
Pārcelti!
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 

Otrdien, 31. martā, 
XII Latvijas Skolu jau-
natnes dziesmu un deju 
svētku rīcības komiteja, 
izvērtējot Svētku rīkotā-
ja – Valsts izglītības un 
satura centra – piedāvā-

tos scenārijus, pieņēma lēmumu pār-
celt tos uz 2021. gada vasaru. Rīcības 
komiteja uzklausīja Svētku izpilddi-
rektori Agru Bērziņu un Svētku ope-

ratīvās vadības grupas vadītāju ģene-
rāli Arti Velšu. Jautājumu par Svētku 
pārcelšanu uz 2021. gada vasaru skatīja 
arī Dziesmu svētku padome, piekrītot 
rīcības komitejas lēmumam.

„Svētku rīkošanā svarīgākais ir sa-
biedrības, jo īpaši dalībnieku drošības 
jautājums. Covid-19 neprognozējamā 
epidemioloģiskā attīstība un ārkārtējā 
situācija Latvijā un pasaulē ievieš bū-
tiskus ierobežojumus un izmaiņas visās 

sabiedrības funkcionēšanas jomās. Rīcī-
bas komiteja šodien pieņēma vienprātīgu 
lēmumu pārcelt svētkus uz nākamā gada 
vasaru, ņemot vērā gan medicīniskos, 
gan cilvēkresursu, gan organizatoris-
kos aspektus, tajā pašā laikā respektējot 
dziesmusvētku tradīcijas nepārtrauktības 
nozīmi. Ceram, ka šī ziņa neskumdinās 
potenciālos dalībniekus, bet ļaus noska-

2020. gada 2. aprīlī 
Edgars  Rinkēvičs pie-
dalījās NATO ārlietu 
ministru videokonferen-
cē, kurā tika pārrunāti 
NATO sabiedroto soļi, 

sniedzot savstarpēju atbalstu Covid-19 
pandēmijas pārvarēšanā. Ministri 
augstu novērtēja līdz šim īstenotos 
pasākumus, tostarp gaisa transpor-
ta atbalstu un aprīkojuma piegādes, 
kas demonstrē sabiedroto solidaritāti. 
Vienlaikus tika pausta apņemšanās 
īstenot vēl aktīvāku koordināciju, iz-
mantojot NATO mehānismus.

Ministri bija vienisprātis, ka Ali-
ansei ir jāturpina pildīt pamatuzde-
vums – nodrošināt pārliecinošu kolek-
tīvo aizsardzību un atturēšanu. NATO 
Spēku Eiropā virspavēlnieks ģenerālis 
Tods Volterss informēja ministrus, ka, 
neraugoties uz piesardzības pasāku-

miem Covid-19 izplatības ierobežoša-
nai, Alianses spēki saglabā gatavību 
nodrošināt ātru un efektīvu atbildi uz 
jebkuru izaicinājumu.

Tāpat tiek nodrošināta NATO po-
litisko lēmumu pieņemšanas procesa 
nepārtrauktība, lai stiprinātu drošību 
kā austrumu, tā dienvidu virzienā. Sa-
nāksmes laikā ārlietu ministri pieņēma 
būtiskus lēmumus par plašāku sabied-
roto iesaisti cīņā pret starptautisko tero-
rismu, tostarp sniedzot atbalstu Irākas 
spēkiem cīņā pret ISIL. Tika lemts par 
jauniem pasākumiem sadarbības vei-
cināšanai ar Alianses partnervalstīm – 
Ukrainu un Gruziju –, kā arī tika uz-
sākts pārdomu process, kurā ar NATO 
ģenerālsekretāra nominētu ekspertu 
atbalstu tiks diskutēts par Alianses po-
litiskās dimensijas stiprināšanu.
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„Purple Hen“ (Lillā vista) vīnotavas vīnu lauki Filipa salā, Viktorijā. Skat. rakstu 5. lpp.
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NATO ārlietu ministri tiekas
Pārrunā Alianses lomu Covid-19 krīzes pārvarēšanā
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Vīruss mums ir aiz-
vēris daudzas durvis, 
bet plaši atvēris vismaz 
vienas jaunas, un pa tām 
brašā solī ienāk attālinā-
tā mācīšanās Austrālijas 
latviešu skolās.

Šīs durvis jau bija pavērušās se-
nāk, mums ir bijuši labi aizsākumi, kā 
piemēram Adelaidē, kur mums pirms 
dažiem gadiem caur Skype pievieno-
jās skolēns no Jaunzēlandes. LVA uz-
sāktais tālmācības projekts Classflow 
vidē, kur skolēnus māca Latvijas sko-
lotāji attālināti. Classflow projektā pie-
dalās skolēni arī no tādām vietām, kur 
nav skolas, piemēram, no Kanberas.

Bet šodien pirmo reizi Adelaides 
un arī Austrālijas vēsturē visa skola 
mācījās attālināti.

Visas klases, sākot no četrgad-
niekiem līdz pat vidusskolai, noturēja 
stundas attālināti. Uz skolu šosestdien 
atnāca 95% bērnu un, gribot negribot, 
viņiem līdzi arī vecāki. Spēļu grupai 
vadītāja Ļena Rumpe  nosūtīja saites 
vecākiem, bērni palika mājās.

Te ir labi padomi no Latviešu 
valodas aģentūras vecākiem: https://
maciunmacies.valoda.lv/; ko darīt 
ar bērniem mājās viņiem piemērotā 
laikā, to var lejuplādēt no šejienes: 
https://maciunmacies.valoda.lv/maci/
diasporai-un-imigrantiem#4tab

Paši skolotāji par to stāsta
Dace  Freija (sagatavošanas klase), 

lietoja „Zoom“ un „Classflow“; mani ma-
zulīši bija visu stundu! Ļoti labi sanāca!!! 

Iveta: Cik daudz vecākiem bija jā-
piedalās?

Dace Freija: Manas klases vecāki 
bija visu laiku, jo apguva visas jaunās 
lietas..., bet uzmanība likās, ka bija 
diezgan laba.

Fotogrāfijā redzams skolotājas Daces 
datora ekrāns, kur viņa ir kopā ar savu 
sagatavošanas klasi. Ievērojiet, kāds ir 
skolotājas darba istabas fons, ko bērni 
redz ekrānā. Ne tikai skolas dienā, bet arī 
attālinātā stundā skolotāja un skolēni ir 
gatavi darbam, pat skolas krekli mugurā.

Skolotāja Viz-
ma Boag (5-7 kla-
se), lietoja Zoom un 
Seesaw: Līga (10 
gadi) teica, ka 60 
minūšu garā stunda 
ātri pagāja. Jutās kā 
10 minūtes. Skol-
niece Līva neļāva 
mammai piedalī-
ties, jo viņai patīk 
būt patstāvīgai.

Skolotāja Ilga 
Vasele (vidussko-
la) lietoja Skype; 
plkst. 12.10: Ta-
gad tikai beidzām, 

sāku 9.00 divās grupās – pa valodas 
līmeņiem. Ļoti labi gāja – entuziasms 
bija 100% ar uzviju! 8. klases skolē-
niem patika rakstīt! Varēju jautāt jeb-
ko par šajā ceturksnī mācīto, viss tika 
entuziastiski, rakstiski atbildēts!

Skolotāja Zinta Docherty (2. kla-
se) lietoja Zoom un Edmodo: Mēs iz-
mantojām gandrīz veselu stundu. Man 
pietrūka ko darīt, jo saīsināju formā-
tu! Bija jāatkārto darbus!

Praktiskā puse
Skolas pārzine Mārīte Rumpe: Ne-

noliedzami, attālināti mācoties, bērni 
vieglāk „aizpeld“ savā pasaulē – sevišķi 
mazie, tāpēc nebaidieties dot viņiem arī 
rakstīšanu, kaut vai 5 vārdus pa stundu, 
bet lai uzraksta. Es „MS Word“ izman-
toju kā tāfeli un bērni varēja pareizi 
ierakstīt burtnīcās to, ko pārrunājām. 
Jāpadomā, kā lietot „screen sharing“, 
un jāsagatavo iepriekš ieskanētas grā-
matu lappuses. Mēs mēģinājām arī rādīt 
grāmatas kameras priekšā, bet kvalitāte 
nav pietiekoši laba. Jāpadomā par ap-
gaismojumu, lai skolotāja seju var labi 
redzēt. Jāiedibina kārtība, ka skolēni 
paceļ roku, kad grib ko teikt, un pagaida 
savu kārtu, lai visi nerunā vienlaicīgi.

Kas pietrūkst
Skolotāja Ilga Vasele (vidusskola): 

Tomēr pietrūkst brīvstundas kafejnīcā 
ar pīrāgiem, smalkmaizītēm un kafiju.

Skolotāja Dace Freija (sagatavoša-
nas klase): Pietrūka visas skolas kopī-

Durvis ir vaļā, nāciet iekšā
Vai pareizāk būtu teikt – ejam ārā! – virtuālajā pasaulē!

guma sajūta, kad mēs pulcējamies no 
rīta uz Tēvreizi un dziedam Latvijas 
himnu skolas noslēgumā.

Iveta: Kā jums liekas, kā vecā-
kiem, kuriem ir vairāki bērni skolā, ka 
katram skolotājam ir cita tehnoloģija? 
Cik daudz tas traucē?

Skolotāja Daila  Mohr (4. klase): 
Netraucē. Tas arī notiek austrāļu skolā.

Ieteikumi vecākiem
Bērniem būtu labi, ja ir austiņas, 

istaba bez trokšņiem, un lai neviens ne-
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Skolotājas Daces datora ekrāns, kur viņa ir kopā ar savu sagatavošanas klasi. 
Augšā kreisā pusē skolotāja Dace Freija.
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Klases attālinātā stunda – Kārla (4 gadi).
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Pie Valsts 
p r e z i d e n t a 
Egila  Levita  ir 
vērsusies Nacio-
nālā elektronis-
ko plašsaziņas 

līdzekļu padome, Latvijas Žurnālistu 
asociācija un Latvijas Preses izdevēju 
asociācija, vēršot uzmanību uz nepie-
ciešamo atbalstu medijiem laikā, kad 
valstī izsludināta ārkārtēja situācija 
saistībā ar koronavīrusa Covid-19 iz-
platības ierobežošanu.

Ārkārtējā situācija valstī ir krasi 
izmainījusi ne tikai valsts ekonomisko 
darbību un iedzīvotāju ikdienas para-
dumus, bet arī radījusi izaicinājumus 
informatīvajai telpai. Valsts prezidents 
ir pārliecināts, ka šajā ārkārtējā situ-
ācijā ir nepieciešams īpašs atbalsts 

Latvijas medijiem.
„Krīzi nav iespējams pārvarēt, 

un sabiedrība nevar saskaņoti rī-
koties, ja cilvēkiem nav pietiekoši 
daudz uzticamu informācijas avotu 
un ja viņi pakļaujas pieaugošajai 
dezinformācijai. Latvijas nopietnie 
mediji šobrīd cenšas profesionāli 
un atbildīgi darīt savu darbu. Žur-
nālisti nav dīkstāvē, bet tieši pretē-
ji – strādā vairāk nekā ikdienā, taču 
ekonomiskās situācijas dēļ medijiem 
ir zuduši reklāmas ienākumi,“ pauž 
E. Levits.

Valsts prezidents uzskata, ka val-
dībai jau tagad ir jāpieņem lēmumi, kā 
pēc iespējas efektīvāk atbalstīt medi-
jus atbilstoši to nozarēm.

LV prezidenta kanceleja
31.03.2020.

Cienījamie draugi 
un kolēģi visā pasaulē!

Lielākā daļa no 
mums ir varējuši sevi 
saukt par laimīgiem, 
jo neesam izjutuši kara 

briesmas un ar tām saistītās bailes par 
savām un savu līdzcilvēku dzīvībām.

Tomēr, kā izskatās, esam nonākuši 
situācijā, kur nav jābūt karam, lai dzī-
ve un visa pasaule strauji mainītu savu 
ierasto virzienu.

PBLA ir vienmēr strādājusi cēlu 
un vienojošu mērķu labā, tā, arī šo-
brīd, kad pasauli ir pārņēmis Covid19 
vīruss.

Tā saka, ka grūtības esot tas brīdis, 
kad cilvēki parādot savu īsto seju. To 
pašu var teikt gan par indivīdiem, gan 
organizācijām.

PBLA pārstāvniecība Rīgā arī šinī 
brīdī ir tas punkts, ar kuru sazinās; aiz-
vadītajā mēnesī ikviens, kas esam Rīgā 
uz vietas, ir saņēmuši telefona zvanus, 
īsziņas un elektroniskā pasta vēstules. 

Tas, ka valsts vadītāji arī šobrīd mūs 
novērtē kā drošu un uzticamus sabied-
rības partneris, ir signāls, ka strādājam 
vienoti un visas tautas labā.

Šādā kontekstā arī tapa manis pa-
gājušā nedēļā parakstītā vēstule mūsu 
valdībai, kas ir tikai un vienīgi PBLA 
solidaritātes apliecinājums šai kritis-
kajā laikā viņiem un tam darbam, ko 
viņi dara, lai nosargātu Latvijas cilvē-
ku dzīvības un darītu iespējamo, lai 
glābtu krīzes skarto saimniecību.

Tāpat kā ikviens cilvēks un valsts 
ir gatava uzņemties šai kritiskajā laikā 
zināmus upurus, tā to ir gatava PBLA, 
citiem vārdiem, šī vēstules ideja, nedz 
arī teksts, nav, lai atņemtu kādam pro-
jektam līdzekļus, bet apliecinātu šai 
kritiskajā laikā vienotību ar valsti un 
tās vadību.

Turpinām strādāt.
Ar  patiesu cieņu,

Kristīne Saulīte,
Pasaules brīvo latviešu apvienības 

priekšsēde

PBLA turpina strādāt
Atklāta vēstule

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Pirms 12 gadiem pa-

sauli pāršalca dižķibele, 
jeb globālā finanšu krī-
ze. Šodien pasaulē ir jau-
na krīze – dižsērga. Nav 
vērts te minēt skaitļus, jo 

tie katru dienu kāpj. Un pamatīgi.
Dižsērgas specifika ir tāda, ka 

cilvēkiem jāpaliek mājās, un slēgtas 
kultūras un izglītības iestādes. Ņemot 
vērā un apvienojot šos abus apstākļus, 
ir radušās daudzas un dažādas iespējas 
baudīt kultūru un izglītību no mājām. 
To visu padara iespējamu modernais 
komunikācijas brīnums – internets.

Ja vēl pirms pāris nedēļām komer-
ciāli un autortiesību apsvērumi stingri 
ierobežoja piedāvājumu internetā, tad 
tagad varētu teikt, ka slūžas vaļā. Te-
ātri piedāvā noskatīties savu klasiku 
bez maksas; latviešu filmas pieejamas 
gan bez maksas, gan ar maksu; Jaunā 
Rīgas teātra aktieri katru dienu lasa 
kādu stāstu; Latvijas Nacionālā biblio-
tēka palaidusi savu digitālo krājumu 
brīvai pieejai.

