
Atcerēsimies  –  pa-
gājušā  gada  jukās  mēs 
maijā neatzīmējām kādu 
svarīgu  jubileju  –  cil-
vēkam,  kurš  mums  ļoti 
daudz nozīmēja. Tā bija 
pāvesta,  tagad  jau  svē-

tā  Jāņa Pāvila II  simtgade.  Tas  bija 
pirmais pāvests, kurš apmeklējis mūs, 
un  vienīgais,  kurš  skūpstījis  Latvijas 
zemi, bez viņa mēs, pilnīgi iespējams, 
nebūtu tikuši tiktāl, cik esam, vismaz 
ne ātri un viegli.

Lūk,  citāts  no  viņa  runas  „Brīvī-
bai  mūs  tuvināja  Kristus”  Vroclavā, 
1997.  gada  1.  jūnijā: „Ir taisnība, ka 
brīvība būvējama ar darbu. Par īstu 
brīvību vienmēr ir jāmaksā. Katram 
no mums šīs pūles jāatsāk atkal no 
jauna. Te rodas nākamais jautājums: 
vai cilvēks var to uzcelt viens pats, 
bez Kristus, varbūt pat pretēji Viņa 

gribai? Ļoti dramatiski, taču aktuāli 
mūsdienu kontekstā ar pārsātinātību 
un demokrātiju, ko iedvesmo liberālā 
ideoloģija! Pastiprinās mēģinājumi 
ļaudīm un veselām kopienām iestās-
tīt, ka Dievs ir šķērslis ceļā uz pilnīgu 
brīvību, baznīca ir tās ienaidniece, jo 
to nesaprot, tādēļ no tās baidās. Tas 
ir neticams priekšstatu sajaukums. 
Baznīca nepārstāj būt brīvības Evaņ-
ģēlija sludinātāja pasaulē. Tāda ir tās 
misija.“

Tagad,  kad  mūs  piemeklējusi 
sērga,  nošķiršanās,  atsvešinātība,  ir 
vislabākais  laiks,  kad  atcerēties  par 
būtisko – paļāvību uz  sevi, Dievu un 
sirdsmieru.  Apmēram  tā,  kā  ieteica 
pāvests  runā  1984.  gada  decembrī: 
„Dievs, kurš ir mūžīgais miers, noslē-
dzis izlīgumu ar pasauli caur Kristu – 

7. maijā Valsts pre-
zidents Egils Levits 
tiešsaistē uzrunāja ikga-
dējās starptautiskās kon-

ferences The Riga StratCom Dialogue 
2021 dalībniekus.

Sasveicinoties  ar  konferences  da-
lībniekiem, Valsts prezidents pateicās 
Rīgā  bāzētajam  NATO  Stratēģiskās 
komunikācijas  izcilības  centram  par 

konferences  organizēšanu  ar  augsta 
līmeņa ekspertu dalību gadu no gada 
nemainīgā kvalitātē. Valsts prezidents 
arī  īpaši  pauda  atzinību,  ka  šī  gada 
konferences  laikā  sabiedrībā  tiek  ak-
tualizēts  temats  par  demokrātijas  at-
tīstību informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju (IKT) laikmetā.

Valsts  prezidents  savā uzrunā uz-
svēra,  ka  demokrātijas  principiem un 

vērtībām ir jābūt tiem, kas nosaka teh-
noloģiju attīstības kursu, nevis otrādi. 
Turklāt  nedrīkst  pieļaut  situāciju,  ka 
tehnoloģijas  valda  pār  cilvēkiem  un 
veido  cilvēces  nākotni. Tā kā  sabied-
rība  ik  dienu  saskaras  ar  strauju  teh-
noloģiju attīstību, kas neapšaubāmi ir 
nepieciešama,  Valsts  prezidents  pau-
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Rudens Braitā (Bright), Viktorijā.
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Pagājušā  gadā Melburnas  Dauga-
vas  skolas  pārzine Dzintra Latiša  ir 
atdzīvinājusi mācību priekšmetu – sa-
biedrības mācība, lai, absolvējot Dau-
gavas  skolu,  bērni  zinātu  vairāk  par 
mūsu  latviešu  organizācijām,  to  vār-
dus un ko tās dara.

Laikraksts  „Latvietis“  bija  saņē-
mis  ielūgumu  sabiedrības  mācības 
stundā  Daugavas  skolas  audzēkņiem 
pastāstīt  par  laikrakstu.  Sestdien, 
2021. gada 24. aprīlī, saulainā rudens 
dienā  bija  prieks  tikties  un  iepazīties 
ar šī gada 8. klases audzēkņiem: Ed-
garu Birzuli, Sofiju Rukmani, Artū-
ru Lapiņu un Kārlis Jaksi.

Kas  ir  laikraksts?  Vai  lasa  laik-
rakstus, vai lasa laikrakstus internetā, 
vai  var  nosaukt  kādu? Vai  interesē  – 
lasīt,  vai  apskatīt  bildes,  vai  apskatīt 
bildes un arī palasīt? Tie bija  jautāju-
mi, ar kuriem sākām stundu.

Īsumā  pārrunājām  par  to,  kas  ir 
laikraksts un par tā izdošanas vēsturi. 
Skolēni ar interesi apskatīja, kā izska-
tījās pirmā drukātā laikraksta pirmais 
numurs, kas iznāca 1605. gadā Stras-
būrā  (tagad  Francijā).  Laikraksta  pir-
mās lapas attēlu biju izdrukājusi parā-
dīšanai.

Savukārt  pirmais  drukātais  laik-
raksts  latviešu  valodā – Latviešu 
Avīzes  iznāca  Jelgavā 1822. gadā un 
tupinājās līdz 1915. gadam;  7  gadu 
pietrūka, lai šī avīze būtu iznākusi 100 
gadus;  tā kopiju  jaunieši varēja ne  ti-
kai aplūkot, bet arī mēģināt palasīt 200 
gadus  atpakaļ  drukāto  veco  latviešu 
valodu.

Pirmais  laikraksts  latviešu valodā 
Austrālijā – Austrālijas Latvietis tika 
dibināts un sāka iznākt 1949. gadā. Tā 
izdevējs un  īpašnieks  ļoti  ilgus gadus 
bija Emīls Dēliņš. Austrālijas Latvietis 
iznāca līdz 2018. gadam.

Visbeidzot  par  latviešu  valodā 
iznākošs  laikrakstu  „Latvietis“,  kas 
tika dibināts 2008. gada augustā, lai 
dokumentētu notikušo,  informētu par 
gaidāmiem notikumiem, izklaidētu un 
izglītotu. Tas iznāk – krāsās un iznāk 
reizi nedēļā, A4 formātā un parasti 16 
lappušu  garumā.  Drukāto  laikrakstu 
var  abonēt,  un  elektronisko  var  lasīt 
internetā.  Jau  pirmajā  numurā  nofor-
mulējām  lozungu:  Austrālijas avīze 

latviešiem pasaulē.
Pastāstīju,  ka  laikraksta  publi-

kāciju  prioritātes  vai  galvenās  tēmas 
bija  un  ir:  latviešu  dzīve  Austrālijā; 
Austrālijas  vai  bijušo  Austrālijas  lat-
viešu  dzīve  Latvijā  un  citur  pasaulē; 
diasporas  latviešu  dzīve  –  gan  ārpus 
Latvijas, gan Latvijā; notikumi Latvi-
jā; latviešu valoda, kultūra, vēsture un 
politika. Kopš dibināšanas ir iznākuši 
648 numuri, un laikraksta krājums sa-
stāva no, apmēram, 12 000 rakstiem 
un 19 000 fotogrāfijām. Tos ir devuši 
vairāk  nekā  3000 rakstu autori un 
fotogrāfi.  Lielākā  daļa  rakstu  ir  ska-
tāmi  bez  maksas  laikraksta  portālā 
www.laikraksts.com. Laikraksta  Lat-
vietis mērķis visu laiku ir bijis vienot 
latviešus  visā  pasaulē,  jo  kopības  sa-
jūtas  priekšnosacījums  ir  zināšanas 
par mūsu tautiešu dzīvi ārpus mūsu 
pašu zemes.

Pārrunājām par to, kā pēc jauniešu 
domām darbojas laikraksts, kā tas no-
tiek? Izskanēja viedoklis, ka droši vien 
savācam  rakstus  internetā  un  tad no-
drukājam. Taču tā tas nebūt nav. Mūsu 
rakstītāji  pārsvarā  nav  profesionāli 
žurnālisti, un latviešu valodas zināša-
nas līmenis ir ļoti dažāds. Katram rak-
stam  veicam  korektūru,  labojot  valo-
das un drukas kļūdas. Dažreiz mums 
jāpiestrādā vairāk, dažreiz mazāk.

Pastāstīju,  ka  izmantojam  Adobe 
InDesign  programmu  laikraksta  sa-
likšanai, un bildes uzlabojam, lietojot 
Adobe Photoshop programmu. Prieks 
bija dzirdēt, ka jaunieši ne tikai pazīst 
šīs programmas, bet paši tās ir lietojuši 
un ar tām strādājuši.

Kad laikraksta numurs ir nodrukāts 
un  nosūtīts,  tad mēs  ieliekam  laikrak-
sta PDF failu, kā arī atsevišķus rakstus 
laikraksta  portālā  laikraksts.com.  Un 
tad.... sākam darbu pie nākamā numu-
ra.  Parādu  jaunāko  laikraksta  numuru 
un uzdāvinu jauniešiem. 

Noslēgumā  aicināju  bērnus  uz-
rakstīt  dažus  teikumus  publicēšanai 
laikrakstā  –  īsu  reportāžu/rakstiņu 
par kādu viņus interesējošu tēmu, un 
te tie ir.

* * *
Labdien! Mani sauc Sofija Ruk-

mane. Man nav brāļa vai māsas, bet 

Pie Melburnas Daugavas skolas skolēniem
Ciemojas laikraksts „Latvietis“

man ir maziņš kaķītis – Mia! Es dzī-
voju Austrālijā, Melburnā ar manu 
mammu un tēti. Mana mīļākā krāsa ir 
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Daugavas  Vanagi 
jau  kopš  dibināšanas 
1945.  gadā  Cedelghe-
mas  kara  gūstekņu  no-
metnē  Beļģijā  ir  bijusi 
palīdzības  organizācija. 

Jau  dibināšanas  statūtos  starp  galve-
najiem mērķiem bija noteikts palīdzēt 
saviem  bijušajiem  kara  biedriem  un 
viņu  ģimenēm.  Daugavas  Vanagi  vēl 
joprojām  atbalsta  bijušos  leģionārus 
un  leģionāru  atraitnes,  bet  palīdzības 
darbs  tagad  ir  paplašinājies,  un Dau-
gavas Vanagi tagad palīdz arī Latvijas 
zemessargiem,  jaunatnei,  daudzbērnu 
un audžubērnu ģimenēm un daudziem 
citiem, kam tas vajadzīgs.

2020. gadā Daugavas Vanagu Aus-
trālijā valde COVID-19 pandēmijas dēļ 
nolēma  nerīkot  gadskārtējo  līdzekļu 
vākšanas  akciju,  bet  tomēr  atbalstī-
ja  bijušos  leģionārus  un  citus,  kurus 
jau  agrāk  bija  atbalstījuši,  izmanto-
jot  kā  Daugavas  Vanagu  Austrālijā 
valdes,  tā  atsevišķu  nodaļu  iekrātos 
līdzekļus.  Daugavas  Vanagi  Austrā-
lijā 2020. gadā šiem mērķiem ziedoja 
vairāk nekā $130 000. 2019. gadā jūsu 
līdzekļu  vākšanas  akcijas  ziedojumi 
$21  610  apmērā  palīdzēja  Daugavas 
Vanagiem  atbalstīt  latviešu  leģionā-
rus, Latvijas zemessargus, jaunatni un 
tos, kuri nonākuši trūcīgos apstākļos.

Daugavas Vanagi, ar  jūsu palīdzī-
bu,  atbalsta  daudz  vairāk  nekā  tikai 
bijušos  leģionārus.  Tiek  atbalstītas 
daudzbērnu  un  audžubērnu  ģimenes 
Latvijā  un  Latvijas  zemessargi.  Kaut 
viņus  arī  atbalsta Latvijas valdība un 
citas  iestādes  un  organizācijas  Latvi-
jā,  Latvijas  valdībai  nav  pietiekošas 
finanses, lai pilnīgi palīdzētu. Dauga-
vas Vanagi uzskata, ka mums visiem ir 
jāpieliek roka, lai palīdzētu kā Latvijas 
zemessargiem, kuri palīdz rūpēties par 

Latvijas drošību, tā arī tām ģimenēm, 
kuras ir nonākušas grūtībās.

Atbalsta  darbs  nav  beidzies,  un 
kaut mūsu bijušo  leģionāru  skaits  sa-
mazinās, tie, kuri vēl ir mūsu vidū, ir 
jau vairāk nekā 95 gadus veci, un viņu 
veselība  ar  katru gadu kļūst  sliktāka. 
Tieši  šī  iemesla  dēļ  viņiem  palīdzība 
vajadzīga vēl  vairāk. Bez  latviešu  le-
ģionāru  uzupurēšanos  un  cīņām  par 
Latvijas  brīvību mēs gandrīz  neviens 
nebūtu visus šos gadus nodzīvojuši un 
uzaudzinājuši  ģimenes  brīvībā.  Dau-
gavas  Vanagi  šo  svarīgo  palīdzības 
darbu nevar veikt vieni paši, un  tam-
dēļ  atkal  šogad,  atsākot  līdzekļu vāk-
šanas  akciju,  griežamies  pie  latviešu 
sabiedrības  ar  lūgumu  palīdzēt mūsu 
darbam, ziedojot gadskārtējā  līdzekļu 
vākšanas akcijā.

