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„PBLA savu lomu nav izspēlējusi“
PBLA vadība tiekas ar Ministru prezidentu

Rīga, PBLA pārstāvniecība. Otr-
dien, 19. februārī, Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības un Amerikas Lat-
viešu apvienības vadība tikās tikās ar 
Latvijas jaunizveidotās valdības vadī-
tāju Krišjāni Kariņu, kurš bija izbrī-
vējis stundu laika sarunai tieši pirms 
valdības sēdes.

Ministru prezidents izteica prieku, 
ka saņēmis mantojumā no iepriekšējās 

valdības iestrādes valsts sadarbībai ar 
diasporu un akcentēja jaunā diaspo-
ras likuma nozīmi turpmākajā darbā. 
„Man patīk, ka valsts politika ir vēr-
sta arī uz diasporu. Valsts un valdība 
augstu novērtē PBLA darbu,“ teica 
K. Kariņš, piebilstot, ka viņam, ama-
tu pārņemot, ir bijis prieks redzēt, ka 
valsts līdzekļi tiek piešķirti diasporas 
izglītības sistēmas atbalstam un kultū-

ras pasākumiem. Ministru prezidents 
aicināja PBLA aktīvi iesaistīties un iz-
sekot, lai valsts līdzekļi tiek izmantoti 
lietderīgi un prasmīgi.

PBLA priekšsēde Kristīne Saulī-
te uzsvēra PBLA lomu valsts atbalsta 
administrēšanā izglītībā un kultūrā un 
lūdza, valsts budžetu veidojot, iekļaut 

No kreisās: PBLA izpilddirektors Raits 
Eglītis, PBLA valdes priekšsēde Kristīne 
Saulīte, LR Ministru prezidents Krišjā-
nis Kariņš, PBLA valdes vicepriekš-
sēdis, Amerikas Latviešu apvienības 
valdes priekšsēdis Pēteris Blumbergs, 
PBLA pārstāvniecības vadītājs Jānis 
Andersons.FO
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No 4. februāra Sabiedrības integ-
rācijas fonds (SIF) pieņem projektu 
pieteikumus programmā Atbalsts di-
asporas un Latvijas bērnu kopējām 
nometnēm un Pilsoniskās līdzdalības 
veicināšanas programma diasporas 
NVO darbības atbalstam.

Valsts budžeta programmas At-
balsts diasporas un Latvijas bērnu 
kopējām nometnēm mērķis ir saglabāt 
diasporas saiti ar Latviju un stiprināt 
tās nacionālo identitāti.

Kopējais 2019. gadā programmas 
ietvaros pieejamais finansējums ir 
64 365 eiro no Kultūras ministrijas bu-
džetā iekļautajiem un Sabiedrības in-
tegrācijas fondam piešķirtajiem valsts 
budžeta dotācijas līdzekļiem.

Projektu iesniegumu iesniegšanas 
termiņš ir 2019. gada 5. marts.

Plašāka informācija par konkursu 
un ar to saistītie dokumenti apskatāmi 

mājas lapā www.sif.gov.lv.
Valsts budžeta programmas Pil-

soniskās līdzdalības veicināšanas 
programma diasporas NVO dar-
bības atbalstam mērķis ir saglabāt 
no Latvijas izbraukušo iedzīvotāju 
(turpmāk – diaspora) saiti ar Latvi-
ju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, 
veicināt diasporas pašorganizēšanos, 
kā arī veicināt diasporas pilsonisko 
līdzdalību Latvijas sabiedriski poli-
tiskajā dzīvē.

Kopējais 2019. gada konkursa ie-
tvaros projektiem pieejamais prog-
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Valodas pārbaudījumi un intensīvas vizītes
Šogad latviešu valodas prasmes pārbaudījumus kārtoja 20 cilvēku 

Adelaidē janvāra beigās un feb-
ruāra sākumā uz piecām, vizīšu pie-
pildītām dienām bija ieradušās trīs 
Valsts izglītības satura centra (VISC) 
pārstāves: A. Lazareva,  I. Upeniece 
un B. Mūrniece-Buļeva un LR Izglī-
tības un zinātnes ministrijas pārstāve 
V. Ernstsone.