Bibliotēkas digitalizētie periodi-
kas un grāmatu krājumi pieejami viet-
nēs periodika.lv un gramatas.lndb.
lv. Līdz šim abi krājumi bija pilnībā 
skatāmi pašā bibliotēkā – vienalga, vai 
ar bibliotēkas datoru, vai pats ar savu 
datoru, kurš pieslēdzies bibliotēkas 
Wi-Fi tīklam. Ārpus bibliotēkas bija 
ierobežojumi dēļ autortiesībām. Bet 
tagad viss ir pieejams visur.

Agrākie ierobežojumi dažreiz likās 
ļoti īpatni. Piemēram, kādas autortiesī-
bas aizsargāja 1944. gada oficiālo Rīgas 
telefona abonentu sarakstu? Jūs būsiet 
priecīgi dzirdēt, ka tagad to var šķirstīt 
no jebkurienes pasaulē. Bet lejuplādēt 
vēl arvien nevar. Toties 1943. gada Ze-
mes pašpārvaldes, pašvaldību, organi-
zāciju un uzņēmumu Adresu grāmata 
biju (un vēl ir) brīvi pieejama, un lejup-
lādējama kā PDF fails.

Dižsērga plosīsies vēl kādu laiku. 
Cerams, ka tad, kad tā rimsies, vēl 
pastāvēs iespējas plašāk baudīt mūsu 
kultūras bagātību no mājām.

GN

PBLA aicinājums
Ārkārtas situācijas laikā apzināt tautiešu vajadzības Latvijā un pasaulē

Šai krīzes laikā, kad daudzi cilvēki 
steidzas pirkt sausās zupas, rīsus, pas-
tu un tualetes papīru, mēs ne vienmēr 
iedomājamies par to, ka nepieciešamī-
ba sociāli attālināties daudziem var ra-
dīt pavisam citas, ar iztikas nepiecie-
šamību nesaistītas problēmas. Lai arī 
mēs, latvieši, kā tauta esam pazīstami 
kā atturīgi un pat vēsi, arī mums var 
pienākt brīdis, kad jūtamies vientuļi. 
Iespējams, ka tad, kad izdzīvošanai 

nepieciešamās lietas ir daudzmaz no-
drošinātas, svarīgākā ir vēlme ar kādu 
parunāties.

Ikvienam no mums ir savs indivi-
duālo paziņu loks, un tagad, kad mums 
visiem ir laiks un iespēja apstāties (kaut 
arī piespiedu kārtā), paņemsim tālruni 
vai arī datoru un apzvanīsim gan savē-
jos, gan arī tos, par kuriem zinām, ka 
viņi šobrīd jūtas vieni un vientuļi.

No savas puses PBLA birojs ir ap-

zvanījis vairākus mums zināmos tau-
tiešus, kuri ir pārcēlušies uz dzīvi Lat-
vijā. Ja jums vai jūsu organizācijām ir 
zināmi kādi vientuļi uz Latviju pārcē-
lušies tautieši, un viņiem būtu vajadzī-
ga saziņa – pārtikas preces, zāles vai 
arī vienkārši sarunas, tad lūdzu raks-
tiet mums uz e-pastu pbla-latvija@
pbla.lv, un mēs, PBLA ļaudis Rīgā, 
centīsimies palīdzēt.

PBLA pārstāvniecība

Prezidents par Latvijas medijiem
„Šī brīža ārkārtas situācija pieprasa valdības atbalstu“
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staigā gar aizmuguri un nenovērš uzma-
nību. Ir labi, ka mazajiem bērniem līdz 
3. klases vecumam klāt ir arī vecāki.

Skolotājiem ir jābūt drošiem lietot 
to tehnoloģiju, ko viņi ir izvēlējušies, 
vai tas ir Zoom, vai kas līdzīgs, vai tie 
ir e-pasti, vai darba lapas aizsūtītas pa 
parasto pastu; galvenais, lai kaut kas 
iet uz priekšu.

Skolēnu viedokļi
Kristiāna (10 gadi): Man patika, 

ka nevajadzēja celties agrāk uz skolu, 
un ka stundas bija īsākas. Nepatika, 
ka nebija draugi ar ko spēlēties starp-
brīdī. Pīrāgus mājās cep mamma, šo-
dien iztiku bez kafejnīcas pīrāgiem.

Edijs (6 gadi): Šodien mācījāmies 
Raiņa dzejoli „Tracis“ – „Mazs zaķī-
tis, mazs kaķītis...” Man gan labāk pa-
tīk iet uz īsto skolu.

Antra (7 gadi): Patika, ka viss 
darbojās, kā vajadzēja. Nepatika – ne-
kas!

Zane (5 gadi): Patika! Klausīties 
par burtiem un viss cits! Nepatika, ka 
stunda beidzās.

Ēriks (9 gadi): Nodziedāja himnu 
viens pats, jo citādi skolas diena nevar 
kārtīgi beigties.

Iveta: Kā gāja tēviem, ka bērni 
negāja uz latviešu skolu, bet palika 
mājās? Tēvi, kas parasti paliek mājās 
vieni paši sestdienas rītos.

Pirmais tēvs: Pielāgojas situācijai, 
kā ir, tā jādzīvo.

Otrais  tēvs: Palika drusku sku-
mīgs, kad es paziņoju, ka mums būs 
vajadzīgi visi 4 datori/planšetes, un ka 
viņš nedrīkstēja nekādu streaming, ne 
Netflix, ne mūziku. Bet tad aizgāja uz 
garāžu pastrādāt koku darbus. Māja 
bija aizņemtas arī visas istabas, citur 
jau viņam nebija kur palikt.

Trešais tēvs: Ko citu padarīsi – es 
tīrīju māju.

Kas notiek citur pasaulē? Mel-
burnas skolā šodien notika skolotāju 
sapulce, kā labāk turpināt strādāt un 
Sidnejas skola arī interesējas par at-
tālināto mācīšanos. Interesanta piere-
dze ir Bostonas skolai Amerikā – viņu 
stundas notiek katru dienu, dienas vidū 
pa pusstundai. Kāds no skolotājiem tad 
lasa grāmatas kopā ar bērniem.

Mēs neesam vieni – visā pasaulē 
diasporas skolas saskaras ar vieniem 
un tiem pašiem izaicinājumiem. Lat-
vijas Izglītības un Zinātnes Ministrija 
meklē jaunas iespējas un jautā skolām, 
kāds atbalsts būtu vajadzīgs. Lūdzu 
ziņojiet man, ja ir kādas konkrētas va-
jadzības vai idejas!

Iveta Leitase,
LAAJ Izglītības (Skolu un 

Ārpusskolas) nozares vadītāja
Laikrakstam „Latvietis“

Ar nožēlu paziņojam, 
ka mums pagaidām ir jā-
atliek mūsu darbnīcas, 
kuras bija paredzētās no-
turēt š.g. maijā Melbur-
nas Latviešu namā.

Ceram tās noturēt šo-
gad vēlāk līdzīgā formātā kā līdz šim, 
kad divas dienas no vietas daiļamatnie-
ki dalīsies ar savu māku, būs iespēja no-
vērot, pašiem priekšmetus pagatavot un 
laiku pavadīt radošā, latviskā gaisotnē!

Šogad mums ir pieteiktas sekojošās 
darbnīcas: alvas liešana, balto darbu 
izšūšana, drukāšana, keramikas daiļ-
rade, koka un ādas paliktnīši, pērlīšu 
karekļi, prievīšu aušana, rotu kalšana.

Bagātīgs un daudzpusīgs klāsts; 
paziņosim, kad jaunie datumi būs no-
sprausti!

Sāciet jau laikus padomāt, kurās 
vēlaties piedalīties!

Anda Banikos
Laikrakstam „Latvietis“

Latviešu Daiļamatnieku Apvienība Austrālijā
2020. g. maija darbnīcas atliktas
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Durvis ir vaļā, nāciet iekšā
Turpinājums no 2. lpp.

Ēriks (9 gadi) klasē.
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Ēriks ir izgājis uz „breakout room“, 
lai lasītu kopā ar skolotāju Irēni.
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ņoties svētkiem ar jaunās izglītības plat-
formas „Tava klase“ starpniecību. Tā būs 
iespēja izdejot un izdziedāt arī Dziesmu 
un deju svētku repertuāru,“ akcentē izglī-
tības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

„Svētku rīkotāju komanda jau ir uz-
sākusi darbu, lai precizētu ar Svētku pār-
celšanu saistītos organizatoriskos jautā-
jumus. Dziesmu un deju svētki ir milzīgs 
mehānisms ar daudzām būtiskām sa-
stāvdaļām – mākslinieciskās program-
mas un to aktualitāte pēc gada, skašu rī-
košana un nolikumi kontekstā ar Svētku 

pārcelšanu, valsts dotācijas pārdale, no-
rišu vietu pieejamība u.c. Visus procesā 
iesaistītos par detaļām informēsim līdz 
mācību gada noslēgumam. Šobrīd vēlos 
pateikties visiem dalībniekiem, kas cītīgi 
gatavojušies svētkiem – līdz šim skatēs 
redzētais pārliecina ar augsto mākslinie-
cisko sniegumu, pedagogiem, vecākiem, 
pašvaldībām un rīkošanā iesaistītajiem 
par līdz šim paveikto,“ stāsta Svētku iz-
pilddirektore Agra Bērziņa.

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un 
jauniešu kultūras un mākslas svētki, kas 
apliecina, ka senās latviešu dziedāšanas, 
dejošanas un muzicēšanas tradīcijas tiek 

turpinātas un turētas godā. Ar dziesmu 
un deju svētkiem saistītā bērnu un jaunie-
šu mākslinieciskā jaunrade noris kultū-
rizglītības pulciņos un kolektīvos – koros, 
deju kolektīvos, pūtēju orķestros, maza-
jos mūzikas kolektīvos, tautas mūzikas 
ansambļos, vizuālās un lietišķās mākslas, 
kā arī teātra mākslas kolektīvos un bērnu 
un jauniešu folkloras kopās. XII Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svēt-
ku rīkotājs – Valsts izglītības un satura 
centrs. Svētku lieldraugs – Swedbank.

Inga Vasiļjeva, 
XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētku Sabiedrisko attiecību vadītāja,
2020. gada 31. martā

Pārcelti!
Turpinājums no 1. lpp.
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Maira Vītola ar vīru Riku Leisiju 
(Rick Lacey) 2001. gadā nopirka pli-
ku, bet vīnogu dārzam ideālu zemi Fi-
lipa salā netālu no Melburnas. Paši sa-
viem līdzekļiem un spēkiem izveidoja 
veiksmīgu skaistu vīnotavu, kur ražo 
izcilus apbalvotus vīnus. Paši stādīja, 
paši audzēja, paši būvēja, paši brūvēja, 
paši tirgojās, paši rīkoja mūzikas va-
karus. Vīnotavu nosauca vietējā put-
niņa vārdā – Purple Hen (Lillā vista).

Austrālijā rudens. Marts šogad, 
tāpat kā katru gadu, vīnotavā ir inten-
sīvākais darba laiks. Vīnogas nogata-
vojušās, tās jānolasa. Dārzā ir dažādas 
vīnogu šķirnes – gan agrākas, gan 
vēlākas, ar dažu dienu atstarpi. Kādu 
četru nedēļu laikā visas vīnogas ir jā-
nolasa. Šogad tāpat kā parasti kādi 10 
lasītāji pa dienu lasa vīnogas, vakaros 
taisa vīnu. Vīnu taisa tāpat, kā tas tūk-
stošiem gadus taisīts!

Rudenī pirms pāris gadiem 
Kristaps Mednis strādāja vīnotavā. 
„Visspilgtāk no vīna dārza atmiņā ir 
palikusi tā atrašanās vieta no kuras 
paveras burvīgs skats uz līci un Čēr-
čila salu. Neaizmirsīšu ūdens viļņu 
troksni klusajās naktīs, parasti varēji 
dzirdēt kā viļņi sitas pret ūdeni, tāda 
maģiska skaņa.

Kad ierados dārzā, viens no pir-
majiem darbiem bija tīklu uzvilkšana 
uz vīnogulājiem, lai papagaiļi nea-
pēstu vīnogas. Pa laikam gadījās arī 
kāds gudrāks putns kurš tomēr tika 
otrpus tīklam pie vīnogām, un to va-
jadzēja izmānīt laukā. Vēl es palīdzēju 
arī pie jauno vīnogulāju lauka sagata-
vošanas, vajadzēja gar visām rindām 
nostiept drātis pie kurām var piesiet 
jaunos stādus, lai tie augtu taisni. Tad 
bija vīnogulāju zari jāapgriež, laikam, 
lai katrs kociņš izaugtu maksimāli ra-
žīgs un liekie zari netraucētu.

Nākamais darbs vīnogu lasīšana. 
Piedalījās vesela komanda. Vīnogas 
lasīja pa šķirnēm, nolasa vienu šķirni, 
tad ķeras klāt nākamajai. No rīta tika 
saliktas tukšas kastes starp vīnogu 
rindām, un tad divi cilvēki, katrs savās 

rindas pusē griež nost vīnogu ķekarus 
un liek kastēs. Tas nemaz nav tik viegli 
kā izklausās. Bija reizes, kad zem la-
pām mēģini nogriezt vīnogu ķekaru, 
bet iegriez sev pirkstā! Tomēr vajag 
pieredzi, lai tā nenotiktu. Pilnās kastes 
aizveda uz noliktavu, vīnogu ķekarus 
sabēra speciālā mašīnā un sulu izspie-
da. Bija šķirnes, kuras tika sabērtas 
lielā baļļā un mīcītas kājām, gluži kā 
filmās. Sulu salēja speciālos konteine-
ros, kur notika rūgšana un vīna gata-
vošana. Pēdējais no darbiem bija tīklu 
novākšana no vīnogulājiem, jo papa-
gaiļiem tur vairs nebija ko meklēt.

Baudot labu vīnu, cilvēks nemaz 
neaizdomājas, cik daudz darba un cik 
dažādiem procesiem ir jāiziet cauri, 
lai varētu iegūt šādu vīnu.

Riks bija īsts profesionālis šajos 
jautājumos, pēc vīnogu garšas viņš 
zināja kurā brīdī ir jānolasa kuras 
vīnogas, ko un kā darīt, lai vīnam 
būtu īstā garša. Viņa zināšanas un 
ieguldītais darbs vainagojās ar pa-
nākumiem, cilvēkiem ļoti garšo viņa 
vīni, to var redzēt pēc atsauksmēm un 
vairākiem apbalvojumiem. Riks un 
Maira ir īstie cilvēki, īstajā vietā, lai 
radītu tiešām garšīgus un neatkārto-
jamus vīnus!“

Purple Hen izcilos, apbalvotos 

vīnus var pirkt caur internetu un 
saņemt mājās Austrālijā pa pastu. 
Izvēle plaša – dažādi balti, sarkani, 
sausi, vēsa klimata un dzirkstoši vīni! 
www.purplehenwines.com.au

Priekā! 
Baiba Haringtona (Harrington), 

Kristaps Mednis
Laikrakstam „Latvietis“

Filipa salas vīnogu dārzā 
„Purple Hen“ vīnotava

„Purple Hen“ (Lillā vista) vīnotavas vīns.
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Skats uz Čērčila (Churchill) salu.
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Salasītās vīnogas.
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Vīnotavā.
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Vispārējās izolācijas laikā pasā-
kumu platforma Kurp.es sadarbībā ar 
Kultūras ministriju ir īpašā kalendārā 
apkopojusi vairāk nekā 100 dažādu 
pasākumu, kuriem var pieslēgties tieš-
saistē, ieskaitot vairāk nekā 60 kultū-
ras pasākumu – izstāžu, kino, teātru 
un mūzikas pasākumu, kurus var pa-
pildus aplūkot arī Kultūras ministrijas 
mājaslapā.