2021. gada līdzekļu vākšanas akci-
ja ir jau sākusies un turpināsies maijā 
un  jūnijā.  Ziedosim  katrs  pēc  savām 
spējām!  Neviens  ziedojums  nav  par 
lielu vai par mazu. Katrs dolārs palī-
dzēs mūsu tautas nākotnei.

Šogad  līdzekļu  vākšanas  akcijas 
mērķi ir tie paši kā pagājušajā gadā – 
bijušajiem  leģionāriem,  daudzbērnu 
un audžubērnu ģimenēm Latvijā, Lat-
vijas  Zemessargiem,  jaunatnei  gan 
Austrālijā,  gan  arī  Latvijā,  kultūras 
nolūkiem  un  nacionālpolitiskam  dar-
bam kā Latvijā, tā ārpus Latvijas.

Ja  neesat  saņēmuši  aicinājumu 
ziedot  Daugavas  Vanagu  līdzekļu 
vākšanas akcijai, lūdzu griežieties pie 
tuvākās  Daugavas  Vanagu  nodaļas 
Austrālijā, kura jums nosūtīs līdzekļu 
vākšanas veidlapu.

Paldies par jūsu ziedojumiem ne tik 
vien 2019. gadā, bet arī visos iepriekšē-
jos gados, kā arī par ziedojumu šogad.

Daugavas Vanagi Austrālijā valde
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti lasītāji!
Valsts prezidents uz-

runā The Riga StratCom 
Dialogue 2021  konfe-
rencē  stingri  uzsvēra, 
ka vārda brīvība ir de-
mokrātijas un cilvēces 

pamats, un to nedrīkst ierobežot,  bet 
tad uzreiz sekoja atruna: protams, pie 
nosacījuma, ja vārda brīvība nepārvēr-
šas par naida runu un dezinformāciju.

Vārda brīvība un cenzūra ir patie-
šām viena no sarežģītākajām un pret-
runīgākajām  liberālās  demokrātijas 
īpašībām.  Te  ir  obligāti  jāmin  vārds 
„liberāla“,  jo  var  arī  būt  tāda  demo-
krātija, kur vairākums (pat ja tas ir ti-
kai 51% no iedzīvotājiem) jūtas tiesīgs 
apspiest  un  noklusināt  mazākumu. 
Tāda valsts iekārta būtu faktiski pūļu 
vara, un mūsu tauta ir jau piedzīvojusi 
pūļu varas bēdīgās sekas.

Viena no liberālās pasaules pamat-
vērtībām ir tiesības domāt citādi nekā 
valdošā  vara,  un  rīkoties  pēc  saviem 
uzskatiem, ja rīcība nepārkāpj citu tie-
sības  vai  drošību.  Tas  attiecas  tikpat 
labi  uz  drūmiem  okupācijas  gadiem, 
kad tautai nebija šīs tiesības, kā uz šo-
dienu, kad tās it kā ir izcīnītas.

Kādām  jābūt  rīcības  tiesībām? 
Domas  te  noteikti  dalās.  Mocarta 
dzimšanas  mājas  muzejā  Zalcburgā 
var uzzināt, ka kādreiz valsts noteica 
apģērbu, kāds obligāti bija  jāvelk ejot 
gultā. ASV vēl šajā, 21. gadsimtā bija 
likumi par to, ko precētie pāri drīkstē-
ja vai nedrīkstēja darīt savās guļamis-
tabās.

Un tā nonākam pie brīvā vārda tie-
sībām  un  to  ierobežojumiem. Klasis-
kais piemērs  ir  tas, ka nedrīkst  saukt 
„Deg!“ pārpildītā kinoteātrī. Nedrīkst 
melot,  dodot  liecību  tiesā.  Nedrīkst 
apzināti  sniegt  nepatiesas  ziņas,  kas 
apdraud citu dzīvību.

Kā tad definējama „dezinformāci-
ja“?  Kārtīga  dezinformācija  apvieno 
mazliet  patiesību  un  mazliet  melus, 
bet  labākā  ir  tā,  kura  nemaz  nesatur 
melus,  bet  spēj  tā  maldināt  lasītāju, 
ka  tas  vairs  netic  patiesībai. Meli  un 
maldināšana  par Covid-19  un  pret  to 
attīstītājām vakcīnām noteikti apdraud 
cilvēku dzīvības, bet kā tos apkarot?

Nacionālā  elektronisko  plašsazi-
ņas  līdzekļu  padome  (NEPLP)  ir  ie-
rosinājusi  administratīvā  pārkāpuma 
lietu  sakarā  ar  29. marta „Aizliegtais 
paņēmiens“  raidījumu  par  Covid-19, 
antivielām un vakcīnu. Manuprāt, ne-
likās, ka raidījumā būtu bijis kaut kas 
apzināti nepatiess, bet viss kopā snie-
dza maldinošu stāstu.

Sociālie  mediji  ir  nesalīdzināmi 
grūtāk  kontrolējami.  Tur  rodas  ierak-
sti tik ātri, ka tikai ar automatizētiem 
algoritmiem ir kādas cerības uz saval-
dīšanu.

Bet  beigās  –  kurš  lems,  vai  kāds 

Atbalstiet Daugavas Vanagu 
palīdzības darbu!
2021. gada līdzekļu vākšanas akcija ir jau sākusies

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu!
Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141.

Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com

ieraksts vai raidījums ir „dezinformā-
cija“  vai vienkārši  cits uzskats –  cita 
faktu  interpretācija? Tieši  tas pats at-
tiecas uz to dezinformāciju, kas saistī-
ta ar turpinošo hibrīdkaru.

Skaidrs,  ka  jācīnās  pret  dezinfor-
māciju un naida runu. Cīņa  ir un būs 

grūta – jāapzinās, ka vienmēr būs va-
jadzīgs  kāds  kompromiss  ar  absolūto 
vārdu  brīvību.  Jo  gudrāki  mēs  esam 
un nepakļaujamies dezinformācijai, jo 
lielāku  varēsim  atļauties  vārdu  brīvī-
bu. Kļūsim gudrāki!

GN
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Nu  ir  jau 
daudz  iemeslu, 
kāpēc  doties  uz 
Sidneju:  pava-
dīt  7  dienas  ar 
draugiem  un 
paziņām,  bau-

dot  latviešu  mūziku,  teātri,  kultūru; 
izpriecāties  visādos  saviesīgos  vaka-
ros,  ēst  gardu  latviešu  ēdienu;  satikt 
jaunus māksliniekus no Austrālijas un 
ārzemēm;  un,  vispār,  baudīt  Sidneju 
un tās apkārtni. Katram jau dabīgi būs 
savi. Tātad, došu jums iespēju iepazī-
ties ar iecerēto AL58.KD programmu 
2021.  gada  variantā.  Šis,  tātad,  būs 
pārskats  –  detalizētu  informāciju  jau 
gādās  rīcības  komitejas  sarīkojumu 
pārstāvji, katrs rakstot par savu pasā-
kumu.

AL58.KD  sāksies  ar  Atklāšanas 
Dienu – ne tikai koncertu. Te būs vai-
rāki pasākumi, un dabīgi arī mēģinā-
jumi,  kā  jau KD!  Jautru  garastāvokli 
nodrošinās kafejnīca,  jau no paša rīta 
sākot ar KD pankūku brokastīm. Svēt-
dienas  rīts,  tātad  būs  dievkalpojums, 
un pankūkas būs pieejamas pēc baznī-
cas arī. KD sveicēji būs pieejami visu 
dienu Sidnejas Latviešu namā,  lai  jūs 
sagaidītu,  palīdzētu  jums ar  informā-
ciju  par  KD,  vai  plānot  individuālu 
programmu grafiku, vai iegādāties bi-
ļetes. KD sveicēji turpinās savu darbu 
visu KD laiku, ne tikai pirmajā dienā. 
Atklāšanas dienā  varēs  apskatīt  glez-
nas,  iepirkties  tirdziņā,  pasēdēt  āra 
grila  kafejnīcā  vai  aizvest  bērnu  uz 
Bērnu pēcpusdienu  un pašiem varbūt 
iedzert kādu aliņu KD bārā. Uz vaka-
ra  pusi  būs  Saknes Latvijā koncerts, 
kurā atskanēs Mārtiņa Brauna / Raiņa 
Daugavas cikla dziesmas,  lielāko tie-
su vīru kora izpildījumā. Tad būs laiks 
doties  uz  īpašām  vakariņām  Nāciet 
uz…  Šī  veida  vakariņas  notiks  vairā-
kas reizes KD laikā un katru reizi tās 
būs veltītas specifiskiem latviešu ēdie-
niem. Pēc tam būs laiks oficiāli atklāt 
KD  un  doties  ceļojumā  pa  iepriekšē-
jiem  AL57.  KD  ekskluzīvajā  seansā 
Braucam uz Kei Dīz – dokumentāla 
filma  par  Austrālijas  KD,  kuru  vei-
do  Latvijas  filmu  kompānija Marana 
Productions. Pēc filmas varēs virtuālā 
veidā dalīties sarunās ar filmas režiso-
ri  un  arī  turpināt  tikties  ar  draugiem 

mūsu Kokteiļi, knapas un klačas  va-
karā.  Ja neesiet baudījuši knapas,  tad 
varam paskaidrot, ka  tās  ir  izcila šef-
pavāra  Raimonda Zommera versija 
no tapas – dabīgi latviešu gaumē!

KD  programma  turpinās  ar  vai-
rākiem  koncertiem,  teātriem pop-up 
notikumiem, dzeju slam, izstādēm un 
semināriem.

Ja koncerti  jūs  iepriecina,  tad būs 
iespēja noklausīties jauniešu koncertu 
un  koncertu  (Saknes Latvijā, atvase 
Austrālijā)  veltītu  Ērika  Ešenval-
da  koru  mūzikai,  kurā  atskanēs  divi 
jauni darbi, ko Ella Mačēna un Aija 
Dragūna  ir  specifiski  sacerējušas, kā 
atbalsi vai atbildi Ešenvalda mūzikai. 
Kopā  ar  latviešu  koristiem  šai  kon-
certā  piedalīsies  arī  izcili  austrāliešu 
kori River City Voices un VOX, kā arī 
Jauniešu koris Balsis un sieviešu koris 
Balta no Latvijas. Visticamāk tas būs 
virtuālā veidā, bet  ja  lietas Austrālijā 
mainās,  tad abi kori  taisās piedalīties 
KD klātienē.

Tomēr, ja jūs patiešām aizrauj vār-
di un valoda, tad ir arī daudz iespēju. 
Dabīgi  būs  teātris,  bet  būs  arī  dzeju 
slams, ko vadīs Latvijas dzejniece Ma-
dara Gruntmane. Būs iespēja novem-
brī piedalīties tiešsaites treniņā ar Ma-
daru, lai sagatavoties uz dzeju slam, jo 
katram sportam jau vajag treniņu! Tad 
par KD laiku notiks pats dzeju slams, 
ko vadīs Madara. Vēl arī būs  literāra 
pēcpusdiena ar Dzintru Erlihu, kura 
jūs  iepriecinās ar  ilustrētu  lekciju par 
Lūcijas  Garūtas  darbu,  izmantojot 
klavieres...  un  izvilkumus  no  viņas 
jaunākās  grāmatu  par  Lūciju  Garūtu 
(jo citādi tas būtu koncerts ne literārā 
pēcpusdiena!). Šai pēcpusdienā būs arī 
pāris pārsteigumi programmā, bet par 
to  klusēsim,  jo  citādi  tas  nebūtu  pār-
steigums! Un tad turpināsies rotaļāša-
nās ar valodu, jo būs arī pop-up teātri. 
Vienā  šai  īso  veidu  teātrī  piedalīsies 
aktieri  no  Rīgas,  Birminghemas  un 
Sidnejas – visi uz skatuves vienā  rei-
zē, pateicoties tehnoloģijai. Un kas tad 
būtu KD bez Raibās pēcpusdienas!

Ko, jums nepietiek? Laikam cienāt 
dejošanu? Nu  labi.  Būs  arī mūsdienu 
deju koncerts, izmantojot latviešu tau-
tas  deju  motīvus.  Tautas  dejas  varēs 
baudīt Zaļumballē, kur būs tautas deju 
uzvedums ar ansambļiem no vairākām 

pilsētām  un  kur  sekos  iespēja  visiem 
padancot  latviešu  dančus  un  pavadīt 
enerģētisku vakaru ar draugiem – ve-
ciem un jauniem!

Varbūt  vēlaties  sacensties  ar  KD 
filmu? Sevi uzskatāt par nākamo Strei-
ču vai Tarantino, vai Bergmani? Var-
būt filmas ir veids, kā jūs varat iepazīs-
tināt citus ar savām idejām un domām? 
Varbūt dzīvojat ārzemēs, kur ir ierobe-
žoti apstākļi pašreiz, un  jūs meklējiet 
interesantas  nodarbības? Tad  noteikti 
ir  jāpiedalās  mūsu  īsfilmu  konkursā 
(ļoti īsas filmas!). Par to varēs uzzināt 
vairāk  KD  mājaslapā  www.alkd.org.
au, bet mēs visas filmas izrādīsim KD 
laikā, un skatītājiem būs iespēja balsot 
par  savu  iecienīto  filmu,  varoni  vai 
scenogrāfiju utt.

Ja  neesiet  pavisam  pārguruši,  tad 
būs arī iespēja piedalīties sporta sacīk-
stēs! Un vēl kas: saviesīgi vakari, Vec-
gada vakara balle, pop-up koncerti (ne 
tikai teātris), visādas mākslas izstādes 
un pārrunas, un vēl cits. Ar  laiku  jau 
viss atklāsies!

Raksts  sākās  ar  Atklāšanas die-
nu, un tagad nobeigsim ar Noslēguma 
koncertu. Kā vienmēr notiek Dziesmu 
un deju  svētkos,  tā  arī  šoreiz Sidnejā 
būs Noslēguma koncerts. Tajā  pieda-
līsies kori un dejotāji un vārdu kalēji.