Šajās dienās viesi apmeklēja Gilles 
Street pamatskolas Intensīvās angļu 
valodas apmācības plūsmu. Viesi ap-
skatīja vienu no labākajām Dienvid-
austrālijas (DA) valsts pamatskolām 
Linden Parkā. Viņas ciemojās vienā 
no DA etniskajām skolām, kurā tiek 
likts valodas kā otrās valodas SACE 
eksāmens, kā arī piedalījās Adelaides 
Latviešu skolas pirmajā dienā un tikās 
ar skolas skolotājiem. Taču svarīgākā 
bija tikšanās DA Etnisko skolu aso-
ciācijā. Šīs vizītes mērķis bija saprast, 
vai nākotnē būtu iespējams, sekmīgi 
nokārtojot Latvijas Republikas akre-
ditēto Valsts valodas prasmes pārbau-
dījumu, iegūt papildu kredītpunktus 
vidusskolas diplomā. Šīs bija pirmā 
līmeņa sarunas un nepieciešamās pa-
pildinformācijas izzināšana, ko VISC 
pārstāvjiem būtu jānodrošina, lai šo 
sarunu virzītu tālāk. Pārējās vizītes 
palīdzēja ministrijas pārstāvjiem labāk 
izprast situāciju valodas apmācības 
stratēģijā Austrālijā. Varu tikai teikt – 
turēsim īkšķus, ka nākotnē Valsts va-
lodas prasmes pārbaudījuma (VVPP) 
apliecība būs noderīga ne tikai Latvijā 
studēt un strādāt gribētājiem, bet arī 
mūsu pašu jauniešiem šeit Austrālijā. 
Tomēr priekšā vēl ir garš process.

Pirms šīm vizītēm Austrālijā 
dažādās pilsētās un vietās tika kār-
tots Latvijas Republikā akreditētais 
valsts valodas prasmes pārbaudījums. 
VVPP notika A. Ziedares Vasaras 
vidusskolā, Adelaidē, Melburnā un 
Sidnejā. Šogad to kārtoja 20 cilvēku. 
Gan pagājušā gadā, gan šogad īpašu 
interesi par šo pārbaudījumu izrādīja 
Austrālijas latviešu skolu bijušie un 
esošie skolotāji. Skolotājiem ir derīgi 
zināt, kas tiek sagaidīts no mūsu jau-
niešiem, liekot šo pārbaudījumu. Daži 
jaunieši kārtoja VVPP, lai pārliecinā-
tos vai viņu latviešu valodas līmenis 
atbilst brauciena Sveiki, Latvija! da-
lībnieku vēlamajam valodas līmenim, 

bet citiem bija atšķirīga motivācija. 
Mūsu vidū ir cilvēki, kas vēlas pār-
celties uz dzīvi Latvijā un ir tādi, kas 
vēlas tur studēt. Lai jums izdodas iz-
baudīt Latviju visā pilnībā!

Domāju, ka vizīte bija abpusēji 
vērtīga. Latviešu skolu skolotāji varēja 
uzzināt par Latvijas Republikas Izglī-
tības un zinātnes ministrijas (LR IZM) 
palīdzības iespējām diasporai. Skolo-
tāji varēja paust savu viedokli, kāda 
palīdzība visvairāk būtu nepiecieša-
ma etniskās mantojuma valodas ap-
guves atbalstam. Savukārt, Latvijas 
pārstāvjiem bija iespēja novērot Dien-
vidaustrālijas izglītības sistēmas da-
žādu skolu iespējas palīdzēt bērniem 
Austrālijā, kuriem valoda nav dzimtā 
valoda, kā arī tikties ar valstisku orga-
nizāciju pārstāvjiem, kas risina līdzī-
gus jautājumus kā VISC un LVA (Lat-
viešu valodas aģentūra), iegūt vērtīgus 
materiālus. Vizīšu laikā radās daudzi 
secinājumi un ieteikumi dažādām or-
ganizācijām Latvijā un Austrālijā, kas 
tika minēti atskaitēs.

LAAJ Skolu nozares vārdā patei-
cos LR IZM par sadarbību un atbal-
stu diasporas nedēļas nogales skolām 
Austrālijā un VISC vadībai par piedā-
vāto iespēju kārtot VVPP tautiešiem 
Austrālijā!