Sākoties publisko pasākumu rī-
košanas aizliegumam saistībā ar CO-
VID-19 izplatības ierobežošanu, in-
terneta vidē samērā ātri ir uzplaukuši 
dažādi tiešsaistes jeb online pasākumi. 
Šobrīd lielu to daļu vienkopus pārre-
dzamā kalendārā var atrast pasākumu 
atlases platformā Kurp.es. Interneta 
platformā nu jau atrodamas vairāk kā 
100 dažādas iespējas, kā aizvietot ie-
rastos koncertus, kino apmeklējumus 
un nodarbības ar digitālām alternatī-
vām.

Kurp.es platformas izveidotājs 
Gustavs  Mārtiņš  Upmanis atzīst: 
„Laikā, kad kultūras dzīve šķiet ap-

stājusies, ir it īpaši svarīgi parādīt lat-
viešu sabiedrībai, ka viss turpinās un 
tehnoloģiskās iespējas tikai aug. Mē-
ģinām uzsvērt ar tiešsaistes pasākumu 
popularizēšanu, ka būtiski ir ieturēt 
fizisko distanci, nevis sociālo.“ Starp 
pasākumiem atrodamas gan online 
diskotēkas, gan koncertu tiešraides 
un ieraksti, gan arī vebināri un sporta 
treniņi, kas spēj savest cilvēkus kopā 
digitālajā vidē, tajā pašā laikā mudinot 
tos palikt mājās.

Tāpat kompānija, sadarbojoties 
ar Kultūras ministriju akciju #paliec-
mājās un #Ēkultūra ietvaros, saviem 
apmeklētājiem atspoguļo arī ilglaicīgi 
pieejamās Ēkultūras iespējas. Tās ļauj 
interneta vidē noskatīties dažādas fil-
mas, galerijas, izrādes un pat muzeju 
ekspozīcijas no publiskotajiem valsts 
arhīviem. Kurp.es kultūras pasākumu 
kalendārs šobrīd ir atrodams arī Kul-
tūras ministrijas mājaslapā km.gov.lv

Atgādinām, ka publisko pasāku-
mu rīkošanas aizliegums pagaidām ir 
spēkā vismaz līdz 14. aprīlim. Tik-

mēr iedzīvotāji tiek stingri aicināti 
palikt mājās un uz publiskām vietām 
lieki nedoties. Tiešsaistes pasākumu 
kalendāru Kurp.es komanda solās uz-
turēt aktīvu visu šo periodu, un tas ik 
dienas tiek papildināts ar jauniem pa-
sākumiem.

Reinis Frēlihs
https://kurpes.lv/pasakumi/tiessaiste 
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/

kultura-timekli/platformas-
kurp-es-ekultura-paliecmajas-
pasakumu-kalendars

„Kurp.es“
Vairāk kā 100 tiešsaistes pasākumu apkopoti vienuviet

Digitalizēto grāmatu portāls –
brīvā piekļuvē līdz 14. aprīlim

Līdz 14. aprīlim vai ilgāk, 
ja ārkārtējās situācijas laiks tiks 
pagarināts, ikvienam (neatkarīgi no 
ģeogrāfiskās atrašanās vietas) pieejams 
Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas 
(LNDB) grāmatu portāls gramatas.lndb.
lv. Tajā lasāmas ap 10 000 komerciālajā 
apritē neesošu grāmatu – no 16. gs. līdz 
21. gs. Sākumam.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
(LNB) pamatuzdevums ir nacionālās 
literatūras krājuma veidošana, mūžīga 
glabāšana un tā ilglaicīgas pieejamī-
bas nodrošināšana. Valsts ārkārtējās 
situācijas apstākļos, kad fiziska pie-
kļuve krājumam nav iespējama (bet 
tā īpaši nepieciešama studentiem, pēt-
niekiem, mācībspēkiem), LNB turpi-
na pildīt savas funkcijas, nodrošinot 
sabiedrību ar daļu nacionālā grāmatu 
krājuma digitālā formātā. Daļēji tas 
kļuvis iespējams, pateicoties AKKA/
LAA (Autortiesību un komunicēšanās 
konsultāciju aģentūra / Latvijas Auto-
ru apvienība) izsniegtajai licencei un 
Kultūras ministrijas (KM) atbalstam.

LNB apzinās, ka esošās licences 
ietvaros nav ieguvusi visu grāmatu 
portālā pieejamo darbu autoru pie-
krišanu, tāpēc aicina tos autorus un/

vai izdevniecības, kuriem ir iebildumi 
pret darba publicēšanu brīvā pieejā 
ārkārtējās situācijas laikā, sazinā-
ties ar LNB, sūtot e-pastu uz adresi: 
lnb@lnb.lv
Grāmatu portālā ietilpst:
• izdevumi, kuru izsniegšana lasī-

tājiem, apdraud grāmatu fizisko 
stāvokli – galvenokārt līdz 19. gs. 
(ieskaitot) un 20. gs. sākumā izdoti 
darbi, kuri LNB krājumā ir vienā 
vai dažos eksemplāros;

• nozīmīgākie darbi par Latvijas vēs-
turi un kultūru, t.sk. trimdā izdotie;

• ievērojamu latviešu literatūras kla-
siķu nozīmīgākie darbi (t.sk. kopotie 
raksti, nozīmīgāko darbu pirmizde-
vumi), arī bērnu literatūras klasika;

• nozīmīgākie darbi atsevišķās/kon-
krētās nozarēs, sākot no 19. gs. līdz 
mūsdienām, t.sk. uzziņu literatūra, 
gadagrāmatas.

LNB pievienojusies arī KM 
informatīvajai kampaņai „#Ēkultūra“, 
piedāvājot attālināti izmantot kopskaitā 
12 LNDB kolekcijas vietnē www.
digitalabiblioteka.lv, kā arī vairāk 
nekā 20 pilntekstu ārvalstu abonētās 
datubāzes vietnē https://ej.uz/LNB_
datubazes, Nacionālo enciklopēdiju 

vietnē www.enciklopedija.lv, kā 
arī lekciju, diskusiju, konferenču, 
lasījumu un cita veida audio un video 
saturu LNB sociālajos tīklos.

Atgādinām, ka šobrīd brīvā piekļu-
vē pilnā apjomā pieejama LNDB perio-
disko izdevumu krātuve Periodika.lv.

Līdz 14. aprīlim darba dienās no 
plkst. 9.00 līdz 17.00 LNB Uzziņu un 
informācijas centrs sniegs attālinātas 
konsultācijas par piekļuvi digitālajiem 
resursiem (tālr. 67806113, e- pasts: 
konsultants@lnb.lv.

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

Aktualitātes un jaunumi par LNB 
piedāvājumu: www.lnb.lv.

Augusts Zilberts
Latvijas Nacionālā bibliotēkas 
Sabiedrisko attiecību vadītājs

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.
Cena $7 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $40.
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Šodien, nu jau 
2018. gada  26. no-
vembrī, man sarunāta 
tikšanās ar pazīstamu 
trimdas bērnu bērnu. Tie 
bija Valdis  un Maruta 
Kārkli,  kurus iepazinu 
sakarā ar savu darbību 

Amerikas Latviešu Apvienības (ALA) 
valdē. Tas bija diezgan garš laika pe-
riods, kur mēs pa laikam tikāmies gan 
ALA valdes telpās, gan pa retam Kārk-
lu mājās, kad Maruta mūs bija ielūgusi 
vai nu uz pusdienām, vai vakariņām 
pēc garas un nogurdinošas sēdes, ko 
es nereti biju protokolējusi. Diemžēl, 
abi tagad ļaunas slimības pieveikti ir 
priekšlaicīgi aizgājuši aizsaulē, lai gan 
bija vairākus gadus jaunāki par mani. 
Arnolds atnāk, un, kad esmu izstāstīju-
si, ko gribu no viņa dzirdēt, viņš stāsta.

„Mani sauc Arnolds Kārklis, man 
ir 55 gadi, un mani vecāki satikās Fila-
delfijā. Viņi bija katrs no Latvijas da-
žādām pusēm, tētis ir no Zvārtes, kas 
bija tā zeme, no kuras padomju vara 
izdzina vietējos iedzīvotājus un nolē-
ma to izmantot kā bumbošanas lauku. 
Mammas dzimta ir no Cesvaines, no 
turienes manai vecmāmiņai un viņas 
māsai bija skaistas, romantiskas at-
miņas. Bet arī par dzīvi Zvārtē mums 
daudz tika stāstīts.

Mani vecāki iepazinās Filadelfijas 
jaunatnes pulciņa aktivitātēs. Paps bija 
atgriezies no dienesta Vācijā – Ameri-
kas armijā un bija viens no aktīvākajiem 
Filadelfijas jaunatnes pulciņa dalībnie-
kiem. Mana mamma, lai gan jaunāka 
gados, pēc vidusskolas beigšanas arī 
bija ļoti aktīva šajā pulciņā. Viņi appre-
cējās jau 1961. gadā, un mans paps uz-
sāka karjeru Amerikas valdības audita 
departamentā, kura iniciāļi bija GAO.

Sietla bija viņa pirmā komandējuma 
stacija, kur bija nonākuši arī vairāki zvār-
tenieki, un es piedzimu tur 1963. gadā. 
Tur piedzima arī mana māsiņa Tija, kur 
mēs abi tikām auklēti radu un drau-
gu lokā. Bet mēs, vēl maziņi būdami, 
atgriezāmies Amerikas galvaspilsētā 
Vašingtonā, kur paps turpināja strādāt 
audita galvenajā birojā. Tur mūsu ģime-
nē piedzima brālītis Laris. Īsi pēc tam 
paps dabūja komandējumu uz Taizemi, 
kur mēs pavadījām četrus gadus. Tas 
ietekmēja mūsu socializēšanos latviešu 
sabiedrībā, jo mēs vairs katru vasaru ne-
apmeklējām kādu latviešu nometni, bet 
pa to laiku bijām sasnieguši vidusskolas 
vecumu. Tādēļ vienu vasaru abi apmek-
lējām Beverīnas Vasaras vidusskolu.

Diemžēl tajos četros prombūtnes 
gados arī nevarējām apmeklēt nevienu 
svētdienas skolu, bet latviešu pamatsko-
las kursu nokārtojām neklātienē. Ik pa 
laikam rakstījām kaut kādu domrakstu, 
vecāki mūs piekukuļoja (5 dolāriem) ar 
skaidru naudu lasīt visādas latviešu grā-

matas, un tos domrakstus uzrakstīt. Par 
šiem domrakstiem mēs dabūjām arī lie-
cības. Taizemē nebija daudz latviešu, ti-
kai kāda saujiņa, un citu bērnu, ar kuriem 
varējām latviski runāt, nebija vispār.

Bet jau 1978. gadā mēs atkal bijām 
Vašingtonā un kuplā latviešu sabied-
rībā, kur mēs kļuvām diezgan aktīvi. 
Mēs iesvētījāmies Vašingtonas latvie-
šu draudzē, un abi ar māsiņu mazliet 
bijām apguvuši kokles spēli. No papa 
es biju iemācījies spēlēt klavieres un 
iemīlēt mūziku. Vecāki mani atbalstī-
ja, un tā es kļuvu par mūziķi ansamb-
ļos. Es ļoti aizrāvos ar radio klausīša-
nos, un sekoju līdzi populārai mūzikai, 
un tā kļuva man par tādu kā stihiju.

Tad man radās iespēja mācīties 
Minsteres Latviešu ģimnāzijā; es pēc 
Amerikas ģimnāzijas beigšanas nesāku 
vis tūlīt studēt, bet vienu gadu pavadīju 
tur un atkal iedziļinājos latviskā vidē. 
Tur es arī satiku savu mūža mīlestību 
Silviju Castor no Denveras. Viņas tētis 
bija amerikānis, un tādēļ Silviju au-
dzināja viņas māmiņa un vecmāmiņa. 
Kad es Minsterē biju 13. klasē, Silvija 
bija 11. Pēc tā gada mēs atgriezāmies 
Amerikā un uzturējām mūsu attiecības 
telefoniski un tiekoties dziesmu svēt-
kos un latviešu jaunatnes sarīkojumos.

Es sāku studijas Pensilvānijas Uni-
versitātē Filadelfijā ar flotes stipendiju, 
ko pēc diviem gadiem uzteicu. Šo sti-
pendiju biju dabūjis tādēļ, ka biju labi 
mācījies, un tādēļ biju uzņemts dārgās 
un labās augstskolās, par kurām mūsu 
ģimenē bija lielas bažas kā par to visu 
samaksāt. Es biju kaut kā uzzinājis par 
šīm virsnieku audzināšanas stipendiju 
programmām ROTC, manu pieteiku-
mu apstiprināja, un es varēju pirmos 
divus gadus tur nostudēt bez rūpēm. 
Bet tad es sapratu, ka man nav nekā-
das intereses kļūt par flotes virsnieku, 
un es no stipendijas atteicos.

Pa to laiku Amerikas latviešu rok 
grupā Akacis, kas bāzējās turpat tuvumā 
un ko es pazinu jau no tiem laikiem, kad 
apmeklēju Beverīnas vasaras vidussko-
lu. Es uz laiku pārtraucu studijas, pie-
vienojos grupai Akacis un sāku muzicēt. 
To mēs darījām visādos latviešu sarīko-
jumos un ballēs. Tā es pavadīju laiku 
kopā ar gados vecākiem jauniešiem, es 
aizbraucu no Fildelfijas uz Ņūdžersiju 
un ievācos pie Akača mūziķiem. Uzsā-
ku darba gaitas Ņuarkas lidostā un cen-
tos kļūt par īstu mūziķi. Ņuarkā darbu 
bija uzsākusi jauna lēto lidojumu lidsa-
biedrība People Express Airlines, un es 
strādāju pie viņiem. Tas ilga kādus 5 ga-
dus, bet es domāju, ka jāturpina studijas.

Es atradu Virdžīnijas štatā universi-
tāti, kas nebija tik dārga kā citas, un es 
dabūju savu bakalaura grādu Šarlotesvil-
lē. Mana izvēlētā programma bija poli-
tiskās un sociālās zinības, pie kam ba-
kalaura tēzi es uzrakstīju par Brazīlijas 

latviešu baptistiem, kuri bija nodibināju-
ši koloniju Vārpa. Sākumā es par viņiem 
zināju ļoti maz, bet uzzināju pietiekami 
daudz, lai par to kaut ko uzrakstītu.

Tai laikā manam tētim atkal bija ko-
mandējums ārzemēs, un šoreiz tas bija 
Panamā. Tas bija laikā, kad Amerika ga-
tavojās nodot kanāla pārvaldi panamie-
šiem, un visi rēķini bija jānoslēdz. Tētim 
tas bija divu gadu darbs. Man uz Ameri-
kas valdības rēķina bija iespēja pie viņa 
ciemoties, un viņš man palīdzēja izkār-
tot ceļu un kādu laiku uzturēšanos pie 
Vārpas latviešiem. Tā man radās iespēja 
par viņiem paveikt savu diplomdarbu.