Gaidīsim jūs Sidnejā!
Ilona un Klāra Brūveres

Laikrakstam „Latvietis“

Kāpēc doties uz Kultūras dienām Sidnejā 2021. gadā?
No „Atklāšanas dienas“ līdz „Noslēguma koncertam“

Gribat baudīt mākslu, klausīties koncertus, skatīt teātra 
izrādes, priecāties deju uzvedumos un vēl satikt savus 
draugus? Būs vairākas iespējas, bet noteikti būtu jānāk 
uz „Kokteiļiem knapām un klačām“ Atklāšanas dienā!
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DV Melburnas nodaļas Kurzemes cietokšņa atcere
Jāņa Kārkliņa uzruna

Šodien  mēs  atce-
ramies  Kurzemes  cie-
toksni, vai kā  to oficiāli 
apzīmēja  –  Kurzemes 
katlu.  Šīs  cīņas  bija  tik 
pazīstamas  otrā  pasau-
les kara vēsturē, ka bija 

pat  nosaukumi  angliski,  krieviski 
un  vāciski.  Angliski  to  sauca  Cour-
land Pocket  vai  Courland Cauldron 
un  vāciski  –  Kurland-Kessel.  Kaut 
angliski  tagad  arī  lieto  burtisku  tul-
kojumu  Kurzeme Fortress.  Šie  no-
saukumi  apzīmēja  trīsstūri  Kurzemē 
Liepāja-Tukums-Ventspils,  kur  otrā 
pasaules kara laikā no 1944. gada ok-
tobra līdz 1945. gada maijam ielenktā 
Latvijas armija un vācu armijas grupa 
cīnījās pret sarkanarmiju. Šo ielenkto 
vācu  armijas  daļu  nosauca  par  grupu 
ziemeļi  un  vēlāk  pārsauca  par  grupu 
Kurzeme.

Kurzemes cietoksni aizstāvot, no-
tika  sešas  lielkaujas,  ieskaitot  slave-
nās  Ziemassvētku kaujas.  Tomēr  pēc 
visām kaujām sarkanarmija neieņēma 
Kurzemi.  Sarkanarmijai  Kurzemes 
cietokšņa kaujās bija milzīgi zaudēju-
mu, tiek minēts, ka tas bija ap 74 000 
karavīru, bet viņi visā kampaņas laikā 
nepavirzījās  tālāk par 40 km nevienā 
frontes  vietā.  Dažās  vietās  viņi  pat 
tika uz priekšu tikai dažus kilometrus 

no sākuma pozīcijām.
1945.  gada  7. maijā PSRS 2. Bal-

tijas frontes komandieris maršals Go-
vorovs  vācu  armijas  grupas Kurzeme 
vadībai  nosūtīja  ultimātu  24  stundu 
laikā  nolikt  ieročus.  Ultimātu  vācu 
vadība  pieņēma,  un  tā  1945.  gada 
8.  maijā  Ezeres  muižā  vācu  ģenerāl-
majors Rauzers  un  sarkanarmijas  ģe-
nerālpulkvedis  Popovs  parakstīja  ka-
pitulācijas  līgumu. Tā kā  kara  beigās 
Kurzemes  cietokšņa  karavīriem  vairs 
nebija  sakaru  savā  starpā,  daudzi  ti-
kai par kapitulācijas pavēli dabūja zi-
nāt 10. maijā. Ar kapitulācijas līguma 
parakstīšanu  gūstā  padevās  apmēram 
180  000  kareivji,  to  starpā  apmēram 
9 000 latviešu karavīri. Šos 9 000 ka-
ravīrus daudzi leģionāri un citi latvieši 
uzskatīja kā nodevējus, kaut liela daļa 
padevās,  jo  noticēja  PSRS  blēņām, 
ka viņi  tiks atlaisti mājās un nekādas 
sekas nebūs. Tomēr ap 4 000 latviešu 
karavīri nepadevās un aizgāja Kurze-
mes mežos, lai turpinātu cīņu kā parti-
zāni jeb Meža brāļi. Pēc kapitulācijas 
padomju spēki pārbaudīja visus vīrie-
šus no 16 līdz 60 gadu vecumam šajā 
apkārtnē un izcirta mežus,  lai nebūtu 
pretošanās. Tomēr partizānu cīņas tur-
pinājās līdz pat 1956. gadam.

Ar 1945. gada 8. maija līguma pa-
rakstīšanu arī izbeidzās otrās pasaules 

karš Eiropā.
Šodien  mēs  arī 

atceramies Baltā gal-
dauta  dienu.  Baltā 
galdauta  diena  atzī-
mē  ko  daudz  prie-
cīgāku  mūsu  tautas 
vēsturē – 1990. gada 4. maiju, kad pēc 
vairāk nekā 50 gadiem zem komunis-
mu jūga Latvija atguva savu neatkarī-
bu.  Ir  grūti  ticēt,  ka  ir  jau  trīsdesmit 
gadi kopš šī svarīgā notikuma. Latvija 
ir atkal neatkarīga valsts Dzintarjūras 
krastā. Mēs  esam  daļa  no  NATO  un 
Eiropas  savienības. Lietas  par  ko  va-
ram būt lepni.

Tomēr neaizmirsīsim nekad mūsu 
varoņus  Kurzemes  cietokšņa  kara-
vīrus  –  gan  tos,  kas  krita  Kurzemes 
cietoksnī,  gan  tos,  kuri  pēc  kara  tur-
pināja cīņu kā Meža brāļi, kā arī  tos, 
kuri sekoja pavēlei un padevās sarka-
narmijai,  lai  tiktu  izsūtīti  uz Sibīriju, 
no  kurienes  daudzi  neatgriezās.  Viņi 
nepiedzīvoja  to,  par  ko  bija  tik  sūri 
cīnījušies  –  Latvijas  brīvības  atgūša-
nu. Šodien vienlaicīgi svinēsim mūsu 
tautas brīvības atgūšanu un arī piemi-
nēsim mūsu varoņus – Kurzemes cie-
tokšņa aizstāvjus.

Jānis Kārkliņš,
DV Austrālijā valdes priekšsēdis

2021. g. 1. maijā
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Grosu un Kristovsku 
ģimenes  piedalījās 
2021.  gada  Lielajā  tal-
kā  –  24. aprīlī.  Talkas 
vadmotīvs bija Par zaļu 
Latviju – katrs atsevišķi, 
bet visi kopā!

Mēs  sakopām  Biķernieku  mežu, 
kurā atradām visādus atkritumus,  sā-
kot ar izsmēķiem un beidzot ar riepām 
un tepiķiem un pat skeitbordu.

Tā kā šobrīd Latvijā atļauts tikties 
2 mājsaimniecībām ar maksimums 10 
personām,  bijām  tieši  precīzi  atļautā 
sastāvā.

Lielās  Talkas  tradīcija  sākās  ar 
talku 2008. g. 13. septembrī, kā iedzī-
votāju dāvana Latvijai tās 90. jubilejā. 
Tā turpinājusies katru gadu, un tā šī ir 
jau 14. talka, kurā iedzīvotāji no visas 
Latvijas piedalās Latvijas vides sakop-
šanas pasākumos.

Daina Grosa
Laikrakstam „Latvietis“

Šī gada 4. maijā Kanberas  latviešu  sko-
las  saime  daļu  no  sava  mācību  laika  veltīja 
4. maijam – Latvijas neatkarības atjaunošanas 
dienas atcerei.

Atceri ievadīja skolas vadītāja Iveta Lei-
tase,  pastāstot  par 1990.  gada 4. maija noti-
kumiem un  to  nozīmi Latvijas  vēsturē. Tur-

pinājumā  klātesošie  skatīja  pirms  diviem  gadiem  veidoto 
videofilmu par 4. maija svinībām Carnikavā.

Pēc īsas skolas mācību stundas visi mielojās pie svinību 
kliņģera un uzkožamajiem. Kājas,  savukārt,  tika  izlocītas 
rotaļās, un, to vidū... „Pēterīts ar Miķelīti“...

Noslēgumā, kā vienmēr pēc mācību stundām, visu dzie-
dātā – Dievs, svētī Latviju!

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

4. maija atcere Kanberā
Filma un svinības

Kanberas Latviešu biedrības skolas mācību stunda.
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Kanberas Latviešu biedrības skola rotaļās. FO
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„Par zaļu Latviju – katrs atsevišķi, bet visi kopā!“
Šī gada Lielā talka Latvijā

Grosu un Kristovsku ģimeņu dalība 2021. gada Lielajā talkā 24. aprīlī.
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dzeltenā un mīļākais ēdiens ir PĪRĀ-
GI! Katru nedēļu es braucu uz MLB 
(Melburnas Latviešu biedrība) un tur 
es mācos latviešu valodu.

* * *
1. Mans vārds ir Kārlis Jaksis. 

Man ir 3 suņi, un viņi ir ļoti forši. 
2. No kādas gaļas ir taisīti pīrāgi? To 
man vajag ZINĀT! 3. Jautājums vecā-
kiem vai bērniem: cik daudz vārdu ir 
angļu alfabētā? 4. Spēle, ko var spēlēt 
ar papīru vai ar plastika krūzi.

* * *
Edgars Birzulis. Šodien mana 

mamma gāja ar suni gar upi. Mamma 
teica, ka sunim ļoti patika un pat at-
rada pusapēstu bumbu! Kamēr mam-
ma staigāja ar suni, es spēlēju futbo-

lu. Šis bija ļoti forši, jo es spēlēju ar 
draugiem.

* * *
Pēc  stundas  skolas  dārzā  nofoto-

grafējāmies par piemiņu mums visiem 
no šīs tikšanās.

Ilze Nāgela,
Laikraksta „Latvietis“ palīgredaktore

Laikrakstam „Latvietis“

Sveiciens  atkal  no  ziemeļiem,  kur  laiks 
ir mainījies uz labo pusi: nav tik sutīgs, nav 
mākoņu  debesīs  un  gaidām  garo  un vēso, 
sauso (Dry) sezonu.

Pirmdien, 2021. gada 3. maijā, bija pub-
liskā brīvdiena Ziemeļu teritorijā, mūsu ma-
zais Dārvinas Latviešu pulciņš sarīkoja Baltā 
Galdauta Svētkus,  lai atzīmētu Latvijas Re-

publikas neatkarības atjaunošanas gadadienu.
Kā  Jūs  varat  redzēt,  mēs  neesam  vairs  tik  skaitliski 

maz,  kad  sanāk  kopā Danča, Smaita, Kruļu, Tumuļu, 
Laudzēviča, Raisa, Ābeļu un Ozoliņa ģimenes, tad mēs 
jau  esam  gandrīz  30!  Diemžēl  bildē  trūkst  daži,  kuriem 
sava darba dēļ nebija iespēja piedalīties, bet esmu drošs, ka 
viņi noteikti piedalīsies nākošajā  sarīkojumā. Pirmdienas 

pasākums bija ļoti neformāls. Izvēlējāmies zālāju zem lielā 
Banjānu Banyan koka zariem Naitklifā un uzklājām galdus 
ar baltiem galdautiem.

Pulciņa neoficiālais priekšsēdis Reinis Dancis īsā uzrunā 
iepazīstināja klātesošos ar Latvijas Republikas neatkarības at-
jaunošanas vēsturi un Baltā Galdauta svētkiem un to nozīmi.

Pēc tam ēdām Rīgas šprotu maizītes,  tikko ceptos pī-
rāgus un dzērām Cēsu Brūža alu. Vispriecīgākais latvietis 
mūsu pulciņā bija mūsu vecākais biedrs – Kārlis Ozoliņš, 
kam bija iespēja atkal runāt un dziedāt latviski. Kā izrādī-
jās, viņa mīļākā dziesma bija Alutiņi, veco brāli.

Līdz nākošai reizei.
Reinis Dancis,

Dārvinas pulciņa neoficiālais priekšsēdis
Laikrakstam „Latvietis“

Dārvinas latvieši.
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Lasītāja vēstule
Godātie dienvidnieki Austrālijā!

Pie Daugavas skolas skolēniem
Turpinājums no 2. lpp.

No kreisās: Sofija, Artūrs, Ilze Nāgela, Kārlis un Edgars.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

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

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $62.
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Pēc Pasaules Latviešu Amatieru Teāt-
ru savienības (PLATS) ierosinājuma Ber-
genas latviešu amatierteātris LATiBergen 
uzņēmās iniciatīvu un sestdien, 1. maijā, 
sapulcināja Latvijas diasporas teātrus sa-
lidojumā Teātru pavasaris Bergenā, kas 
atbilstoši  laikam  norisinājās  ZOOM. Tā 
ietvaros notika meistarklases, teātru pre-
zentācijas, talantu šovs, tika noteikti labā-
kie aktieri un aktrises, kā arī norisinājās 
emocionālas Latvijas Republikas Neatka-
rības atjaunošanas dienas svinības.

Salidojumā  piedalījās  gandrīz  pus-
otrs  simts  dalībnieku  no  divdesmit 
diasporas  teātriem.  LATiBergen  un 
režisore Liāra Ozola  pasākumu  bija 
veidojuši kā teātra izrādi vairākos cēlie-
nos. Šīs četrpadsmit stundu ilgās izrādēs 
gaitā  dalībnieki  savstarpēji  iepazinās, 
rādot savu teātru prezentācijas video, kā 
arī kopīgi piedalījās meistarklasēs: ska-
tuves runā Māras Liniņas vadībā, ska-
tuves  kustībā  horeogrāfes  un  režisores 
Lilijas Liporas vadībā, aktiermākslā un 
improvizācijā  aktieru  Lailas un Jāņa 
Kirmušku vadībā un izrādes viedošanā 
Latvijas Kultūras akadēmijas prorektora 
mākslinieciskās jaunrades darbā un re-
žisora Elmāra Seņkova vadībā.