Ļena Rumpe,
LAAJ Skolu nozares vadītāja

Laikrakstam „Latvietis“

No kreisās: Baiba Mūrniece-Buļeva, Ineta Upeniece, Anta Lazareva, Vineta 
Ernstsone pie „Tālavas“.
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rammas finansējums ir 140 080 eiro 
no Kultūras ministrijas budžetā ie-
kļautajiem un Sabiedrības integrāci-
jas fondam piešķirtajiem valsts bu-
džeta dotācijas līdzekļiem. Projektu 
iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 
2019. gada 12. marts. 

Plašāka informācija par konkursu 
un ar to saistītie dokumenti apskatāmi 
mājas lapā www.sif.gov.lv. 

Programmas tiek finansētas no 
Kultūras ministrijas budžetā iekļau-
tajiem un Sabiedrības integrācijas 
fondam piešķirtajiem valsts budžeta 
dotācijas līdzekļiem.

Dace Zariņa-Zviedre,
SIF sabiedrisko attiecību speciāliste

Pieteikties finansējumam 
Turpinājums no 1. lpp.
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No 18. februāra Ār-
lietu ministrijas preses 
sekretāra pienākumus 
pilda Jānis Beķeris.

Līdz šim Jānis Beķe-
ris bija NATO un Eiro-

pas drošības politikas nodaļas vadītājs, 
savukārt no 2015. līdz 2018. gadam 
pildīja vēstnieka vietnieka pienāku-
mus Latvijas vēstniecībā Turcijā, atbil-
dot par Latvijas interešu pārstāvēšanu 
arī Irānā un Irākā. Iepriekš diplomāts 
strādāja Ārlietu ministrijas Drošības 
politikas departamentā.

Pirms iestāšanās diplomātiska-
jā dienestā 2011. gadā Jānis Beķeris 
strādāja Aizsardzības ministrijā ar 
aizsardzības plānošanas un politikas 
jautājumiem, kā arī ir strādājis par 
tulkotāju un skolotāju. Jānim Beķerim 
ir piešķirts augstākais aizsardzības 
ministra apbalvojums Atzinības Goda 
Zīme, kā arī citas nozīmīgas civildie-
nesta atzinības. Diplomātam ir baka-
laura grāds starptautiskajās attiecībās 
un maģistra grāds vēsturē.

Līdzās latviešu valodai J. Beķeris 
pārvalda angļu un krievu valodu.

Līdzšinējais Komunikācijas direk-

cijas vadītājs – preses sekretārs Gints 
Jegermanis turpmāk būs speciālo uz-
devumu vēstnieks Plānošanas grupā.

Ārlietu ministrijas preses sekre-
tārs atbild par ārējo komunikāciju un 
ministrijas oficiālā viedokļa paušanu, 
arī nodrošinot sadarbību ar Latvijas 
un starptautiskajiem medijiem. Preses 
sekretāra komandā ietilpst Ārlietu mi-
nistrijas Komunikācijas grupa.
Preses sekretāra kontaktinformācija:

tālrunis +371 67016171,
mobilais tālrunis +371 28245800,
e–pasts: janis.bekeris@mfa.gov.lv

LR Ārlietu ministrija

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Pagājušā nedēļā, 14. 

februārī, mūžības ceļā 
devās ilggadējā mūsu 
laikraksta Latvietis līdz-
strādniece Gunta Rudzī-
te. Mums viņa ļoti pie-

trūks; mums pietrūks viņas rakstu ar 
objektīvo, precīzo, redzīgo un optimis-
tisko skatījumu. Šīs nedēļas redakcijas 
sleja ir mūsu Atvadu vārdi Guntai.

Mīļā Gunta!
Ir grūti sagatavot atvadu vārdus. 

Mēs iepazināmies rakstiski pirms kā-
diem 11 gadiem, kad kļuvu par laik-
raksta Austrālijas Latvietis redaktoru. 
Tu aprakstīji pasākumus Adelaidē, sū-
tot pa pastu mums savus rakstus, ku-
rus biji rakstījusi ar roku.

