
To, ka COVID-19 krī-
zē nopietni iedragāta bēr-
nu un jauniešu psihiskā 
veselība, apliecina sākot 
no uzticības tālruņu uz-
turētājiem un beidzot ar 

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu. 
Tur psihiatrijas klīnikas stacionārā ag-
rāk neatliekamā kārtā bija stacionēti tre-
šā daļa pacientu, pārējie plānveida, taču 
nu jau neatliekami ir vairāk nekā puse, 
noskaidrojis LTV raidījums De Facto.

Agrāk vidējais ārstēšanas ilgums bija 
līdz 11 dienām, pandēmijas ietekmē – vi-
dēji 14. Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijā (VBTAI) dubultojās konsultā-
ciju skaits, kurās bērni un jaunieši pauda 
pašnāvības domas – 2019. gadā tās parā-
dījās 59 sarunās, pērn – 118. Pieauga arī 
skumjas, vientulība un izmisums.

9. klases skolniece Dārta sarunā ar 
De Facto secina: „Tas ir vienkārši fakts, 

ka mums visiem iet ļoti grūti. Un ļoti dau-
dzi tiecas uz šo palīdzību – psihoterapeiti, 
psihologi...“. Arī viņai pašai Covid-19 ot-
rais vilnis līdz ar atkārtotiem ierobežoju-
miem izrādījās emocionāli pārāk smags, 
un tagad viņa apmeklē psihologu. „Tas 
nenotika tā (uzsit knipi – red.). Tas notika 
lēnām, palēnām un pietiekoši mokošā vei-
dā, un vienkārši tas bija tā, ka es nedēļu 
no vietas sevi noraudāju līdz miegam. Un 
tad es sapratu, ka man vajag palīdzību, 
es vairāk pati netieku galā, un vecākiem, 
piemēram, ir lietas, kuras tu vari pateikt 
vecākiem un ir lietas, par kurām tu neru-
nāsim ar vecākiem,“ viņa stāsta.

Bērnu klīniskās universitātes Bērnu 
psihiatrijas klīnikas vadītājs Ņikita Bez-
borodovs atzīst, ka smagākas izpausmes 
šobrīd novērojamas pusaudžiem – tieši 
pusaudži arī slimnīcas stacionārā neat-

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

Laikraksts LATVIETIS www.laikraksts.com

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

Nr. 646 2021. gada 21. aprīlī TĪMEKLĪ   ISSN 1837-6991

9HRLINH*gjjaac+

Saturs
Austrālijas ziņas ................................ 1, 4, 6, 7
Latvijas ziņas ............1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13
Latvieši pasaulē ....2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15
Redakcijā .............................................................3
LR Ārlietu ministrija ................................. 1, 4
De facto ...................................................1, 5, 15
PBLA KF&P Juris Ķeniņš .........................2, 7
LR prezidenta kanceleja ............................3
Skaidrīte Dariusa.............................................4
Marianna Auliciema .....................................5
Evija Trofimova, Agnese Ābelīte ......6, 7
Māris Brancis ..............................................8, 12
Sandra Milevska .................................... 10, 11
Sintija Bernava ...............................................11
Ilze Pētersone .................................................12
Elīna Rikarde ..............................................1, 13
Vita Gaiķe .................................................. 14, 15
Datumi ....................................................... 15, 16
Sarīkojumi, ziņojumi...................................16
Eiro kurss ...........................................................16

Latvijas vēstniecība Austrālijā
Pagaidu pilnvarotā lietvede sākusi darbu

2021.  gada 12. ap-
rīlī darbu Kanberā sā-
kusi Latvijas Republikas 
pagaidu pilnvarotā liet-
vede Austrālijas Savienī-
bā Ieva Apine. Diplomā-
te veiks sagatavošanās 

darbus Latvijas vēstniecības atvērša-
nai. Īpaša nozīme būs ciešu kontaktu 
nodibināšanai ar Austrālijā pārstāvē-

tām latviešu diasporas organizācijām.
Vēstniecības atvēršana nodrošinās 

efektīvāku Latvijas interešu pārstāvī-
bu stratēģiski nozīmīgajā Indijas un 
Klusā okeāna reģionā. Tā būs reģionā-
lā vēstniecība ar sākotnēju akreditāci-
ju Austrālijā un Jaunzēlandē. Vēstnie-
cība sniegs atbalstu diasporai, sekmēs 
aktīvāku divpusējo attiecību attīstību, 
tai skaitā veicinot ekonomisko sadar-

bību, kā arī pavērs jaunas iespējas sa-
kariem ar Okeānijas valstīm Latvijas 
ANO Drošības padomes kandidatūras 
kontekstā.

Pagaidu pilnvarotā lietvede arī ie-
saistīsies konsulārās palīdzības snieg-
šanā Latvijas valstspiederīgajiem, kuri 
Austrālijā uzturas īslaicīgi un ir no-
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Bērnu psihiskā veselība
Tā cieš Covid-19 krīzē
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Skats no Mt Amos virsotnes uz Vīnaglāzes līci Tasmānijā (Wineglass Bay,  Freycinet National Park, Freycinet).
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Latviešu komponistu kora dziesmas
Radītas ārpus Latvijas

Starp 200 000 lat-
viešiem, kuri devās bēg-
ļu gaitās pēc Otrā pa-
saules kara, arī bija liels 
skaits mūziķu. Citējot 
muzikologu Dr. art.Ar-
noldu Klotiņu: „Drīz 

pēc kara beigām Rietumos nonāca 
ap 50% Latvijas kultūras un zinātnes 
darbinieku. Latviešu Centrālā komi-
teja Vācijā 1947. gadā bija reģistrē-
jusi 933 Latviju atstājušus kultūras 
darbiniekus.“ Pēc Klotiņa skaita, bez 
instrumentālistiem un dziedātājiem 
bija 26 komponisti. Dziesmu svētku 
vēsturnieka Valentīna Bērzkalna pē-
tījumi atklāja: „Trimdā devās aptuveni 
trešdaļa no visiem latvju mūziķiem, 
bet atsevišķās šīs profesijas nozarēs, 
kā, piemēram, komponistu vidū, trim-
dinieku procents bija pat lielāks.“

Ar šo iedvesmu, Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības Kultūras fonda 
un padomes jaundibinātā Dziesmu 
svētku nozare uzrunāja ārpus Latvi-
jas kora mūzikas speciālistus veidot 
sarakstu ar top latviešu trimdas un 
diasporas dziesmām, kuras būtu cie-
nīgas atrasties Dziesmu svētku reper-
tuārā Latvijā. Atsaucās 17 speciālisti 
no visas pasaules, un bija ieteiktas 87 
dziesmas. Izveidotās komitejas sastā-
vā, kas atlasīja kora dziesmas, ko ie-
sniegt Dziesmu svētku repertuāra vei-
dotājiem Latvijā, bija kordiriģenti un 
komponisti, Dziesmu svētku rīkotāji 
un PBLA dalīborganizāciju Kultūras 
nozaru vadītāji. Plašā e-pasta sarakstē 
un trīs Zoom sēdēs dalībnieki draudzī-
gi un koleģiāli vienojās par 16 dziesmu 
sarakstu, pārstāvot ASV, Austrālijas, 
Dienvidamerikas, Eiropas un Kanā-
das komponistus, ar vairāku paaudžu 
komponistiem un komponistēm, a 
cappella oriģināldziesmām un tautas-
dziesmu apdarēm. Ar šo darbs nav ap-
stājies, bet ir tikai pirmie soļi izveidot 
datu bāzi ar latviešu komponistu kora 
dziesmām, kas radītas ārpus Latvijas, 
neapšaubāmi neatņemama daļa no lat-
viešu kultūras.

Vēstures vēju pūsti tālu no dzim-
tenes, starp tiem bija 10 komponisti, 
kuru dziesmas bija jau skanējušas brī-
vās Latvijas Dziesmu svētkos: Ādolfs 
Ābele, Jānis Cīrulis, Volfgangs Dār-
ziņš, Jānis Kalniņš, Jānis Mediņš, 
Jānis Norvilis, Harijs Ore, Volde-
mārs Ozoliņš, Jēkabs Poruks un Jā-
zeps Vītols. Bez viņiem bija pilntie-
sīgi un ieredzēti komponisti Helmers 
Pavasars un Bruno Skulte un citi, kā 
arī daži jaunāki topoši komponisti, to 
starpā (abi dzimuši 1919. g.) Alberts 
Jērums un Tālivaldis Ķeniņš, un vēl 
jaunāki – Andrejs Jansons un Imants 
Ramiņš, abi atstājot Latviju kā bērni, 
izaugot par vareniem komponistiem 
un diriģentiem. Lielais vairums no 

tiem nonāca Kanādā un ASV, bagā-
tinot abu valstu akadēmisko mūziku 
daudz gadus ne tikai pie latviešiem. 
Protams, visi turpināja savu daiļradi 
arī svešumā, un visiem bija nozīmīgas 
lomas Ziemeļamerikas kordziedāšanā 
un Dziesmu svētkos, vairumu no trim-
das koriem vadot tieši komponisti, bez 
agrāk minētajiem arī Ērika Freimane, 
Arnolds Kalnājs, Voldemārs Linde, 
Arvīds Purvs un Imants Sakss.

Šo krusttēvu ietekmē un trimdas 
latviešu organizāciju atbalstīti arī uz-
auga jauna paaudze latviešu kompo-
nistu: dzimuši un skolojušies trimdā, 
bet ar degsmi sirdīs pret savu tēvzemi. 
Daži šie vārdi ir jau pazīstami Latvi-
jā, daži Musica Baltica publicēti, daži 
pat dziedāti dziesmu svētkos: Dace 
Aperāne, Guntars Gedulis, Anita 
Kupriss, Lolita Ritmane un daudz, 
daudz citi. Vēl citiem, kaut ieredzēti 
savās mītņu zemēs, slava Latvijā top, 
īpaši komponisti no tālās Austrālijas: 
Ruta Brože, Sandra Birze un Ēriks 
Ozoliņš. Viņiem blakus stāv nākamā 
apdāvinātā un spējīgā paaudze, ar iz-
cilu izglītību, kuru skaņdarbi ir jau 
skanējuši Dziesmu svētkos ārpus Lat-
vijas: to starpā Ella Mačēna no Aus-
trālijas un Andris Mattson, ASV. Ir 
apbrīnojami, ka 75 gadus pēc tam, kad 
viņu vecāki un vecvecāki atstāja Lat-
viju, ir latviešu un Latvijas komponisti 
visās pasaules malās.

Dabīgi, šo komponistu daiļrade ne-
skanēja Latvijas tumšos padomju gados, 
un var tikai priecāties, ka izcilais reper-
tuārs lēnām, lēnām kļūst pazīstams arī 
Latvijā: skan Latvijas koncertzālēs un 
Dziesmu svētkos, atrodas daudzu izpil-
dītāju repertuārā un tiek ierakstīti CD 
un radiofonā. Man personīgs prieks, 
ka Latvijas Nacionālais simfoniskais 
orķestris ir jau izdevis vairākus CD ar 
Tālivalža Ķeniņa simfonisko daiļradi, 
ar plānu ierakstīt un izdot visas astoņas 
simfonijas. Nākamās paaudzes arī skan 
Latvijā, piemēram Valsts Akadēmiskā 
kora un diriģentu Māra Sirmā akcijā 
Latvijas komponisti Latvijas simtgadei, 
kura pulcēja 74 komponistus, to star-
pā 5 no ārpus Latvijas: Daci Aperāni, 
Juri Ķeniņu, Ellu Mačēnu, Imantu 
Ramiņu un Lolitu Ritmani. Latvijas 
Nacionālā operā 2022. g. piedāvās Jāņa 
Kalniņa operu Hamlets, (komponē-
ta Latvijā), un 2011. g. debitēja Bruno 
Skultes Vilkaču mantiniece, (Andreja 
Jansona orķestrēta, sakārtota un diriģē-
ta). Sadarbība māksliniekiem no visiem 
krastiem palīdz būvēt tiltus, un iepazīs-
tināt klausītājus Latvijā ar repertuāru, 
kas viņiem nav zināms, piemēram, ar 
koncertsēriju nosaukumiem kā Saru-
nas ar dzimteni, vai CD Tilts pār jūrām. 
Un, protams, ar filmas Dvēseļu putenis 
brīnumaino ceļu uz starptautiskām bal-
vām, Lolitas Ritmanes slava ir pieau-
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gusi dēļ filmas mūzikas un aizkustino-
šo Lūgšanu. Kur ir tas korists pasaulē, 
kurš nepazītu Anitas Kupriss Ģērbies, 
saule, sudrabota vai Imanta Ramiņa 
Pūt, vējiņi apdares?

Latviešu komponistu, kuri mājas 
atrodas tālu no Latvijas robežām, at-
pazīstamība Latvijā nāk, bet par daudz 
lēni, un daži koristi ārpus Latvijas ro-
bežām ir vīlušies, ka šo burvīgo, vare-
no, izcilo, skanīgo daiļradi dzird tikai 
reti Dziesmu svētkos Latvijā. Diemžēl, 
2018. g. svētkos – simtgadē – Noslēgu-
ma koncertā bija tikai viena dziesma 
no ārpus Latvijas: Tālivalža Ķeniņa 
tautasdziesmu apdare sieviešu korim 
Es meitiņa kā rozīte. Ārpus Latvijas 
tomēr dzīvo, atkarībā no kuru ciparu 
lieto, ap 400 000 latvieši, no kuriem 
milzīgs skaits piedalījās un apmeklēja 
2018. g. Dziesmu svētkus.

Nez vai Jānis Cimze, vai viņa 
līdzgaitnieki savos trakākos sapņos 
būtu iedomājušies, kādi būtu Dzies-
mu svētki 150 gadus vēlāk, un ka tie 
skanētu ne tikai Latvijā, bet visā pa-
saulē. Vai viņi būtu varējuši ticēt, ka, 
piemēram, Kanādas svētkos 2019. g. 

 
Turpinājums 7. lpp.



Trešdien, 2021. gada 21. aprīlī Laikraksts „Latvietis“ 3. lpp.