Pasākumā notika dalībnieku talan-
tu šovs, kurā uzvarētājus noteica ska-
tītāju balsojumā, savukārt eksperti no 
meistarklašu  dalībniekiem  izvēlējās 
labākos aktierus un aktrises, kam tika 
īpaši no Latvijas sagādāti suvenīri. Kā 
jau svētku priekšvakarā pienākas, no-
tika arī dižošanās ar Latvijas ēdieniem 
un  īpaši  emocionālā  gaisotnē  norisi-
nājās  Latvijas  Republikas  Neatkarī-
bas  atjaunošanas  dienas  svinības  un 
1990. gada 4. maija notikumiem veltī-
tā atmiņu stunda. Tajā ar patriotiskām 
dziesmām dalībniekus priecēja burvī-
gā dziedātāja Anna Wohl no Skotijas.

Saskaņā ar  ekspertu  lemto par  sali-
dojuma  labāko  aktieri  tika  atzīts Gints 
Danne, par labāko aktrisi – Agnese Jē-
gere, par labāko otrā plāna aktieri – Hen-
rijs Timmermanis, par labāko otrā plā-
na aktrisi – Aija Pedersena, par labāko 
jauno aktieri – Inguss Priede, par labāko 
jauno  aktrisi  – Elza Umure. Taču  ek-
spertu specbalva tika jaunākajam salido-
juma dalībniekam Ernestam Čaklajam.

Saskaņā  ar  dalībnieku  balsojumu 
par  talantu  šova  uzvarētājiem  kļuva 
Ance Kazāka  ar  dziesmu  Pūt, vējiņi! 
(Birmingemas Mazais  teātris  un BMT 
Londonas filiāle, Lielbritānija), kas iegu-
va 3. vietu, Māra Vilcāne ar akordeonu 
un latgaļu tautasdziesmām (Vācijas Lat-
viešu  amatierteātris-studija  „EZĪŠI“), 
kas ieguva 2. vietu, un talantīgās jogistes 
Māras Lewis vadībā (Sanfrancisko Jau-
nais teātris, ASV), kas ieguva 1. vietu.

Atbilstoši  laikam  un  pasākumam 
notika kopīgas virtuālas vakariņas, kur 
dalībnieki savos ekrānos rādīja uzklātos 
galdus un dižojās ar latviešu ēdieniem. 

Un  aktrises  tiešām  bija  centušās,  bet 
aktieri bija talkā saukuši savas ģimenes 
dāmas,  galdā  ceļot  cūkgaļas  cepešus, 
latviešu stilā ceptus kartupelīšus ar dil-
lēm un baraviku mērci, mednieku de-
siņām un skābiem kāpostiem, pīrāgiem 
un pīrādziņiem, lašmaizītēm un sīki jo 
sīki  sagrieztiem dažādas gaumes salā-
tiņiem, latviešu kvasu un miestiņu, un 
desertiem – biezpiena krēmiem ar dzēr-
veņu  mērci,  medus  kūkām,  rabarberu 
plātsmaizēm un citiem gardumiem.

Salidojuma dalībniekus ar uzrunām 
sveica arī Latvijas Republikas ārkārtējā 
un pilnvarotā vēstniece Norvēģijas Ka-
ralistē, kura ir arī nerezidējošā vēstnie-
ce  Islandes  Republikā  Judīte  Dobele, 
Ārlietu  ministrijas  speciālo  uzdevumu 
vēstniece  diasporas  jautājumos  Elita 
Gavele,  Eiropas  Latviešu  apvienības 
Kultūras nozares vadītāja Lelde Vikma-
ne, PLATS valdes priekšsēža vietnieks 
Ingmārs Čaklais un Bergenas Latviešu 
biedrības vadītāja Ilga Švāne. Viesi sa-
vās runās īpaši uzsvēra, cik svarīgi ir sa-
darboties, veidot kopīgus projektus, no-
jaukt robežas, izmantot sniegtās iespējas 
un rakstīt jaunu diasporas teātru vēsturi.

Lai  arī  formāli  iecerēta,  tā  tomēr 
izvērtās par ļoti emocionālu un sirdi sil-
došu brīdi, – Latvijas Republikas Neat-
karības atjaunošanas dienas svinības un 
1990. gada 4. maija notikumiem veltītā 
atmiņu  stunda.  To  ievadīja  vēstniece 
Judīte Dobele, kura pēc svētku uzrunas 
dalījās ar savas dzimtas vēsturi un ļoti 
personīgām ģimenes atmiņām, kas vis-
ticamāk bija  tas  āķītis, kas  iedvesmoja 
turpmākos  runātājus,  uzjundīja  vairāk 
emocijas un aizkustināja līdz sirds dzi-
ļumiem. Līdz ar to katrs klausītājs (kāds 
pat līdz asarām!) sajuta turpmāko runā-
tāju Intas Gulbes, Māras Lindes, Zu-
zes Krēsliņas Silas, Leldes Vikmanes 
un  Ingas Geces  pārdzīvojumus  un  at-
miņu ainas. Savukārt dziedātāja Anna 
Wohl no Skotijas uzsvēra, ka šajā pasā-
kuma  izpilda  savas mīļākas  dziesmas, 
kas viņai asociējas ar Latviju, mūsu visu 

dzīvesziņu un latvisko identitāti.
Salidojuma dalībnieki bija virtuāli sa-

pulcējušies no trim kontinentiem: 2 teātri 
no Ziemeļamerikas  – Sanfrancisko  Jau-
nais  teātris  (ASV) un Teātris Holivudas 
Koferis  (ASV); 2  teātri no Austrālijas – 
Austrālijas Latviešu teātris no Melburnas 
un Sidnejas Latviešu teātris; 16 no Eiro-
pas – Bradfordas teātra trupa Saulespuķe 
(Lielbritānija), Birmingemas Mazais teāt-
ris (Lielbritānija), BMT Londonas filiāle 
(Lielbritānija),  Burtonas  amatierteātris 
Strops  (Lielbritānija),  Īrijas  Latviešu  te-
ātris  (Īrija),  Jorkšīras  Latviešu  improvi-
zācijas  teātris  Spogulis  (Lielbritānija), 
LATiBergen  (Norvēģija), Latviešu-dāņu 
biedrības amatierteātris Pūpols (Dānija), 
Momento (Itālija),  Latviešu  teātris  Īrijā 
Sliedes  (Īrija),  MADteatteri  (Somija), 
Oslo latviešu teātris O’Latte (Norvēģija), 
Reikjavīkas  Latviešu  teātris  (Islande), 
Sirsnīgais Briseles Latviešu teātris (Beļ-
ģija), Vācijas Latviešu amatierteātris-stu-
dija EZĪŠI  (Vācija)  un  Stokholmas  Lat-
viešu amatierteātris SALA (Zviedrija).

Neticami, bet pēc vairāk nekā pusi 
no diennakts kopā būšanas pie datora 
ekrāniem  vairāki  dalībnieki  atzina: 
„Laikā, kad Zoom visiem jau patiešām 
pieriebies, nevienam neceļas roka pie-
spiest pogu, lai izietu.“

Pasākums notika projekta Latviešu 
diasporas teātru kopu dalībnieku sali-
dojums, apvienojot ar talantu konkur-
su un meistarklasēm ietvaros. Projektu 
finansiāli  atbalsta  Bergenas  Latviešu 
biedrība,  Latvijas  Republikas  Ārlietu 
ministrija un Latvijas Republikas vēst-
niecība Norvēģijas Karalistē. Informa-
tīvais atbalsts – Sociālais medijs Laiva.

Pasākumu  organizēja  Bergenas 
latviešu  amatierteātris  LATiBergen 
sadarbībā  ar  Pasaules  Latviešu  ama-
tieru teātru apvienību PLATS.

Liāra Ozola,
Pasākuma vadītāja un režisore 

LATiBergen (Norvēģija)
2021. gada 3. maijā

Laikrakstam „Latvietis“

Aizvadīts diasporas teātru pirmais salidojums
„Teātru pavasaris Bergenā“

Pasaules latviešu amatieru teātru salidojums „Teātru pavasaris Bergenā“.
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MĀRAS SAULĪTES KAPSĒTAS FONDA
PILNSAPULCES

18/19 un 19/20 gadiem
Sabiedriskajā namā, Latviešu Ciemā

16. maijā plkst. 11.00

Darba kārta
1. Pilnsapulces atklāšana
2. Svētbrīdis
3. Darba kārtas pieņemšana
4. Sapulces vadības vēlēšanas
 a. balsu skaitītāji
5. Iepriekšējās pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana
6. Priekšnieka ziņojums
7. Kasiera ziņojums
8. Revīzijas komisijas ziņojums
9. Valdes vēlēšanas
 a. priekšnieks
 b. sekretārs
 c. kasieris
 d. valdes locekļi
10. Revīzijas komisijas vēlēšanas
11. FONDA LIKVIDĒŠANA
12. Budžets 2020. gadam
13. Dažādi jautājumi
14. Pilnsapulces slēgšana

Tuvāka informācija:
George Vīksne 0409 519 321

Miera valdnieku. Šis miers ielīst mūsu 
sirdīs un dzīvo tajās dziļāk par jebkā-
du nemieru. Dieva miers sargā jūsu 
prātus un dvēseles. Dievs jūs apdāvi-
na ar to, un tas nav kaut kas, ko varat 
paturēt sev, uzkrājot kā bagātību, jo 
kļūst par jūsējo tikai tad, kad dalāties 
ar citiem.“

Mana  paziņa  psiholoģe  teica,  ka 
radošie no noslēgtības ciešot mazāk – 
viņu  dzīvē  tā  neko  daudz  nemainot. 
Atliek tikai piekrist.

Šajā  pavasarī  mēs  varētu  atce-
rēties  simt  pirmo  dzimšanas  die-
nu  arīdzan  kolēģim  –  dzejniekam, 
eseistam,  dramaturgam,  filosofam 
Karolam Vojtilam, jo  šis  pāvests 
bija  ne  tikai  dižs  valstsvīrs  (jā  gan, 
pasaules mēroga!)  un  teologs, mūsu 
garīgais  balsts  –  kā  Kristus.  Viņa 
vārdiem  sakot:  „Runājiet  ar  Viņu 
patiesi, pārliecinoši un izlēmīgi, kad 
tiksiet  skaidrībā  ar  sevi.  Viņš  no 
šīs  patiesības  nevairās.  Neviens  at-
klājums  par  cilvēku  Viņam  nešķiet 
draudīgs. Katrā  īstenības  izvērsumā 
Viņš vienmēr var ienest savu mīles-
tību. Pret šo spēku bailes, depresija, 
bezcerības  sajūta,  dusmas  un  neap-
mierinātība  nav  nekas.“  Kā  sacīja 
arhibīskaps  –  metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs  Itas Kozakevičas piemi-
ņas  dievkalpojumā  Jēkaba  katedrā-
lē –  tā  ir varena enerģija, kas  jāliek 
lietā. Jo – vajag.

„Mīlestības laiks, kad katrs ir aici-
nāts bagātināties, dodot tās vērtības, 
kas ir mūžīgas, uz mūžu iezīmētas ar 
tās mīlestības mēru, ko spējam izrā-
dīt.“ (No pāvesta Jāņa Pāvila II runas 
1981. gada 20. decembrī.)

Arī pandēmijas laikā lūgšanas dara 
savu, kaut vai attālināti, ja salīdzinām 
kaut  vai  ar  Ameriku.  Turklāt  –  aiz-
gājuši  galvenokārt  ir  ļoti  veci  ļaudis, 
kuriem tāpat šis ceļš būtu drīz ejams, 
lai gan zaudējuma sajūta tādēļ nav ma-
zāka. Daudziem no tiem sērgu atnesa 
bērni un mazbērni, kuri neraizējās par 
piesardzību, jo – ar viņiem taču nekas 
nenotiks.

Pārlūkojot  Jāņa  Pāvila  II  runas, 
atradu daudz ko mūsdienīgu, piemēro-
tu šim laikam, un dalos,  jo neba man 
vienai tas ir būtiski. Iespējams, ka arī 
tie, kuru laimīgās dzīves jēga bija – pa-
vadīt dienas lielveikalos, tur izklaidē-
ties un iepirkties, ņemt kredītus, ceļot 
un ballēties,  tagad sāks domāt, ka šie 
prieki  var  zust  vienā  dienā  un  neat-
griezties  vēl  ilgi.  Ja  cita  dzinuļa  nav, 
tad...

Ja  jau  pat  kultūras  ministrs  TV 
ekrānā  jautā,  vai  grāmata  ir  pirmās 
nepieciešamības prece, ko lai prasa no 
citiem?

„Ir nepieciešams mainīt mentalitā-
ti. Utilitārisma un materiālisma kultū-
ra, kas orientē cilvēku uz to, ko viņš 
var izdarīt un izbaudīt, būtu jāaizstāj 
ar citu – tādu, kas atzīst katras perso-

Aizmirstais, bet svarīgais
Turpinājums no 1. lpp.

nības absolūto vērtību, neatkarīgi no 
tās spējām vai prasmēm.” (No  runas 
1982.g.)

„Slimie, padzīvojušie, nespējīgie, 
neārstējamie māca mūs, ka vājums ir 
katra cilvēka dzīves sastāvdaļa, cie-
šanas var pārlaist, nezaudējot pašcie-
ņu.“

Mēs  visi  redzējām,  kā  tās  panesa 
viņš, visas pasaules acu priekšā – Liel-
dienās bija viņa nāves gadadiena.

Šajā krīzē varam saprast tādas pa-
tiesības,  kas  agrāk  nenonāca  līdz  ap-
ziņai.

Tālāk  šajā  runā  teikts:  „Ja šādu 
ļaužu jūsu tuvumā nav, tad var rasties 
kārdinājums domāt, ka tikai veselie un 
fiziski stiprie ir vērtīgi, tāpēc jārūpē-
jas vienīgi par tiem. Taču Kristus gud-
rība ir – ievērot to vājumu, kuri dalās 
ciešanās ar Viņu.“ (No runas 1982. g. 
18. maijā.)