Pēc tam es uz sāku darba gaitas 
Vašingtonā, un drīz arī Silvija pārcēlās 
uz turieni. Mēs dzīvojām pie maniem 
vecākiem, un es muzicēju ar saviem 
amerikāņu draugiem. Tai pašā laikā 
es braucu uz Filadelfiju, lai turpinātu 
muzicēt ar saviem latviešu draugiem 
Akacī. Tad mana amerikāņu mūziķu 
grupa pārcēlās uz rietumu krastu, uz 
Losandželosu, un es kādus divus ga-
dus tad nodzīvoju Kalifornijā un mēģi-
nāju iekļūt tur mūzikas nozarē.

Pa to laiku bija sācies Atmodas 
laiks Latvijā, un Akaci uzaicināja uz 
turneju Latvijā. Mēs ar Silviju izdomā-
jām, ka pārtrauksim dzīvi Kalifornijā, 
atgriezāmies austrumu krastā un sā-
kām gatavoties braucienam uz Latviju 
ar Akaci. Pēc 1989. gada vasaras tur-
nejas mēs ar Silviju jau bijām saslimu-
ši ar dzīvi Latvijā. Turnejā mēs bijām 
praktiski apbraukājuši visu Latviju, un 
mums te patika. Mēs muzicējām gal-
venokārt Latvijas lauku estrādēs.

Kad es jau biju sācis studēt maģistra-
tūrā komunikāciju zinātni Pensilvānijas 
Universitātes fakultātē – Annenberg Sc-
hool of Communications, mēs arī bijām 
iesākuši savu pārcelšanos uz Latviju. Ar 

Trimdas bērni un mazbērni Latvijā (47)
Trimdas bērnu bērns – Arnolds Kārklis

 
Turpinājums 14. lpp.

Arnolds Kārklis.
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Rēzeknē, Latga-
les vēstniecībā GORS, 
svētdien, 23.  februārī, 
klātesot Latvijas Repub-
likas kultūras ministram 
Naurim  Puntulim,  no-
slēgusies svinīgā Lat-

galiešu kultūras gada balvas Boņuks 
pasniegšanas ceremonija, kurā godi-
nāti desmit aktīvākie, spilgtākie un 
plašāko rezonansi guvušie latgaliskās 
kultūras notikumi, personības, aktivi-
tātes 2019. gadā. Balvas saņēma pod-
nieka Evalda Vasilevska piemiņas iz-
stāde un grāmata, Ligija Purinaša par 
dzejas krājumu Sīvīte, izdevums par 
kordiriģentes Terēzes Brokas mūžu, 
dokumentālā filma Latgalīši Sibirī, 
KUUP COFFEE, grupa Bez PVN un 
citi. Par mūža ieguldījumu latgaliešu 
kultūras attīstībā tika godināts tēl-
nieks Indulis Folkmanis.

Lai arī gada sākumā izskanēja ba-
žas par Boņuks 2019 iespējamību, pa-
teicoties Latvijas Republikas Kultūras 
ministrijas, sabiedrības un organizāci-
ju atbalstam, arī šogad Latgales vēst-
niecībai GORS bija iespējas sarīkot 
Latgaliešu kultūras gada balvas Bo-
ņuks ceremoniju. Ikgadējais notikums 
viennozīmīgi ir gada svarīgākā latga-
liskās kultūras satikšanās, kurā līdzās 
atskatam uz aizvadīto gadu un balvu 
saņēmēju godināšanai, tiek parādīta 
šī brīža latgaliskās kultūras situācija 
un tendences, kā arī dzimst idejas un 
sadarbības jauniem darbiem. Neskato-
ties uz līdzšinējo satraukumu radošo 
situāciju ar latgaliešu literatūru un iz-
devējdarbību, tieši Boņuks 2019 balvu 
pretendentu loks kategorijā Valoda. 
Literatūra. Publicistika izrādījās vis-
spēcīgākais. Tāpat šogad ļoti labi iezī-
mējas balvas ģeogrāfiskais griezums – 
tā nav tikai reģiona aktivitāte, balvai 
nominēti latgaliskie darbi un aktivitā-
tes, kuri rodas vai vēsta par latgalisko 
gan citviet Latvijā, gan arī Īrijā, ASV, 
kā arī Sibīrijā.

Latgaliešu kultūras gada balvas 
Boņuks 2019 māla statuetes par pada-
rīto 2019. gadā saņēma (alfabēta secī-
bā):
Dokumentāls stāsts par kordiriģen-
tes Terēzes Brokas mūžu Aiz azara 
bolti bārzi...

Grāmata ir do-
kumentāls stāsts 
par izcilās diriģen-
tes un pedagoģes 
Terēzes  Brokas 
dzīvi un ieguldī-
jumu Latgales un 
Latvijas kultūr-
vides saglabāša-
nā un attīstīšanā. 
Izdevums radīts, 
sadarbojoties Dau-
gavpils pilsētas 
domes Kultūras 
pārvaldei un lite-
rātei Annai  Ran-
cānei.  Video par 
balvas saņēmēju: 
https://youtu.be/
jDtPlr0cLTE
Dokumentālā filma Latgalīši Sibirī

Filma ir dokumentāls stāsts par 
mūsu tautiešiem, kuri par savām mā-
jām sauc Sibīriju. Tā atklāj, kas latga-
liešus ir aizvedis uz tālo zemi, parādot 
Stolipina reformas ietekmi uz latga-
liešu izbraukšanu vairāk nekā pirms 
simts gadiem, Transsibīrijas dzelzceļa 
būvniecības ietekmi uz izceļošanas ie-
spēju, braukšanu burlakos un tās simts 
gadus sens atstāstījums, Staļina repre-
siju skartie latgalieši un citas viņiem 
saistītas epizodes. Filmu var noskatī-
ties te: https://youtu.be/-34sM3I2XRU 
Video par balvas saņēmēju: https://
youtu.be/QgfmWzsJRnk
Egita Kancāne. Stāstu krājums Syl-
tuo mola

Stāstu krājums Syltuo mola ir au-
tores debija latgaliešu literatūrā. Daļēji 
autobiogrāfiskie stāsti ir nelielas sa-
dzīves ainiņas par trīs paaudžu sadzī-
vošanu Vārkavas novada Andiņu cie-
mā. Tā kā stāstu darbība notiek 20. gs. 
80. un 90. gados, tas ir sava veida pie-
mineklis vietai, tā laika notikumiem 
un cilvēkiem. Krājuma fragments pērn 
kļuva par II Pasaules diktāta latgaliešu 
rakstu valodā rakstāmo tekstu. Video 
par balvas saņēmēju: https://youtu.be/
elPl0iC_UgM
Evalda Vasilevska piemiņas  izstāde 
un grāmata Evalds Vasilevskis

2018. gadā mūžībā devās Latga-
les podniecības leģenda Evalds Va-
silevskis. 2019. gada rudenī un ziemā 
Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centrā bija skatāma podniekam veltītā 
izstāde, kuras atklāšanā tika prezen-
tēta mākslas zinātnieces Evijas Vasi-
levskas Evaldam veltītā grāmata-izde-
vums par Vasilevska dzīvi, darbu un 
ieguldījumu Latgales podniecībā, kā 
arī darbu retrospekcija un mācekļu, 
draugu un laikabiedru atmiņas. Video 
par balvas saņēmēju: https://youtu.be/
q4m1yR3hPFY
Grupas Bez PVN dziesmas, video un 
koncerts Rūbeži

2019. gadā grupai Bez PVN publis-
ki plaši izskanēja divas dziesmas un 
mūzikas videoklipi – Nabyus baiss(t) 
un Apveļc!, bet gada galvenais grupas 
notikums bija lielkoncerts Rūbeži Lat-
gales vēstniecības GORS Lielajā zālē. 
Koncerta videoieraksts te: https://you-
tu.be/8zR0ewe2bNo Video par balvas 
saņēmēju: https://youtu.be/34YhBZD-
DZ4U
Inta  Viļuma  un  izdevums  Dagdys 
nūvoda pyura skreinis gruomota

Inta Viļuma ir Dagdas novada 
folkloras centra vadītāja, kura 
visa gada garumā aktīvi strādā 
pie Dagdas tradicionālās kultūras 
popularizēšanas un godā celšanas. 
2019. gadā, pateicoties folkloras 
centra aktivitātei, Nemateriālās 
kultūras mantojuma sarakstā tika 
iekļauta arī maija dziedājumu pie 
krucifiksiem tradīcija Dagdas novadā, 
bet viens no svarīgākajiem darbiem – 
izdota Dagdys nūvoda pyura skreinis 
gruomota izzinošs materiāls par 
Latgales tradicionālās kultūras 
vērtībām Dagdas novadā. Video par 
balvas saņēmēju: https://youtu.be/
vgoV1EkCkYc
KUUP  COFFEE.  Saimieki  Oskars 
un Jolanta Maculeviči

2018. gada rudenī Rēzeknes no-
vada Lendžos, atgriežoties no Rīgas, 
Oskars un Jolanta Maculeviči izvei-
doja specializēto kafijas grauzdētavu 
KUUP COFFEE, kura piedāvā trīs 
dažādas Latgalē grauzdētas kafijas 
garšas – Kolumbejis flirts, Jezupa 
Etiopejis sapyns un Brazilejis nakts. 
Latgaliskais šajā gadījumā nav vien 
nosaukumi, bet arī kafiju garšu stāsti 
un pašu saimnieku vēstījums par kafi-
ju un Latgali intervijās un raidījumos. 
Nu Lendžu kafija ir viens no populārā-
kajiem suvenīriem, ko atvest, braucot 
ciemos no Latgales. Plašāk par kafijas 
grauzdētavu te: http://www.kuup.lv/. 
Video par balvas saņēmēju: https://

Latgaliešu kultūras gada balva „Boņuks 2019“
Svinīgā ceremonijā apbalvoti saņēmēji

 
Turpinājums 9. lpp.

Kultūras ministrs Nauris Puntulis.
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youtu.be/cioc_na-I1Y
Latgaliešu  filantrops  Pīters  Aloizs 
Ragaušs

ASV dzīvojošais latgalietis, uzņē-
mējs un Latvijas goda konsuls Teksa-
sā Pīters Aloizs Ragaušs jau vairāku 
gadu garumā finansiāli atbalsta Lat-
galei un latgaliskajai kultūrai svarīgus 
projektus, Hjūstonā aktīvi uztur latga-
lisko un latvisko garu, kā arī ASV po-
pularizē latgalisko kultūru. Ar Pītera 
atbalstu pērn izdota Juoņa Cybuļska 
grāmata Patīseiba ir myusu!, nodibi-
nāta Latvijas Universitātes stipendija 
Latgales studentiem, palīdzēts V. Lōča 
muzeja celtniecības darbos un paveik-
tas citas lietas. Video par balvas saņē-
mēju: https://youtu.be/-JerS5mxqF0
Ligija  Purinaša.  Dzejas  krājums 
Sīvīte

Dzejas krājums Sīvīte ir autores 
debijas krājums, kas stāsta ne tikai 
par personību, bet arī Latgales 20. gs. 
sieviešu stāstu. Grāmatā ilustrācijas 
veidotas no 20. gs. fotografētajiem 
sieviešu portretiem, piešķirot tiem 
jaunu, mūsdienīgu skatījumu. Dzejas 
krājums atklāj jaunas sievietes skatī-
jumu uz notikumiem Latgalē, kultūrā, 
pasaulē, kas savijas ar skarbu, asu mir-
kļa fiksāciju, realitātes atspoguļojumu. 
Līdz ar dzejas krājuma prezentācijām, 
mūziķe Dana Vasiļjeva radījusi dzies-
mas ar Ligijas dzeju no jaunā krājuma. 
Video par balvas saņēmēju: https://
youtu.be/NB3B12sKLfA
Žurnāliste Ausma Sprukte

Ausma Sprukte jau sešus gadus 
strādā Latgales Reģionālajā televīzijā 
un visu šo gadu garumā ļoti rūpējas 
par to, lai latgaliešu valoda būtu re-
dzama un dzirdama arī TV ekrānos. 
2019. gadā Ausma turpināja stāstīt par 
notikumiem Latgalē latgaliski, veidoja 
pirmo TV raidījumu bērniem latga-
liski Žik!, kā arī sāka veidot sižetus 
Latvijas Radio raidījumam Kolnasā-
ta. Video par balvas saņēmēju: https://
youtu.be/jRzEkCJOtmU
Par  mūža  ieguldījumu  latgaliešu 
kultūras  attīstībā  tika godināts tēl-
nieks Indulis Folkmanis. 

Plašāk par mūža ieguldījuma bal-
vas saņēmēju te: https://latgalesgors.
lv/lv/godinas-induli-folkmani, video 
te: https://youtu.be/6EwLhcOmxAU

Latgaliešu kultūras ziņu portā-
la lakuga.lv lasītāju simpātiju balvu 
„Žyks“ jau otro gadu pēc kārtas sa-
ņēma etnogrāfisko  tērpu  darinātā-
ja  un  skolotāja  Iveta  Seimanova. 
2019. gadā Iveta Seimanova strādāja 
pie Preiļu burnasa (sieviešu goda mē-
teļa) atdarināšanu, balstoties muzeja 
materiālos, tāpat atdzimšanu piedzī-
vojusi Rudzātu sievas cepure. Pērn 
nodibināta arī Latgales etnogrāfiskā 
vēstniecība, kura, neskatoties uz īso 
darbības laiku, paspēja noorganizēt 
trīs izstādes, caur lellēm iepazīstinot 
ar latviešu tautastērpu.

Ar visu 30 balvas nominantu sa-
rakstu var iepazīties te: https://bonuks.
lv/bonuks-2019/

Boņuks 2019 balvu pasniegšanas 
ceremonija šogad tika uzticēta jau-
niem vadītājiem: Laurim Zalānam 
(Ghetto Games personībai jeb vien-
kāršajam latgalietim) un Armandam 
Buļam (ārstam un jaunajam hip-hop 
māksliniekam Būrs). Balvas laureāti 
saņēma no Latvijas Republikas kultū-
ras ministra Naura Puntuļa, mūziķa un 

radio personības 
Ērika Zepa, tek-
st ilmākslinieces 
Anneles Slišānes, 
LTV raidījuma 
Kultūrdeva produ-
centes un vadītājas 
Kristīnes Koma-
rovskas, grupas 
Borowa MC mūzi-
ķa Aigara Runča, 
Rēzeknes pilsētas 
domes priekšsē-
dētāja Aleksandra 
Bartaševiča, TV 
raidījumu vadītā-
jas, mākslinieka 
Jura Soikana, kura 
darbi caurvija ce-

remonijas scenogrāfiju, mazmeitas un 
fotogrāfes Dagmāras Legantes-Cel-
miņas, Ludzas handbola komandas 
Latgols jauno spēlētāju, kordiriģentes 
Andas Lipskas, Latgales vēstniecības 
GORS vadītājas Diānas Zirniņas un 
aktiera Gundara Āboliņa rokām.