2021. gada 14. jūni-
jā aprit 80 gadu, kopš 
Padomju Savienība pēc 
Latvijas okupācijas or-

ganizēja pirmās masu deportācijas – 
1941. gadā tika izsūtīti vairāk nekā 
15 tūkstoši Latvijas pilsoņu. Pieminot 
deportāciju upurus, vienlaikus visā 
Latvijā lasīs 1941. gadā izsūtīto Latvi-
jas iedzīvotāju vārdus. Piemiņas pasā-
kumi notiks arī tautiešu mītņu zemēs 
ārpus Latvijas.

14. aprīlī tiešsaistē uzrunājot 119 
pašvaldību pārstāvjus, kuri nodro-
šinās piemiņas pasākuma Aizvestie. 
Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija 
deportācijām norisi Latvijas pašval-
dībās, Valsts prezidents Egils Levits 
uzsvēra: „Pasākumam ir dots zīmīgs 
nosaukums. Jēdziens ‘neaizmirstie’ 
apliecina, ka mēs atceramies to, kas 
notika pirms 80 gadiem, un mēs atce-
ramies katru atsevišķo cilvēku, kuru 
okupanti izsūtīja no Latvijas. Cilvēka 
vārdam un uzvārdam ir unikāla nozī-
me. Tā ir daļa no personības. Ja mēs 
pieminēsim šos visus vārdus, mēs at-
cerēsimies arī konkrētos cilvēkus, no 
kuriem liela daļa izsūtījumā gāja bojā. 
Tas ir mūsu šodienas paaudzes pienā-
kums šos cilvēkus neaizmirst.“ Valsts 
prezidents arī norādīja, ka tā bija pa-
domju okupācijas režīma apzināta po-
litika – iznīcināt pilsoniski aktīvāko 
latviešu nācijas sastāvdaļu, uz kuriem 
balstījās Latvijas valsts. „Deportācijas 
atstāja milzīgu tukšumu mūsu nācijas 
dzīvē. Laikā, kad Latvijas valsts bija 
okupēta, tā vairs nevarēja aizstāvēt 
savus pilsoņus. Tā tas turpinājās 50 
gadus, kad valsts juridiski eksistēja, 
taču nebija spējīga darboties. Latvi-
jas iedzīvotāji pārdzīvoja šo laiku un 
atjaunoja savu valsti, lai šodien mēs 
dzīvotu neatkarīgā Latvijā. Tādēļ gai-
dāmais pasākums ir ārkārtīgi svarīgs 
mūsu nācijas vēsturiskās atmiņas stip-
rināšanai. Paldies, ka esat iesaistīju-
šies pasākuma norisē!“

Pasākums Aizvestie. Neaizmirstie. 

80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām 
notiks vienlaikus visā Latvijā – kat-
rā pašvaldībā plkst. 11.00 tiks sākti 
1941. gadā deportēto iedzīvotāju vār-
du lasījumi, tādējādi godinot ikviena 
izvestā Latvijas valstspiederīgā pie-
miņu. Pasākuma idejas autore Sandra 
Kalniete norāda: „Nav nekā personī-
gāka un individuālāka par cilvēka vār-
du un uzvārdu, jo tas pavada ikvienu 
no dzimšanas līdz nāves brīdim un 
turpina pastāvēt līdz laiku aizlaikiem 
vēstures annālēs. Ikviens izsūtītais ir 
pelnījis, lai viņš nebūtu tikai sīka vie-
nība kādā lielākā, apkopojošā skaitlī. 
Vārdu lasīšanas ceremonijai vienlai-
kus notiekot visos Latvijas novados un 
pagastos un piemiņas brīžus saslēdzot 
vienotā Latvijas tīmeklī, tiek dota ie-
spēja piemiņas pasākumā piedalīties 
kā Latvijā, tā visā pasaulē mītošajiem 
tautiešiem.“

Lasījums no katras pašvaldības 
tiks straumēts reāllaikā platformās 
LSM.lv un LNB.lv, kur būs pieejama 
Karšu izdevniecības Jāņa sēta izstrā-
dāta digitāla Latvijas karte ar apko-
potām saitēm uz tiešraidēm no pasā-
kumiem pašvaldībās. Šajā kartē vēlāk 
tiks ievietoti arī piemiņas pasākumu 
videomateriāli, kā arī dati par deportē-
tajiem, lai veidotu un attīstītu publiski 
pieejamu tiešsaistes platformu, kas vi-
zualizē deportācijas Latvijā, palīdzot 
aptvert apmēru un sekas, parādot sta-
tistiku un vienlaikus ļaujot izsekot in-
dividuāliem izvesto cilvēku stāstiem.

Pasākumu Aizvestie. Neaizmirstie. 
80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām 
atspoguļos Latvijas sabiedriskie me-
diji.

Piemiņas pasākumu rīko Valsts 
prezidenta kanceleja sadarbībā ar Lat-
vijas Nacionālo bibliotēku, ekspertiem 
no Latvijas Nacionālā arhīva, Karšu 
izdevniecības Jāņa sēta un sabiedris-
kajiem medijiem.

Justīne Deičmane
Mediju centra vadītāja

Valsts prezidenta kanceleja

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Psihiatri brīdina, 

ka Covid-19 krīzē cieš 
bērnu un jauniešu psi-
hiskā veselība. Tas pats 
noteikti attiecinās arī uz 
pieaugušajiem. Ierobe-

žojumi un nošķiršanās no sabiedriskās 
dzīves neizbēgami atstāj savu ietekmi.

Ir tāds stereotips – eremīts, kurš 
vientulībā dzīvo savā alā vai būdiņā 
meža vidū, nesatiekas ar cilvēkiem 
un uzvedas visai dīvaini. Rodas jautā-
jums – vai eremīts dzīvo vientulībā, jo 
ir pats par sevi dīvains, vai viņa dīvai-
nība ir vientulības sekas?

Turpinoties Covid-19 un ar to sais-
tītiem ierobežojumiem, mēs paši lēnam 
kļūstam par dīvainiem eremītiem. Ir 
vieglāk mērīt un censties kompensēt 
finansiālos zaudējumus nekā nopietni 
ķerties pie psihiskās veselības jautāju-
miem. Objektīvie rādītāji parādās tikai 
tad, kad problēma ir jau par tālu ielaista.

Sabiedrība tikai lēnām sāk pierast 
pie domas, ka psihiskā veselība, tāpat 
kā fiziskā veselība, ir jākopj un par to 
ir jārunā bez aizspriedumiem. Varbūt ir 
grūtāk par to runāt, jo traucējumi psi-
hiskā veselībā nemēdz izpausties tik 
acīmredzamā veidā kā fiziskās slimības.

Platons, iespējams, bija pirmais fi-
lozofs, kurš rakstīja par garīgām slimī-
bām. Dialogā „Likumi“ (Νόμοι) viņš 
atšķir divus trakuma paveidus – tādu, 
kas radies dēļ slimības, un tādu, kas 
radies dēļ citiem cēloņiem, kā, piemē-
ram, dēļ agresīva rakstura.

19. gadsimta beigās sāka attīstīties 
psihoanalīze, ar kuras palīdzību saru-
nas veidā centās ārstēt dažādas psihis-
kās slimības.

Psihiskās veselības traucējumiem 
var būt gan tīri fiziski cēloņi, gan var 
būt dzīves apstākļu izveidoti. Šodien 
ir pieejams vesels arsenāls cīņai pret 
šiem traucējumiem – no vārdiem līdz 
spēcīgai ķīmijai. Katrai ir sava vieta, 
bet vai nebūtu labāk veikt profilaktis-
kos pasākumus, lai nenonāktu tik tālu?

Covid-19 laikā esam sākuši atklātāk 
runāt par to, kā dzīves apstākļi var novest 
pie traucējumiem psihiskā veselībā. Otrā 
pasaules kara pārdzīvojušie nevarēja ru-
nāt par savām problēmām, un tāpēc bija 
salīdzināmi liels pašnāvību skaits, seviš-
ķi starp jauniem vientuļiem vīriešiem, 
kuri bija izbraukuši uz svešām zemēm.

Kāda tagad ir valsts programma 
samazināt Covid-19 sekas garīgai 
veselībai? Atrisinājums nedrīkst būt 
vienkārši vērt visu vaļā, lai vēl vairāk 
paaugstinātu Latvijā tagad jau nenor-
māli augsto Covid-19 upuru skaitu.

Dažreiz liekas, ka visa Eiropa ir 
zaudējusi savu garīgo līdzsvaru, bai-
doties nopietni cīnīties ar Covid-19, un 
ar pusmēriem ir tikai vairojusi mūsu 
visu mokas.

GN

Gatavojas piemiņas pasākumam
Lasīs 1941. gadā izsūtīto iedzīvotāju vārdu
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nākuši ārkārtas situācijā (piemēram, 
zudis vienīgais ceļošanas dokuments, 
persona aizturēta vai kļuvusi par nozie-
guma upuri). Konsulārā palīdzība tiks 
sniegta sadarbībā ar Latvijas goda kon-
suliem Austrālijā un citu Eiropas Sa-

vienības dalībvalstu pārstāvniecībām 
šajā valstī. Savukārt konsulāro pakal-
pojumu (pases, eID, izziņas) sniegšana 
vēstniecībā tiks uzsākta, tiklīdz tas būs 
tehniski iespējams. Līdz turpmākām 
norādēm Latvijas valstspiederīgie ir 
aicināti izmantot līdzšinējo iespēju sa-
ņemt konsulāros pakalpojumus ar Lat-
vijas goda konsulu Austrālijā starpnie-

cību, jebkurā citā Latvijas vēstniecībā 
vai attālināti kā e-pakalpojumus.

Latvijas rezidējošā vēstnieka akre-
ditācija Austrālijā plānota gada otrajā 
pusē.

Austrālija pēc Otrā pasaules kara 
uzņēma ievērojamu skaitu latviešu, kas 
mūsdienās veido vairāk nekā 20 000 
cilvēku lielu un aktīvu diasporu. Tās 
nozīmīgākā organizācija ir Latviešu 
Apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē, 
kas apvieno vairāk nekā 40 dažādu 
latviešu organizāciju, draudžu un cen-
tru, kuros rit aktīva sabiedriskā dzīve, 
kopjot un saglabājot latvietību.

Šobrīd Austrālijā darbojas arī pie-
ci Latvijas goda konsuli – Adelaidē, 
Brisbanē, Melburnā, Pertā un Sidnejā.

Ārlietu ministrija vērš uzmanī-
bu, ka joprojām iesaka neceļot ārpus 
Latvijas bez ārkārtējas nepieciešamī-
bas. Ar aktuālo ceļojumu brīdinājumu 
Austrālijas Savienībai var iepazīties 
Ārlietu ministrijas mājas lapā.

Kontaktiem ar Latvijas vēstniecī-
bu Austrālijā aicinām rakstīt uz e-pas-
tu: Embassy.Australia@mfa.gov.lv

LR Ārlietu ministrija

*  https://www.mfa.gov.lv/konsulara-
informacija/celotajiem/celojumu-
bridinajumi/bridinajumi/29528

Pēc divu nedēļu 
pavadīšanas karantīnā 
Sidnejā, šī gada 9. ap-
rīlī Kanberā ieradās 
Latvijas vēstniecības 
pilnvarotā lietvede Ieva 
Apine.

Viņas darba uzdevumos patlaban 
ir izkārtot vēstniecības mājokļa un 
vēstniecības darbinieku apmešanās 
vietas un uzsākt saziņas tīklu.

Ir iecerēts, ka vēstnieks un pārējie 
vēstniecības darbinieki, kā arī viņas 
ģimene, Kanberā ieradīsies septembrī.

Ieva Apine dzimusi Rīgā, savas 
skolas gaitas uzsāk 
Valmierā, turpina 
Rīgā, iegūstot Lat-
vijas Universitātes 
maģistra grādu 
Sociālās zinātnēs.

Saistoties dar-

bā Ārlietu ministrijas diplomātiskā 
korpusā, Apine jau 2004. gadā nonāk 
Briselē, kur tajā laikā NATO sarunās 
viņai, kopā ar pārējiem Latvijas pār-
stāvjiem, ir jāaizstāv Latvijas intere-
ses.

Savukārt, komandējumā uz Liel-
britāniju viņa tur akreditējoties, nonāk 
vizītē pie Anglijas karalienes Eliza-
betes II. Viņu īsajā sarunā karaliene 
ir bijusi informēta un ieinteresēta par 
Latviju.

Patlaban Ieva Apine uz neilgu lai-
ku viesojas Jura un Margitas Jako-
vicu mājās. Jakovicu izkārtojumā viņa 

apskata Kanberu un Kanberas apkārt-
ni.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Gaidāma Latvijas vēstniecības Austrālijā atvēršana
Uzsākti priekšdarbi

No kreisās: Margita Jakovica, Ieva 
Apine, Juris Jakovics.
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No kreisās: Mar-
gita Jakovica, 
Ieva Apine, Juris 
Jakovics. FO
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Latvijas vēstniecība Austrālijā
Turpinājums no 1. lpp.

Austrālijas valdības Protokola vadītājs Ījans Makonvils (Ian McConville) pa-
sniedz dokumentālu apstiprinājumu par Latvijas Republikas vēstniecības Aus-
trālijas Savienībā izveidošanu un Latvijas Republikas pagaidu pilnvarotās liet-
vedes Ievas Apines diplomātisko pienākumu pildīšanas uzsākšanu.
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AL58.KD nebūs Atklāšanas koncerts.
Ko? Kas? Nē, nebūs – būs vesela Atklāšanas diena!



Trešdien, 2021. gada 21. aprīlī Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

Viens no Latvie-
šu trimdas galvenajiem 
mērķiem pēc Otrā pasau-
les kara bija Latvijas Re-
publikas neatkarības ide-
jas aizstāvība. Šis mērķis 
caurvija visu okupācijas 
laiku un kļuva par vienu 

no galvenajiem trimdas iekšējās identi-
tātes pamatiem un balstiem.

Attīstoties un mainoties, politiskā 
darbība trimdā kopumā noritēja divos 
virzienos. Viens bija tieša politiska lobi-
ja darbība – tikšanās un sarakste ar mīt-
nes zemju pārvaldes institūcijām, politi-
ķiem un starptautiskām organizācijām, 
vēstuļu un pastkaršu sūtīšanas akcijas 
u.c. Otrs darbības virziens bija uzma-
nības piesaistīšana Baltijas jautājumam, 
mītnes zemes sabiedrības informēšana 
un pēc iespējas lielākas sabiedrības da-
ļas noskaņošana par labu Baltijas val-
stīm, piemēram, rakstot lasītāju vēstules 
presē, ar radio un televīzijas raidījumu 

palīdzību rīkojot 
publiskas lekcijas 
par Latviju, izdo-
dot gan pastāvīgus 
periodiskus izde-
vumus par Latviju 
u.c.

