-
vas novada komisāru (Gebietskommisar 
von Mittau) iecēla brīvkungu Valteru 
Eberehardu fon Mēdemu. Jelgavas no-
vadā ietilpa Bauskas, Jelgavas, Jēkabpils 
un Tukuma apriņķis un Jelgavas pilsēta.

Atmiņā saglabājusies tā laika popu-
lārā parodija par H. Lozes, O. Drehsle-
ra un fon Mēdema ierašanos Latvijā. 

Iekš Dīna stāv Šteiben, no tā izkāpj 
trīs vīr,

Tie braukuši uz Bauerland iekasēt īr.
Tas pirmais, kas izkāpj, ir Heinrich 

fon Los.
Tas domā, ka Lettland ir slaucama 

gos.
Tas otrais, kas izkāpj, ir baron fon 

Drek.
Tas dos mums prūš kultūr, mēs eier 

un špek.
Tas trešais grāf Mēdem ar hemeroid 

slims.

Tas domā, ka Kūrlandē prūši tik 
dzims.

Ak, latvieš taut, tas prieks un tas gods
Par septiņsimt gadiem jums atkal ir 

dots.
Jūs esat bešlāgnāmt un turiet sev 

Maul, 
Mēs ēdīs to mīkstum, jūs grauzīs to 

kaul.
Šteiben bija kuģis, ar kuru Latviju 

atstāja vācu repatrianti.
Guntars Saiva

Laikrakstam „Latvietis“

Bērnības un pusaudža ...  (4)
Turpinājums no 14. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2019. gada 16. oktobrī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 14. oktobris.
€1 = 1,63250 AUD
€1 = 0,87983 GBP

€1 = 1,75290 NZD
€1 = 1,10310 USD

Kanberā
Sestdien, 26. okt., plkst. 13.00 DV sa-
iets ar pusdienām Immanuel Baznīcas 
zālē Lyons.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 18. okt., plkst. 18.00 Viol-
nieces S. Kirsanovas, čellista J. Lau-
ra un pianista K. Olszewski koncerts 
Latviešu ciemā.
Sestdien, 19. okt., plkst. 11.00 Vana-
džu sanāksme Latviešu ciemā.
Sestdien,  19.  okt., plkst. 19.00 The 
Ian Potter Southbank Centre, 43 Sturt 
Street. Melburnas Universitātes jau-
najā mūzikas konservatorijas ēkā, 
Hanson Dyer Hall (3. stāvā) koncerts; 
piedalās Sofija Kirsanova – vijole, Jā-
nis Laurs – čells un pie klavierēm – 
Konrad Olszewski. Ieeja bez maksas. 
Programmā: A. Kalējs Tokāta vijolei 
solo Op.40, R. Kalsons Sonāte vijolei 
un klavierēm, J. Ķepītis Dienvidu ski-
ces, J. Mediņš Skabarga, J. Mediņš 
Klavieru trio Nr.1 (1931), M. Einfelde 
Klavieru trio Nr.2 (2017) – pirmatska-
ņojums Austrālijā.
Svētdien, 20. okt., plkst. 13.00 Baltie-
šu festivāls Somu namā, 119 Pier St., 
Altona. Igauņu, latviešu, lietuviešu un 
somu mūzika un dejas. Ieeja $15.
Ceturtdien, 24. okt., plkst. 11.00 The 
Ian Potter Southbank Centre, 43 Sturt 
Street. Melburnas Universitātes jau-
najā mūzikas konservatorijas ēkā 
Prudence Meyer Hall (5.stāvs) Sofijas 
Kirsanovas lekcija / prezentācija (lec-
ture recital), kur viņa stāstīs par sava 
pētījuma projekta plāniem un spēlēs 
fragmentus no koncerta.
Piektdien, 25. okt., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 26. okt., plkst. 11.00 Latvie-
šu Savstarpējās Palīdzības Biedrības 
(Latviešu ciema) pilnsapulce Latviešu 
ciemā.
Sestdien,  2.  nov., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 27. okt., plkst. 11.00 Ticības 
Reformācijas svētki, dievkalpojums 
Sv. Krusta baznīcā. Kalpos prāv. Jānis 
Priedkalns.
Svētdien,  27.  okt., plkst. 12.00 
Sv. Krusta baznīcas zālē DRAUDZES 
PILNSAPULCE pēc dievkalpojuma.

Pertā
Svētdien,  27.  okt., plkst. 13.00 Lat-
viešu namā LAAJ atbalstīts referāts: 
Baiba Martinsone no Latvijas – Ve-
cāku un skolas loma bērnu vispusīgās 
attīstības veicināšana bilingvālisma 
kontekstā.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.

Sidnejā
Sestdien,  19.  okt., plkst. 11.30 Divi 
referāti Latviešu nama Mārtiņa Siliņa 
zālē. LAAJ atbalstīts referāts: Baiba 
Martinsone no Latvijas – Vecāku un 
skolas loma bērnu vispusīgās attīstī-
bas veicināšana bilingvālisma kontek-
stā; Māra Moore stāstīs par LVA di-
asporas skolotāju semināru, kas notika 
Latvijā šī gada jūlijā.
Svētdien, 20. okt., plkst. 13.00 Sidne-
jas Latviešu namā Sidnejas Latviešu 
vīru kora 63 darbības gadu koncerts 
Pie tēvu zemes dārgās; diriģente un 
mākslinieciskā vadītāja Daina Jaun-
bērziņa, viesdiriģents Ivars Štubis; 
Ingrīda Šakurova (klavieres), Daina 
Kaina (vijole). Ieeja $30, skolniekiem 
bez maksas. Bietes rezervējamas SLB 
grāmatnīcā; tālr. 02 97448500.
Sestdien, 2. nov., plkst. 12.00 pusdie-
nas DV namā.
Sestdien, 2. nov., plkst. 13.30 Latvie-
šu namā Sidnejas Latviešu teātra izrā-
de Tirgus Ļembasts.
Svētdien, 3. nov., plkst. 17.00 Latvie-
šu namā Sidnejas Latviešu teātra izrā-
de Tirgus Ļembasts.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 20. okt., plkst. 10.00 Kapus-
vētki latviešu kapos.
Svētdien, 27. okt., plkst. 10.00 Refor-
mācijas svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
Svētdien, 3. nov., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 20. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 27. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē

