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Latvijas simtgades karogs no Austrālijas ceļo pie tautiešiem Kanādā 
 

Latvijas valsts simtgadei īpaši austais valsts karogs divu mēnešu garumā daudzveidīgos 

notikumos tika godināts Austrālijā, šodien tas kopā ar vēstījumu grāmatu turpina ceļu 

apkārt pasaulei un devies pāri okeānam uz Kanādu. Kanādu karogs apceļos un simtgades 

vēstījumu grāmata tiks papildināta vairāk nekā 10 norisēs līdz aprīļa beigām.  

 

Austrālija bija pirmais kontinents un valsts, uz kurieni devās karogs jauniešu iniciatīvas 

„Latvijas karoga ceļš” ietvaros. Karoga ceļojums no Latvijas aizsākās jau decembra vidū. 29. 

decembrī, kad sākās Austrālijas latviešu 56. Kultūras dienas Melburnā karoga godināšana notika 

Kultūras dienu Tautas deju sarīkojuma ietvaros. Uzveduma nosaukums „Uz laimīgo zemi – pa 

dejas ceļu!” bija veidots pēc Annas Brigaderes pasaku lugas „Sprīdīša” motīviem Sankildas 

Nacionālajā teātrī. Zālē skanēja „Tev mūžam dzīvot, Latvija” čellista Jāņa Laura izpildījumā. 

Kultūras ministre stāstīja par simtgades karoga vēsturi un nozīmi, un kopā ar vēstījumu grāmatu 

karogs tika uzticēts Austrālijai un Jaunzēlandei. Neskatoties uz to, ka karogam uz Jaunzēlandi 

nebija paredzēts aizceļot, Jaunzēlandes tautieši tika īpaši piesaistīti karoga godināšanai ar 

ierakstiem vēstījuma grāmatā. 

 

Karoga ceļš turpinājās ar viesošanos Austrālijas gadskārtējās vasaras programmās – Bērnu 

vasaras nometnē „Tērvetē”, 3x3 saietā, Annas Ziedares Vasaras vidusskolā „Dzintaros” un 

Annas Ziedares Vasaras vidusskolas noslēguma sarīkojumā „Tālavā”, Adelaides Latviešu namā. 

„Tērvetē” karogu sveica nometnes saime – 50 nometnieki un viņu ģimenes un labvēļi, kopā ap 

100 cilvēkiem.  

 

3x3 saieta laikā dalībnieki devās izbraukumā uz kādreizējo imigrācijas nometni Bonegillā, kur 

tagad atrodas imigrācijas muzejs. Bonegilla ir vēsturiska vieta daudziem Austrālijas latviešiem, 

kur, sākot ar 1947. gada decembri, Latvijas bēgļi, tika mitināti pēc ierašanās Austrālijā. Starp 

3x3 dalībniekiem bija arī seši Bonegillas nometnes toreizējie iemītnieki – arī 3x3 Austrālijā 

padomes priekšsēdētājs un saieta līdzvadītājs Uldis Ozoliņš. Izbraukums bijušajos iemītniekos 

izraisīja īpašas emocijas un, šķiet, ka muzeja gidiem bija interesanti uzklausīt aculiecinieku 

atmiņas. Par spīti karstajam laikam karoga godināšanu izlēma veikt brīvā dabā, eikalipta paēnā 

uz veco iemītnieku baraku fona – vietā, kur daudzu tūkstošu latviešu pēdas bija ieminuši takas.  

 

Annas Ziedares Vasaras vidusskolā „Dzintaros” karoga godināšanas ievads notika brīvdabas 

baznīcā ar skatu uz mirdzošu jūru. Godināšana turpinājās netālajā pakalniņā, kur vidusskolas 

saime sastājās aplī un karogs tika padots no rokas rokā, dodot ikvienam iespēju pārdomāt 

karoga nozīmi un izjust latvietības spēku. Tālāk karogs viesojās Kanberā, Imanuēla baznīcas 

zālē, kur to godināja Kanberas latviešu organizācija. Sidnejā karogs viesojas „Daugavas 

Vanagu” namā.  