Lai piesaistītu 
uzmanību neliku-
mīgajai Baltijas 
okupācijai, aizvien 
lielāku nozīmi ie-
guva dažādas pub-
liskas demonstrā-
cijas ar plakātiem, 
saukļiem un vizu-
āliem teatrāliem 
elementiem. Poli-
tisko akciju galve-
nais mērķis bija tikt pamanītam – tas 
ieprasīja būt izdomas bagātiem un dros-
mīgiem, ar savu ideju un rīcību aizraut 
pārējos domubiedrus un atbalstītājus.

Muzejs Latvieši pasaulē iecerējis 
atvērt vērienīgu izstādi par latvie-
šu demonstrācijām ārpus Latvijas ar 
nosaukumu Nyet, Nyet, Soviet! Epi-
demioloģiskā situācija pasaulē ir pie-
spiedusi izstādi atlikt jau otro reizi, 
patlaban izstādes atklāšana paredzēta 
Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā 
2022. gada 4. maijā Rīgā.
Plakāts, izmantots baltiešu 
demonstrācijā 1991. gada 
janvārī Vašingtonā, ASV

Dāvinātājusi Iveta Ivansone, zīmē-
jis Kīts Olivjē (Keith Olivier).

Iveta Ivansone ir dzimusi Vil-
mingtonā, ASV. Viņa jau divdesmit 

gadus dzīvo Latvijā, pirmo reizi uz 
vecāku dzimteni atbrauca 1990. gadā: 
„Man tas bija tāds pārdzīvojums! Mēs 
ar Ņujorkas latviešu kori piedalījāmies 
dziesmu svētkos – tas bija tik milzīgs 
notikums, mēs bijām tik laimīgi! Un 
tagad ir 1991. gada janvāris, un mēs 
dzirdam ziņās, kas te notiek. Es domā-
ju – es taču tur tikko biju. Un staigā-
ju apkārt kā brīvs cilvēks. Kā tas var 
būt!? Tā bezspēcība, ka tu esi pilnīgi 
citā pasaules malā un neko nevari da-
rīt. Un tad Vilmingtonas draudze iz-
domāja – mēs brauksim demonstrēt! 
Mēs mājās nolēmām, ka mums būs 
plakāts, vīrs bija grafiskais dizaineris. 
Pagrabā pa nakti zīmējām un agri no 
rīta braucām. Pie vēstniecībām mēs 
demonstrējāmies, turējām plakātus.“

Marianna Auliciema
Laikrakstam „Latvietis“

Muzejs „Latvieši pasaulē“
Aprīļa priekšmets – Politiskās demonstrācijas trimdā

Plakāts, izmantots baltiešu demonstrācijā 1991. gada janvārī Vašingtonā, ASV.
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Iveta Ivansone demonstrācijā Baltijas valstu neatkarības 
aizstāvībai, Vašingtonā, ASV 1991. gadā.

Viena no visveiksmīgākajām latviešu 
politiskajām demonstrācijām trimdā – 
mācītājs Māris Ķirsons tecina asinis uz 
Padomju Savienības karoga Madridē, 
Eiropas drošības un sadarbības konfe-
rences laikā 1980. gada 11. novembrī.

liekamā kārtā šobrīd nonāk vairāk. „Un 
visbiežāk tas ir kaut kas, kas ir saistīts 
ar vai nu ar pietiekoši smagiem garastā-
vokļa traucējumiem un suicidālu un ne-
suicidālu paškaitējumu,“ viņš skaidro. 
Ārstniecības iestāžu ambulatorajās vizī-
tēs dominē depresija, miega traucējumi, 
intereses zudums par lietām, kas patika.

Piejūras slimnīcas (Liepājā) bērnu 
psihiatre Evija Siliņa novērojusi, ja ag-
rāk vairāk bija klasiskās psihiatriskās di-
agnozes, piemēram, autisms, tad tagad 
ir ļoti daudz emocionālie traucējumi.

Attālinātās mācības tam ir tikai vien 
no iemesliem. Attiecības ģimenē, finan-
siāli zaudējumi un arī biežāka vardarbī-
ba ģimenēs situāciju padara smagāku. 
Vecāki nezina, kā bērnus disciplinēt vai 
atklājuši bērnu problēmas, par kurām 
nav zinājuši, piemēram, atkarības. Un 
arī vecāki bieži meklē palīdzību.

„Bija tā sajūta arī uzticības tālruņa 
konsultantiem, ka tā viena konsultācija 
ir bijusi kā piecas. Viņas ir tik piesāti-
nātas, tik pilnas ar emocijām. Un tas 
stāsts, kas ir apakšā, tas arī priekš vecā-
ka ir bijis sarežģīts un grūts. Un līdz ar 
to tās sarunas ir ļoti emocionālas,“ stās-
ta VBTAI Ģimeņu ar bērniem atbalsta 

departamenta direktore Amanda Vēja.
Zvans, arī čats un epasta konsultāci-

jas ir pirmais, ar ko var sākt, meklējot pa-
līdzību. To jaudas dažādos krīzes centros 
šobrīd ir palielinātas. Bērnu tiesību aiz-
sardzības inspekcija tagad nodrošina arī 
ģimenes psihoterapiju. Taču ir lietas, kas 
kavējas. Piemēram, visdrīzāk no maija, 
nevis aprīļa, kā cerēts, atvērs iespēju ar 
ģimenes ārsta nosūtījumu tikt pie valsts 
apmaksāta psihologa. Arī ierobežotās 
klātienes iespējas ir problēma, atzīst Rī-
gas sociālajā dienestā, kurā arī pieaudzis 
pieprasījums pēc šāda veida palīdzības.

Bērnu psihiskā veselība
Turpinājums no 1. lpp.

 
Turpinājums 15. lpp.
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Svinēt Lieldienas jeb pavasara 
saulgriežus pēc latviešu tradīcijām, 
atrodoties dienvidu puslodē, kur šie 
svētki sakrīt ar rudens saulgriežiem 
un kur vispār viss ir kājām gaisā, at-
braucējiem no Latvijas var būt izaici-
nājums. Arī iedzīvojušies Jaunzēlandē 
vai Austrālijā, Lieldienas nereti vēl 
aizvien saistām ar Latvijā piedzīvo-
to – ar pirmssvētku gājienu uz mežu 
pēc pūpoliem, ar olu ripināšanas un 
šūpošanās rituāliem, ar gadatirgus 
apmeklējumu Latvijas Etnogrāfiskajā 
brīvdabas muzejā un, protams, ar olu 
krāsošanu un kaujām ar visiem pēc 
kārtas. Lieldienās bērziem sulas tek. 
Zied vizbulītes. Daba atdzimst un no-
purina pēdējās ziemas paliekas. Šķiet, 
visur ienāk vairāk gaismas, saules un 
siltuma, par ko atgādina arī pieticīgais, 
bet simboliski tik nozīmīgais Lieldie-
nu atribūts – vistas ola. Bez pavasara, 
šķiet, Lieldienu nemaz nevar būt.

Kā šīs izjūtas un simbolismu lai 
izskaidro mūsu bērniem, daļa no ku-
riem Latvijas gadalaikus un svētkus 
nemaz vēl nav pieredzējuši? Iesaistīt 
mazos latviešu paražās, kas saistās ar 
turienes zemes kalendāru, tādēļ šķiet 
vēl lielāks izaicinājums. Tas liekas ne-
pareizi. (i.e., does it even make sense 
to celebrate a Latvian pagan festival 
that marks the spring solstice here in 
Aotearoa New Zealand where it’s cur-
rently autumn?) Ko darīt? Svinēt ok-
tobrī? Nē. Oklendā jau īstas ziemas ar 
īstu sniegu nemaz nav. Nesvinēt vis-
pār? Un nav jau arī tā, ka mēs – mo-
derni pilsētnieki - visu gadu dzīvotu 
pēc senču tradīcijām. Bet, esot tik tālu 
prom no mājām Latvijā, svētku para-
žas un rituāli iegūst personīgi dziļi 
simbolisku nozīmi. Tā, piemēram, tiek 
kaislīgi nolīgoti ziemas saulgrieži jū-
nijā. Kaut ačgārni, šie rituāli kļuvuši 
mums nepieciešami, un tas nekas, ka 
sākumā to varbūt grūti bērniem pa-

skaidrot.

Kivīšu mazliet greizās Lieldienas
Tādēļ, spītējot šaubām, mēs izlē-

mām, ka varbūt mazliet šķībām un 
nepareizām, bet – latviešu Lieldienām 
Jaunzēlandes bērniem būt! Un Lieldie-
nu sestdienā, 4. aprīlī, pie Agneses 
mājās svinējām ar šejienes latviešu 
bērniem un to ģimenēm. Sanākušie 
bērni (kāds pusducis) bija ļoti raibi. 
Daži jau tekoši runāja latviski, kaut arī 
auga jauktās ģimenēs (arī mūsu abas 
meitiņas ikdienā dzird vismaz trīs va-
lodas). Daži latviski neprata nemaz. 
Daži bija teju pusaudži. Daži – tikko 
dzimuši. Piedalījās arī kāda topošā 
māmiņa, kuras gaidāmais bērniņš drīz 
būs jaunākais latvietis Oklendas ko-
pienā.

Šoreiz mēs centāmies savienot 

tradīcijas un bērnības atmiņas ar mūs-
dienām. Aizņemoties no rituāla, ko 
pazītu arī katrs kivi, programma sākās 
ar veselīgu olu medībām, kur spožos 
kreppapīros savīstītus un Lieldienu 
zaķa viltīgi paslēptus svaigus augļus 
paši mazākie sākumā nedroši, bet vē-
lāk sajūsmā meklēja uz mājas terases 
(arī turpmākajās dienās). Tika krāso-
tas koka olas ar akrila krāsām, un šis 
radošais process aizrāva pat dažus sā-
kotnēji atturīgus tēvus. Skaisti apglez-
notās olas vēlāk tika ripinātas un tad 
atgrieztas mākslas darba autoriem par 
piemiņu.

Mammām un lielākiem bērniem 
palīdzot, mazuļi gāja rotaļās. Bērnu-
dārznieki tika kārtīgi izšūpoti. (Lai 
odi nekož... slapjajā Oklendas ziemā?) 
Bet lielākie bērni ar entuziasmu me-
tās olu medībās, atšifrējot un atrodot 
slēpņus dažādiem latviešu alfabēta 
burtiem, no kuriem vēlāk bija jāveido 
vārdi.

Kamēr mazie knauķi istabās gu-
lēja diendusu, vecākie bērni izbaudīja 
olu krāsošanas ar sīpolu mizām ritu-
ālu. Māmiņa Vineta, kas bija sarūpē-
jusi dabas materiālus rakstu veidoša-
nai, uzstāja, lai bērni piedalās procesā 
no sākuma līdz beigām, jo kā gan viņi 
citādi sapratīs, kā tas viss notiek. Un 
kamēr savīstītās oliņas lēnām burbu-
ļoja sīpolu zupā, bērni mēģināja ie-
draudzēties ar Agneses saimniecības 
divām vistām. Neizpalika arī olu cīņas 
vēlāk. Un, protams, kā jau visos lat-
viešu svētkos, svētku galds un tautas 
mūzika.

Laiks paskrēja pārāk ātri, un daudz 
kas palika neizdarīts vai nepateikts. 

Jaunzēlandes bērniem latviešu Lieldienām būt!
Lieldienu lielais izaicinājums

Lieldienu svinēšana. No kreisās: Leons, Matilde, Malena, Raivo, Nina un Chloe.

 
Turpinājums 7. lpp.Koka olu krāsošana: No kreisās: Mia, Agnese, Malena un Matilde.



Trešdien, 2021. gada 21. aprīlī Laikraksts „Latvietis“ 7. lpp.

Dziļākai un jēgpilnākai iepazīstinā-
šanai ar latviešu paražām, to nozīmi 
toreiz, tur, un tagad, šeit ir vajadzīgs 
ilgstošs un regulāri atvēlēts laiks. Tā-
dēļ mēs šobrīd cenšamies Oklendā iz-
veidot svētdienas skoliņu, kurā bērni 
divreiz mēnesī varētu satikties uz spē-
ļu grupu un izglītojošām aktivitātēm.

Burtu skolas sākums
Mūsu bērni neformāli kopā sanāk 

jau kādu gadu, kolīdz mūsu mazās 
meitiņas Matilde un Malēna iemācī-
jās sēdēt un sāka izrādīt lielāku inte-
resi par kopīgām rotaļām. Drīz viņām 
pievienojās mazais Leo un viņa mam-
ma Zanda. Mūsu bērni mājās kopš 
dzimšanas dzird divas, trīs vai pat 
četras valodas, tādēļ mums vienmēr 

bijis skaidrs, ka būs īpaši jāpacenšas, 
lai mazie uzaugtu, prazdami un aktīvi 

lietodami latviešu 
valodu. Visu mēs 
sākām un turpi-
nām uz entuzias-
ma pamata. Man-
tas, ar kurām pēc 
tam savstarpēji 
mainīties, pērkam 
lietotu preču vei-
kalos vai darinām 
pašas. Grāmatas 
no Latvijas ir īsts 
dārgums, un katra 
tiek rūpīgi piefik-
sēta kopīgā kata-
logā.

Sākotnējā ie-
cere ir turpināt 
tikties mājās pie 
Agneses, kur ir 
vispiemērotākās 
un plašākās telpas 
rotaļām un mācī-
bām gan iekšpusē, 
gan ārpusē, un kur 
vienmēr valda brī-
nišķīga gaisotne. 
Kopš māju iegādes 

pirms pāris gadiem, tās ir arī kļuvu-
šas par neoficiālo latviešu saietu namu 
Oklendā, pulcējot lielus un mazus uz 
latviešiem nozīmīgiem svētkiem. Ta-
gad galvenais izaicinājums ir nodibi-
nāt skoliņu, nostiprināt tās programmu 
un rast līdzekļus materiālu iegādei. Un 
tad varbūt, mazliet paaugušies, mūsu 
bērni izpratīs, ko nozīmē tie jocīgie 
Lieldienu rituāli. Un varbūt kādreiz 
Latvijā piedzīvos latviešu Lieldienas 
pa īstam.