Tajā  pašā  gadā  viņš  saka:  „Kad 
vaicājam Dievam, kādēļ jācieš ne-
vainīgajam, Viņš atbild ar jautāju-
mu: – Vai neredzi mani šajā brālī, kas 
mokās? Un ko tu dari manis un viņa 
labad?“

Tālāk  vēstīts:  „Nevarība ir liels 
pārbaudījums. Vispirms jau jums 
un ģimenēm, kuras tiecas pēc labā 
un prasa: „Kāpēc uzbrūk tā kaite?” 

Patiesībā šis pārbaudījums ir noslē-
pums. Tā laikā domāsim par Jēzu. 
Mums, ja gribam atrast gaismu, kura 
kaut vai mazliet apskaidrotu stāvokli, 
jāizlūdzas žēlastība pacietīgi tās pār-
laist.“

Savādi,  ka  šī  runa  teikta 
1982. gadā – tik aktuāla tā ir. Jo – vak-
cīnu  trūkst,  noturības  un  garaspēka 
tāpat.  Dažs  izputinātais  komersants 
jau  padarījis  sev  galu,  jo  citu  dzīves 
vērtību  viņam  nav  bijis.  Citi  klusībā 
nodzeras  vai  grimst  depresijā,  jo  ra-
duši  nemitīgi  būt  plašākā  sabiedrībā. 
Lai  izturētu  tikai  savējo,  tiem  trūkst 
pacietības. Šādās krīzēs atklājas slēp-
tas  patiesības,  atsedzas  īstās  sejas  un 
attiecības. No šī viedokļa tās pat ir de-
rīgas – plīvuri krīt.

„Tas ir diezgan rets gadījums, kad 
cilvēks pietiekami ciena pats sevi.“ 
(Kvintiliāns,  X,  7,  Montēņs,  I,  39.) 
Viedi vārdi.

Šis  pāvests  parādīja  piemēru,  kā 
godāt sevi, savu tautu un citus.

Jo – gars nezūd. Tāds spēks var uz-
veikt jebko. Varu apliecināt, jo man ir 
savs svētais, ar kuru esmu tikusies un 
saņēmusi atļauju tulkot, publicēt, dalī-
ties. To arī daru.

Dagnija Dreika
Laikrakstam „Latvietis“
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Madaras Rožkal-
nes  dienasgrāmata  – 
blogs  papīra  grāmatas 
formātā  pārtapis  pēc 
tam, kad jaunā ģimenīte 
ārpus Latvijas pavadīju-
si  sešus  gadus,  trim  no 

tiem – Ķīnā. Ļoti apsveicami, ka Ma-
darai pieticis pacietības un stratēģijas 
no  atsevišķiem  notikumiem  izveidot 
grāmatu ar mugurkaulu.  (Blogu teks-
tus raksta daudzi, bet bieži vien tās ir 
tipiskas  viendienītes.)  Turklāt  – Ķīna 
ir zeme, kuru aprakstīt nebūt nav vien-
kārši.  It  sevišķi,  kad  tur  pavadīts  jau 
ilgāks  laiks:  zūd pirmreizība,  bet  ne-
izpratne bieži vien tikai pieaug. „Ķīnā 
saskārāmies ar pilnīgi atšķirīgu iz-
pratni par ikdienišķām lietām. Šanha-
jas laiks pat brīžam tiek nosapņots. Ir 
grūti aptvert, ka bērnu uz bērnudārzu 
vedām ar mopēdu un bez drošības jos-
tas un ķiveres. Dzīvojām 20. stāvā un 
izmantojām kāpnes, lai rīkotu sacen-
sības, kurš ātrāk uzskries pa trepēm, 
neizmantojot liftu.“

(Apciemojot meitu Zani, esmu pa-
bijusi  Ķīnā  vairākkārt,  tālab  nevaru 
iespaidus  par  jauno  grāmatu  nepapil-
dināt  ar  personiskajām  atmiņām.  Pat 
nenocietos  un  grāmatu  sāku  lasīt  no 
vidus, jo Šanhaja man šķiet daudz val-
dzinošāka  par  Pekinu. Arī  pilsēta-fa-
vorīte  (pasaules mērogā) man  ir  tieši 
Šanhaja, dēvēta arī par Austrumu Ņu-
jorku. Var droši  apgalvot:  ja kaut kas 
šajās divās lielpilsētās nav sastopams, 
tad  tas  nepastāv  uz  zemeslodes  vis-
pār. Protams, mūsdienās tas pirmkārt 
attiecināms  uz  tehnoloģijas  sasniegu-
miem,  bez  kuru  klātbūtnes  vairs  nav 
iedomājama nedz sadzīve, nedz māks-
la. 2001. gadā Pekinā kā pie brīnuma 
sastingu  ielas bankomāta priekšā, bet 
2017.  gadā  Šanhajā  –  centos  saprast 
mākslīgā  intelekta  kalpojošu  mirstī-

gajiem cilvēkiem! Tagad Zane pa dzī-
vokļa durvīm var iziet ar vienu vienīgu 
pliku viedtālruni rokā; ar to viņa veic 
visus maksājumus, pasūta taksometru, 
pārtiku  un  gatavas  pusdienas,  uzzina 
vispasaules  jaunumus,  izseko autobu-
sam maršrutā, pa kuru no skolas mājai 
tuvojas mans mazdēliņš.)

Grāmatā lasāms šāds amizants pie-
mērs: „Pekinā Debesu tempļa parkā ir 
ieviests tualetes papīra izsniegšanas 
automāts. Automāts atpazīst personas 
seju un izsniedz tualetes papīra gaba-
lu. Nākamreiz šim cilvēkam tualetes 
papīrs tiks piešķirts tikai pēc deviņām 
minūtēm.“ Japānā  darbojas  robotu 
apkalpotas  kafejnīcas,  bet man  tomēr 
vienmēr  labāk  patiks  mazās  ķīnie-
šu  pelmeņu  ēstuvītes,  kur  viens  pats 
cilvēks tiek galā ar visu, bet samaksa 
veicama  caur  telefona  aplikāciju. Ne-
kas  nevar  būt  jaukāks  par  draudzīgu 
smaidu vai žestu, ar ko ķīnieši nesko-
pojas. Nekad un nevienā valstī neesmu 
smaidījusi tik daudz.

Grāmatas  virsrakstā  likti  vārdi: 
Ting, bu dong – tulkojumā – dzirdu, 
bet nesaprotu. Ķīnā  šo  frāzi  neesmu 
lietojusi,  jo  allaž  savas  gaitas  centos 
izplānot tā, lai mana Zane var pieslēg-
ties ar informatīvo palīdzību: sagaidīju 
savienojumu un pasniedzu tālruni pār-
devējam,  frizierim,  taksistam,  mājas 
sētniekam,  ayi  (auklītei)  u.c.  Vai  arī, 
jau mājās  sagatavoju  rakstisku  špike-
ri  (metro,  tualete, apgriezt matus, cik 
maksā,  porcija  rīsu,  sīpoli,  sarkanās 
bietes... utt.). Un allaž vislabākais pa-
līgs bija izteiksmīgie žesti, kuru laikā 
mierīgi var runāt latviski (Ja jau ķīnie-
tis,  ne  vārda  nesaprazdams  angliski 
un seju nezaudēdams mierīgi var bērt 
savu monologu, tad kādēļ lai latvietis 
neatbildētu  latviski?!  Man  šajā  ziņā 
vislabākie  panākumi  bija  pie  uigu-
riem, no kuriem regulāri pirku mīklu 

pīrādziņu cepšanai. Mani ieraudzījuši, 
viņi  jau  pāri  ielai  sauca:  „Labi zēni! 
Četras apaļās maizītes!“ (no  manis 
apgūtie uzrunas teksti latviski).

Tagad,  kad  ik  tālrunī  var  nofo-
tografēt  adresi  vai  ielas  stūri,  arī  to-
pogrāfiskajam idiotam  megapilsētā 
apmaldīties nav obligāti.

Madaras  ģimenītei  iesākumā, 
pilnīgi  saprotams,  ar  ķīniešu  valodu 
nebūt neiet spoži. Kad Kaspars ir dar-
bā, Madarai ar mazo dēliņu daudzreiz 
jātiek ar sadzīviskajām situācijām galā 
pašai. „Mēs tomēr esam ļoti atšķirīgi! 
Citi skaistuma ideāli, citas vērtības, 
cita pārtika un cita kultūra. To tad arī 
centos aprakstīt ikdienas dienasgrā-
matā, kas veltīta savējiem Latvijā. Ap-
rakstīt tieši tā, kā tobrīd jutāmies. Gan 
prieku, gan pārsteigumu, gan vilšanos 
un izmisumu.“

Man ļoti simpātiska ir tieši šī auto-
res norāde: savējiem Latvijā. Madaras 
grāmata uzbūvēta tā, lai skaidrotos arī 
draugiem  un  tuviniekiem  interesējo-
šais – kā cilvēki Ķīnā dzīvo? Ko ņemt 
vērā,  ja  gribēsies  to  apskatīt  savām 
acīm? (Pirms pandēmijas taču tas bija 
tik  vienkārši;  sakrāj  tik  naudiņu  un 
pieņem  lēmumu ceļot  ar  tūrfirmu vai 
individuāli!) Kā  iepirkties? Kurus  tū-
risma objektus apmeklēt? Ar kādu sa-
biedrisko  transportu  pārvietoties? Ko 
ēst un ko neēst? Grāmatā  ir 408  lpp., 
bet nelielā formāta dēļ  tai noteikti at-
radīsies  vieta  jebkurā  ceļasomā  vai 
vējjakas  kabatā,  pat  par  spilvenu  pa-
galvī,  jo Ķīnā, nudien,  jet lag dēļ var 
nākties  nolūzt  pavisam  nepiemērotā 
vietā; man nācies to piedzīvot. Tas tā – 

Redzēt, dzirdēt un saprast Ķīnu
Kādas latviešu ģimenes piedzīvojumi
Madaras Rožkalnes grāmata „Kādas latviešu ģimenes piedzīvojumi Ķīnā”, „Mansards”, 2020)

Grāmatas „Ting, bu dong“ vāks.

 
Turpinājums 11. lpp.Mazā slavenība Aizliegtajā pilsētā Pekinā.
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jokam.
(Kad es pati  pirmoreiz biju Ķīnā, 

man vajadzēja pāris dienu, lai sapras-
tu, ka neviens eiropietis nekad šo val-
sti nespēs pārveidot pa savam prātam. 
Un tālab jau trešajā dienā meitai teicu: 
„Mainām biļeti, es lidošu mājās!“ Kad 
kādā, manuprāt, īsti ekstrēmā situācijā 
iespiedzos: „Nekur pasaulē tā neno-
tiek!“, Zane mierīgi atbildēja: „Te nav 
pasaule, te ir Ķīna.“ Un, protams, ne-
pagāja ilgs laiks, līdz iekļuvu tajā pa-
saules  apceļotāju  armijā,  kura  gatava 
atkal  doties  uz Ķīnu  kaut  vai  kājām, 
ignorējot  tos, kuri  reiz Ķīnā pabijuši, 
zvēr nekad vairs dzīvē! Ne vienā vien 
grāmatas lapaspusē radās vēlēšanās ar 
Madaru padiskutēt vai uz viņas  reto-
riskiem jautājumiem pateikt kādu pa-
reizo atbildi. Bet, ticiet man, lai kur un 
cik ilgi kāds no mums būtu uzturējies 
Ķīnā,  katram  būs  atšķirīga  pieredze 
un  savas  pareizās atbildes  –  derīgas 
gandrīz vienīgi konkrētajā situācijā.)

Daži  momenti,  ko  Madara  ap-
raksta,  šķiet  pat  mazticami,  tieši  tā-
lab  Ķīnā  pabijis  cilvēks  izvairās  no 
vispārinātiem apgalvojumiem Ķīnā tā 
nenotiek  vai Ķīnā notiek tā. Milzīgie 
ģeogrāfiski daudzveidīgie plašumi, 56 
tautības, lielas sociālās atšķirības – to 
visu  gandrīz  grūti  aptvert  pat  teorē-
tiski. Esmu pārliecināta – cilvēka (arī 
ķīnieša)  vienas dzīves  ir  par maz,  lai 
kaut vai Šanhaju iepazītu un aprakstī-
tu no visiem aspektiem.

Man  ļoti  simpātisks  tonis,  kādā 
Madara  raksta:  silts,  vienkāršs  un  fi-
lozofijas augstumos nepiepacelts. Grā-
matā,  protams,  lasāmas  atsauces  uz 
Ķīnas vēsturi,  tradīcijām un folkloru, 
bet tās nav tādas rindkopas, kuras ro-
sinātu... ātri vien šķirt lapu tālāk, sak, 
tas  vienkāršajam  lasītājam  par  smal-
ku! Madaras grāmata  ir  secīgs  sadzī-
visko situāciju apkopojums, kā iebrau-
cējam tikt galā ar dzīves periodu, kuru 
vairs nevar nosaukt par  tūrista apcie-
mojumu.

Un ātri vien nonākts pie secināju-
ma:  „Viens nu ir skaidrs – Ķīnā pat 
brauciens ar taksi nebūs vienkāršs. Un 

radoši risinājumi dažādām problēmām 
kļūs par manu ikdienu. Dzīve Ķīnā man 
iemācījusi ierobežot savas vēlmes. Ja 
kaut ko nemāki izteikt ar žestiem vai 
aktīvi rādot uz kādu priekšmetu, tad 
šī lieta tev varbūt nav nepieciešama.“ 
[...] „Lai arī pilsētas centrā vēl neesam 
bijuši, nepamet sajūta, ka atrodamies 
uz galvenās ielas vai pie kāda apskates 
objekta. Visapkārt ir daudz cilvēku, un 
visi skatās virsū. Vēl trakāk ir metro. 
Neesmu sagatavojusies, ka tik daudz 
ļaužu trauksies visos virzienos.“

Un tad grāmatas autore sāk novēr-
tēt sava pagalma pievilcību, jo tur no-
rit aktīva sadzīve un iepazīstami node-
rīgie cilvēki – sētniece, riteņtransporta 
stāvvietas sargi, kaimiņi.