Latvijā
Trešdien,  16.  okt., plkst. 16.00 Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 
ātrijā (1. stāvā) tiks atklāta izstāde 
Nosargāt brīvību. Lielbritānijas mi-
litārais un diplomātiskais atbalsts 
Latvijai 1918.–1920. gadā. Tā tapusi 
sadarbībā ar vēsturniekiem un atmi-
ņas institūcijām Latvijā un Lielbritā-
nijā, un sniegs bagātīgu ieskatu agrāk 
neredzētos foto materiālos par diplo-
mātijas un militāro vēsturi, Latvijas 
Neatkarības karu, kā arī britu un lat-
viešu karavīru ikdienas gaitām. Izstā-
de būs skatāma līdz 20. novembrim. 
Ieeja bez maksas.
Piektdien, 18. okt., plkst. 19.00 Kul-
dīgas Kultūras centrā Liepājas Simfo-
niskais orķestris (LSO) koncertēs ar 
vijolnieci Vinetu Sareiku. Programmā 
Semjuela Bārbera Vijolkoncerts. Diri-
ģents Gintars Rinkevičs.
Sestdien,  19.  okt., plkst. 12.00 Jau-

nās mūzikas festivālu ARĒNA šogad 
atklās KONCERTCEĻOJUMS AR 
TROLEJBUSU no pieturas Katedrā-
le Brīvības bulvārī 23. Pie tā stūres 
būs komponists Andris Dzenītis, kurš 
klausītājus aizvedīs uz trim koncer-
tiem Pirmais no tiem būs Elizabetes 
Balčus (flauta, balss, elektronika) 
performance AIZLIEGTAIS AUG-
LIS plkst. 12.30 klubā The Mill. Tālāk 
ARĒNAS trolejbuss vedīs klausītājus 
uz Žaņa Lipkes muzeju, kur plkst.14:30 
notiks kolektīvās improvizācijas un 
meditācijas stunda SAPŅU SKAŅU 
DARBNĪCA ar neparasto skaņu ek-
spertu, komponistu Jēkabu Nīmani, 
Marinu Gribinčiku un skaņu arhitektu 
Maksimu Šenteļevu. Šī radošā izrāde 
notiks divreiz arī plkst.12:30. Trešajā 
koncertceļojuma pieturā Rīgas Refor-
mātu baznīcā plkst. 17.00 tiksimies 
ar džeza trio AUZIŅŠ, ČUDARS & 
ARUTYUNYAN, kuri pirmatskaņos 
Krista Auznieka jaundarbu SIRDS 
KATEDRĀLE elektriskajai ģitārai, 
saksofonam un perkusijām.
Sestdien, 19. okt., plkst. 18.00 Liepā-
jas koncertzālē Lielais dzintars Lie-
pājas Simfoniskais orķestris (LSO) 
koncertēs ar vijolnieci Vinetu Sareiku. 
Programmā Semjuela Bārbera Vijol-
koncerts. Diriģents Gintars Rinkevičs.
Pirmdien, 21. okt., plkst. 17.00 Latvi-
jas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ātri-
jā (1. stāvā) ekskursija izstādē Nosar-
gāt brīvību. Lielbritānijas militārais 
un diplomātiskais atbalsts Latvijai 
1918.–1920. gadā Lielbritānijas vēst-
nieka Latvijā Kīta Šenona vadībā.
Piektdien, 25. okt., plkst. 19.00 mu-
zeja un pētniecības centra Latvieši 
pasaulē pasākums Anglijas latvietis 
virzienā no augšas uz apakšu Kalēju 
ielā 57, 1. stāvā. Vakara gaitā tiksi-
mies ar Ziemeļanglijā dzīvojušajām 
rokdarbniecēm Ilonu Uskalis un Ritu 
Jefimovu, ar ko kopā pētīsim Anglijas 
latviešu tautastērpus un rokdarbnieču 
rosību, tos gatavojot.
Piektdien, 25. okt., Modes muzejā 
(Rīgā, Grēcinieku ielā 24) durvis ap-
meklētājiem vērs muzeja jaunā izstāde 
Dāma krinolīnā. Tā tapusi sadarbībā 
ar Aleksandra Vasiļjeva fondu un at-
klāj krāšņo 19. gs. vidus tērpu noslē-
pumus.
Svētdien, 27. okt., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
(bez kafijas galda) Metodistu baznīcā, 
Akas ielā 13, Rīgā.
Sestdien, 2. nov., plkst. 16.00 Veļu lai-
ku dzeja un dziesmas ar Svētes diev-
turu piedalīšanos E.Birznieka-Upīša 
muzejā Tukuma novada Zentenes pa-
gasta Dzirciema Bisniekos. 1.baltu die-
nas Tukumā ietvaros.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