Sirsnīgs paldies Austrālijas bērnu 
grupu vadītājām un pedagoģēm, kas 
dalījās arī ar savu pieredzi Lieldienu 
aktivitāšu rīkošanā. Īpaši interesants 
bija ieteikums saistīt Lieldienu olu 
simbolismu un rituālus ar rudens no-
risēm, t.i., olu krāsošanu ar koku lapu 
krāsošanos, pašu olu ovālo formu ar 
zemes kritušajām ozolu zīlēm, utt. 
Tas mums raisīja tālākas pārdomas 
par svētku tradīciju ieturēšanas pa-
reizību, neaizskaramību un adaptē-
jamību atbilstoši videi, un par sarež-
ģīto kultūrvidi, kādā mums un mūsu 
bērniem nāksies kopt savu latvisko 
identitāti.

Evija Trofimova un Agnese Ābelīte
Laikrakstam „Latvietis“

Jaunzēlandes bērniem ...!
Turpinājums no 6. lpp.

Vistu olas. No kreisās: Raivo, Nina, Leons un Mia.

Raksta autores ar bērniem. No kreisās: Agnese, Matilde, 
Malena un Evija.

būtu līdzīgs koristu skaits kā Pirma-
jos dziesmu svētkos 1873. g. Rīgā (pēc 
Bērzkalna skaita – 1035)? Būtu tiešām 
burvīgi un reizē piederīgi dzirdēt lat-
viešu komponistu repertuāru arī no 
ārpus Latvijas mums tik nozīmīgos un 
vēsturiskos svētkos 2023. gadā.

Juris Ķeniņš,
PBLA Kultūras fonda un padomes 

Valdes priekšsēdis

Latviešu komponistu kora 
dziesmas, kas radītas ārpus 
Latvijas
Aijā (1951), vīru korim – Bruno Skul-

te (1905, Ukraina – 1976, ASV)/
Teodors Tomsons (1909-1988)

Ai, nama māmiņa – Andrejs Jansons 

(1938, Latvija)/tautasdziesma
Ai, zaļā līdaciņa (1960) – Tālivaldis 

Ķeniņš (1919, Latvija – 2008, Ka-
nāda)/tautasdziesma

Dziesmu gars (1992) – Ēriks Ozoliņš 
(1923, Latvija – 2010, Austrālija)/
Vilis Plūdons (1874-1940)

Ej, saulīte, drīz pie Dieva (1945) – Al-
berts Jērums (1919, Latvija – 1978, 
Lielbritānija)/tautasdziesma

Ģērbies, saule, sudrabota (1985) – 
Anita Kupriss (1958, ASV)/tautas-
dziesma

Jūriņ’ prasa smalku tīklu – Guntars 
Gedulis (1952, ASV – 2019, Vene-
cuēla)/tautasdziesma

Kalna bērēji (1962) – Jānis Norvilis 
(1906, Latvija – 1994, Kanāda)/
Aleksandrs Pelēcis (1920-1995)

Klusās dienas brīnums (1948) – Hel-
mers Pavasars (1903, Latvija – 
1998, Lielbritānija)/Rainis (1865-

1929)
Laece saule reitā agri, sieviešu ko-

rim – Sandra Birze (1971, Austrā-
lija)/tautasdziesma

Līgo dziesma (1948) – Jānis Kalniņš 
(1904, Igaunija – 2000, Kanāda)/
tautasdziesma

Lūgšana: Dod mieru mūsu brāļiem 
(2019) – Lolita Ritmane (1962, 
ASV)/Aleksandrs Grīns (1895-
1941)

Manā dzimtenē – Ruta Brože (1953, 
Austrālija)/Leonīds Breikšs (1908-
1942)

Noriet saule vakarā’i (1961) – Vol-
fgangs Dārziņš (1906, Latvija – 
1962, ASV)/tautasdziesma

Pūt, vējiņi (1985) – Imants Ramiņš 
(1943, Latvija)/tautasdziesma

Ziedi, ziedi, rudzu vārpa (1977) – 
Dace Aperāne (1953, Kanāda)/tau-
tasdziesma  ■

Radītas ārpus Latvijas
Turpinājums no 2. lpp.
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Tie, kuri kaut cik 
zina latviešu glezniecī-
bu, Felicitas Pauļukas
(1925-2014) un Jāņa 
Pauļuka (1906-1984) 
vārdu noteikti ir paturē-
juši atmiņā kā ārkārtīgi 
nozīmīgus mākslinie-

kus. Varbūt acu priekšā nostājas kāda 
no Jāņa Pauļuka gleznām un kāds 
Felicitas Pauļukas portrets pastelī. 
Laiks, kopš abu mākslinieku nāves, 
pat Felicitas Pauļukas (jau 6 gadus 
viņa staigā pa Aīda pļavām), ir pa-
zudis aiz horizonta, taču nāk jaunas 
audzes, kurām ir citi spīdekļi un elki. 
Un tomēr vēl joprojām, ceru, leģen-
das par abiem gleznotājiem klīst. Ie-
spējams, ka tās kaut kādā modē iela-
vījušās arī jaunāku paaudžu garīgajā 
lokā. Tādēļ vien ir nepieciešama šī 
Ingrīdas Burānes izlolotā grāmata
Mīlu tevi ar Jāņa Pauļuka vēstulēm 
Felicitai (viena viņas vēstule arī atro-
dama).

Uzreiz jāpiezīmē, ka vairākas vēs-
tules daļēji parādījušās 2006. gadā 
Zigurda Konstanta monogrāfijā par 
Jāņi Pauļuku, kad Felicita bija vēl dzī-
va un kad viņa atlasīja publicēšanai 
tikai atsevišķas vēstules. Tagad, līdz 
ar šo grāmatu, mūsu priekšā ir visas 
vēstules, ko Felicita rūpīgi glabājusi.

Jāizceļ tas, ka jaunais izdevums 
ir unikāls notikums ne tikai pilnīgas 
vēstuļu publikācijas dēļ, bet arīdzan 
mākslinieciskā iekārtojuma dēļ. Vāks 
ir ļoti askētisks – uz tik tikko pelēcīgi 
ietonētā laukuma māksliniece Daiga 
Brinkmane izvēlējusies uzlikt Jāņa 
Pauļuka it kā skolniecisko zīmējumu 
ar shematisko cilvēciņu un dziedošo 
putnu uz zara un tikai divus, arīdzan 
ar Pauļuka rakstītos vārdus kādā vēs-
tulē Mīlu Tevi. Atstatāk tipogrāfiskā 
šriftā iespiests pilnais grāmatas no-
saukums.

Atverot grāmatas mīkstā vāka 
atloci, uz tā fotogrāfijā ieraugām pa 
Elizabetes ielu nākam pretim vīrišķī-
go, iekšēji brīvo un gaišo gleznotāju 
Jāni Pauļuku, kam blakus iet meite-
nīgā Felicita, pilna agrīnas jaunības, 
sievišķības un koķetuma. Viņas rota-
ļīgo noskaņojumu atklāj mazā cepu-
rīte, kas tikko turas viņai uz galvas. 
Nekas gan neliecina par kara laiku – 
tas ir 1943. gada uzņēmums. Viņi ir 
laimīgi, tas šoreiz ir galvenais. Vāku 
paverot, lasītāja priekšā atklājas it kā 
grāmatas sagatave, kāda novērojama, 
kad to sagatavo iesiešanai: redzami 
melnie diegi, kas satur lappuses un 
burtnīcas un kas kontrastē uz mu-
guriņas gaišā fona. Vākā iezīmējas 
melnā muguriņa ar uzrakstu un put-

niņa zīmējumu. Labajā pusē reljefā 
iespiests: „Tu nāksi tad, kad redzēsi, 
ka esi man vajadzīga. Tu būsi visur 
un tomēr manī visvairāk. Ne māksla 
būs tā, kas tevi atsauks, bet es pats.“ 
Šķirot tālāk, šie Jāņa Pauļuka vārdi 
atkārtojas vēlreiz, bet jau uz pelēka 
fona, it kā prasmīgs lasītājs spētu at-
griezt īstenībā nodzēstu tekstu. Un 
tikai šķirot tālāk, ieraugām titullapu. 
Seko teksti, kuros laiku pa laikam 
parādās viena vai otra fotogrāfija vai 
Jāņa Pauļuka dažādo formu un raks-
tības zīmītes, brīžiem noskrandušas 
vai laika nodzeltējušas lapiņas, arī 
vienreizējie zīmējumi. Izcila un šķiet 
nebijusi ir mākslinieces izvēlētā ne-
parastā grāmatas forma, ko prasmīgi 
izpildījusi Jelgavas tipogrāfija.

Teksts sadalīts trīs daļās. Pirma-
jā – pēc Ingrīdas Burānes ievadvār-
diem – iespiestas Jāņa Pauļuka datētās 
vēstules Felicitai hronoloģiskā secībā, 
tad seko nedatētās vēstules, bet pašā 
beigās Felicitas Pauļukas saglabātās 
publikācijas par Jāni Pauļuku, kuru 
autori ir Genoveva Tidomane, Māra 
Rikmane, Juris Soikāns, Zigurds 
Konstants, Tatjana Suta un Edvar-
da Šmite, kā arī pārpublicēti Gunāra 
Cīlīša dienasgrāmatas fragmenti no 
Rūtas Muižnieces monogrāfijas par 
šo mākslinieku.

Mūsdienu cilvēkam abu māks-
linieku satikšanās un attiecības var 
liksies diskutablas. Viņu gadu star-
pība bija krietni liela – 19 gadi: viņi 
apprecējās 1941. gada 25. oktobrī, kad 
Jānim bija 35, bet Felicitai – 16. Viņi 
iepazinās Latvijas Mākslas akadēmi-
jā, kur Pauļuks jau studēja, bet Felici-
ta apdāvinātības dēļ tika uzņemta 15 
gadu vecumā. Vēl der pieminēt to, ka 
pirms mācībām akadēmijā Pauļuks 
bija pietiekoši turīgs vīrietis, lai būtu 
sava laika modes švīts. Savukārt Fe-
licitas Jānkes tēvs bija rūpnieka Mai-
kapara galvenais grāmatvedis, tātad 
viņa bija ļoti turīgu vecāku atvase. 
Taču tēvs, būdams vācietis, repatriējās 
uz fāterlandi, atstājot sievu ebrejieti ar 
meitu likteņa varā. Apprecoties Felici-
ta mainīja ne tikai uzvārdu, bet pasē 
ierakstīja, ka ir latviete. Tas atviegloja 
viņas dzīvi kara laikā un palīdzēja iz-
vairīties no holokausta briesmām. Gan 
karš, gan māksla mainīja viņu abu dzī-
vi: trūcīgie ienākumi prasīja savilkt 
jostu un brīžiem pielāgoties skopai 
iztikai. Ar laiku Pauļuka dzīve kļuva 
askētiska.

Vēstules ir ļoti personiskas un 
intīmas. Lasīt tās kā aizkustinošu 
romantisku mīlestības romānu ne-
var. Šis arī nav tāds stāsts. Protams, 
Jāņa Pauļuka vēstulēs arī to atradīsim 

skaistus mīlestības apliecinājumus, 
teiksim, viņš visai bieži atzīstas: „...
bez Tevis es neesmu nekas vairāk 
kā pārprasts cilvēks“ (68. lpp.), at-
sevišķos brīžos, kad emocijas viņā 
sakāpj kā Monblans, raksta dzejas. 
Viņu attiecības bija sarežģītas, pat 
Dostojevska uzmanības cienīgas. Bet 
kuras divu cilvēku attiecības ir vien-
kāršas? Vēl jo vairāk tādēļ, ka viņi 
abi bija spožas personības, katra bija 
pietiekoši egoistiska, bez kuras liels 
talants droši vien arī nevar pastāvēt, 
talants ir jākopj, jālolo, jāmīl. Taču 
krietni vairāk tajās mākslinieks runā 
par dzīvi, par mākslu, par gleznotāja 
profesiju: „Nekad un nekad netici, ka 
gleznotājs ir radīts labai dzīvei un ka 
īsta māksla ir slavas vērta, nē – lās-
ta…“ (62). Citviet lasāma šāda atklās-
me: „Cilvēks dzīvo, lai nebūtu jāno-
mirst nelaikā, viņš uzņemas cīņu ar 
dabu“ (170.lpp.).

Gleznotājs Jānis Pauļuks daudz 
domāja, jo viņš bija izglītots, daudz 
lasījis, par ko liecina viņa valoda. Tā-
dēļ šķiet vēstulēs daudz kas atrodams 
literātiem un valodniekiem. Bez visa 
cita vēstulēs izlasāmas pavisam sa-
dzīviskas lietas, bez kurām nevar pa-
stāvēt neviens, pat ne ģēnijs, kuram 
kā jebkuram cilvēkam ir jāēd un jā-
mazgājas.

Kaut arī abu gleznotāju laulība bija 
visai īsa un viņu dzīves katram aiz-
gāja savus ceļus, taču viņi savas jūtas 
vienam pret otru saudzēja, saglabāja. 
Viņi mīlēja bijušo dzīvesbiedru visu 
mūžu. To pierāda arī Felicitas Pauļu-
kas saglabātās vēstules, kuras visas 

Māra Branča skatījums
Saglabājot dvēseli tīru
Mīlu tevi. Gleznotāja Jāņa Pauļuka vēstules māksliniecei Felicitai Pauļukai. Izdevuma koncepcija, teksti un komentāri 
Ingrīda Burāne. Māksliniece Daiga Brinkmane. Zinātne, 2021. 221 lpp. Iespiests Jelgavas tipogrāfijā.

Grāmatas „Mīlu Tevi“ vāks.
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Latvijas Radio saturs pašvaldību vēlēšanās
Vairs neskanēs priekšvēlēšanu aģitācijas maksas reklāmas

Valsts pētījumu programmas pro-
jekta Multidisciplināra pieeja Covid-19 
un citu nākotnes epidēmiju monitorēša-
nai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā 
apakšprojekta ietvaros pētnieku grupa 
ir veikusi privātumu saglabājošas kon-
taktu trasēšanas un riska novērtējuma 
sistēmas pilotēšanu Latvijas Nacionā-
lajā operā un baletā (LNOB).