Ja  laimējas  apskatīt  Ķīnas  tautas 
tērpu vai lietišķās mākslas izstādi, tad 
skaidrs – šī tiešām ir pasaku zeme, un 
tās mīti un  leģendas nevar nenākt arī 
šodienā. Svētki vienlaikus  ir ģimenes 
godi, kuros no sirds tiek godināti gan 
priekšgājēji,  gan  tradīcijas. Tiesa,  ne-
atrast  tādu  tautu,  kurā  pasaku  varoņi 
nedotos  peļņā  pēc  lielas  naudas,  cīņā 
par  valdnieka  meitas  vai  abiem  sap-
ņiem kopā. Ķīnā  pasaka  turpinās  šo-
dienas  variantā  –  izdevumi  un  pūliņi 
ir  neizbēgami.  Šanhaja  ir  ārkārtīgi 
dārga pilsēta – visdārgākā, kādā man 
nācies  uzturēties  ilgāku  laiku.  Jau-
niem cilvēkiem, lai apprecētos un uz-
sāktu  kopdzīvi,  jāpelna milzu  nauda. 
Piemēra pēc minēšu Madaras doto uz-

skaitījumu, kas  jā-
ievēro  jau  pirms-
kāzu  laikā.  Kad 
ģimenes  satiekas 
un  akceptē  bērnu 
izvēli,  līgavainis 
pasniedz  līgaviņas 
vecākiem  dāvanas 
graudā  un  naudā 
(obligāti  speciālā 
sarkanā konvertā!) 
vidēji  –  500  līdz 
2000  EUR  (attie-
cīgi  999  vai  9999 
juaņus,  ko  latvieši 
mīlīgi  saukā  par 
jānīšiem, –  jo  9 
nozīmē  ilgu  laiku/
mūžīgi). Un... „da-

žādas kūciņas (rietumu un ķīniešu), di-
vas pudeles brendija, mandarīnus un 
apelsīnus (pāra skaitā), zemesriekstu 
un rīsu saldumus (ir īpaši nosacījumi, 
kādos gadījumos jādāvā vieni vai otri), 
vismaz sešas bundžas ar konservētām 
cūku kājām (kantonieši – ceptu cūku), 
divus pārus ar pūķu un fēniksu sve-
cēm, kā arī rotaslietas līgavai.“

Neuzskaitīšu,  savukārt,  ar  kādām 
veltēm nākamo radu ģimenei pateicas 
līgavas vecāki. Tas jau tikai izdevumu 
sākums. Nepietiek ar to, ka līgavainim 
jāpieder  dzīvoklim  un  auto.  Madara 
piemin Šanhajas Tautas skvēra  parkā 
regulāri  notiekošos  precību tirgus  – 
tur  viss  pēc  preiskuranta – vēlamo 
algu ieskaitot, bet  tradicionāli šie slu-
dinājumi  sākas  ar  precību  kandidāta 
horoskopa  zīmi  un  auguma  garumu, 
īpašs  ir sektors, kurā  ilgojas pēc... ār-
zemniekiem).  Zinot  dzīvokļu  cenas, 
man mati cēlās stāvus klausoties, ka lī-
gavainim dzīvoklis jānopērk arī sievas 
vecākiem. Nereti kāzas tiek ļoti kupli 
svinētas gan vīra,  gan  sievas dzimta-
jā pusē, plus vēl kopā ar draugiem un 
kolēģiem Šanhajā.  Zanes  paziņa man 
stāstīja par  savām  trim dažādām,  ļoti 
dārgām  kāzu  kleitām,  lai  katrā  reizē 
sava. Latviešu cilvēkam, kurš dzīvo no 
algas vien, apprecēties pēc šādiem no-
teikumiem, nudien, nebūtu iespējams.

Nojaušu, ka Madaras ģimenīte uz 
tālo zemi devusies,  iepriekš galvas ar 
citu  pamācībām  nepiebāzusi.  Tā  kā 
Madarai  (un  arī  man)  diezgan  bieži 
nācies  instruēt  tos,  kas  sasparojušies 
Ķīnas  vai Honkongas  virzienā,  jaunā 
grāmata būs  lielisks palīgs,  tā  teikt – 
ieteicamā literatūra.

Man  ļoti  patīt  Madaras  atkārtoti 
izteiktā doma – Ķīnā vienmēr jāatstāj 
vieta brīnumam. Un šajā ziņā lielākais 
veiksmes  brīnums  ir  tikt  saprastam. 
Rožkalnu ģimenei visupirms dzīvoša-
nas ritms bija jāsaskaņo ar mazā dēla 
vēlmēm pēc pilnvērtīga dienas režīma 
un...  lai viņu visu laiku nenopēta, ne-
fotografē, neapglauda vai neapčamda! 
(Tāds jau 7 gadu garumā bijis un jop-
rojām  ir  mana  mazdēliņa  liktenis,  – 
balto  matu  cekulu  paslēpjot  zem  ce-

Redzēt, dzirdēt un saprast Ķīnu
Turpinājums no 10. lpp.

 
Turpinājums 12. lpp.

Pie Rietumu ezera Handžou pilsētā.
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Kristaps un Ķīnai tipiskie „mēness vārti“.
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purītes,  situācija neatrisinās.) Madara 
apraksta arī otrā dēliņa gaidīšanas lai-
ku un vizītes pie dakteriem.

Jaunā māmiņa pat uzņēmīgi mēģi-
na strādāt gan dzīvokļu izīrētāju kom-
pānijā,  gan  piedaloties Ķīnā  pavisam 
neparastas  pirmsskolas  audzināšanas 
iestādes – Valdorfa bērnudārza – vei-
došanā.  Līdz  ar  to  ģimenei  jāatrisina 
vēl viena problēma – jātiek pie auklī-
tes, kura kaut cik prastu angļu valodu. 
Kāpēc  tas  pilsētā,  kurā  salīdzinoši 
daudzi  cilvēki  angļu  valodu  pieprot, 
tomēr  nebūt  nav  vienkārši?  Madara 
par to nestāsta, bet iemesls varētu būt 
tas, ka potenciālās auklītes nodarbojas 
ar  savu  mazbērnu  uzpasēšanu.  Ķīnā 
jaunie,  darbā  iejūgtie  vecāki  bērnus 
pirmsskolas  vecumā  vispār  nododot 
vecvecāku  aprūpē,  apciemojot  labi  ja 
brīvdienās.  (Vēlāk  –  vidusskolā  un 
augstskolā – jaunieši dzīvo internātos, 
un mājās ir tikai ciemiņi.) Varbūt tieši 
tālab  vecmāmiņas  mazos  lutina  tie-
ši  augstākajā  pakāpē  –  bērnība  ir  tik 
īsa! Un skolas laiks – smags, konkursi 
augstskolās – milzīgi.

Interesanti arī lasīt, kur un kā Ma-
daras ģimene vāc informāciju gan sa-
dzīves  jautājumu  risinājumiem,  gan 
ceļojumiem.  Un  ceļots  tiek  daudz  – 
jaunā ģimenīte  apzinās, ka  jāizmanto 
katra iespēja. Un par katru veiksmīgu 
izgājienu ārpus mājas sienām ir ne ti-

kai  liels  prieks,  bet  arī  jauki  pateicī-
bas  vārdi  –  dēliņam  Kristapam par 
izturību (stundu garās rindās, cilvēku 
pūļos, pārbraucienos, sastrēgumos) un 
dzīvesbiedram Kasparam – par atta-
pību un rūpēm. Prieks lasīt. Prieks par 
ģimeni,  kuri  dzīvo  šodien,  tagad  un 
dotajos  apstākļos,  nevis  prātojumos 
„kad bērns paaugsies, kad varēs turēt 
mums līdz“.

Viena  no  interesantākajām  noda-
ļām jebkuram lasītājam, protams, būs 
Krāpšanas shēmas Ķīnā. Lai nezustu 
intriga, pieminēšu vien  faktu, ka pati 
tiku  iesaistīta  skaistākajām  no  krāp-
šanām  –  tējas  degustācijas  ceremo-
nijā.  Par  laimi,  man  pastaigas  laikā 
nebija  līdzi  nedz  nauda,  nedz  bankas 
karte...  pat  kabatas  varēju  izgriezt  uz 
āru! Tā nu man šis realitātes šovs tika 
par velti. Madara stāsta arī par daudz 
nopietnākām  iespējamām  ķibelēm. 
Tālab  citēšu  fragmentu  no  grāmatas, 
kuru,  protams,  ieteicu  izlasīt  arī  biz-
nesa  cilvēkiem:  „Vairāk par šīm lie-
tām noteikti zinās Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūras pārstāvji Ķīnā, 
tāpēc, ja ir šaubas par plānoto sa-
darbību, iesaku sazināties ar viņiem. 
Kaspars bieži saka, ka Latvijas uzņē-
mēji nav informēti par to, cik nozīmīgu 
palīdzību bez maksas var sniegt LIAA, 
un parasti pēc sadarbības līguma no-
slēgšanas ar LIAA ir patīkami pār-
steigti. Savukārt Eiropas savienība ir 
izveidojusi Atbalsta centru mazajiem 
un vidējiem uzņēmējiem, kas vēlas ie-

kļūt Ķīnas tirgū (EU SME centre).“
Grāmatā  dāsni  ievietoti  QR kodi 

(kvadrātkodi),  kuriem  gudro  kabatas 
tālruni  pietuvinot,  var  apskatīt  ļoti 
daudz  foto,  tā  ir  kā  medusmaize  di-
gitālās  pasaules  pastāvīgajiem  iemīt-
niekiem. Apgāda Mansards izdevumā 
ir  arī  pietiekami daudz  fotogrāfiju uz 
papīra.  Prieks,  ka  tik  nopietnām grā-
matām kā Edgara Kataja un Pētera Pil-
degoviča rakstītajām – plauktā blakām 
noliekama arī Madaras Rožkalnes grā-
mata. Ar orģinālizdevumiem par Ķīnu 
latviešu valodā joprojām netiekam lu-
tināti, ciets tas riekstiņš.

P.S. Telefonsarunā ar Madaru lū-
dzu pastāstīt, kā ģimenei klājas tagad. 
Uz atbildi nebija ilgi jāgaida:

„Šobrīd pēc ilgās prombūtnes 
esam atgriezušies Latvijā. Kaspars 
ir kļuvis par Latvijas Investīcijas un 
attīstības aģentūras direktoru un ar 
savu pieredzi turpina palīdzēt Latvijas 
uzņēmējiem. Es strādāju par finanšu 
analītiķi nelielā uzņēmumā un mēģi-
nu „izošņāt” arī IT nozari, mācoties 
par programmētāju. Šajā trakajā lai-
kā katram vecākam, protams, jākļūst 
arī par profesionālu skolotāju, pavāru 
un psihologu mājās. Tas attiecas arī 
uz mani – mājmācība mums rit pilnā 
sparā! Esmu pārsteigta, cik spēju būt 
radoša vizuālajā mākslā un mājturībā! 
Vecākais dēls mācās Rīgā jau otrajā 
klasē, jaunākais iet bērnudārzā. Iespē-
jams, ka Ķīnā piedzīvotais dzīvīgums 
neļauj apstāties arī tagad – jāturpina 
darboties. Pēc grāmatas iznākšanas 
arvien biežāk atceros Ķīnā piedzīvotu 
un ļoti ilgojos Šanhaju apciemot, kad 
nu tas būs iespējams!“

Anita Mellupe
Speciāli laikrakstam „Latvietis“

Redzēt, dzirdēt un saprast Ķīnu
Turpinājums no 11. lpp.

Ar Robertu virs Šanhajas.

FO
TO

 n
o 
M
ad
ar
as
 R
ož
ka
ln
es
 p
er
so
nī
gā
 a
rh
īv
a

Šanhaja no augšas – skats no Šanhajas torņa 118. stāva.
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da, ka vienlaikus ir jāapzinās apdrau-
dējums, kas var rasties, ja IKT attīstī-
ba netiek kontrolēta.

Valsts  prezidents  arī  ieskicēja  šī 
brīža demokrātijas izaicinājumus, kas 
ir  cieši  saistīti  ar  IKT  laikmetu: CO-
VID-19 pandēmija; sociālo mediju pie-
augošā  loma  informatīvajā  telpā;  pie-
augošā dezinformācija; vārda brīvības 

ierobežošana internetā.
Īpaši  pievēršoties  vārda  brīvības 

tematam,  Valsts  prezidents  stingri 
uzsvēra,  ka  vārda brīvība ir demo-
krātijas un cilvēces pamats, un to 
nedrīkst ierobežot, protams, pie nosa-
cījuma,  ja vārda brīvība nepārvēršas 
par  naida  runu  un  dezinformāciju. 
Vienlaikus Valsts prezidents piebilda, 
ka,  ņemot  vērā  katrā  valstī  atšķirīgo 
diskusiju  kontekstu,  vārda  brīvības 
robežas  tiesiskā  valstī  drīkst  noteikt 

tikai un vienīgi demokrātiski ievēlēts 
likumdevējs,  nevis  anonīmi  ziņotāji 
vai  tehniski  ieprogrammēti  algorit-
mi. Tas attiecas vienlīdz kā uz fizisko 
telpu,  tā  uz  interneta  vidi.  „Latvija 
ar savu totalitārās okupācijas laika 
pieredzi vienmēr būs vārda brīvības 
un cilvēktiesību pusē, nevis cenzūras 
pusē,“  noslēgumā  akcentēja  Valsts 
prezidents.

LV prezidenta kanceleja
7.05.2021.