 

Ceļojumu Austrālijā noslēdza karoga uzņemšana Brisbanes Latviešu Tautas namā. Brisbanes 

Latviešu skoliņas vecākie bērni ienesa karogu, stāvēja goda sardzē, kad visi dziedāja „Dievs, 

svētī Latviju”. Visi tika aicināti piedalīties sarunā par Latvijas karoga un latvietības nozīmi katra 

mūsu dzīvē. Interesanti un emocionāli bija dzirdēt gan Austrālijas latviešu pirmās paaudzes 

atmiņas, gan trešās paaudzes šejienes latvietes skatījumu uz latvietību, gan arī zem padomju 

okupācijas auguša cilvēka piedzīvoto. Korim „Baltika”, dziedot „Tev mūžam dzīvot, Latvija” 

un „Karoga dziesma”, oficiāli tika noslēgts karoga ceļojums pirmajā pieturā – Austrālijā. 



 

Vēstījumu grāmata ir papildināta ar 10 vēlējumiem no siltās Austrālijas un šobrīd karogs atrodas 

Kanādā, kur paredzēti kopā 12 dažādi notikumi laika periodā no 18. februāra līdz 22. aprīlim.  

 

„Mēs kā uzņēmums vienmēr iestājamies par latviskām vērtībām un mūsu kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanu. Esam pagodināti piedalīties šī simboliskā notikuma norisē, rūpējoties 

par karoga un vēstījumu grāmatas drošu ceļu apkārt pasaulei pie tautiešiem,” norāda 

apdrošināšanas akciju sabiedrības „BTA Baltic Insurance Company” valdes priekšsēdētājs Jānis 

Lucaus. „Lai arī ticam, ka karoga un vēstījumu grāmatas ceļš būs skaists un bez 

starpgadījumiem, vienmēr ir mierīgāka sirds, ja šādi īpaši priekšmeti, kas noteikti kļūs par 

vēsturisku vērtību, ir apdrošināti.” 

 

Zināms, ka pirmo ierakstu vēstījumu grāmatā izdarīja Latvijas valsts simtgades svinību patrons, 

Valsts prezidents Raimonds Vējonis un jaunieši no Latvijas valsts simtgades Jauniešu rīcības 

komitejas „Svētku rota”. 

 

„Latvijas karoga ceļš” ir Latvijas un ārvalstīs dzīvojošo jauniešu iniciatīva, ideja, kas radās 

2015.gada pasaules jauniešu nometnē „2X2” Ratniekos, kopīgi diskutējot un kaļot plānus par to, 

kā varētu svinēt Latvijas valsts simtgadi, kā to varētu padarīt tuvāku pasaules latviešiem, ko 

kopīgu un simbolisku jaunieši varētu uzdāvināt Latvijai valsts simtgadē.  

 

Īpašo karogu, kas ceļos pie tautiešiem ārvalstīs, smalkvilnā audusi tekstilmāksliniece Dagnija 

Kupča Cēsīs, un šādi karogi ir tikai astoņi. Ceļasomu, kurā vairāku gadu garumā Latvijas karogs 

un vēstījumu grāmata apceļos kontinentus, veidojuši Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina 

nodaļas studenti un pasniedzēji. Vēstījumu grāmatu ādas apstrādes darbnīcā „Balva” darinājušas 

Zanda Cera un Irēna Ikale, paldies arī kaligrāfei Kristiānai Jansonei. 

 

Jauniešu iniciatīvu „Latvijas karoga ceļš” īsteno Latvijas valsts simtgades rīcības komiteja 

„Svētku rota” sadarbībā ar Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju. Galvenie 

sadarbības partneri karoga ceļam ir portāls latviešiem pasaulē Latvieši.com, Pasaules brīvo 

latviešu apvienība, Eiropas latviešu apvienība, Amerikas latviešu jaunatnes apvienība.  
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