Pētījuma ietvaros notika detalizēta 
LNOB vides apsekošana, augsta riska 
zonu identifikācija un tika izstrādātas un 
testētas privātumu saglabājošas kontak-
tu trasēšanas sistēmas – viedie sensori 
un viedās kameras. Ar šo tehnoloģiju pa-
līdzību iespējams identificēt augsta riska 
zonas, fiksējot personu pārvietošanos, 
bet ne specifisku personu raksturojošu 
informāciju. Pētījuma ietvaros tika ie-
viests arī regulārs darbinieku skrīnings 
uz SARS-CoV-2 un sniegti personalizē-
ti ieteikumi epidemioloģiskās drošības 
uzlabošanai LNOB dažādām lokācijām 
un darbinieku grupām. Tāpat sadarbības 
laikā tika anketēti LNOB darbinieki, 
kuriem bija iespēja uzdot jautājumus un 

tiešsaistes seminā-
ros saņemt uz tiem 
zinātniski pamato-
tas atbildes. Pētnie-
ku grupā strādāja 
datorikas speciālis-
ti, elektronikas spe-
ciālisti, infekciju 
kontroles speciālisti 
un sociālantropo-
logi no Latvijas 
Universitātes un 
Elektronikas un da-
torzinātņu institūta.

Latvijas Nacio-
nālās operas un baleta valdes loceklis 
Sandis Voldiņš izsaka pateicību pētnie-
kiem un norāda: „Mūsu mērķis ir iespē-
jami droša darba vide un darbinieku aiz-
sardzība. Objektīvs riska novērtējums un 
saņemtie ieteikumi apliecina, cik būtiski 
ir kultūras iestādēm turpināt sadarboties 
ar pētniekiem, lai kopīgi strādātu pie dro-
šības Covid-19 pandēmijas apstākļos.“

Pētnieku grupas vārdā apakšprojek-
ta vadītājs LU profesors Uga Dumpis 

atzīmē LNOB darbinieku entuziasmu 
un vēlmi sadarboties epidemioloģiski 
un psiholoģiski sarežģītajos apstākļos. 
Viņš cer, ka šī veiksmīgā sadarbība tur-
pināsies, jo pilnvērtīgas kultūras dzīves 
piemērošana jaunajiem apstākļiem ir 
viena no valsts nozīmes prioritātēm.

Irbe Treile,
Latvijas Nacionālās operas un 

baleta sabiedrisko attiecību vadītāja
2021. gada 16. aprīlī

Pētnieku un LNOB sadarbība
Radīti personalizēti ieteikumi darbam Covid-19 pandēmijas apstākļos

Operas nams.
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Saistībā ar gaidāmajām pašvaldī-
bu vēlēšanām jūnijā, Latvijas Radio 
plānotas analītiskas raidījumu prog-
rammas, kas skars infrastruktūras, 
izglītības, medicīnas, sociālās palī-
dzības, uzņēmējdarbības, kultūras un 
reģionu lielo pilsētu attīstības tēmas. 
Sabiedriskajiem medijiem izejot no 
reklāmas tirgus, Latvijas Radio vairs 
neskanēs priekšvēlēšanu aģitācijas 
maksas reklāmas.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, 
Latvijas Radio nodrošinās aģitācijas 
bezmaksas raidlaiku, četras reizes pa 
piecām minūtēm, tiem viena nosau-
kuma sarakstā esošajiem deputātu 
kandidātu pārstāvjiem, kuru saraksts 
iesniegts kopumā vismaz piecu pil-
sētu vai novadu domju vēlēšanām. 
Bezmaksas raidlaika izloze attālināti 
notiks 7.maijā. Aģitācija skanēs Latvi-
jas Radio 1 no 10.maija līdz 2.jūnijam. 
Normatīvi nosaka arī, ka Latvijas Ra-
dio par maksu izvieto paziņojumus par 
tikšanos ar vēlētājiem, ko šogad depu-
tātu kandidāti rīko attālināti.

Latvijas Radio 1
Latvijas Radio 1 programmā La-

brīt Ziņu dienests piedāvās divus pla-
šus analītiska satura ciklus Kā mainī-
sies dzīve pašvaldībās līdz ar novadu 
reformu un Gatavošanās vēlēšanām – 
kandidāti, solījumi, vēlētāji, kā arī būs 
klausāma Pēcvēlēšanu analīze – re-
formas un reformu ieviešana.

No 26. aprīļa līdz 4. jūnijam 

raidījumā Krustpunktā skanēs sešas 
tematiskās diskusijas: infrastruktūra, 
izglītība, medicīna un sociālā palīdzī-
ba, uzņēmējdarbība, reģionu lielo pil-
sētu attīstība, kultūra. Būs dzirdama 
ekspertu diskusija: ko varam sagaidīt 
no pašvaldību vēlēšanām.

Aprīlī un maijā raidījumā Latgolys 
stuņde, piektdienās plkst.15.05 – 16.00 
notiks kopā sešas diskusijas par tiem 
Latgales novadiem, kuros sagaidāmas 
lielākās pārmaiņas pēc Administratīvi 
teritoriālās reformas.

No 10. maija līdz 2. jūnijam rai-
dījumā Reģioni Krustpunktā trešdie-
nās būs klausāmas aktualitātes par 
novadu reformu reģionos (Kurzeme, 
Vidzeme, Zemgale, Latgale).

Vēlēšanu dienā – 5. jūni-
jā būs dzirdams Ziņu dienesta un 
raidījuma Krustpunktā speciāliz-
laidums 5.jūnijs – Pašvaldību vē-
lēšanas plkst.12.00 – 13.00 un 
plkst.20.00 – 23.00, sekojot līdzi aktu-
alitātēm vēlēšanu norisē.

Dienā pēc vēlēšanām, 6. jūnijā, 
plkst.12.05 – 13.00 skanēs raidījuma 
Krustpunktā speciālizlaidums 5. jū-
nijs – Pašvaldību vēlēšanas.
Latvijas Radio 4 – Doma 
laukums

6., 13., 20., 27. maijā būs dzirda-
mas priekšvēlēšanu tiešraižu disku-
sijas raidījumā Darbojošās personas. 
Tajās deputātu kandidāti iepazīstinās 
auditoriju ar vīziju par Latvijas četru 

reģionu lielāko pilsētu attīstību nāka-
majos četros gados. Katrā diskusijā 
piedalīsies četru vietējo lielāko (saska-
ņā ar SKDS datiem) partiju vai politis-
ko apvienību pārstāvji (viens pārstāvis 
no partijas vai apvienības).

No 17. līdz 21. maijam un no 
24. līdz 28.maijam skanēs kopumā 
desmit analītiski sižeti raidījuma 
Doma laukums ietvaros, kas akcen-
tēs paveikto iepriekšējo četru gadu 
laikā dažādās Latvijas pašvaldībās. 
Būs dzirdami vietējās pozīcijas un 
opozīcijas viedokļi, kā arī vietējo ie-
dzīvotāju, jomu ekspertu un viedokļu 
līderu vērtējumi.

Informatīvo sižetu cikls raidīju-
ma Izklāstā ietvaros skanēs līdz 4. jū-
nijam. Sešos sižetos tiks skaidrots, 
kādā veidā reģionālā reforma ietekmēs 
Latvijas iedzīvotāju dzīvi dažādās jo-
mās, ko domā nozares eksperti, atbil-
dīgās amatpersonas, Saeimas komisiju 
un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

5. jūnijā skanēs speciālais raidī-
jums Latvija izvēlas, kas atspoguļos 
Latvijas pašvaldību vēlēšanu norises 
gaitu un komentēs pirmos rezultātus.

Daiga Konošonoka,
Latvijas Radio Komunikācijas 

un multimediju daļas sabiedrisko 
attiecību speciāliste

15.04.21.

Red.: Latvijas Radio visas program-
mas var klausīties internetā: https://
latvijasradio.lsm.lv/lv/tiesraide/
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Balti burotā sausze-
mes kuģī – vēršu pajūgā – 
bērnu literatūras varoņi 
Ingalsu ģimene šķērso 
prēriju, pārvietodamies 
arvien tālāk uz rietumiem 
jaunas mājvietas un jau-

nas dzīves meklējumos. Bītu rakstnieks 
Džeks Keruaks slavenā romānā piešķir 
nosaukumu veselam žanram, ar atslēgas 
vārdu ceļš. Pīters Fonda, atgāzies pusgu-
ļus kā ērtā klubkrēslā, šķērso kalnu grē-
das un tuksnešu plašumus nepārspējama 
dzinējspēka apveltītā supermocī. Izmīlē-
jušas jauniņo Bredu Pitu, pret kuru, kā 
teicis Džastins Hofmans, mēs visi pārē-
jie izskatāmies kā nomizoti sīpoli, bunti-
nieces feministes Telma un Luīze (Džī-
na Deivisa, Susana Sarandona), savā 
(zelta?) zirdziņā Forda Thunderbird, 
t.i., Pērkonputnā pārlido Lielā kanjona 
malai, pēdējā nepārspējamā brīvības iz-
teiksmē. Jo ceļš – tā ir brīvība!

Arī mums, latviešiem, kāds pilnās 
burās ir pārlaidies Lielā kanjona malai. 
Kājām. Nepanesamā karstumā. Pēc 
jau mērota gara, gara ceļa. To izdarījis 
divas reizes – jaunībā kā īstens olim-
pietis un atkal 26 gadus vēlāk. Un abas 
reizes veiksmīgi iznācis otrā malā, lai 
turpinātu iesākto 4200 jūdžu ceļu ar 
skrituļslēpēm. Šī Latvijai, un domā-
jams visai pasaulei, unikālā persona ir 
Raimonds Dombrovskis.

Pateicoties skanīgi nosauktās A to 
B Rollerski filmas teksta autoram/reži-
soram/ producentam Arnim Asperam, 
arī mums, latviešiem, beidzot ir sava 
īstenā (nav izvēles, jāraksta angliski) 
road movie. Jo iespējas ir bijušas ma-
zas, ģeogrāfija ir nepielūdzama, un tā 
mums ir ierobežota. Pabrauc tik pāris 
stundas, un kas? Ja uz rietumiem – ie-
kāp jūrā. Ja uz ziemeļiem – atduries 
pret Igauniju, vai uz dienvidiem – pret 
Lietuvu. Bet braukt uz austrumiem, kur 
tik daudziem starp mums nācies doties 
pret savu gribu, nez vai ir īpaša vēlme.

Filmā savijas daudzas tēmas, kuras 
saliekot kopā sanāk cilvēka mūžs. Pirmā, 
pamats visam, no kuras mēs neviens ne-

izbēgam, ir vēsture un politi-
ka. 1979. gadā septiņpadsmit 
gadu vecumā Dombrovskis 
no Padomju Latvijas, filmā 
neizpaustu izdarību dēļ, sevi 
izdabū no Padomijas un aiz-
dabū uz Ņujorkas pilsētu, 
nonākot arī vecās trimdas sa-
biedrībā, t.i., Katsķiļos. Mēs 
vairāki viņu atceramies. Fil-
mā šo posmu komentē Juris 
Ulmanis, bet režisors ielicis 
fona izpratnes veicināšanai 
arī vecus melnbaltus kadrus 
no padomju dzīves pelēcības.

Vēl Latvijas PSR būdams, 
Raimonds esot bijis slimīgs, 
pietrūkušas fiziskas nodar-
bības, kādas acīmredzot ne-
piedāvāja universāli obligātie 
pionieri. Viņš, tikko iesoļojis 
padsmitgadniekos, pats no se-
vis piesējās LPSR 12 cilvēku 
biatlonas komandai, kas atļā-
va viņam neoficiāli piedalīties 
šaušanas un distanču slēpoša-
nas treniņos. Nonācis ASV, 
viņš cenšas šo interesi tālāk 
attīstīt, piesakoties Ankori-
džas (Aļaskā) Universitātē un 
tās sponsorētajā ASV olim-
piskajā biatlona komandā. Taču neveiks-
mīgi, esot pārāk sasprindzis.

Tehniski talantīgs un nosvērts, īpaši 
labs šāvējs, Dombrovskis nolēma uztre-
nēties slēpošanā, pie reizes izdomājot la-
bāku veidu, kā slēpojot nest jaunās, vieg-
lākas stikla šķiedras šautenes: augšpēdus 
uz muguras, ar zemāku smaguma cen-
tru. Viņš iedzīvojās nelielajā ASV biat-
lonistu sabiedrībā ar toreiz, pašos pirm-
sākumos, trūcīgu infrastruktūru, kas 
atpalika no austrumeiropiešiem. Tuvo-
joties 1988. gada Olimpiādei, Raimonds, 
pirmrindnieks uz vietu ASV komandā, 
divdesmit sekunžu laikā zaudēja visu: 
mēnesi neatklāts vēdera dobuma iekai-
sums izraisa aklās zarnas plīšanu, pus-
vēdera izoperēšanu, un mēnesi slimnīcā. 
ASV komandas dalībnieki nelaimē esot 
stāvējuši klāt. Pa to pašu laiku Latvijas 

olimpieši, jau sajūtot brīvības un even-
tuālās neatkarības priekšvēstis, milzīgi 
riskēja un pārgalvīgā drosmē nokrāsoja 
kamanas ar baltu viduci un tumši sarka-
nām malām, lai starptautiskos telekanā-
los uz trases filmētām no gaisa parādītos 
Latvijas sarkanbaltsarkanais karogs.

Iespējams, kā kompensāciju par 
zaudēto olimpiādi rodoties domai veikt 
neiedomājamu 4200 jūdžu skrituļslēpju 
pārgājienu, Dombrovskim ASV sporta 
apstākļi atver acis par sponsoru nepiecie-
šamību un veiksmīgu pieeju to piesais-
tei. Skrituļslēpot no Kanādas Arktikas 
līdz Meksikas Baha pussalai, pa grantu 
tikpat cik pa asfaltu, daudz kā vajag: pa-
vadošu personālu vienu vai divu personu 
sastāvā (šoferēja Mārtiņš Grants, daļējs 

„A to B Rollerski“
Filma par latvieša 4200 jūdžu pārgājienu Ziemeļamerikā

 
Turpinājums 11. lpp.

Filmas afiša.