Vārda brīvība Latvijā
Turpinājums no 1. lpp.
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Pagājušajā  nedēļā 
mēs  devāmies  uz  Dau-
gavgrīvas  cietoksni  ap-
staigāt veco  jūras  spēka 
rajonu,  kas  ir  bijis  iz-
mantots  kopš  17.  gad-
simta,  lielākoties  cara 
laikā.  Tā  kā  vēl  arvien 

nedrīkst sēdēt kādā kafejnīcā vai kro-
gā, kreatīvi jāizdomā citas aktivitātes, 
lai  pārāk  garlaicīgi  nepaliek.  Tiešām 
tas  cietoksnis  bija  interesants,  un  va-
rēju sajust to. Publika drīkst vēl arvien 
staigāt pa to teritoriju gandrīz bez ie-
robežojumiem.  (Pie  vecā  pulvertorņa 
drupatām nedrīkst, jo ir vairāki ķieģeļi 
nokrituši, kuri noteikti varētu cilvēka 
nogalināt.)

Bet nu  tā  ir viena  ļoti  forša  lieta, 
kas man patīk šeit Latvijā. Kā šeit vēl 
eksistē cilvēka pašatbildība. Austrāli-
jā  šāda vieta būtu vispār nepieejama 
publikai,  vai  vismaz  daudz  kas  būtu 
ierobežots  un  stingri  aizliegts.  Mēs 
divatā ielīdām vairākās istabās, tune-
ļos  un  lielgabalu  izvietojumos.  Gan 
dažās vietās bija tumšs, šaurs, putek-
ļains vai gan arī varēju samērā viegli 
nokrist,  bet mēs  abi  vēl  esam  jopro-
jām  veseli  un  dzīvi;  man  bija  tāda 
bērnības piedzīvojamu sajūta, kas sen 
nav  bijusi!  Es  ceru,  ka  Latvija  neies 
pārāk daudz uz Austrālijas-Lielbritā-
nijas aizsargājot cilvēku no sevis do-
māšanas veida.

Bet  nu,  viss  kas  arī  nav  rožains. 
Bija žēl redzēt, ka naudas trūkst, lai at-
jaunotu to cietoksni un arī citas vecās 
jūrasspēku ēkas tajā apkārtnē. Vēl ar-
vien Latvijas kara flote daļēji izmanto 
to Daugavgrīvas salu, bet viss pārējais 
lēnām sāk sapūt un sarūsēt. Bet nu tas 
tā – ir citas vietas, kur ir svarīgāk vir-
zīt nodokļu maksātāju līdzekļus.

Man  šķiet,  ka  lielāka  problēma 
Latvijā nekā novecojuša cietokšņa res-
taurēšana  ir  taisnīga  līdzekļu  izplatī-
šana  infrastruktūrai. Nu Rīgas centrā 
viss  lielākoties miers un siers.  Tur  ir 
tīrs,  ir  populārie  veikali,  labs  ēdiens 
un diezgan laba infrastruktūru. Bet ie-
lec  tramvajā uz Maskačkas* pusi, vai 
kaut kur dziļos Rīgas rajonos – kāpēc 

švakākie  tramva-
ji  tur  brauc?  Kā-
pēc  sabiedriskais 
transports  ir  vien-
mēr  tik  pārpildīts 
ar  cilvēkiem?  Kā-
pēc  pie  vairākām 
pieturām  nav  vie-
tas  kur  apsēsties? 
Kāpēc  ir  gandrīz 
neiespējams  atrast 
sabiedriskās tuale-
tes?

Bet  tā  atšķi-
rība  nebeidzās  ar 
transportu.  Vairā-
kos  Rīgas  rajonos 
trūkst pat normālu 
gājēju  celiņu  bla-
kus  ielām.  Vairā-
kās  vietās  veciem 
cilvēkiem  jāstaigā 
pāri  vilcienu  sliedēm  un  galveniem 
ceļiem,  lai  tiktu  uz  pieturām,  veika-
liem... utt. Dažās vietās zāle ir neno-
pļauta,  un  publiskās  vietas  ir  bieži 
švaki  sakoptas. Nu man  liekas, ka  ir 
jau daži iemesli, kāpēc šitāda atšķirī-
ba  eksistē,  bet  nu  šī  nav  tā  vieta  ta-
gad  to  diskutēt;  es  jau  zinu  kā  visur 
pasaulē ir cilvēki, kuri ir nabadzīgāki 
nekā citi, bet tas nenozīmē, ka viņiem 
nepienākas  bāzisko  cilvēcisko  infra-
struktūru!

Šo te es īsti  tikai pēc gada dzīvo-
jot Rīgā  sāku saprast. Man  liekas, ka 
kādreiz mēs trimdas latvieši neredzam 
to pilno stāstu, kad mēs atbraucam uz 
dažām nedēļām, vasarā  svinēt Dzies-
musvētkus vai baudīt brīvdienas. Bieži 
mēs paliekām kādā foršā atpūtas vie-
tā  vai  pilsētas  centrā  un  baudām  to 
labāko, kas  ir Latvijā. Man liekās, ka 
es  personīgi  biju minētajā  kategorijā, 
bet tagad es sāku saprast, ka trūkuma 
sajūta  ir  arī  atkarīga no konteksta  un 
iepriekšējās  pieredzes.  Tās  lietas,  ko 
es  sākumā domāju,  ka  sliktas Rīgā – 
nu  teiksim  tā – citos Rīgas  rajonos  ir 
daudz sliktākas.

Nu tas tā, kritika beidzas. Var jau 
sūdzēties par jebko, bet man liekās kā 
Austrālijas lasītājiem ir varbūt  intere-

santi dzirdēt gan to labo, gan to slikto.
Pavasaris  ir  klāt,  un  laiks  ir  bijis 

skaists. Kaut gan koncerti nav, es pats 
esmu bijis ļoti aizņemts un radošs. Man 
ir bijis liels prieks pēdējā laikā strādāt 
kopā  ar Liju Andersoni  un  Melbur-
nas tautas dejas ansamblim komponēt 
jauno  longformu  skaņdarbu,  kas  tiks 
atklāts  29. maijā  Melburnā.  Albums 
ar Rāmi Rīti ir gandrīz gatavs, un mē-
ģinājumi ar grupu Jōra  ir  atsākušies. 
Mēs  visi  mūziķi  un  mākslinieki  gai-
dām ar lielo nepacietību terases sezo-
nu. Man liekas, ka beidzot būs vismaz 
daži koncerti!

PS. Es  saņēmu dažus komentārus 
par  savu marta  mēneša  rakstiņu,  par 
kā latvieši māk apiet likumus. Nu man 
ir maziņš updeits jums. Ir tā kā patreiz 
tikai  veikali  ar  ieeja/izeja  no  ārpuses 
drīkst  atvērties.  Nu,  tad,  uzbūvēsim 
pop-up store mašīnu  novietošanas 
zonā. Tas skaitās kā ārpusē.

Tad līdz nākamai reizei!
Ivars

24.04.2021. 
Laikrakstam „Latvietis“

* Red.: Maskavas jeb Latgales priekš-
pilsēta – atrodas Rīgas dienvidaustru-
mu daļā Daugavas labajā krastā.

Ivars Štubis no Rīgas
Cietoksnis

Ivars Daugavgrīvas cietoksnī.
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Inese un Ivars gatavojoties onlaina koncertam.
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Olimpia pop-up store.
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„Mans dārgums Latvijā“
Diasporas slēpņu sērija

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
14. maijs
Aivita, Elfa, Elvita, Krišjānis
1851.  skolotājs,  botāniķis,  dzejnieks 
Jānis Ilsters.
1944.  izglītības  darbinieks  Austrālijā 
Kārlis Brēmanis.
1974. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Ingrīda Biezaite.

15. maijs
Airita, Arita, Sofija, Taiga
Starptautiskā ģimenes diena
1896.  sabiedrisks  un  politisks  darbi-
nieks, krievu kopienas pārstāvis Dau-
gavpils  pilsētas  domē  (1920-1922), 
visu  pirmskara  Latvijas  Saeimu  de-
putāts  Meletijs  Kaļistratovs.  Padom-
ju  okupācijas  varas  nošauts  1941.  g. 
23. jūn. Daugavpils cietuma pagalmā.
1921. žurnālists, laikraksta Austrālijas 
Latvietis dibinātājs, redaktors un īpaš-

nieks, diplomāts Emīls Dēliņš.
1971.  Satversmes  tiesas  tiesnesis 
Kaspars Balodis.

16. maijs
Edijs, Edvīns
1948.  mediķe,  sabiedriska  darbiniece 
Austrālijā Ilga Vēvere.

17. maijs
Dailis, Herberts, Umberts
Ugunsdzēsēju un glābēju diena
1939. sabiedriska darbiniece Austrālijā 
Vita Kristovska.
1951. latviešu politiķis Juris Boldāns.
1951. uzņēmējs Gunārs Ķirsons.

18. maijs
Ēriks, Inese, Inesis
Starptautiskā Muzeju diena
1911. rakstnieks Nikolajs Kalniņš.

1937.  skolotājs,  rakstnieks un kritiķis 
Eduards Silkalns.

19. maijs
Lita, Sibilla, Teika
1841.  (j.s.,  pēc  v.s.7. maijā)  diriģents, 
ērģelnieks, komponists Indriķis Zīle.

20. maijs
Salvis, Selva, Venta
1876. Rīgas Latviešu biedrībā tika pie-
reģistrēti  divi  Aizkraukles  rajonā  at-
rasti akmens cirvji. No šī brīža sākās 
Latvijas vēstures muzeja darbība. 
1910.  gleznotājs,  arhitekts  Leonids 
(Leo)  Svīķers.  Viens  no  Austrālijas 
latviešu mākslinieku grupas Zilā Ota 
dibinātājiem. 
1941.  latviešu  riteņbraucējs, Olimpis-
ko  spēļu  sudraba  medaļas  ieguvējs 
(1964) Imants Bodnieks.  ■

Latviešu  valodas  aģentūra  šodien 
uzsāk  jaunu  iniciatīvu  –  diasporas 
slēpņu  sērijas Mans dārgums Latvijā 
izveidi. Tie, kuri  ikdienā dzīvo ārpus 
Latvijas,  tiek  mudināti  izveidot  savu 
slēpni  Latvijā  –  tas  priecēs  citus  un 
vienmēr gaidīs slēpņa autoru ciemos!

Latviešu valodas  aģentūras direk-
tora  vietniece  Dace Dalbiņa  stāsta, 
kā  radās  šī  ideja:  „Latviešu valodas 
aģentūra cieši sadarbojas ar diaspo-
ru. Mūsu kopīgais mērķis ir latviešu 
valodas un latviskās piederības uztu-
rēšana mītnes zemēs, kā arī atbalsta 
sniegšana tām ģimenēm, kuras atgrie-
žas Latvijā.

Tā kā pandēmijas dēļ nevar no-
tikt ne bērnu un jauniešu nometnes, 
ne viesošanās pie radiem Latvijā, 
radās ideja par slēpņu veidošanu. 
Šo projektu realizēsim sadarbībā ar 
Latvijas slēpņošanas entuziastiem – 
diasporas pārstāvji radīs idejas un 
slēpņu aprakstus, bet Latvijas brīv-
prātīgie slēpņus izveidos un izvietos. 
Šis projekts stiprinās emocionālo sai-
ti ar Latviju, veicinās Latvijas dabas 
un kultūrvides iepazīšanu, kā arī ļaus 
izstāstīt savu stāstu par nozīmīgu vie-
tu Latvijā.“

Slēpņu izvēlētās vietas koordinātes 
un aprakstus gaidām līdz 20. maijam 
(liene.valdmane@gmail.com). Slēpņi 
tiks izlikti un reģistrēti 2021. gada va-
sarā. Pielikumā sīkāka informācija.

Nebēdā,  ka  Latvijā  Tev  nepieder 
pilsēta,  upe vai  kalns! Tas  ir  sīkums, 
salīdzinot ar to, ka Tev Latvijā piede-
rēs pašam savs slēpnis!

Liene Valdmane,
Latviešu valodas aģentūras metodiķe
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Tiešsaistē – visur pasaulē
Latvijas Nacionālā opera un balets tieš-
saistes programmā Atmiņas maijā pie-
dāvā  senākus  kritiķu,  profesionāļu  un 
skatītāju  augsti  novērtētu  klasisko  un 
laikmetīgo operu ierakstus. No 7. maija 
skatāma Kristapa Pētersona laikmetīgā 
opera-lekcija Mihails un Mihails spēlē 

šahu, no 14. maija –  Žorža Bizē ope-
ras Karmena 2007. gada iestudējums ar 
latviešu operzvaigznēm Elīnu Garanču 
un Kristīni Opolais. Programmu Atmi-
ņas  noslēgs  Riharda  Vāgnera  operas 
Klīstošais holandietis 2003. gada iestu-
dējums ar Egilu Siliņu titullomā, šis ie-
raksts būs pieejams no 21. maija. Visi 
ieraksti  būs  skatāmi  līdz  31.  maijam. 

Biļetes $7. http://www.opera.lv/

Adelaidē
Ceturtdien, 13. maijā,  plkst.10,00  spē-
lēsim Scrabble (latviešu un angļu valodā) 
un  ēdīsim  siltas  pusdienas.  Lūdzu  pie-

 
Turpinājums 16. lpp.

Bērni  dzīvo  pāris 
kilometrus  rietumu  vir-
zienā  ārpus  Vogas  cen-
tra  pāri  Marumbidžī 
upei  jaunā,  pat  ne  des-
mit  gadu  vecā  mājokļu 
rajonā  ar  nosaukumu 

Gobagombalin. Nosaukums  cēlies  no 
vietējo aborigēnu cilts Viradžurī (Wi-
radjuri) teikas, kad divi jauni mīlētāji 
Gobagombalins un meitene Pominga-
lārna  pārkāpa  cilšu  likumus  un  tika 
notiesāti uz nāvi. Teika stāsta, ka var-
žu agrā rīta kurkstēšana it kā atgādina 
jauniešu  bojā  aiziešanu,  un,  kaut  gan 
ne katru rītu, mēs arī dzirdam to kluso 
kurkstēšanu.