Ceremonijā uzstājās postfolkloras 
grupa Rikši, grupa Bez PVN, vīru ko-
ris Graidi un Guntra Kuzmina-Jukna 
ar fragmentiem no uzveduma Dzeivis 
graidi, folkloras kopa Upīte un Rēzek-
nes novada un J. Ivanova Rēzeknes 
Mūzikas vidusskolas pūšamo instru-
mentu orķestris diriģenta Romāna Iva-
nova vadībā, mūziķe Dana Vasiļjeva, 
folkloras kopa Ilža, hip-hop apvienī-
bas Ausmeņa Records pārstāve Ūga, 
hip-hop apvienības MKH41 pārstāvis 
Bruolāns, kā arī, ļaujot pakavēties fil-
mas Piļsāta pi upis skanējumā, dzie-
dātājs Jānis Kurševs. Ceremoniju bija 
iespējams piedzīvot ne vien klātienē, 
Latgales vēstniecības GORS Lielajā 
zālē, bet arī tiešraidē, ko nodrošināja 
lietotne LMT Straume, kurā ikvienam 
interesentam pieejams arī ceremonijas 
video ieraksts: http://straume.lmt.lv/lv/
kultura/kultura/bonuks-2019/1051069.

Žūrijas komisijā, izvērtējot pre-
tendentus Boņuks 2019, šogad dar-
bojās 52 latgaliskās kultūras pār-
zinātāji, iepriekšējo gadu balvu 
saņēmēji, mediju pārstāvji, balvas 
rīkotāju pārstāvji, latgaliskās kultū-
ras sabiedriskie aktīvisti un attiecīgo 
sfēru pieaicinātie eksperti. Latgalie-
šu kultūras gada balvas mērķis ir ap-
kopot labāko, spilgtāko un svarīgāko 
padarīto un notikumus pērnajā gadā 
latgaliskajā kultūrā, godināt aktī-
vākos latgaliešu kultūras pārstāv-
jus, popularizētājus, kā arī veicināt 
un rosināt jaunrades un kultūras 
daudzveidības attīstību nākotnē. Bo-
ņuks 2019 godina par sniegumu un 
padarīto 2019. gadā.

Latgaliešu kultūras gada balva 

„Boņuks 2019“
Turpinājums no 8. lpp.

Vīru koris „Graidi“.
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Par mūža ieguldījumu latgaliešu kultūras attīstībā godi-
nātais tēlnieks Indulis Folkmanis.
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Vai kāds no tiem 
tūkstošiem, kuri kļuvuši 
par Corona vīrusa upu-
riem, dažus mēnešu at-
pakaļ varēja iedomāties, 
ka viņi savas pēdējās 
dzīves stundas pavadīs 

pavisam citā realitātē – aizsargmas-
kās tērptu ārstu un medicīniskā per-
sonāla, nevis savu mīļāko tuvumā? Un 
vai kāds no viņiem varēja iedomājies, 
ka sitīs tieši viņa stunda? Vai kāds no 
mums zina savu pēdējo stundu? Ne – 
KAD tas notiks, nedz – KĀ tas notiks?

Šodien, braucot pa Vācijas per-
fektajiem ceļiem, sirēnām gaudojot, 
garām aizjoņoja divas Ātrās palī-
dzības mašīnas. Corona vīrusa upu-
ri? – es automātiski nodomāju. Bet, 
nē! – dažus kilometrus tālāk mirgoja 
policijas mašīnas ugunis, un turpat 
grāvī sašķaidīts gulēja motocikls un 
daļēji sadragāts Mercedes auto. Vai 
dažas minūtes atpakaļ braucēji varēja 
iedomāties, ka saulainā pavasara diena 
viņiem pārtrūks tieši tā?

Kāda ir bijusi to cilvēku dzīve, 
kura tik pēkšņi aprāvusies? Vai ne 
tāda, kā daudziem no mums, lai tikai 
būtu spējīgi izdzīvot un darboties šajā 
pasaulē, gadiem ilgi nocietinot savu 
sirdi?

Bet aiz tik neiedomājami dažāda-
jām maskām katrā no mums slēpjas 
tas dievišķais, sākotnējais es, kas kā 
nevainīgs bērniņš ienāca šajā pasaulē. 
Nav neviena cilvēka, kurš negribētu 
būt laimīgs. Un nav neviena, kurš nea-
lktu pēc sirds siltuma, mīlestības un 
uzticības.

Ko mēs darām paši ar savām dzī-
vēm, ar savu vienreizēji vērtīgo dzīves 
laiku? – šādas domas uzjundī tad, kad 
nonākam neparedzētās dzīves krust-
celēs. Tad sākam uzdot sev jautāju-
mus, –vispirms ar izmisuma kliedzie-
nu: kāpēc? Kāpēc?!

Bet kad pirmais izmisuma šoks 
pārciests, sākam lūkoties sev apkārt 
un atskārst, kas ir tie paši tuvākie cil-
vēki ap mani, kas varētu man šajā brī-
dī palīdzēt, atbalstīt, mierināt? Tas ir 
īstais brīdis uzdot sev jautājumu: Kā 
viņi kļuva par maniem vistuvākajiem? 
Īpaši tad, kad mazāko grūtību priekšā 
it kā tuvais draugs izgaist, vai kļūst par 
tādu, kas tevi ar kāju iegrūž vēl dziļā-
kā bedrē?

Šie un vēl citi jautājumi aktualizē-
jas laikā, kad ne tikai Corona vīruss 
iznīcina cilvēkus, bet vēl jo vairāk, kā 
šīs pandēmijas izraisītās ekonomiskās 
krīzes ietekmēs miljoniem cilvēku 
dzīves jau vistuvākajā nākotnē? Bet 
varbūt jau tagad?

Tas, ko mēs nevaram šobrīd mai-
nīt, ir Corona vīrusa izplatība pasau-

lē. Tas, ko varam 
mainīt, mūsu AP-
ZINĪGĀ vīrusa 
norobežošana. Un 
ne tikai mēs varam 
GARĪGI SAGA-
TAVOTIES tiem 
izaicinājumiem un 
triecieniem, kad 
vīruss būs pieva-
rēts, bet pasaules 
ekonomiskā situā-
cija mainīsies un 
ietekmēs ikviena 
cilvēka dzīvi. Ik-
dienas dzīves grū-
tības un cīņa par 
izdzīvošanu tieši 
tad prasīs, iespē-
jams, daudz vai-
rāk upuru, nekā Corona vīrusa upuru 
skaitu.

Tad daudzi no mums atskatīsies, 
sacīdami: „...ja es to būtu zinājis!...“

Neviens no mums nezināja un ne-
varēja paredzēt, ka piedzīvosim šo ne-
kad civilizācijas vēsturē nepiedzīvoto 
laiku, kad esam labprātīgi pašizolēju-
šies, lai izdzīvotu. Tā ir pavisam jau-
na, nebijusi pieredze.

Un interesantā kārtā šis laiks sa-
krīt ar Kristus Ciešanu laiku.

Es nezinu, kā tas sagadījās, bet 
Ciešanu laikā mani gandrīz vienmēr 
piemeklējušas kādas ne visai nopiet-
nas sasirgšanas – vismaz tādas, kas 
kādu nedēļu likušas palikt mājās uz 
slimības lapas – te kakla sāpes, te 
klepus vai iesnas. Un šajās dienās vai 
nedēļā man ir bijis laiks izrauties no 
ikdienas darba vāveres riteņa, lai klu-
sībā paliktu vienatnē ar Dievu. Lai iz-
vērtētu savu dzīvi un saprastu, kāpēc 
es ko daru, atgūtu garīgo līdzsvaru un 
nesteidzoties pārdomātu, ko Kristus, 
apliecinot ar savu dzīvi, gribējis man 
iemācīt?

Kristus Ciešanu laiks... vai ne tā-
pēc esam apturēti, lai mēs visi un katrs 
varētu klusumā un mierā padomāt un 
izvērtēt – „Kāpēc es esmu? – tur, ta-
jos apstākļos, kur esmu? Kas ir manas 
dzīves vislielākais dārgums un vērtī-
ba? Un, ja nu man šodien vai rīt būtu 
jāatstāj šī pasaule, – kur tad es būtu? 
Kur atrastos? Kas ir manas dzīves ie-
guvums – kāpēc vispār esmu šajā esa-
mībā reiz saukts?

Vai esmu dzīvojis kā apzinīgs GRI-
BAS un mīlestības cilvēks, vai arī... Un 
kas ar mani notiks pēc nāves?“

Šie un līdzīgi jautājumi, gribot 
negribot, sāk rosīties mūsos, kad pa-
liekam vieni. Tieši šāda piespiedu izo-
lācija ir iespēja pārvērtēt savu dzīvi. 
Diemžēl, daudzi to neizmanto, īpaši 
tie, kuri raduši savu ķermeni pārvietot 

no vienas vietas uz citu, savu ekono-
misko iespēju robežās. Vieniem jāap-
mierinās ar nerimtīgu ciemošanos pie 
tuvākajiem kaimiņiem un draugiem, 
citiem – savas valsts robežās, bet vēl 
citiem, lutinot savu miesu pārokeāna 
viesnīcās un SPA centros – katrs pēc 
savām iespējām un saprašanas.

Ak, pavisam piemirsu, vēl taču 
liels lepnums iegūt sertifikātu no kāda 
pasaulslavena guru vai meditācijas 
skolotāja.

Bet šie īsākie vai garākie ceļojumi 
reiz beidzas, un, gribot vai negribot, 
atkal jāatgriežas savā pelēkajā ikdie-
nas dzīvītē, kad ārējie ieguvumi nokrīt 
kā pērnās lapas... un nav vairs ne lab-
sajūtas, ne iemācītā harmonija, nedz 
savaldība. Pie mazākām nepatikša-
nām cilvēks izlaistiem nagiem metas 
aizstāvēt SAVU patiesību...

Bet kas tad ir tā mana patiesība? – 
vai ne tā, kas padarījusi mūsu planētu 
bīstamu ne tikai dzīvai radībai, bet pat 
pašam cilvēkam?

Mūs katru noteikti saviļņoja fo-
togrāfijās pārsūtītie nekad neredzēti 
dzidrie Venēcijas ūdeņi, kad tie varē-
ja norimt no neskaitāmo ceļotāju iz-
klaides braucieniem gondolās. Klusās 
ielas un laukumi kļuva kā mēms brī-
dinājums, ja šeit nekad neatgrieztos 
cilvēki...

Bet varbūt Corona vīruss ir no-
vērsis neatgriezeniskas kara briesmas, 
kad uzvarētāju nebūtu, bet paliktu ti-
kai šausminošās mokās miruši cilvēku 
miljoni?...

Nekad mēs neuzzināsim atbildes 
uz vislielākajiem jautājumiem – ne 
pasaules notikumos, nedz savās perso-
niskajās dzīvēs.

Bet mēs varam mācīties no tām 
vēsturiskajām liecībām, kas visos lai-
kos palīdzējušas cilvēkiem izdzīvot 

Saknes meklējot (9)
Viens Dieva priekšā
Astotais turpinājums. Sākums LL570, LL571, LL573, LL576, LL578, LL579, LL582, LL586.
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visgrūtākajos laikos. Un, ja arī bijis 
no dzīves jāaiziet, tad cieņpilni. Tikai 
nebēgot, nepazemojot sevi, liekuļojot 
un slavinot alkatīgus, varaskārus ne-
liešus.

„Ja tu palīdzēsi cilvēkiem, Dievs 
palīdzēs tev,“ – šo teikumu katram no 
mums būtu jau tagad kā zīmogs jāiede-
dzina savās sirdīs. Tuvojas laiks, kad 
ne tikai finansiālu palīdzību sagaidīs 
cilvēki, bet tikpat daudz arī garīgu 
atbalstu. Daudzi zaudēs darbu. Īpa-
ši smagi klāsies tiem, kuri ļāvuši, lai 
darbs viņus pilnīgi pārņem savā varā. 
Šie cilvēki Dieva vietā pielūguši savu 
darbu, savus panākumus darbā, slavu 
un godu no citiem cilvēkiem. To visu 
atņemot, cilvēks grims bezdibenī, kā 
ielūztot plānam ledum, uz kā ilgus ga-
dus turējies.

Daudziem zudīs līdzekļi, lai uztu-
rētu ģimeni un bērnus.

Cik pierasti redzēt pārgurušus ve-
cākus, kuri vakarā atgriežas, lāga ne-
redzot savus bērnus. Virtuālie draugi 
sociālajos tīklos, ziņu lasīšana, futbo-
la skatīšanās, – kā nu kuram, kļuvusi 
par ikdienas rutīnu, kad dzīvs cilvēks 
vairs neredz dzīvu cilvēku sev blakus.

Corona vīruss ir uzdāvinājis ne-
pieredzētu IESPĒJU – beidzot iepazīt 
savus tuvākos pats savās mājās. Kā 
to darīt? Daudzi nespēj vienatnē pa-
nest sevis paša kompāniju, kur nu vēl 
ģimenes locekļus! Tāpēc arī pieaug 
vardarbību skaits ģimenēs tieši šajā 
krīzes laikā.

Bet nav un nebūs izgudrots ne-
viens cits labāks līdzeklis par to, kas 
mums visiem zināms – liela pacietība 
un dziļa mīlestība. Mīlestība Dieva 
mīlestības dēļ.

Tu nespēj otram sniegt to, kā tevī 
pašā nav. Ir jāmeklē, ir jāattīra tas Die-
višķais Avots sevī, kas varbūt gadiem 
ilgi jau aizsērējis, kur mīlestību esat 
aizstājuši ar seksu vai tukšiem vār-
diem bez seguma.

Tagad ir īsti laikā un vietā katram 
cilvēkam klusībā ļoti lēni izlasīt Apus-
tuļa Pāvila 1. vēstuli Korintiešiem, kas 
sākas ar vārdiem: „Ja es runātu ar cil-
vēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu 
mīlestības, tad es būtu skanošs varš 
vai šķindošs zvārgulis... ja man būtu 
pilnīga ticība, ka varētu kalnus pār-
celt, bet nebūtu mīlestības, tad es ne-
esmu nekas. Un, ja es visu savu mantu 
izdalītu nabagiem un nodotu savu mie-
su, lai mani sadedzina, bet man nebūtu 
mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka. 
Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir 
laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, 
nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, 
tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, 
tā nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par 
netaisnību, bet priecājas par patiesī-
bu. Tā apklāj visu, tā cer visu, tā panes 
visu... mīlestība nekad nebeidzas...“

Ir tik daudz dažādu iespēju tagad 
iepazīt savas mājas un savus mīļos. 

Atmest visu lieko 
un mācīties mīlēt 
Dievu un cilvēkus 
sev blakus – no 
visas savas sirds, 
no visas savas dvē-
seles, no visa sava 
prāta un no visa 
sava spēka! Var-
būt nekad otrreiz 
nebūs dota šāda 
iespēja...?

Atveriet savas 
laulību fotogrā-
fijas, stāstiet par 
savu mīlestību 
bērniem! Stāstiet, 
ko labu esat iemā-
cījušies no saviem vecvecākiem, brā-
ļiem un māsām, no saviem draugiem.

Sarīkojiet svētkus mājās, uzpoša-
ties, skaisti saklājiet galdu, izslēdziet 
televīziju, datoru un telefonu! – vis-
maz uz dažām stundām!

Nevis paklausieties, bet IEKLAU-
SIETIES tanī, ko saka otrs.

Paskatieties, cik bagāti jūs esat, 
cik daudz skaistu lietu ap jums! Katra 
no tām reiz pirkta vai dāvināta. Var-
būt noputējusi. Notīriet to. Aplūkojiet 
kā mākslas darbu, ko kāds cilvēks reiz 
izdomājis, uzzīmējis, pēc tam izvei-
dojis vai uzražojis. Cik daudz cilvēku 
intelekts un darbs ieguldīts, lai taptu 
katra lieta, katrs apģērba gabals, kat-
ra mēbele! Un vai visam pirmsākums 
nav cilvēka labās, radošās domas, kas 
ir identas ar Dieva universālo, radošo 
intelektu?