Raimonds Dombrovskis.
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Pavadošais busiņš.
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līdzgaitnieks bija Florians Huttner); ne 
mazāk svarīgo harismātisko kompanjo-
nu, suni Buci; pārtiku augšminētajiem; 
busiņu kurā arī pārgulēt; degvielu un 
dažādus attiecīgus rīkus. Pārdodot A to 
B T-kreklus maz ienāca, naudu neviens 
sponsors nesūtīja, bet pa ceļam satikts 
gudrinieks norādīja, ka sponsori došot 
preci, nevis naudu. Tā arī bija; preces pa 
ceļam pārdodot, varēji piepelnīties, bet 
laipns tautietis, viens no diviem, trim 
Montānā dzīvojošajiem latviešiem, no-
skatīja busiņa riepas un izmaksāja jaunu 
komplektu. No Josemīta parka ūdeņiem 
izlekusī forele nāca par velti.

No ceļojuma visaugstākā punkta 
Salt Water Pass, Vaiomingas štatā (7600 
pēdas, 3000 jūdzes jau noskrituļotas) 
kompanjoni aprēķināja, ka lai nonāktu 
laicīgi galapunktā, caurmērā jāveic 50 
jūdzes dienā, daudzkārt vairāk par jeb-
kuru treniņa režīmu. Garais lejupceļš 
draudēja ar zināmu bīstamību, jo ātri 
dragāt, savlaicīgi neredzot pat nelielu 
šķērsli uz ceļa, varēja beigties letāli. Arī 
ja šķērslis izrādījās, piemēram, vesels 
bizoņu pulks, kuri paši iztrūkās, liekot 
uz priekšu izvirzījušamies milzīgajam 
tēviņam rādīt baltu aci.

Arizonā vēl gaidīja vislielākais 
šķērslis – zemē izgrauztais, tikpat kā 
bezgalībā aizstiepies Lielais kanjons, 
kura malās tālu virs upes ik pa brīdim 
parādās pamācības, ko nedarīt, lai ne-
nomirtu. Šīs gudrības Raimonds nelika 
aiz auss, pirmkārt, kājām laižoties lejā 
līdz upei, kur valda suta un tveice, tikai 
ar ūdens kvantumu, kuru pats varēja 
panest, un apstākļos, kuros daudzi ir ap-
maldījušies, noģībuši, citādi neizturējuši 
un gājuši bojā. Un pēc tam vēl šķērsot 
upi un kāpt atkal otrā malā uz augšu – 
viskopā 26 jūdzes / 42 km.

Tālākais līdz Meksikai vairs likās 
kā nieks, vienīgi karstums traucēja, un 
paši ceļi kļuva arvien sliktāki tiktāl, 
ka uzkāpjot un nolaužot kādu gabalu, 
Raimonds iesaucas padomju cements! 
Taču alus un ēdamais bija lēti, tāpat kā 
viss kas cits, un mazajos veikaliņos un 
ēstuvēs abpus robežas, kas bija sava 
veida sabiedriskie centri, tirgojās un 
pulcējās draudzīgi ļaudis.

Raimonds Dombrovskis atgriezās 
dzimtenē jau neatkarību atguvušā Lat-
vijā; savā biatlona sportā viņš ar tad jau 
labāk attīstīto ASV praksi būtu varējis 
veiksmīgi pretendēt uz Latvijas olimpis-
ko komandu, bet nolēma to nedarīt, sevi 
pārrevidējot un spraužot citus mērķus, 
dodot vietu tā laika pašmāju jaunajiem 

biatlonistiem. Ta-
gad Raimondam 
pieder slēpošanas 
kalns un teritorija 
Vanagkalns.

Filma noslē-
dzas ar 26 gadus 
vēlāk veiktu pār-
gājienu gluži ne-
ticami pa to pašu 
maršrutu, ieskaitot 
Lielo kanjonu, ar 
tādām pašām – ti-
kai modernākām 
skrituļslēpēm. Jau 
tā neticami, ka 

Raimonds Dombrovskis spēja atkār-
tot šo savu jaunības sasniegumu; vēl 
neticamāk, ka 2014. gadā iznāk atkal 
redzēt sen satiktos ļaudis, īpaši jau Ar-
ktikas iedzimtos, kuriem tāpat kā ie-
priekšējo reizi jautājot, vai bērni runā 
savā valodā, šoreiz ir iepriecinoša atbil-
de: tagad to prot vairāk un to māca arī 
skolā. Pa ceļam laimējās satikt bijušos 
sporta biedrus un redzēt, kā attīstīju-
šies biatlona centri, bet nākas arī novē-
rot, ka daudzkur agrākie lielie meži ir 
izcirsti, izdeguši vai slimo un nīkuļo. 
Par nelielu akcentu un ciešo biatlonu 
bikšu valkāšanu Raimonds esot vietē-
jo apsaukāts par spiegu un geju. Toties 
šoreiz, šķērsojot Meksikas robežu, viņš 
varēja lepni pasniegt Latvijas pasi.

Filma A to B Rollerski ir Arņa As-
pera veiksme, lieliski un dabīgi savērp-
jot 1988. un 2014. gada filmas, padomju 
un neatkarības atgūšanas laika kadrus, 
sapinot kopā daudzās tēmas, kas iezīmē 
Raimonda Dombrovska dzīvi. Mūzika 
filmai lieliski pieskaņota, īpaši izceļas 
daudzie Prāta Vētras pazīstamie gabali, 
kurus, vismaz šai rakstītājai bija nepa-
rasti klausīties angļu valodā. Pats Dom-
brovskis ir vienkārši apbrīnojams – ne 
pašlepns, ne pazemīgs, bet tiešs cilvēks, 
kas darījis savu darāmo, notverot un 
piesātinot katru mūža mirkli. Jo mūžs 
ir ceļš, un ceļš ir brīvība. Road trip!

Sandra Milevska
Laikrakstam „Latvietis“

A to B Rollerski
Turpinājums no 10. lpp.

Raimonda Dombrovska skrituļslidas.
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Raimonds Dombrovskis ar suvenīru t-kreklu.
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Irēna Valda Greiškalne 53 gadus bija 
angļu valodas skolotāja un tikpat ilgi viņa le-
pojas ar tautas daiļamatu meistares nosauku-
mu. Jau piecus gadus Irēna Valda Greiškalne 
no Cesvaines vakarus pavada, ieadot sirds 
siltumu un rūpes mazās zeķītēs, kuras nosūta 
uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, lai 

vismazāko pacientu kājiņas būtu siltas.
Čaklā adītāja slimnīcas pacientiem ir uzadījusi jau vai-

rāk kā tūkstots (1000!) siltas un rakstainas zeķītes un vēl 
simts pārus krāsainas, strīpainas un ar sirds siltuma pilnas, 
mazās zeķītes sildīs slimnīcas pacientu mazuļu kājiņas!

Visdziļākā cieņa čaklajai adītājai par nozīmīgo veiku-
mu. Katru dienu varam iepriecināt un palīdzēt saviem līdz-
cilvēkiem, vairojot gaismu un labo pasaulē.

Lai mums visiem stipra veselība, un rūpēsimies viens 
par otru!

Sintija Bernava
Speciāli laikrakstam „Latvietis“

Lai mazās kājiņas būtu siltas!
Latvijā ir tik daudz talantīgu, radošu un sirdssiltu cilvēku

Dažas no Irēnas Valdas Greiškalnes uzadītajām zeķītēm.
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Beigsim ar vīnu un 
lašu maizītēm! Ar šādu 
vilinošu domu un dau-
dzām krūzēm karstas 
kafijas starplaikā Lat-
viešu Fonda (LF) pa-
dome 27. martā spēja 

veikt trīs dienu darbu astoņās stundās!
Mūsu padomes sēdes parasti no-

tiek visu nedēļas nogali kāda dalībnie-
ka mājā, katru gadu citā pilsētā, katru 
gadu ar savu interesantu notikumu.

Pirms pieciem gadiem mēs tikā-
mies pie Brigitas Rumpēteres; sest-
dienas vakarā sanāca muzikanti un 
mūzikas mīļotāji no trīs štatiem un 
dziedādami, spēlēdami uzlādējāmies 
tālākam darbam.

Aizpagājušajā gadā sērsām pie 
Lauras Ramanes Sanfrancisko, ērti 
saspiedušies viņas mājā; sēdes pār-
traukumos braucām ar kuģīti garām 
The Rock (Alcatraz) un vizinājāmies 
slavenajā pilsētas tramvajā.

Mērķis šīm tikšanās reizēm nav 
izprieca, bet saliedēšanās un domu 
izmaiņas. Latviešu Fonda padome ir 
izkaisīta par visu lielo Ameriku; bieži 
padomes locekļi viens otru nepazīst. 
Bez tam, nekad nevar zināt, kurā mo-
mentā radīsies labākās idejas, sēžot 
pie sapulču galda vai izbaudot dabas 
skaistumu! Strādājam vienmēr.

Šogad, saprotams, bija pavisam 
citāda sēde: nekāda iepazīšanās, nekā-
da sarunāšanās mazās grupās – tikai, 
kā saka,– biznis, biznis, biznis. Mūsu 
biznis ir izvērtēt pieteiktos Mazos 
projektus un Lielos izvirzīt LF saimes 
balsošanai. Bez šī darba ir jāpārrunā, 
kas padarīts un kas nākotnē darāms. 
Mūsu Renāte, kaut šķietami meitenīga 
ar savām divām astītēm, turēja mūs kā 
stingros grožos. Un padome bija saga-
tavojusies: projektu lietvedis sakopojis 
pieteikumus pa kārtām un kategorijām; 
aktīvo projektu lietvede mūs informē-
ja, kuri pasākumi slēgti un kas apraks-
tīts presē; revidentu, kasieru un iegul-
dījumu konsultantu vērtējumi par LF 
finanšu stāvokli tika kodolīgi pasniegti 
(un stāvoklis ir labs!); diskusija par nā-
kotnes projektiem ar jaunatni lietderīga 
(ieskaitot vicepriekšsēdes interesantās 
idejas GVV absolventiem). Vārdu sa-
kot, sapulce ritēja raiti uz priekšu – un 
tomēr ilga astoņas stundas!

Nav jau iespējams nosēdēt vienā 
laidā astoņu stundu Zoom sēdē. Pie-

nāca brīdis, kad man šķita, ka Mār-
tiņa bārda ir izaugusi drusku garāka, 
un sāku fantazēt, ka Mārīte, dzīvo-
dama okeāna malā, ir iedomājusies 
atsvaidzināties ledainā jūrā... Mans 
Kruncītis ar savu stipro balsi prasījās 
piedalīties sēdē. Citi sunīši pieprasīja 
pastaigu. Tādā veidā Brigita, Diāna 
un Katrīna pielika dažus kilometrus 
LF virtuālās staigāšanas akcijai, Rita 
pasnauda un Renāte pārtraukumā 
klausījās ALA kultūras nozares pie-
dāvāto Andreja Osokina koncertu. 
Šīs izklaides līdzēja mums būt super-
radošiem otrajā padomes sēdes daļā. 
Un beidzot, vēlā vakarā, katrs varēja 
izbaudīt vīnu un lašu maizītes.

Ja kas mums tomēr pietrūka, tad 
tā ir kopā būšana. Savu ziņojumu par 
LF ieguldījumiem Brigita Rumpēte-
re sāka ar personīgu atkāpi: ja nebūtu 
COVID, mēs būtu pie viņas, un viņa 
mums šajā dienā gatavotu brokastis.

Ilze Pētersone
2021. g. 11. aprīlī

Laikrakstam „Latvietis“

Latviešu Fonda padomes sēde
Saliedēšanās un domu izmaiņas

Latviešu Fonda padomes sēde.
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Diāna Kārkliņa un Katrīne Pipasts ar 
sunīti.
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citiem nedeva lasīt. Abiem gleznotā-
jiem reiz piedzīvotās jūtas bija svētas 
un tās nekad nenomelnoja. Viņi bija, 
kā raksta Ingrīda Burāne: „divas dižas 
personības Latvijas kultūrtelpā, kuras 
satikās, lai visu mūžu dzīvotu līdzās. 
Kopā un šķirti.“

Manuprāt, Jāņa Pauļuka vēstules 
ir jālasa tāpēc vien, lai aptvertu, ka 
dzīvot ir sarežģīti, ka pat liels talants, 
tāpat kā ikviens no mums, dzīvo reā-
lā pasaulē, pakļauts reālai sadzīvei, 
kuru pārvarēt varbūt talantam ir vēl 
mokošāk. Taču ikdiena nav noteico-
šais, būtiskais ir paveiktais. Arī Jāņa 
Pauļuka un Felicitas Pauļukas rado-
šais mantojums. Viņi bija lieli tādēļ, 

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;   

A. Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net

A. Padegs 845-462-3317(NY)
apadegs@optonline.net

ka spēja par spīti vājumam, kļūdām, 
pretrunām, egoismam, nespēkam, 
ļaužu skaudībai un nenovīdībai pa-
kāpties augstāk, radīt lielas garīgas 

vērtības un saglabāt dvēseli tīru kā 
dimanta gabaliņu.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“
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Gurkstoš sniegs, zie-
meļu vējš un spoža saule 
rotā savvaļas zirgus un 
taurus.

Gida pavadībā pakā-
peniski tuvojamies zirgu 
baram, kas ieinteresēti un 

tai pašā laikā netraucēti, dzīvo savu auto-
nomo dzīvi. Vējš gida stāstījumu dažreiz 
iepūš ausī, bet dažreiz aiznes tālu pāri da-
biskām palieņu pļavām. Pēc neilgas klau-
sīšanās konstatēju gida akcentu latviešu 
valodā, bija liela interese uzzināt kādi vēji 
viņu atpūtuši uz Latviju, bet mans latvis-
kais kautrīgums mani piebremzēja.

Šajā brīdī ir svarīgi tvert interesan-
to un informatīvo stāstījumu.

Savvaļas zirgi ir dzīvojuši Latvi-
jas teritorijā, bet tikuši izmedīti. Kopš 
1999. gada Pasaules Dabas Fonds pie 
Papes ezera atjauno dabas procesus, 
atgriežot lielos zālēdājus, atvedot tos 
no Holandes – savvaļas zirgus vairā-
kās ganībās, dzīvnieku skaits trijos ba-
ros ir 26, 21 un 48, tauri 60 un sumbri 
7. Ganības lielums 426 ha.