Māja  tikai  pāris  gadus  veca,  un 
Lūks  saņem no  armijas finansiālu  at-
balstu, kas samazina  īri. Mājai četras 
guļamistabas,  liela  garāža,  piemēro-
ta  divām  automašīnām,  divriteņiem, 
pļaujmašīnai  un  sportu  ierīcēm,  un 
vēl ēdamistaba un ciemiņu telpas. Pāri 
ielai brīvdabas parks, kam vienā galā 
nedzirdamā attālumā  ir  iekārtots bēr-
niem spēļu laukums, basketbola grozs, 
divriteņu trase un vēl ēnaina sēdvieta 
ar cepamo plīti. Es kopā ar suni pāris 
reizes  izvingrojos,  ejot  un  laukumu 
uzmest  grozus  un  palaist  sunim  pa-
skrieties pa mauriņu.

Kad visi mājas darbi bija padarīti 
un  ledus  un  pārtikas  skapji  atkal  go-
dīgi  piepildīti,  otro  reizi  apciemojām 
jauno  ģimenīti  slimnīcā,  pirms  viņi 
pārbrauca  mājās  ceturtdienas  pēc-
pusdienā,  iekārtoties  pirms  no  Zelta 
Krasta ierodas Lūka vecāki – Šelija un 
Alāns.

Kad visi esam kopā, māja sajūsmas 
pilna. Sirsnīgie apsveikumi un mīlestī-
bas izpausme nerimst. Laiks aizskrien 
nemanot, un tā kā nevienam nav luste 
darboties virtuvē, pasūtam dažas gar-
das pizzas, ko noskalojam ar vēsu vīnu 
un alutiņu. Šampānietis un glaunākas 
vakariņas būs rītvakar!

Esam  visi  diezgan  noguruši  un 
prieka  pilni  dodamies  uz  gulēšanu. 
Alīsei, jaunai mātei, būs drīz atkal jā-
ceļas barot mazo Līvaiju. Mātes pienā-

kumi nerimst.
Labi  ka mājai  četras  guļam-

istabas, jo šovakar visas aizņem-
tas.

Nākošā  dienā  mēs,  jaunie 
vecvecāki,  nesteidzīgi  pulcēja-
mies  sadalīt  nepieciešamos  mā-
jas darbus, lai jauniem vecākiem 
laiks iekārtoties viņu jaunajā dzī-
ves ritmā, un gaidām mūsu maz-
bērnu  uzmošanos.  Kad  mazais 
brokastis nosūcis un ļauts kārtīgi 
atraugāties,  varam  ik  pa  kārtai 
viņu paauklēt.

Kopībā laiks skrien pat nema-
not, un drīz jāgatavojas svinīgām 
vakariņām.  Suzanna  iepirkusi 
smalkus liellopa gaļu gabalus, pie 
tiem baudīsim ceptus kartupeļus 
un dārzeņus. Ēdienu noskalosim 
ar gardu vietējo sarkano vīnu, bet 
apsveikumu tostu ar šampānieti.

Namatēvs,  kā  pēc  parašas, 
uzņēmās  cept  bifštekus,  kamēr 
sievas  saklāj  galdu  un  sagatavo 
pārējo ēdienu, bet vectēvi sagādā 
visiem dzērienus.

Pēc  vakariņām,  kamēr  vec-
mātes notīra galdu un jaunā māte 
vēlreiz  pabaro  mazo  Līvaiju, 
tēvi mājas  pagalmā,  svaigā  gai-
sā iekūpina smaržīgus, bet garšā 
asus cigārus, ko biju nopircis kā 
piemērotus  jaunajam dzimtā par 
godu.  Kad  cigāri  nopīpēti,  ēda-
mistaba  sakārtota  un mazais  at-
kal saldi snauž, kopā pavadām skaistu 
un  omulīgu  vakariņu,  atceroties  pašu 
piedzīvojumus mūsu bērnu dzemdībās 
un augšanā.

Nākošā  dienā  pēc  brokastīm  un 
mazbērnu  auklēšanu  un  lutināšanu, 
pavadām  Lūka  vecākus  izbraukumā 
ap  Vogu,  un  vēl  laiks  pasēdēt  ezeru 
malā pavērot ūdens slēpotājus, pārru-
nājot, cik  jauks mūsu mazdēls un cik 
labi  jaunie  jau  iekārtojušies  ģimenes 
dzīves veidā. Nospriežam, ka tas lieci-
na arī par jaunā tēva militāro pieredze. 
Viņa organizēšanas un vadības spējas 
kā seržantam armijā, apmācot jaunka-
reivjus, noteikti  iespaido mājas kārtī-

bu un jaunā dēlu uzraudzību.
Bet  drīz  arī  Šelijai  un  Alānam 

jādodas  uz  Kanberas  lidostu  atpa-
kaļ  ceļā  uz  Zelta  piekrastes  mājām, 
un  mums  jāplāno  sirojums  apciemot 
manu krustmāti veco ļaužu mītnē Va-
rangatas pilsētiņā, Viktorijas pavalsta 
laukos. Ceru, ka varēsim satikties,  jo 
Covida dēļ vairākās veco ļaužu mītnēs 
ciemošanās stipri ierobežota.

Zvanīsim no rīta, lai nokārtotu ie-
spēju tikties.

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Mazdēls un vīnu lauki (3)
No Zelta piekrastes caur Voga Voga uz Vangeratu un vēl tālāk
Otrais turpinājums. Sākums LL647, LL648.

Jaunais tēvs un vectēvi kūpina cigārus.
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Eiro kurss
Eiropas  Centrālās  bankas  atsauces 
kurss 11. maijā.
€1 = 1,55090 AUD
€1 = 0,86013 GBP

€1 = 1,67180 NZD
€1 = 1,21700 USD

teikties LAIMAS birojā. Mēneša maksa 
$5 LAIMAS klientiem, pārējiem $10. 
Ceturtdien, 13. maijā,  plkst.  10.30, 
ALB namā skatīsimies koncertu Lielās 
Mūzikas balva 2018. Pēc tam pasnieg-
sim  siltas  pusdienas;  lūdzam  pieteik-
ties  LAIMAS  birojā  līdz  11. maijam. 
Dalības maksa LAIMAS klientiem $5, 
pārējiem $10. 
Svētdien, 16. maijā, plkst.9.30 novuss 
Tālavā.
Svētdien, 16. maijā,  plkst.  14.00-16.30  
Latviešu  namā  Flavours of Latvia,  kā 
daļa no Adelaide Food Fringe 2021. Lat-
viešu kūku cepšana un ēšana. Informācija 
0412319383. Biļetes $15 no TryBooking.
Trešdien, 19. maijā,  plkst.10.30,  iz-
brauksim no ALB nama uz Middleton. 
Pusdienas vietējā tavernā, cenas sākot 
no  $19.  Pieteikties  LAIMAS  birojā 
līdz  18. maijam. Maksa  par  autobusu 
$3 LAIMAS klientiem, pārējiem $5. 
Ceturtdien, 20. maijā,  plkst.  10.00 
spēlēsim  Scrabble  (latviešu  un  angļu 
valodā) un ēdīsim siltas pusdienas. Lū-
dzu  pieteikties  LAIMAS  birojā. Mē-
neša  maksa  $5  LAIMAS  klientiem, 
pārējiem $10. 
Sestdien, 22. maijā, plkst. 12.40, Bal-
tiešu spēles, Pultney Grammar School.
Svētdien, 23. maijā,  plkst.  9.30,  no-
vuss Tālavā.
Ceturtdien, 27. maijā,  plkst.  10.00 
spēlēsim  Scrabble  (latviešu  un  angļu 
valodā) un ēdīsim siltas pusdienas. Lū-
dzu  pieteikties  LAIMAS  birojā. Mē-
neša  maksa  $5  LAIMAS  klientiem, 
pārējiem $10. 
Sestdien, 29. maijā, ALB namā notiks 
LAIMAS pavārmākas kurss.
Svētdien, 30. maijā,  plkst.  9.30.  no-
vuss Tālavā.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos  jāievēro  COVID-19 
noteikumi.
Svētdien, 16. maijā,  plkst.11.00  Liel-
dienu laika 7. svētdiena, dievkalpojums.

Brisbanē
Sestdien, 22. maijā, plkst. 12.00. Rum-
my,  zolītes  un  latviešu  Scrabble  pēc-
pusdiena Latviešu namā. Maksa $10.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Kanberā 
Piektdien, 14. maijā,  plkst.  18.00 
Downer Community Centre  tikšanās 
ar  Latvijas  vēstniecības  Austrālijā 
pilnvaroto lietvedi Ievu Apini
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 8. maijā, plkst. 12.00 Dau-
gavas skolas ģimenes dienas svinības 
Latviešu namā.
Sestdien, 15. maijā,  plkst.  11.00 Va-
nadžu sanāksme Latviešu ciemā.
Sestdien, 15. maijā,  plkst.  14.30 

St John’s baznīcā, Flinders (Morning-
ton  Peninsula) Flinders Quartet  kon-
certs. Programmā ietilpst Ellas Mačē-
nas A Love Worth Fighting For.
Svētdien, 16. maijā,  plkst.11.00 Mā-
ras Saulītes Kapsētas fonda pilnsapul-
ces 18/19 un 19/20 gadiem Sabiedris-
kajā namā, Latviešu ciemā.
Pirmdien, 17. maijā,  plkst.  11.00  un 
18.00  Primrose  Potter  Salon,  Mel-
bourne Recital Centre, Flinders Quar-
tet koncerts. Programmā ietilpst Ellas 
Mačēnas A Love Worth Fighting For.
Sestdien, 22. maijā,  plkst.  16.00 
Sidnejas  Latviešu  teātra  (SLT)  izrā-
de  Melburnas  Latviešu  namā.  Ivetas 
Salgrāves  komēdija  Līču vilinājums. 
Režisors Jānis Grauds. Piedalās Ilona 
Brūvere,  Jānis  Čečiņš,  Ojārs  Greste, 
Andris  Kariks,  Ilze  Viļuma.  Biļetes 
$30/$25 pērkamas pirms izrādes.
Svētdien, 23. maijā,  plkst.  14.30 
Montsalvat Barn Gallery Flinders Qu-
artet koncerts. Programmā ietilpst Ellas 
Mačēnas A Love Worth Fighting For.
Pirmdien, 24. maijā,  plkst.  20.00 
3MBS Radiothon rīkotā MUSIC SHE 
WROTE – Female composers festi-
val  –  ietvaros  Kew  Courthouse  (188 
High St, Kew) Sofija Kirsanova – vijo-
le kopā ar čellistu Campbell Banks un 
pianistu  Leigh Harold  no  Syzygy  an-
sambļa atskaņos Indras Rišes klavieru 
trio Putnu Oratorija (Bird Oratory).
Piektdien, 28. maijā,  plkst.  19.00 
Krodziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 29. maijā, plkst. 14.00 Vik-
torijas mākslinieku darbu izstādes Mē-
ness starus stīgo (rīko ALMA) atklā-
šana Latviešu namā.
Sestdien, 29. maijā, plkst. 15.00  Mē-
ness starus stīgo  svētku  Tautas  deju 
uzvedums Mēness stari danco (pirmā 
izrāde)  Latviešu  namā.  Biļetes http://
www.trybooking.com/BQZFF
Sestdien, 29. maijā, plkst. 18.00  Mē-
ness starus stīgo  svētku  Tautas  deju 
uzvedums  Mēness stari danco  (otrā 
izrāde)  Latviešu  namā.  Biļetes http://
www.trybooking.com/BQZFF
Svētdien, 30. maijā, Viktorijas māks-
linieku  darbu  izstāde  Mēness starus 
stīgo (rīko ALMA) Latviešu namā.
Svētdien, 30. maijā, plkst. 15.00  Mē-
ness starus stīgo svētku Kopkora kon-
certs ar solistiem Latviešu namā. Biļe-
tes http://www.trybooking.com/BQZFF

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.
Svētdien, 30. maijā, plkst. 12.00 Trīsvie-
nības  svētku  dievkalpojums  Sv. Krusta 
baznīcā. Kalpos māc. Kolvins Makfer-
sons. Kafijas galds baznīcas zālē.

Pertā
Trešdien, 19. maijā, plkst.13.00 filmu 
pēcpusdiena.

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

Sidnejā
Sestdien, 15. maijā, plkst. 16.00 SLT 
izrāde Līču vilinājums Latviešu namā.
Svētdien, 16. maijā, plkst. 14.00 SLT 
izrāde Līču vilinājums Latviešu namā.
Otrdien, 25. maijā,  plkst.  13.00 Zo-
līte Latviešu namā. Informācija: Jānis 
Grauds, jgrauds@yahoo.com.au

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 16. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 23. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 30. 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, 22. maijā, plkst. 18.00 Vār-
da  dienu  svinības  Latviešu  namā  38 
Gasson Street, Sydenham, Christchur-
ch.  Izmeklējiet  savu  vārdu  uz  sienas 
plakātu.  Ja  nav,  izmeklēsim  līdzīgu. 
Dāvanu  izmaiņai,  kas  vēlas  piedalī-
ties. $10-$20 vērtībā.  Kas nevēlās pie-
dalīties  dāvanu  izmaiņai,  nāciet  vien. 
Kliņģeris būs visiem, bet ņemiet līdzi 
groziņu  dalīties  un  pašu  dzērienus. 
Tēja un kafija uz vietas. Uz redzēšanos.

Latvijā
Sestdien, 15. maijā, no plkst. 10.00 – 
15.00 Brīvdabas muzeja  tirgus plačos 
varēs atkal satikt Latvijas amatniekus 
ar  skaistiem  un  noderīgiem  darināju-
miem un pārtikas mājražotājus ar da-
žādiem Latvijā tapušiem gardumiem.
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. ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