Un kas notiek ar Jūsu zaļajiem 
mājas draugiem? – paskatieties, kā tie 
aug, zied, kā izstaro nevainīgo, paļāvī-
go, bet spēcīgo Dieva dzīvības enerģi-
ju? – tāpat kā mēs, cilvēki, tikai mums 
neredzamā, neizprotamā veidā.

Kādas gleznas ir jūsu mājās? Ko 
tās stāsta? Kādas grāmatas? Vai tās 
maz pēdējos gados rokās paņemtas?

Un kas atrodas drēbju skapjos?... 
vai nav par daudz?... kas notiks ar 
tām, kad tās kļūs nederīgas? Vai es ar 
tām nepievienošu savu artavu globā-
lai piesārņošanai? Un visbeidzot, vai 
man visa nav daudz par daudz?! Katra 
lieta, ko esmu pircis, ir prasījusi nau-
du, ko nopelnu, strādājot – veltot savu 
dzīves laiku un enerģiju, lai iegūtu 
līdzekļus, – un tagad, ja padomāju – 
savu dzīves vislielāko dārgumu esmu 
notriecis pilnīgā bezjēgā... lai sekotu 
acumirkļa iegribai vai modes untu-
mam, vai lai sevi ārēji parādītu citiem 
cilvēkiem, kuri mani redz nākam un 
ejam, bet patiesībā esmu viņiem pilnī-
gi vienaldzīgs?...

Šis laiks mums ir dāvāts, lai pārdo-
mātu, kāds es esmu Dieva priekšā bez 
jebkādām maskām. Tā vien liekas, ka 
Dievs nav spējis citādi cilvēkus aptu-
rēt, kā vienīgi – šādi – noliekot mierā 
KATRU CILVĒKU un dodot iespēju 
kā spogulī ielūkoties savā paša dvēse-
lē. Jau gadiem ilgi pasaulē plosījušies 
cunami, plūdi un ugunsgrēki, bet cil-

vēki nav un nav rimušies no bezjēdzī-
gās rosīšanās.

Kaut arī sāpīgs un ciešanu pie-
sātināts ir šis laiks, tomēr tas būs kā 
laba ķirurga ass grieziens, kas izgriež 
no cilvēces akmens sirdis. Svētajos 
Rakstos Ecēhiela grāmatas 11. nodaļā 
rakstīts: „...Kad viņi tur būs atgriezu-
šies un aizvākuši visus elkus un visas 
negantības, tad Es tiem došu citu sirdi 
un jaunu garu. Es izņemšu viņiem no 
krūtīm akmens sirdi un iedošu tiem 
sirdi no miesas, lai tie staigā pēc Ma-
niem likumiem, ievēro Manus baušļus 
un tos pilda. Tad tie būs Mana tauta, 
un Es būšu viņu Dievs“.

Lai šis klusais laiks katru no mums 
iekustina Dieva spēkā kā mazu svār-
stu labestības ritmā tā, lai mēs izbeig-
tu svārstīties katrs uz savu pusi, bet 
apvienojoties, pēc neilga laika sāktu 
svārstīties vienotā labestības ritmā. 
Tikai tā mēs būsim stipri un piedzī-
vosim Dieva klātbūtnes dziedinošo un 
palīdzošo brīnumu. 1991. gadā mēs to 
jau piedzīvojām.

Vera Volgemute Rozīte
Eslingenā, 28.03.2020.

Laikrakstam „Latvietis“
* * *

Tauriņu sērija
Mākslinieces Ievas Krūmiņas ap-
raksts par viņas darbiem, kuri pievie-
noti rakstam:

Te būs daži attēli no manu tauriņu 
sērijas, visi ir veidoti no polietilēna at-
kritumiem (atkritumu maisiņiem), kas 
apdrukāti sietspiedes tehnikā un pēc 
tam īpašā veidā sakausēti kopā.

Polietilēns ir cilvēces neprāta un 
alkatības produkts, kurā mēs tagad 
slīkstam, bet pirms kāda laika man 
gribējās pamēģināt piešķirt šim neglī-
tajam un nedzīvajam materiālam kaut 
kādu smalkuma iezīmi, apdrukājot un 
pārkausējot šo matēriju, ļaujot tai pie-
ņemt tauriņu formas.

Izrādījās, ka šis – manis par bez-
gaumīgu uzskatītais materiāls ir spē-
jīgs pārvērsties un veidot tēlus, kādus 
es nevarētu iegūt no daudz labākas 
kvalitātes, arī dabiskām un dārgām iz-

Saknes meklējot
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Vispirms mūs ar 
kuģi aizveda uz Liepā-
ju un novietoja Liepājas 
kara ostas kazarmās. 
Tur satikos arī ar savu 
brāli Borisu, kurš arī 
bija iesaukts armijā, 

tiklīdz atstāja savas lauku mājas. Arī 
vecāki un māsa paspēja laikā izbraukt 
no Jelgavas un bija apmetušies šeit pie 
kādiem zemniekiem, gaidīdami kuģi 
braukšanai uz Vāciju.

Beidzot, no Liepājas ar kuģi Mar 
del Plato mūs aizveda uz Dancigu un 
no turienes uz Sofienvaldi. (Pēc kara 
man gadījās šo kuģi redzēt Kopen-
hāgenas ostā nožēlojamā stāvoklī, pēc 
kara vēl neatjaunotu.) Sofienvaldē bija 
liela bēgļu izvietošanas telšu nomet-
ne, no kurienes pa mazākām grupām 
izvietoja pa lauku saimniecībām Prū-
sijā, kara apmācībām. Es biju iedalīts 
33. Januma pulka trešā bataljonā, kuru 
komandēja majors Krimuldēns, un kas 
sastāvēja galvenokārt no jauniesauk-
tajiem. Pirmais un otrais bataljons tad 
esot bijis kaujās kaut kur pie Berlīnes, 
un tā kā bataljons bez pulka nevarēja 
pastāvēt, tad to izformēja un sadalī-
ja pa dažādām vācu vienībām. Mūsu 
9. rotu, kuru komandēja leitnants P., 
pievienoja vācu 23. kājnieku divīzijai. 
Mans vada komandieris bija virsnie-
ka vietnieks M., kurš savā laikā bija 
3. Jelgavas kājnieka pulka virsdienes-
ta instruktors un dienēja kopā ar manu 
brālēnu Arnoldu, tādēļ viņš bija ar 
mani tāds draudzīgāks, nekā ar citiem.

Mūsu apmācības galvenokārt noti-
ka ar jauno vācu ieroci granātstobriņu. 
Tas bija tāds stobriņš, kuru uzmauca 
uz šautenes stobra un tajā ielika granā-
tiņu, un šaušana notika, turot šauteni 
stāvus. Apmācību vietas mainījās pa 
dažādām vācu pamestām pilsētiņām 
un lauksaimniecībām. Pēdējā bija 
Laušena, no kurienes tad arī izgājām 
uz Dancigu un no turienes uz fronti.

Vienā nakts pārgājienā pie manis 
pienāca mūsu vada komandieris un 
iedeva man savu vidusjostu ar visu 
pistoli, teikdams: paturi, kamēr būšu 
„savās darīšanās“. Šīs darīšanas ie-
vilkās, un es viņu vairs nekad neredzē-
ju. (Viņš kādreiz ieminējās, ka viņam 
mugursomā glabājās civilās drēbes...) 
Tādā veidā es tiku pie glauna ieroča.

Mūsu kaujas darbība galvenokārt 
bija plānveidīga atkāpšanās. Bijām 
tā saucamā nach comando, un bijām 
pēdējie, kas sedza vispārējo atkāpša-
nos. Vienā no kaujām, kurā mums gan 
laimējās palikt savās pozīcijās, krita 
viens no mūsu virsniekiem. Viņš bija 
apbruņots ar vienu no visjaunākajiem 
vācu kara ieročiem šturm gevēr, kas 
bija 30 šāvienu ierocis, lielāks par 

mašīnpistoli, mazāks par ložmetēju. 
Man kaut kā iznāca būt turpat tuvu-
mā, un es pa to burzmu pierāpoju klāt 
un apmainīju savu plinti ar šo ieroci. 
Nedomāju, ka kāds vispār piegrieza 
tam kādu vērību. Vēlāk izrādījās, ka to 
nevajadzēja darīt, jo šis ierocis bija vēl 
rets un maz izplatīts, un bija gandrīz 
neiespējami dabūt tam munīciju. Bet 
tas viss nevilkās ilgi.

19. martā, vienā no uzbruku-
miem, mums iznāca nevis atkāpties, 
bet mukt... Man aiz muguras sprāga 
granāta un nosita mani gar zemi. Sā-
pes bija briesmīgas pa visu ķermeni. 
Palīdzība nebija nekāda. Katrs gribēja 
pats ātrāk pazust un izglābties. Visi ti-
kai paskatījās un muka. Nolēmu pats 
sev palīdzēt ar šāvienu deniņos, bet 
kritiens bija tāds, ka nevarēju pats tikt 
klāt pie savas pistoles. Beidzot viens 
puika apstājās un izpildīja manu lūgu-
mu, bet kolīdz redzēja, ko gribu ar to 
darīt, izrāva man pistoli no rokas pa-
teikdams, nē, tev jādzīvo! un aizskrēja 
prom ar visu pistoli. Gribēju to darīt 
ar rokas granātu, bet tām abām, kas 
karājās pie patronsomas, bija izkrituši 
detonatori...

Pašās beigās divi vācieši mani pie-
vāca un nogādāja pārsienamā punktā. 
Tur izrādījās, ka viena šķemba īkšķa 
lielumā bija izgājusi cauri krūtīm un 
tur iestrēgusi. Sanitārs to ar roku iz-
vilka un pasniedza man. (Vēlāk, jau 
Dānijā, lazaretē vienu šķembu man vēl 
izgrieza no dibena muskuļiem un vēl 
vēlāk, jau dāņu slimnīcā, vienu šķemba 
vēl bija aizķērusies labās kājas papēdī, 
no kuras arī vajadzēja šķirties. Glabāju 
tās kā suvenīrus. Žēl, ka krāmējoties 
uz Austrāliju, kaut kā nozuda... Ārsts 
teica, ka kreisajā plaušā man atrodo-
ties vēl sešas sīkas šķembiņas, kas 
tagad ir iekapselējušās un mani vairs 
netraucē. Nezinu, kad un kā, bet mani 
vecāki bija saņēmuši ziņu, ka es, sma-
gi ievainots, palicis pie krieviem... No-
turēja pat aizlūgumu baznīcā...

Tad nokļuvu kara lazaretē Danci-
gā. Vienā nakts uzlidojumā sabum-
boja arī to, bet laimīgā kārtā biju no-
nests patvertnē un izglābos. Vēl tagad 
atceros kliedzienu: šaufeli, šaufeli, 
mēs esam aprakti... No turienes divi 
sanitāri turpat naktī aiznesa mani uz 
citu lazareti, kura nebija skarta. Fron-
te ātri tuvojās, un pienāca laiks arī 
manu lazareti evakuēt, pie tam vēl ar 
tādu steigu, ka izrāva mani no gultas 
un pat nepaskatījās, kad lūdzu paņemt 
līdz arī manus svārkus, kas atradās uz 
blakus krēsla ar visiem maniem doku-
mentiem. Protams, tas viss palika tur...

Mūs aizveda uz mazu ostas pilsēti-
ņu, no turienes ar kuģīti uz lielo trans-
portkuģi, kas atradās dziļāk jūrā, kurš 

veda ievainotos. Šķiet, ka ceļš uz Vāci-
ju bija pārslogots un nedrošs, un mūsu 
ievainoto transporta kuģis nonāca 
Kopenhāgenā. Atceros vēl, ka gulēju 
ostā, lielā hallē salmos uz grīdas, gai-
dīdams, kad tikšu nogādāts slimnīcā. 
Šķiet, ka visi pārējie bija paši spējīgi 
pārvietoties, bet es paliku guļot. Kas 
notika tālāk, nezinu, laikam biju zau-
dējis samaņu.

Nākošais, ko atceros, bija, ka gulē-
ju gultā, kura bija pacelta un uzlikta uz 
četriem ķeblīšiem. Kreisajā sānā bija 
ieoperēta šļauka, kuras otrais gals bija 
traukā uz grīdas. Negribu šeit rakstīt 
visos sīkumos, bet vēlāk izrādījās, ka 
guļu tā jau ilgāku laiku. Biju pavisam 
vājš un nespēcīgs. Tur arī sagaidīju ka-
pitulāciju.

Drīz vien vācu kara lazareti eva-
kuēja uz Vāciju un visus, kas nebija 
vācieši, pārņēma savā pārziņā Dānijas 
Sarkanais Krusts un izvietoja pa da-
žādām Kopenhāgenas slimnīcām. Pie 
šķiršanās no vācu lazaretes, virsārsts 
man teica, ka mani gan laikam var no-
sist tikai tad, ja sistu ar āmuru tieši pa 
pieri...

Manu pārcelšanos uz dāņu slimnī-
cu kārtoja viena dāņu māsiņa, kura ļoti 
labi runāja vāciski. Kad viņa prasīja 
pēc maniem dokumentiem, vienīgais, 
ko varēju uzrādīt, bija vācu lazaretes 
izdotā apliecība, ka esmu brīvprātīgais 
attiecīgo burtu leģionārs... Viņa izlasī-
jusi teica, lai to gan nevienam nerādot 
un uzdodoties, kā civilists. To, pro-
tams, arī izkārtoju.

Mani Kopenhāgenā ievietoja Ore-
sund plaušu slimnīcā. Izrādījās, ka 
sveru tikai 49 kg... Sākās strauja ārstē-
šana un uzbarošana. Tajā slimnīcā 
bija ievietoti vēl trīs latviešu bijušie 
leģionāri.

Pie mums nāca arī apmeklētāji. 
Tanī laikā Dānijā bija tāda paraša, ka 
vecāki cilvēki staigāja pa slimnīcām, 
apmeklēdami tādus pacientus, kuriem 
nebija tuvinieku, lai tos kaut kā ie-
priecinātu. Pie manis nāca arī latvieši. 
Galvenā bija Jelgavas mācītāja Krauļa 
kundze, kura darbojās Dānijas Sarka-
najā Krustā. Nāca arī divas latvietes, 
kuras dzīvoja Kopenhāgenā jau ilgāku 
laiku. Viņām vīri bija dāņu jūrnieki, 
kuri jau sen kā bija gājuši bojā dažā-
dās avārijās. Viena no tām, Larsena 
kundze, bija abonējusi žurnālus no 
Latvijas jau sen, vēl pirmskara gados, 
un nesa man tos uz slimnīcu lasīšanai.

Ļoti interesanta bija viena dāma – 
Oziandera kundze, klavierniece, 
komponiste un grafoloģe, kas dzīvoja 
Kopenhāgenā un nāca mūs apciemot. 
Jau pirmajā satikšanas reizē viņa man 

Manas kara dienu atmiņas (2)
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VSIA Latvijas Koncerti sadarbībā 
ar Latvijas Televīziju piedāvā noska-
tīties Latvijas valsts simtgades vērie-
nīgākā mūzikas projekta – Latvijas 
gredzens koncertu ierakstus vietnē 
 latvijaskoncerti.lv.