Garš ceļš bija ejams parka veidotā-
jiem, lai labāk iepazītu šīs aizsargājamās 
dabas teritorijas izveidošu. Saskatīt da-
bas un kultūrvēsturiskās vērtības, sākot 
ar dzīvnieku atrašanu dabā, to ķeršanu 
un pārvietošanu uz piemērotām ganī-
bām. Nodrošinot pietiekamu un drošu 
teritoriju patstāvīgai dzīvei, tas ir, ka cil-

vēki neiesaistās ganāmpulku attīstībā. 
Notiek tikai novērošana, kā zirgi veido 
savu harēmu, hierarhiju, kā vairojas un 
kā organizē barības ieguvi. Interesanti 
bija uzzināt, ka ķēves zīda savus kume-
ļus vairāk – reizi pusstundā, jo zirgi ir 
sociāli bara dzīvnieki, savukārt tauri, 
savvaļas govis, savus teļus slēpj un zīda 
vienu reizi dienā, un tie ir mazkustīgāki.

Pēc zirgu apbrīnošanas brienam pa 
sniegotu pļavu uz Papes ezera pusi, kur 
vadītājs sola ieraudzīt taurus. Pa ceļam 
mums pievērš uzmanību kaudzēs sa-
krautiem zirgāboliem, kas ir kā teritorijas 
kupicas. Tuvojamies niedrēm, un uz ze-
mes var redzēt dzīvnieku atstātās pēdas. 
Ir neliels satraukums, kurā brīdī pavēr-
sies liela taura pinkainais stāvs, bet ne tik 

ātri tikām pie gaidītā. Vēl kādu pusstun-
du gājām pa aizsalušo ezeru, kur tauri 
baidās kāp. Tie vairāk dzīvojas niedrājos 
un pļavās. Caur niedrēm saules veido-
tajos siluetos saskatījām tauru baru. Ar 
pietāti un labu distanci tos vērojām, kā 
tie lēnām pārvietojas, meklējot kādu pur-
va mirti (to izmanto arī Rīgas balzāmā), 
pumpuru, mizu un kādu sulīgu zariņu.

Gids stāsta, ka sumbrus vairs ne-
varot atrast teritorijā, jo platības te ir 
lielas, dabas parks aizņem 10 853 ha, 
un tie ir labi noslēpušies.

Ir pavadītas gandrīz divas stundas 
svaigā gaisā, apmierināta vēlme izzināt 
un saņemta neliela adrenalīna deva, ie-
lūkojoties savvaļas dzīvnieku pasaulē, 
kur cilvēka likumiem nav spēka.

Zināšanai. Papē ir viena no lie-
lākajām putnu migrācijas vietām 
Latvijā (Baltās – Baltijas jūras putnu 
ceļš). Rudeņos šeit darbojas vienīgā 
caurceļojošo putnu novērošanas staci-
ja Latvijā, kur ornitologi uzskaita un 
gredzeno gājputnus.

Parkā izveidotas trīs dabas takas. 
Divās no tām, ejot kājām vai braucot 
ar velosipēdu, var izbaudīt dabas bur-
vīgumu un aplūkot interesantākos ap-
skates objektus parka teritorijā.

Elīna Rikarde
Papildinājumus sniedza Papes dabas 

parka gids Ints Mednis
www.pape.lv

Laikrakstam „Latvietis“

Pavasaris kalendārā, bet aiz loga ziema negrib atkāpties
Papes dabas parks, Papes ezers, Nidas augstais purvs

Savvaļas zirgi Papē, Kurzemē.
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Vita Gaiķe: Kurā 
gadā pārcēlies uz dzīvi 
Latvijā?

Izanda Puncu-
le: Uz Latviju pārcēlos 
2006. gadā, bet tas nebija 
plānoti. 2006. gada jūnijā 

pabeidzu augstskolu, mācījos University 
of Toronto at Mississauga – pabeidzu 
honours bakalaura programmas doub-
le-major bioloģijā un forensic science, 
tajā pašā vasarā ar Latviešu Nacionālās 
apvienības Kanādā (LNAK) stipendiju 
atbraucu strādāt brīvprātīgo darbu Oku-
pācijas muzejā. Vasaras beigās izdomā-
ju nebraukt atpakaļ uz Kanādu.

Vita Gaiķe: Kāpēc, kāds bija ie-
mesls pieņemt šādu lēmumu?

Izanda Puncule: Diemžēl jāsaka, 
ka man nebija īpaši pārdomāts iemesls 
vai pamatojums, bija sajūta, ka vajag 
palikt, tā teikt, drusku ilgāk. Nebiju 
gatava braukt atpakaļ uz Kanādu, ne-
bija arī nekādu saistību, kuru dēļ būtu 
bijis jābrauc atpakaļ.

Vita Gaiķe: Vai pirms tam daudz 
biji ciemojusies Latvijā?

Izanda Puncule: Pirms tam biju 
Latvijā kopā piecas reizes 1990. un 
1993. gadā, kopā ar ģimeni, pēc tam 
arī 2000. gadā un 2002. gadā, kad kopā 
ar māsu piedalījos Saulgriežu Vasaras 
vidusskolā vispirms kā dalībniece, pēc 
tam kā audzinātāja. Tā bija nedaudz sa-
vāda (bet laba) pieredze, jo pirmo reizi 
bija iespēja sadraudzēties ar Latvijas 
jauniešiem, kas nebija radi. Jāsaka, ka 
dažas no šīm draudzībām ir bijušas ļoti 
noturīgas. 2005. gadā atbraucu kopā ar 
Eslingenas izrādes grupu, kas bija ār-
kārtīgi interesants piedzīvojums.

Vita Gaiķe: Ar ko nodarbojies?
Izanda Puncule: No 2006. gada no-

vembra strādāju Valsts policijas Kriminā-
listikas pārvaldes Ekspertīžu birojā, veicu 
bioloģiskās ekspertīzes forensic DNA 
analysis. Lai gan amats ir zem policijas, 
pats darbs ir vairāk saistīts ar zinātni. 
Garlaicīgi nav. Zinātniskā puse ļauj pie-
dalīties Eiropas līmeņa un starptautiskās 

konferencēs, apmācībās 
un projektos, kas dod ie-
spēju parastos laikos pāris 
reizes gadā aizbraukt uz 
kādu interesantu pilsētu 
citur Eiropā. Arī esmu pa-
līdzējusi šādu pasākumu 
organizēšanā tepat Latvijā. 
Bieži sadarbojamies ar kai-
miņvalstīm un veidojam 
kopīgus plānus jomas attīs-
tībai, iespēju robežās pie-
dalāmies arī plaša mēroga 
starptautiskos pētījumos.

Vita Gaiķe: Ja esi 
nodibinājusi ģimeni, lū-
dzu pastāsti par to!

Izanda Puncule: Man 
ir vīrs, kurš ir no Gārse-
nes, tas ir netālu no Aknīstes, un arī trīs 
bērni. Komplektā arī ir divi kaķi, viens 
suns un arī viena ķirzaka. Vīra ģimenes 
lauki ir Latgalē, kur mēdzam aizbraukt uz 
svētkiem un vasarā. Bērni mācās vietējā 
skolā, tagad, protams, no mājām, pieda-
lās dažādos pulciņos un mācās klavieres. 
Viņiem ļoti patīk dažādas kanādiskas 
tradīcijas, kuras uzturam: ķirbju grieša-
na – 31. oktobrī (kas tagad Latvijā kopu-
mā kļūst populāra), tītara svētki Kanādas 
Pļaujas svētkos – 1. jūlijs. Mēģinu paga-
tavot vai iemācīt tādus ēdienus no Kanā-
das, kā bekons ar kļavu sīrupu, mammas 
piparkūkas, ķirbju kūkas un ābolu pīrāgi. 
Esam ziemas cilvēki, tāpēc pagalmā katru 
ziemu tiek uztaisīta slidotava, citus gadus 
arī bijusi kamaniņu trase – katram labam 
Kanādas pilsonim ir jāmāk slidot!

Vita Gaiķe: Kā pavadi brīvo laiku?
Izanda Puncule: Ārpus darba vairāk 

laika sanāk veltīt bērniem, bet, kad varu, 
tad lasu grāmatas un vēroju putnus, patīk 
arī zīmēt. Tad kad bija iespēja pulcēties, 
ar draudzenēm piedalījāmies rogainin-
ga* sacensībās tīri pašu priekam, tā bija 
(un cerams ka arī būs!) iespēja iepazīt 
daudz un dažādus Rīgas nostūrus, kurus 
citādi nebūtu apciemojusi. Kādreiz arī iz-
braucām auto orientēšanās maršrutus, arī 
nakts orientēšanās pasākumos piedalījā-

mies. Patika arī apmeklēt teātra un ope-
ras izrādes. Vēl biju uzsākusi taekvondo 
nodarbības, kas, protams, arī šobrīd vairs 
nenotiek. Vairākus gadus dziedāju korī 
Sonore, ar kuru biju 2014. gadā uz Dzies-
mu svētkiem Kanādā, bet pēdējā laikā 
nav daudz iespēju nodarboties ar kora 
mēģinājumiem, kā arī vairs nedzīvoju 
Rīgā, un apmeklēt Sonores mēģinājumus 
palika sarežģīti. Neilgi pirms pandēmijas 
pievienojos Ķeguma korim Lins, kas ir 
ģeogrāfiski tuvāk, bet arī tur šobrīd ne-
sanāk uzturēt regulārus mēģinājumu ap-
meklējumus, arī attālinātā veidā.

Vita Gaiķe: Kas palīdzēja iedzīvo-
ties?

Izanda Puncule: Īsumā, laiks un 
lēna aklimatizācija pie šejienes cilvē-
kiem, attieksmēm un mazajām ikdienas 
atšķirībām. Protams, arī draugi un darbs, 
visvairāk nolīdzsvarot palīdzēja koris un 
muzicēšana, jo tas pirmajā ziemā bija 
iemesls iziet no mājas un tikt kādā sa-
biedrībā. Dažreiz ir sajūta, ka joprojām 
neesmu iedzīvojusies, bet vismaz tagad 
vairs neviens nejautā, no kurienes esmu.

Vita Gaiķe: Vai esi apmierināta ar 
dzīvi Latvijā, vai uzskati, ka pieņēmi 
pareizo lēmumu?

Izanda Puncule: Apmierinātība ir 
sarežģīts jautājums, jo tā var mainīties at-
karīgi no laika pstākļiem, ģeopolitiskās si-
tuācijas, bērnu uzvedības un daudz citiem 
faktoriem. Krīzes laikā jau bija pirmais 
bērns, un tad arī nopietni domājām, ko 
darīt tālāk, jo bija ļoti nenoteikta situācija 
ar darbiem. Par laimi viss sakārtojās tā, ka 
pārdzīvojām arī to laiku tepat Latvijā.

Neuzskatu, ka šādu lēmumu var vēr-
tēt kā pareizu vai nepareizu, drīzāk – vai 
tas darbojas, vai nedarbojas? Daži at-
brauc, padzīvo kādu laiku, dažreiz pat ga-
dus, pēc tam atkal aizbrauc, bet es neteik-
tu, ka tas būtu bijis nepareizais lēmums te 
dzīvot, kaut kas vienkārši līdz galam ne-
aizgāja. Vai arī parādās citas vai labākas 

Atpakaļ pie savu senču saknēm (3)
Kanādas latvieši stāsta par dzīvi Latvijā
Izanda Puncule jūt, ka aiz apvāršņa vēl ir daudz kas nezināms
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Izanda Puncule (dzimusi Svilans) kopā ar vīru Inga-
ru gatavo tītaru.
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Slidotava pagalmā.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
21. aprīlis
Marģers, Anastasija
1926. Elizabete II Vindzora, Austrāli-
jas karaliene.
1951. latviešu filozofe Maija Kūle.

22. aprīlis
Armands, Armanda
Pasaules Zemes diena
1920. Sidnejas Latviešu teātra reži-

sors, sabiedrisks darbinieks Imants 
Sveilis.
1951. latviešu ērģelnieks un kompo-
nists Aivars Kalējs.

23. aprīlis
Jurģis, Juris, Georgs
Jurģu diena
Grāmatu un autortiesību aizsardzības 
diena

1896. mākslinieks, tēlnieks, pieminek-
ļu Vienoti Latvijai, Latgales Māra au-
tors Kārlis Jansons.
1938. Sidnejas Latviešu teātra aktrise 
Ruta Ošiņa.
1956. Latvijas grafiķis un austrumu 
cīņu meistars Māris Abiļevs.
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iespējas sevi realizēt kaut kur citur. Mums 
katram ir jāatrod sava vieta pasaulē, un 
kamēr to atrod, ir labi pamēģināt vairākus 
variantus, ja ir tāda iespēja. Man pašlaik 
viss notiek, ir iespējas attīstīties un izaugt, 
aiz apvāršņa vēl ir daudz kas nezināms.

Vita Gaiķe: Kas pietrūkst no Ka-
nādas dzīves?

Izanda Puncule: Ģimene, kļavu 
sīrups un daba. Viens brālis dzīvo Lat-
vijā, bet citi ģimenes locekļi ir dažā-
dās pasaules valstīs. Kad sanāk, tad arī 
atbrauc ciemos, mēs uz Kanādu daudz 
retāk spējam aizbraukt.

Kļavu sīrupu man parasti piegādā 
forši cilvēki, kas brauc no Kanādas, 
kopā ar citiem garšīgiem labumiem, 
kas pietrūkst no bērnības.

Latvijā daba ir ļoti, pat ārkārtīgi, 
skaista, bet man pietrūkst tieši akmens 
un klints, kā bija Kanādas Tērvetē un 
mežā pie mājām, kur uzaugu. Varbūt 
arī kopumā pietrūkst cilvēku, franču 
valodas un tādi sīkumi kā uguns muši-
ņas vasaras naktīs.

Vita Gaiķe: Kā pārdzīvo šo pandē-
mijas laiku?

Izanda Puncule: Ļoti dažādi. Dar-
ba specifikas dēļ nekas daudz nav mai-
nījies darba rutīnā. Nav iespējas ilgstoši 
strādāt attālināti, diemžēl akreditētu 

laboratoriju nevaru iekārtot pagrabā, 
tāpēc darba ziņā liekas, ka nekas daudz 
nav mainījies. Mājās gan ir nedaudz sa-
vādāk, jo no janvāra visi trīs bērni mā-
cās no mājām, kas prasīja ļoti sasteigtu 
mācību vietu sakārtošanu, un pirms tam 
bija ļoti liela nenoteiktība, kā notiks mā-
cības; katru nedēļu nāca jaunas idejas 
un lēmumi no valdības, dažiem bērniem 
bija jāiet skolā, dažiem nebija, tad vienā 
klasē karantīna, tad otrā nebija iespē-
jams plānot pat pāris dienas uz priekšu. 
Bija diezgan saspringti. Tagad, kad atkal 
ir rutīna, ir nedaudz mierīgāk, bet jopro-
jām visi gaida, kad tas viss beigsies.