Latvijas valsts simgadei pārlieci-
noši pretī ritinājās diriģenta Sigvards 
Kļavas  vadītais vērienīgais mūzikas 
projekts Latvijas gredzens, izceļot un 
parādot katra Latvijas novada īpatnī-
bas, kultūras bagātības un enerģiju.

Latgales dzīves garšu no kristīgās 
domāšanas līdz tautas dzīves ziņai 
un tradīcijām varēja izbaudīt koncer-
tizrādē Rakstiem un skaņai. Līdz ar 
Latvijas Radio kori, kura mūziķi ne 
tikai dziedāja, bet arī spēlēja un ru-
nāja latgaliešu valodā, koncertizrādē 
tika iesaistīti etnomūziķi un vietējie 
katoļu priesteri. Gleznieciski skaistās 
Latgales ainavās kori iekomponēja vi-
deomāksliniece Katrīna Neiburga. 
Skatuves vidi sakārtoja scenogrāfs 
Rūdolfs  Baltiņš, izrādi izgaismoja 
mākslinieks Egils  Kupčs, režisore 
Inese  Mičule pati bija stāstniece un 
virpināja dūceni skatuves priekšplānā.

Savukārt Kurzemes gredzena 
mākslinieciskā koncepcija īstenojās 
lielkoncertā Pūt, vējiņi, kura saturs 

veidojās ap tautas dziesmas Pūt, vē-
jiņi! garīgo un melodisko telpu. Liel-
koncertā piedalījās Latvijas Radio ko-
ris, Valsts Akadēmiskais koris Latvija, 
Liepājas Simfoniskais orķestris, pia-
nists Vestards Šimkus, koklētāja Lai-
ma Jansone, etnomuzikologs Oskars 
Patjanko, etnogrāfiskie ansambļi 
Saucējas un Suitu sievas, aktieris 
Kaspars Znotiņš, kā arī Dūdinieki – 
Māris Jēkabsons, Ieva Nīmane, Ed-
uards Klints, Kārlis Alberts Klints, 
Nils Jumītis.

Muzikālajā izstādē Kalns uz augšu 
ies Vidzeme tika atspoguļota kā gara 
spēka vieta, kā Latvijas kultūras sakņu 
vietu, Valsts karoga un Himnas šūpu-
lis, Dziesmu svētku pirmsākumu vie-
tu, dzejnieku, rakstnieku, komponistu, 
mākslinieku, skolotāju ideālās Lat-
vijas sapņojumu un iedvesmas zeme. 
Muzikālajā izstādē piedalījās Latvijas 
Radio koris, solists Daumants  Kal-
niņš, ģitāras virtuozs Kaspars Zemī-
tis,  akordeonists Artūrs  Noviks un 
pianists Rihards Plešanovs. Vizuālās 
koncepcijas un realizācijas autori – 
Dd studio.

Zemgales gredzena kino koncer-
tā Vēstures palos muzikālā ceļojumā 
satikās Latvijas Radio koris, Latvijas 

Radio bigbenda grupa, mūziķi, brā-
ļi  Oskars  un  Raimonds  Petrauski, 
kā arī laikmetīgās dejas mākslinieki 
Lilija  Lipora un Guntis  Spridzāns. 
Libretu radīja dzejniece  Inese  Zan-
dere. Viņa atklāja Zemgales garīgo 
auglību caur Aspazijas, Annas Briga-
deres, Jāņa Jaunsudrabiņa, Māras Zā-
lītes dzejas un prozas spēku. Koncerta 
emocionālā kulminācija bija Knuta 
Skujenieka dzeja, kas skanēja Pētera 
Vaska mūzikā. Režisors – Roberts 
Rubīns.

Vērienīgā koncertcikla Latvi-
jas gredzens turpinājumā izskanēja 
muzikālā izrāde Rīgas gredzens. Iz-
rādes atslēga bija radošais gars, kas 
atklājās dzejnieku Aleksandra Čaka 
un Ojāra Vācieša, kā arī komponistu 
Artura Maskata un Ulda Stabulnieka 
stāstā par dažādo Rīgu. Pilsētas dzī-
vi mūzikā un dzejā izstāstīja aktieris 
Andris Keišs, dziedātājs Jānis Straz-
diņš, Latvijas Radio koris, diriģents 
Sigvars  Kļava, scenogrāfe un tērpu 
māksliniece Ieva  Jurjāne, režisors 
Viesturs Kairišs.

Rinta Bružēvica,
„Latvijas Koncertu“

sabiedrisko attiecību speciāliste
2020. gada 30. martā

„Latvijas Koncerti” piedāvā
Noskatīties „Latvijas gredzena“ koncertu ierakstus

lika kaut ko uzrakstīt un pēc mana 
rokraksta, apbrīnojamā kārtā, noteica 
manu raksturu, dzīves uzskatus un pat 
tādas lietas, ka es ģimenē neesmu vie-
nīgais bērns, kā arī teica, ka man tēvs 
bija stingrāks par māti utt. Es biju ļoti 
ieinteresēts, un viņa nāca un sniedza 
man grafoloģijas lekcijas. Žēl, ka tas 

nevilkās pārāk ilgi, jo viņai likās, ka 
esmu paviršs šai lietai un negribēja tās 
turpināt, kaut arī solījos būt uzmanī-
gāks... Vienreizi viņa paņēma mani uz 
savām mājām un lika pastāstīt savu 
dzīves stāstu un pēc tam, tūlīt to visu 
nospēlēja uz klavierēm, kā es stāstīju – 
bērnu dienas, vēlākais posms, kara 
dienas, ievainošana utt. Biju ārkārtīgi 
pārsteigts, un visam spēlējumam do-
mās sekoju līdzi, jo gandrīz katram 

nošu piesitienam bija sava nozīme.
Šajā slimnīcā nodzīvoju ārstēda-

mies līdz novembra vidum, līdz kļu-
vu pietiekoši vesels, lai to atstātu. No 
turienes mani nosūtīja uz Fakse La-
deplads pilsētiņu, kur atradās latviešu 
bēgļu nometne.

Ar to tad arī visā pilnībā izbeidzās 
manas kara gaitas.

Viktors Bendrups
Laikrakstam „Latvietis“
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Oresund slimnīcā Kopenhāgenā – sākumā.
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Oresund slimnīcā Kopenhāgenā – beigās.
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Jāatzīmē, ka šī bija ne tikai pirmā 
ministru sanāksme Alianses vēsturē, 

kas notika videokonferences formātā, 
bet arī pirmā NATO ministru līmeņa 
tikšanās, kurā dalībvalsts statusā pie-
dalījās Ziemeļmaķedonijas Republika. 
2. aprīlis ir nozīmīgs arī Latvijas dalī-

bas NATO kontekstā, jo šajā datumā 
pirms 16 gadiem pie NATO galvenās 
mītnes Briselē tika pacelts Latvijas 
karogs.

LR Ārlietu ministrija

NATO ārlietu ministri tiekas
Turpinājums no 1. lpp.
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Mūžībā aizgājusi

BRIGITA SAIVA
Dzimusi 25.02.1929. Lielvārdē, Latvijā

Mirusi 22.03.2020. Port Makvorijā, Austrālijā

Vedat mani dziedādami,
Nevedat raudādami;
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.

Visdziļākā līdzjūtība Guntaram un ģimenei
Sēro Selonijas Sidnejas Kopa

šo maģistra darbu es atkal gribēju kaut 
ko pētīt par latviešiem un Latviju, tādēļ 
izvēlējos tēmu autortiesības. Es gribēju 
rūpēties par nākotnes mūzikas industri-
jas attīstību, un man likās, ka autortiesī-
bas būtu ļoti svarīga atslēgu joma, kurā 
to darīt. Es liku visas savas kārtis uz au-
tortiesību specializāciju. Diemžēl, dabū-
ju rūgti, rūgti vilties, jo tajos juku laikos 
bija liels konflikts starp veco padomju 
laiku aģentūru, kurai bija jāpārkārtojas, 
un visas ziemeļvalstis bija gatavas palī-
dzēt ar milzīgu naudas piešķīrumu.

Tikko mēs sākām darboties, mums 
radās konkurējoša aģentūra, kam arī 
kāroja iegūt šo lielo naudu, ko bija pie-
šķīrušas ziemeļvalstu sabiedrības. Vai-
rāku gadu garumā stiepās šis konflikts 
starp abām aģentūrām, pie kam mēs ar 
Silviju tikām uzskatīti par nepietieka-
mi eiropiskiem, un mums neizdevās 
izmantot manu izglītību šajā jomā. Ie-
mesls, kādēļ es gribējušo jomu attīstīt, 
bija arī darbība mūsu grupā Akacis. Tā 
bija vērsta it kā uz profesionalitāti.

Mēs nebijām dibinājuši savu izdev-
niecību, bet mēs likām tādu kā firmas 
zīmi, un mēs uzvedāmies, it kā mēs būtu 
jebkurš profesionāls mūziķis. Tā bija 
mana iecere šurp pārceļoties, un mēs arī 
formāli izdevniecību šeit nodibinājām. 
Es gribēju nodarboties ar mūzikas ierak-
stu izdošanu un faktiski un arī praktiski 
to esmu darījis, bet tikai ļoti reti, mazās 
tirāžās un diemžēl arī neveiksmīgi. Līdz 
ar to man ir bijis jāstrādā dažādi citi die-
nas darbi, ko es cerēju ilgi nedarīt.

Sākumā deviņdesmitajos gados ar 
manu svaigo maģistra grādu mani pie-
ņēma par lektoru Universitātē pie Intas 
Brikšes, kura toreiz vadīja komunikāci-
ju fakultāti un vēlāk kļuva arī par sociālo 
zinātņu fakultātes vadītāju. Tā kā viņa 
bija ļoti svarīga persona man te Latvijā, 
kura pirmā mani pieņēma darbā univer-
sitātē, bet man bija interesants darbs arī 
ar amerikāņiem National Democratic 
Institute, kas strādāja Saeimā un ar dau-
dzām nevalstiskām organizācijām. Es 
ar viņiem strādāju vairākus gadus. Man 
arī bija darbs public relations jomā, kas 
izrietēja no mana darba ar Saeimu.

Tas bija tas laiks, kad mūsu ģime-

nē 1999. gadā piedzima dēls Brunītis. 
Kristīts vārds viņam bija Žanis Bruno, 
bet mēs viņu bijām iesaukuši par Bru-
nīti. Mēs 2003. gadā, kad Brunis jau 
bija paaudzies un sācis mazliet runāt, 
ievērojām, ka viņš nerunā tā kā citi bēr-
ni. Viņš runāja par lietām, ko viņš bija 
saklausījies televīzijā pat krievu valodā. 
Viņam bija arī dažādas citas uzvedības 
īpatnības, un mēs ar laiku uzzinājām, ka 
viņam ir autisms. Viņš tuvojās pirmssko-
las vecumam, un mums apkārtējie ļaudis 
ieteica no Latvijas aizbraukt. Latvijas iz-
glītības sistēma neesot gatava uzņemt šā-
dus bērnus. Mēs šiem ieteikumiem seko-
jām un aizbraucām atpakaļ uz Ameriku.

Tur Kolorado štatā Brunis jau pirms-
skolas gaitās tik veiksmīgi iekļāvās, ka 
nebija vairs īpaši prātīgi domāt par vāk-
šanos atpakaļ uz Latviju, lai gan viena 
otra iespēja mums bija. Diemžēl tās ne-
īstenojās, un līdz ar to viņi abi ar Silviju 
ir visu šo laiku palikuši Kolorado. Silvija 
izaudzināja Brunīti viena pati. Viņa pa-
lika Kolorado, jo jau pēc trim gadiem 
Amerikā mēs sapratām, ka Brunim Lat-
vijā nebūs viegli. Es pirmo gadu paliku 
Kolorado, otru gadu es biju Virdžīnijā 
pie saviem vecākiem, kur es biju iesācis 
karjeras maiņu uz skolotāja darbu īpašās 
izglītības nozarē. Es par sava dēla slimī-
bu interesēdamies, gribēju labāk saprast, 
kā ar šiem bērniem strādāt. Tā es vienu 
gadu guvu sev labu pieredzi. Pēc tam 
man atkal nepaveicās, es atgriezos Ko-
lorado, jo mani par skolotāju nepaturēja.

Diemžēl man Kolorado darbu neiz-
devās dabūt, tādēļ es trešā gada beigās 
atgriezos Latvijā, kur bija jānokārto 
dažas nesakārtotas lietas. Mani ļoti lab-
prāt un laipni uzņēma visi mani Latvi-
jas mūzikas draugi, sarīkoja man tādu 
mazu koncertiņu, un es atgriezos viens 
pats ar cerību, ka te man veiksies labāk, 
un vēlāk viņi varēs man pievienoties.

Diemžēl arī tas neizdevās. Šeit ne-
varu neko iekrāt un sapelnīt, lai divus 
cilvēkus dabūtu šurp, tādā veidā man 
vienam turpu braucot bija lētāk. Tagad 
Brunis turpina papildus skološanos 
jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kas 
beiguši skolu, lai viņus sagatavotu dar-
ba tirgum. Tas arī Latvijā ir tikpat kā 
neeksistējošs. Līdz ar to ne tikai mūsu 
pieredze ar autortiesībām, ka mūs 
izstūma no šīs jomas, bet arī tas, ka 

mūsu dēlam te nebija iespējas izsko-
loties, viņš un Silvija palika Amerikā.

Bet es jau no 2007. gada dzīvoju te 
viens pats tālu prom no saviem tuvi-
niekiem. Brālis vēl dzīvo mūsu vecāku 
mājā, bet māsiņa pavisam Amerikas 
otrā pusē – Portlandē. Mana ģimene 
Denverā ir viņiem pa vidu, un ir sa-
protams, ka es tai pašā laikā nevaru 
apciemot arī viņus, jo gaisa satiksme 
Amerikā tik tālus gabalus ir ļoti dārga.

Diemžēl arī tepat vietējā darba tir-
gū man vienkārši nav izdevies pieturē-
ties pie kāda darba. Man bija ļoti laba 
darba vieta LSM – Latvijas sabiedris-
kajos medijos, kur es kā angļu valodas 
otrais redaktors rakstīju ziņas. Ikdienā 
gāju uz Zaķu salu, ik mēnesi saņēmu 
nelielu aldziņu, bet man bija arī ap-
drošināšana un šādas, tādas normālas 
lietas, kuras es Amerikā dzīvojot, uz-
skatīju par pilnīgi normālām.

Bet tad jau vairākus gadus dzīvo-
jot Latvijā, Silvija man šad un tad, kad 
kaut kas nekārtojās tā kā gribētos, atgā-
dināja atcerēties, kurā valstī mēs dzī-
vojam. Mēs bieži vien gribējām, lai lie-
tas kārtojas gludāk vai ātrāk, mēs viens 
otram atgādinājām neaizrauties. Tādēļ 
man arī tagad sev šie Silvijas vārdi ir 
šad un tad jāatkārto. Bet es turpinu šeit 
muzicēt un to neveiksmīgo mūzikas iz-
devniecību turēt pie dzīvības.

Pagājušā gadā man uzspīdēja neliela 
veiksme, kad es dabūju darbu dziedāt uz 
prāmja, kas iet no Rīgas uz Stokholmu. 
Tas bija kuģis Isabelle. Es uz tā katru 
otro mēnesi pusotru nedēļu nostrādāju, 
un tad man starplaikā ir bijuši vairāki 
muzikāli domubiedri vai ansambļi, kuri 
pieprasa manu spēlēšanu vai dziedā-
šanu kādos koncertos, un es tā velku 
dzīvību. Es nekrāju naudu un es neko 
nevaru sūtīt savai ģimenei, kuriem arī 
neiet viegli, jo ar darbiem ir kā ir.

Kā redzi, mana pieredze te ir maz-
liet rūgtāka, ka bijām cerējuši. Bet no 
otras puses, neesmu plinti krūmos me-
tis, vēl arvien esmu tepat, bet sarkas-
tisks gan esmu kļuvis. Dzīvoju tādā kā 
neziņā, rezignācijā, bet panikā arī vēl 
neesmu. Amerikā arī liekas vairs neiet 
tā kā gribētos, jo tur tā lielā sašķeltība 
arī, un nepatīkamā gaisotne man nelie-

Trimdas bērni un mazbērni (47)
Turpinājums no 7. lpp.

 
Turpinājums 15. lpp.



Pirmdien, 2020. gada 6. aprīlī Laikraksts „Latvietis“ 15. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
7. aprīlis
Zina, Zinaīda, Helmuts
Pasaules veselības diena
1910. dzejniece Irma Bērziņa.

8. aprīlis
Edgars, Danute, Dana, Dans
1905. skolotājs un literāts Eduards 
Jansons.
1921. Sidnejas Latviešu teātra dibinā-
tājs un aktieris Indulis Nīcis.

9. aprīlis
Valērija, Žubīte, Alla
1875. teātra darbinieks, dramaturgs, 
kritiķis Roberts Tautmīlis-Bērziņš.
1917. ALT aktieris un režisors Gustavs 
Grauds.
1925. rakstnieks un jūrnieks Eglons 
Spēks.
1930. par valsts prezidentu Saeima ie-
vēlēja Albertu Kviesi.
1935. Latvijas šahists Jānis Klovāns.

10. aprīlis
Anita, Anitra, Zīle, Annika
Lielā Piektdiena (2020)
1885. tulkotāja Natālija Robiņa.
1899. zinātnieks, literāts, mākslas un sa-
biedrisks darbinieks Leonīds Slaucītājs.
1910. dzejnieks Meinhards Rudzītis.
1920. Rainis un Aspazija atgriežas 
Latvijā – liela svinīga sagaidīšana.
1920. rakstnieks Aleksandrs Pelēcis.
1945. Otrais pasaules karš: Sabiedroto 
spēki atbrīvoja nacistu koncentrācijas 
nometni Būhenvaldē.

11. aprīlis
Hermanis, Vilmārs
1895. gleznotājs Jēkabs Bīne.
1935. tika izveidota Finanšu ministri-
jas kontrolēta akciju sabiedrība Latvi-
jas Kredītbanka.
1938. inženieris, pulkveža leitnants 
Austrālijas armijā, sabiedrisks darbi-
nieks, bij. LR Aizsardzības Ministrijas 
Valsts Sekretāra vietnieks Jānis Ātrens.

1965. latviešu mūziķis Zigfrīds Muk-
tupāvels.
1975. latviešu mūziķis, viens no Sky-
forger dibinātājiem Mārtiņš Pētersons.

12. aprīlis
Jūlijs, Ainis
Pirmās Lieldienas (2020)
Pasaules Aviācijas un kosmonautikas 
diena
1920. mākslinieks-grafiķis, zinātnieks 
(Romas Akadēmijas loceklis), izglītī-
bas darbinieks (LMA un RTU profe-
sors) Juris Soikāns.

13. aprīlis
Egils, Egīls, Nauris
Otrās Lieldienas (2020)
1590. Rīgu piepludina palu ūdeņi.
1939. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Andrejs Lezdkalns. 
1945. politiķis, militārais zinātnieks, 
Latvijas bruņoto spēku ģenerālis Kār-
lis Krēsliņš.  ■

ejvielām. Tas, ko es šī darba procesā 
ieguvu, ir pārliecība, ka mans laiks, 
uzmanība, ieguldītais darbs un idejas 
spēj mainīt šķietami bezvērtīgu ma-
tērijas kaudzi. Arī to, ka vērtējumi 
skaists-neglīts, vērtīgs-bezvērtīgs ir 
ļoti relatīvi un dzīvo tikai manā galvā.
Darbi:
1. Integrācija (95x150cm) (brūni zel-
tainie tauriņi uz melnā fona) – daba 
spēj vienā teritorijā integrēt visātrākos 
kukaiņus – spāres ar lēnīgajiem un 
smagnējajiem naktstauriņiem. Cilvē-
ku sabiedrībā par integrāciju pagai-
dām vairāk tiek runāts.
2. Liecinieki 94x143cm (brūnie un bal-
tie tauriņi uz gaišā fona) darbs bija par 

to, cik atšķirīgi uz-
tveram pasauli – 
gan Kristietībā, 
gan Austrumu kul-
tūrā tauriņš sim-
bolizē nemirstību, 
vienlaicīgi tiekot 
uzskatīts arī par 
bezrūpīgu vien-
dieni. Bet katrai 
būtnei ir sava laika 
izjūta un, varbūt, 
ka savas vienīgās 
dienas beigās tau-
riņš sajūtas vecs, 
pieredzējis, dzīves 
nogurdināts un arī 
vieds. Vienai die-
nai paredzētais ātri plīstošais atkritu-
mu maisiņš dabā sadalīsies 500 gados, 

tādējādi iegūstot gandrīz nemirstību, 
salīdzinājumā ar sava radītāja mūžu. ■

Saknes meklējot
Turpinājums no 11. lpp.

Ieva Krūmiņa. „Liecinieki“. Fragments.

Boņuks pirmo reizi tika pasniegta 
2009. gadā, bet kopš 2013. gada balvu 
rīko Latgales vēstniecības GORS ko-
manda. Balvas norisi atbalsta Latvijas 
Republikas Kultūras ministrija, Valsts 
kultūrkapitāla fonda Latgales kultū-
ras programma ar A/S Latvijas valsts 
meži un Latgales reģiona attīstības 

aģentūras atbalstu, kā arī Rēzeknes 
pilsētas dome, Balvu novada, Ciblas 
novada, Dagdas novada, Kārsavas 
novada, Līvānu novada, Ludzas nova-
da, Preiļu novada, Rēzeknes novada, 
Riebiņu novada, Viļakas novada un 
Viļānu novada pašvaldības, biedrība 
Partitūra, A/S Latvijas Mobilais tele-
fons, latgaliešu kultūras ziņu portāls 
lakuga.lv, Latvijas Radio Latgales stu-
dija, žurnāls IR, muzejs Andrupenes 

lauku sēta, biedrība Latgolys Studen-
tu centrs, žurnāls A12, KUUP Coffee, 
zemnieku saimniecība Liepkalns, Lat-
golys šmakovka un kafejnīca ZĪDS. 
Plašāk par balvu: http://bonuks.lv un 
http://latgalesgors.lv.

Edīte Husāre,
Latgales vēstniecība GORS

(SIA „Austrumlatvijas koncertzāle”)
Mārketinga nodaļas vadītāja

Rēzeknē, 23.02.2020.

„Boņuks 2019“
Turpinājums no 9. lpp.

kas nekas saistošs. Nav tā, ka ir kāda 
vieta citur, kur es ļoti gribētu būt. Vie-
nīgi tas, ka es gribētu būt kaut kur kopā 
ar savējiem. Bet mūzika pret šo emo-
cionālo un vientulības slodzi man strā-
dā kā zāles. Bet tāds ir mans stāsts.“

Ar to Arnolds savu stāstu arī beidz, 
un mēs atvadāmies. Viņš atkal saģērbjas 
acīmredzot silti, jo esot salīgs, un aiz-
skrien. Bet man vēl ilgi par viņu jādomā, 
jo viņa stāsts mani ir mazliet satriecis, jo 
tas ir savādāks, nekā citi man iepriekš 
dzirdētie. Šis ir pirmais, kur atbraucēji 
nav bijuši laimīgi, un dzīve Latvijā vi-
ņus nav pilnībā apmierinājusi. Man žēl 

bija dzirdēt, ka jaunā ģimene tagad dzī-
vo šķirti, bet ir jāatzīst arī tas, ka Latvijā 
viss vēl nav īsti labi sakārtots. It sevišķi 
lietas, kas saistītas ar bērniem ar speciā-
lām vajadzībām. Bet es ļoti ceru, ka arī 
tās kādreiz tiks sakārtotas, un tādi bērni 
nebūs spiesti no Latvijas aizbraukt.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas bērni un mazbērni (47)
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 2. aprīlī.
€1 = 1,79700 AUD
€1 = 0,87738 GBP

€1 = 1,83800 NZD
€1 = 1,09060 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
UZMANĪBU! Sakarā ar drošības pasākumiem vīrusa izplatīšanas ierobežošanai, ir iespējams, ka gandrīz visi 
pieteiktie sarīkojumi tiks atcelti vai pārlikti uz vēlāku laiku. Te ir publicēti sarīkojumi, par kuriem redakcija nav 
saņēmusi ziņas par to atcelšanu.

Adelaidē
Sekojot  Austrālijas  valdības  norā-
dēm,  ALB  sarīkojumi/pasākumi 
tiek uz laiku ATCELTI. Darīsim zi-
nāmu, kad atkal darbība atsāksies. 
Paldies  par  sapratni  un  jums  vie-
siem no mums visiem novēlam labu 
veselību! ALB valde
Pirmdien,  6.  apr., plkst. 10.00 DV 
namā Vanadžu kopas sanāksme.
Sestdien,  18.  apr., plkst. 13.00 aici-
nām uz omulīgu izklaidi DV dārza 
svētkos DV namā. 
Svētdien, 19. apr., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novuss.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Piektdien,  10.  apr., plkst. 11.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu.
Svētdien, 12. apr., plkst. 11.00 Kristus 
augšāmcelšanās svētki – dievkalpo-
jums ar dievgaldu. Draudzes dāmu ko-
mitejas rīkotais kafijas galds paredzēts 
pēc dievkalpojuma baznīcas zālē.

Brisbanē
Sakarā ar pašreizējo COVID-19 si-
tuāciju gan Austrālijā, gan pasaulē, 
līdz  jūlija  beigām  tiek  ATCELTI
visi  Brisbanes  Latviešu  biedrības 
pasākumi,  kora  Baltika  mēģināju-
mi,  Draudzes  dievkalpojumi  un  ci-
tas  sanāksmes.  Brisbanes  Latviešu 
nams ir slēgts kopš 26. marta.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Kanberā
Kanberas  Latviešu  biedrības  aprī-
lī  iecerētie  Lieldienu  svinēšana  un 
jūnijā – Jāņu  līgošana – abi  sarīko-
jumi  sakarā  ar Covid-19  sērgu  tiek 
ATCELTI. 

Kanberas latv. ev. lut. draudze
Piektdien,  10.  apr.,  draudzes  pare-
dzētais  Lielās  Piektdienas  dievkal-
pojums,  sakarā  ar  pašlaik  Austrā-
lijā  (un  pasaulē)  izplatīto  Covid-19 
sērgu, tiek ATCELTS – nenotiks.

Melburnā
Otrdien, 14. apr., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
Daugavas  Vanadžu  pusdienas  ir 
ATCELTAS Domājam, ka pusdienas 

atsāksies 2020. gada 7. septembrī, bet 
tas notiks tikai tad, ja būs atļauts sais-
tībā ar valdības noteikumiem. Vana-
džu sanāksmes ir atceltas līdz septem-
bra pilnsapulcei.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Sākot ar 22. martu, visi dievkalpoju-
mi tiek ATCELTI līdz turpmākajam.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Krīzes laikā Dievkalpojumi nenotiks, 
jo nav atļauts. Tā vietā Mācītājs Balo-
dis sniegs virtuālos svētbrīžus – https://
us04web.zoom.us/j/2288269337.
Svētbrīži notiks tajā laikā, kad bija pare-
dzēti dievkalpojumi:
Ceturtdien, 9. apr., plkst. 18.00.
Piektdien, 10. apr., plkst. 15.30 – Lie-
lā Piektdiena.
Svētdien, 12. apr., plkst. 10.30.

Sidnejā
Sidnejas  Daugavas  vanagu  nams 
Benkstaunā  ir  slēgts,  un  visi  izslu-
dinātie un paredzētie Daugavas Va-
nagu Sidnejas nodaļas  saieti un  sa-
rīkojumi, ieskaitot novusa spēles, ir 
ATCELTI uz nenoteiktu laiku.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Sakara  ar  Covid-19  straujo  izpla-
tīšanos,  dievkalpojumi  Svētā  Jāņa 
baznīcā patreiz ATCELTI. Paredzē-
tie Dārza Svētki arī ir atcelti.
Svētrunas var tagad noskatīties 
uz YouTube gan latviešu, gan 
angļu valodā. Piespiežot uz šo 
saiti, atvērsies mana lapa, kurā 
regulāri būs jaunas svētrunas: 
https://www.youtube.com/channel/
UCK2IwlGgZrp1I_KlisSrdJg

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

Zelta piekrastē

Zviedrijā
Piektdien, 10. apr., plkst. 18.00 Stok-
holmas latviešu draudzes Meditācijas 
vakars – Somu baznīcas draudzes tel-
pās (Finska kyrkan, Slottsbacken 2, 
Gamla Stan).

Svētdien, 12. apr., plkst. 14.00 Somi 
baznīcā, Finska kyrkan, Slottsbacken 
2., Gamla Stan; 2., 55., 76. autobuss 
(Slottsbacken) Stokholmas latviešu 
ev. lut. draudzes Lieldienu dievkal-
pojums. Pēc dievkalpojuma draudzes 
namā kafijas galds. Muzikāli priekšne-
sumi kuplinās dievkalpojumu; tuvāka 
informācija būs atrodama mājas lapā 
www.draudzes.se
Svētdien, 19. apr., plkst. 14.00 Hāgas 
baznīcā Gēteborgas latviešu ev. lut. 
draudzes Baltās svētdienas dievkalpo-
jums. Pēc dievkalpojuma kafijas galds 
Hāgas draudzes telpās.

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

ZIŅOJUMS DAUGAVAS 
VANAGU BIEDRIEM 

UN VANAGU MĪTNES 
APMEKLĒTĀJIEM!

Daugavas Vanadžu pusdienas 
ir atceltas

Domājam, ka pusdienas atsāksies 
2020. gada 7. septembrī, bet tas 
notiks tikai tad, ja būs atļauts 
saistībā ar valdības noteikumiem.
Vanadžu sanāksmes ir atceltas līdz 
septembra pilnsapulcei.
Lūdzu, sekojiet sludinājumiem 
laikrakstā vai zvaniet Koidulai 
Nemīro: tālr. 0416234758, 
03 94352480 vai rakstiet uz e-pastu: 
knemiro@bigpond.net.au
Melburnas Vanadžu kopas vadītāja

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 
€1 = 1,79700 AUD
€1 = 0,87738 GBP

Vai varēšu nopirkt latviskas lietas tirdziņā? 

Jā, par to gādās Rasma Krādziņa!