Nodarbojamies ar saliekamām 
mīklām, mājās ir novusa galds un 
daudz lego, mēģinām izbraukt ārpus 
pilsētas, lai arī bērniem pamainās ap-
kārtējā ainava. Vislielākais glābiņš 
ir bijis mājas pagalms, nezinu, kā tas 
būtu, ja joprojām dzīvotu dzīvoklī...

Vita Gaiķe: Vai uzturi draudzību 
ar citiem Kanādas latviešiem Latvijā? 
Ar latviešiem Kanādā?

Izanda Puncule: Nevaru teikt, ka 
īpaši labi uzturu draudzību, regulāra 
kontakta šobrīd vispār nav. Kopš pārvā-
cāmies ārpus Rīgas, bijām uzsākuši tra-
dīciju katru gadu oktobra sākumā atzī-
mēt Kanādas Pļaujas svētkus (vai kā šeit 
iesaucām Tītardienu vai tītara bēres), 
kad paaicinājām daudz draugu, citreiz 
pat 30 un vairāk (bērnus neieskaitot), un 

saraksta augšgalā vienmēr ir arī bijuši 
man pazīstamie Kanādas latviešu drau-
gi no Tērvetes, kas uz to brīdi atrodas 
vai dzīvo Latvijā. Ar latviešiem Kanādā 
neuzturu īpašus kontaktus, palūru soci-
ālajos tīklos un paskatos, ko viņi dara; ar 
ļoti dažiem samaināmies īsziņām dzim-
šanas dienās un citos svētkos. Labprāt 
satiekos, ja zinu, ka kāds ir atbraucis 
uz Latviju, un ja paliek uz ilgāku laiku, 
varu arī izpalīdzēt dažādos veidos.

Vita Gaiķe: Ko ieteiktu citiem ār-
zemju latviešiem, kas domā par pār-
celšanos uz Latviju?

Izanda Puncule: Nebīties no iz-
aicinājuma. Vasara vienmēr ir jauks, 
brīvs laiks, kad ir saulains un daudziem 
ir brīvdienas vai ir Dziesmu svētki, bet 
ikdiena ir daudz mazāk interesanta, tas 
var likties garlaicīgi. Nesagaidīt pārāk 
daudz no citiem, bet pašiem veidot savu 
vidi. Vēl ieteiktu atrast kādu domu-
biedru grupu mākslā, mūzikā, sportā, 
kur iepazīties ar cilvēkiem ar līdzīgām 
interesēm, kas arī ļauj labāk saprast 
šejienes iedzīvotājus. Nepavadīt laiku 
tikai pilsētā, iepazīties arī ar laukiem. 
Nopirkt labus, siltus gumijas zābakus.

Laikrakstam „Latvietis“
Pirmpublicējums laikrakstā 

„Latvija Amerikā“

* Rogainings – komandu orientēšanās 
sports apvidū īpaši garā distancē.

Atpakaļ pie savu senču saknēm (3)
Turpinājums no 14. lpp.

„Tas, ko mēs kā pašvaldība, so-
ciālais dienests darām, izvērtējam 
katras ģimenes situāciju un skatāmies. 
Ja nav iespējas nodrošināt attālināti, 
piemēram, bērns nevar būt viens, lai 
runātu atklāti par svarīgām tēmām vai 
viņam nav tehniskā nodrošinājuma, tad 
psihologi iespēju robežās nodrošina 
klātienes konsultācijas. Bet, ņemot vērā 
rindas, ne visi uzreiz var saņemt – tas 
gan,“ atzīst Rīgas Sociālā dienesta so-
ciālā darba vadītāja Marina Fiļipova.

Rindas ir arī Pusaudžu resursu 
centrā, kurā īsteno valsts apmaksātu 
palīdzības programmu. Steidzamos 
gadījumos tur palīdzību gan cenšas no-
drošināt pēc iespējas ātrāk. Arī pakal-
pojumu apjomu plānots palielināt, to 
nodrošinot ne vien Rīgā, bet arī Reģio-

nos – Liepājā, Daugavpilī un Valmierā.
Vienas receptes, kā palīdzēt, nav, 

saka centrā. Taču skaidrs, ka, neraugo-
ties uz ierobežojumiem, pusaudžiem 
vajadzīgs kontakts arī ar vienaudžiem. 
Centra programmu vadītājs un psihologs 
Emīls Ūdris atzīst, ka daudzos pētījumos 
pierādīts, ka kaut vai kontakts, izmanto-
jot interneta resursus, šajā ierobežojumu 
laikā ir ļoti svarīgs. „Un tā ir viena no 
lietām, ko mēs statām vecākiem lai viņi 
saprot, cik tas ir nozīmīgi. Ka vajag ļaut 
jaunietim to laiku internetā komunicēt ar 
draugiem un mēģināt saprast, cik tas ir 
svarīgi pašam jaunietim,“ viņš skaidro.

Kā norāda speciālisti, patiesās sekas 
visdrīzāk tikai vēl redzēsim turpmā-
kajos gados, un arī daļai šā brīža pus-
audžu palīdzība būs vajadzīga arī pēc 
gadiem jau pieaugušā vecumā. Ilgstošu 
krīzes ietekmi vēl vairākus gadus pēc 
tām apliecina iepriekšējo satricinājumu 

pieredze, kad pēc lielākām krīzēm vēl 
vairākus gadus kāpj pašnāvību skaits.

Veselības ministrija aplēsa, ka kopu-
mā Covid-19 negatīvo seku mazināšanai 
uz psihisko veselību vēl šogad papildus va-
jadzīgi septiņi miljoni eiro, nākamgad un 
aiznākamgad – ap deviņiem miljoniem, 
tajā skaitā daļa, kas vajadzīga tieši bērnu 
un pusaudžu vajadzībām. Finanšu minis-
trija finansējumu atbalstījusi tikai šim ga-
dam, bet par turpmāko vēl tikai lems reizē 
ar nākamo gadu valsts budžetu kopumā.

„Tā ka mēs ar diezgan lielām bažām 
skatāmies uz tiem tuvākiem gadiem, jo 
skaidrs, ka tās sekas būs, un skaidrs, ka 
cilvēkiem būs nepieciešama palīdzība. 
Jautājums, vai un kādā veidā mēs kā 
valsts to varēsim nodrošināt. Jo, ja par 
to nedomā un domā, ka sekas ir tikai 
2021. gads, tad tas tā noteikti nav,“ se-
cina Ņ. Bezborodovs.

LTV raidījums „De facto“

Bērnu psihiskā veselība
Turpinājums no 5. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2021. gada 21. aprīlī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 20. aprīlī.
€1 = 1,54920 AUD
€1 = 0,86295 GBP

€1 = 1,67350 NZD
€1 = 1,20510 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Trešdien, 21. aprīlī, plkst. 10.00 iz-
brauksim no ALB nama uz Čukstošo 
sienu (Whispering Wall), Williamstown. 
Pusdienas Old Bakehouse Tavern, cenas 
sākot no $20. Pieteikties LAIMAS biro-
jā līdz 20. aprīlim. Maksa par autobusu 
$3 LAIMAS klientiem, pārējiem $5. 
Ceturtdien, 22. aprīlī, plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latvie-
šu un angļu valodā) un ēdīsim siltas 
pusdienas. Pieteikties LAIMAS biro-
jā. Mēneša maksa $5 LAIMAS klien-
tiem, pārējiem $10.
Sestdien, 24. aprīlī, plkst. 14.00 DV 
Dārzā (joprojām COVID ēnā) notiks 
tradicionālie DV Dārza svētki. Bus 
jautrība kā senākos laikos un bauda 
vēderam Galdiņus rezervēt, zvanot 
Andrim 0412 601 306. Finansiāliem 
biedriem dalība brīva, pārējiem $25 
Svētdien, 25. aprīlī, plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novuss. Gaidām jaunus 
un ne tik jaunus spēlētājus. Ja nav pie-
redzes pie spēles, esam gatavi dot pa-
domus un palīdzību. Nav ilgi ko domāt, 
mūsu draudzīgais pulciņš gaida Tevi!
Ceturtdien, 29. aprīlī, plkst.10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latvie-
šu un angļu valodā) un ēdīsim siltas 
pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5 LAI-
MAS klientiem, pārējiem $10.
Piektdien, 30. aprīlī, plkst. 18.00 Lai-
mīgā stunda Tālavas kafejnīcā. Atļau-
tais dalībnieku skaits paplašināts, bet 
tomēr ierobežots. Pieteikties Rudītei 
Bērziņai līdz 26. aprīlim 0411068486.
Sestdien, 1. maijs, plkst. 11.00 ALB 
namā LAIMAS pavārmākas kurss. 
Ulla Gicašvili demonstrēs kāpostu tīte-
ņu recepti. Dalības maksa $5 LAIMAS 
klientiem, pārējiem $10. Pieteikšanās 
obligāta (ierobežojums 20 cilvēku).

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 
noteikumi.
Sestdien, 1. maijā, plkst.11.00 Skolas 
ģimenes dienas svētbrīdis. 

Svētdien, 2. maijā, plkst.11.00 Ģime-
nes dienas dievkalpojums ar dievgaldu.

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Kanberā 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 30. aprīlī, plkst. 19.00 
Krodziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 1. maijā, plkst. 11.00 Kurze-
mes cietokšņa atceres akts DV mītnē.
Sestdien, 1. maijā, plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 1. maijā, Daugavas skolas Baltā 
galdauta dienas svinības Latviešu namā.
Sestdien, 8. maijā, Daugavas skolas 
ģimenes dienas svinības.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 9. maijā, plkst. 12.00 Ģime-
nes dienas dievkalpojums Sv.Krusta 
baznīcā. Kalpos māc. Aldis Elberts. 
Kafijas galds baznīcas zālē.

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

Sidnejā
Ceturtdien, 22. aprīlī, plkst. 12.00 
Ceturtdienas pusdienas Latviešu 
namā. Iepriekšpieteikšanās līdz otr-
dienai, zvanot 0425 392 988.
Otrdien, 27. aprīli, plkst. 13.00 Zolī-
te Latviešu namā. Informācija: Jānis 
Grauds, jgrauds@yahoo.com.au
Sestdien, 1. maijā, plkst. 12.00 DV 
namā Balto galdautu diena.
Sestdien, 1. maijā, plkst. 12.00 Spor-
ta kopas Spars sportistu apbalvošana 
Latviešu namā.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 25. aprīlī, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 2. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.

Svētdien, 9. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.

Svētrunas noskatāmas YouTube gan 
latviešu,  gan angļu valodā. Saites 
draudzes mājas lapa tīmeklī: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdienas dievkalpojumi notiks sa-
skanīgi ar sabiedriskajām regulām. 
Lūgums sazināties ar mācītāju R. So-
kolovski, lai uzzinātu par nākamajiem 
dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē
Zoom tikšanās neklātienē katra mēneša 
pirmā ceturtdienā plkst. 15.00. Zoom sai-
te izsūtīta atsevišķi pirms katras tikšanā.

Jaunzēlandē
Sestdien, 8. maijā, plkst. 18.00 Latvie-
šu namā 38 Gasson Street, Sydenham, 
Christchurch Baltā galdauta svētki. Visi 
laipni lūgti pievienoties baltajam gal-
dautam ar saviem gardajiem ēdieniem! 
Vakariņas sāksim 19.00. Ņemiet līdzi sa-
vus dzērienus. Tēja un kafija uz vietas. 
$1 loze. Ņemiet līdzi mantiņas izlozei. 
Ieeja pret ziedojumiem, izdevumiem 
Latviešu nama jumta atjaunošanai. Zie-
dojumiem virs $5 nodokļu atlaide.

Latvijā
Ārkārtējā situācija Latvijā izbeigta, 
bet ierobežojumi paliek.
Nedrīkst notikt publiski pasākumi. 
Kultūrvietu, piemēram, muzeju, teāt-
ru, kinoteātru un izstāžu norises vie-
tu darbība pārtraukta. Drīkst strādāt 
muzeju brīvdabas teritorijas. ■

24. aprīlis
Visvaldis, Ritvaldis, Nameda
1316. rīdzinieku karaspēks uzbrūk or-
deņa Daugavgrīvas cietoksnim un no-
dedzina koka būves ap to.
1891. gleznotājs, strēlnieks Jāzeps 
Grosvalds.

25. aprīlis
Līksma, Bārbala
Anzac diena (Austrālijā)
1915. Pirmais pasaules karš, Galipoli 
kauja: sākās Dardaneļu operācija, kurā 
Austrālijas, britu, franču un Jaunzēlan-

des spēki mēģināja forsēt Dardaneļus.
1949. Sidneja latviešu vīru kora 
priekšnieks un ilggadīgs Sidnejas lat-
viešu sabiedrības darbinieks Andris 
Jaunbērziņš.
1950. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā, aktieris Jānis Čečiņš.
1951. dzejnieks Hermanis Majevskis.

26. aprīlis
Alīna, Sandris, Rūsiņš
Pasaules intelektuālā īpašuma diena
1591. liela naudas soda draudos Rīgas 
pilsēta spiesta uzņemt atpakaļ jezuī-
tus, atdot viņiem Sv. Jēkaba baznīcu 
un Sv. Marijas Magdalēnas klosteri.
1881. militārs un sabiedrisks darbi-

nieks, ģenerālis Jānis Balodis.
1986. Černobiļas AES, Ukrainā, noti-
ka sprādziens atomreaktorā, izraisot 
radioaktīvo piesārņojumu plašos ap-
gabalos.

27. aprīlis
Raimonda, Raina, Tāle, Klementīne
1935. latviešu sabiedrisks darbinieks 
Austrālijā Uldis Šterns.
1941. dzejniece, publiciste Anda Līce.
1961. dibināta Apvienotā Amerikas 
Baltiešu komiteja (Joint Balt. Amer. 
Nat. Com.)
1971. sabiedrisks darbinieks Latvijā 
un Apvienotā karalistē, politiķis Ing-
mārs Čaklais.  ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