Drīz vien saņēmu satrauktu tele-
fona zvanu no Tevis sakarā ar Tava 
uzvārda rakstības pielāgošanu latviešu 
valodas personvārdu rakstības notei-
kumiem. Garā sarunā mierīgi izrunā-
jām šo jautājumu, un nācām pie kom-
promisa, ka Taviem rakstiem turpmāk 
būs paraksts „Gunta R.“

Un tā tapa Gunta R., kura arī tur-
pināja regulāri rakstīt jaundibinātam 
laikrakstam Latvietis. Laika gaitā Tu 
pārgāji no ar roku rakstītiem ziņoju-
miem uz datoru un e-pastiem. Taviem 
rakstiem piederēja vieta laikraksta 
otrajā lappusē – vēl pirms redaktora 
ievadraksta. Tu biji Adelaides hronis-
te – pēc sarīkojuma, koncerta, pasāku-
ma – raksts ienāca redakcijā jau vai nu 
tās pašas dienas vakarā, vai nākamajā 
rītā.

Līdz ar to, tautieši visā pasaulē va-
rēja iepazīties ar notikumiem Adelai-
des latviešu sabiedrībā.

Bieži bija vēstules Mildiņai, bet 
šim vēstulēm nekad neredzējām atbil-
des no pašas Mildiņas.

Sadarbība laikraksta darbā pārau-
ga par personīgo draudzību, un Tu mūs 
uzņēmi savās mājās, kad viesojamies 
Adelaidē. Ar pateicību atceros arī Tavu 
atbalstu Latvijas Okupācijas muzejam, 
starp citu organizējot manu referātu 
Daugavas Vanagu namā Adelaidē.

Es nestāstīšu par tām lietām, par 
kurām adelaidieši vēl labāk zin – arī 
par neskaitāmo rudzu maizes kukulīšu 
cepšanu, par simtiem, simtiem pīrāgu. 
Kur Tu visam tam ņēmi enerģiju?

Kaut arī pēdējos mēnešus zinājām, 
ka ziņa par Tavu aiziešanu mūžībā var 
mūs sasniegt jebkuru dienu, mums 
to ir ļoti grūti pieņemt... Tu pietrūksi 
adelaidiešiem, sevišķi čaklajai un rosī-
gajai Daugavas Vanagu Adelaides sai-
mei, pietrūksi laikraksta Latvietis la-
sītājiem visā pasaulē, pietrūksi mums 
visiem...

Lai Tev vieglas smiltis!
Gunārs Nāgels un Ilze Nāgela

GN

Ārlietu ministrijas preses sekretārs
Turpmāk tas būs Jānis Beķeris

Jānis Beķeris.
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Melburnas Latviešu biedrības
MLS Inc. pilnsapulce

Šī gada pilnsapulce notiks 2019. gada 23. martā, plkst. 12.00, 
Braunšteina istabā, Melburnas Latviešu namā, 3 Dickens Street, Elwood.
Darba kārta:

1. Pilnsapulces atklāšana, sapulces vadības ievēlēšana.
2. 2018. gada pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana (protokolu 

izdalīs pirms pilnsapulces, un to var arī iepriekš saņemt, zvanot MLB 
sekretāra vietniekam Jānim Saltupam – 9853 9142). 

3. Valdes un nozaru ziņojumi.
4. Revīzijas komisijas ziņojums
5. Kasiera ziņojums (ieskaitot Akta 30. punkta 3. apakšpunktu) un nākamā 

gada budžeta pieņemšana.
6. Nākamā gada darba plāna pieņemšana.
7. Nākamā gada, gada maksas un iestāšanās maksas pieņemšana. 
8. Valdes (office holders) vēlēšanas.
9. Dažādi jautājumi un ierosinājumi.

Ir paredzēts, ka valde sastāvēs no 9 personām. Personām, kas vēlās kandidēt uz 
MLS Inc. (MLB) valdes amatiem, rakstiski jāpiesakās pie sekretāra vietnieka Jāņa 
Saltupa: 14 Banool Avenue, Kew, VIC 3101 (ar viena MLB biedra rakstisku 
atbalstu) līdz 2019. gada 16. martam, kā paredzēts mūsu statūtu punktā 23.1. Ja 
vēlaties vēl informāciju, lūdzu zvaniet I. Lainei, telefona nr. – 98761448.
Sakarā ar kvorumu – pilnsapulce notiks, atsaucoties uz MLS Inc. (MLB) statūtu 
14. punktu, kas nosaka pilnsapulces kvorumu. 

MLB valde



4. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2019. gada 22. februārī

Par Ritas piedalīšanos 
un sasniegumiem vec-
meistaru klases peldēšanā 
2016. un 2017. gadā jau 
varēja lasīt laikraksta Lat-
vietis 2017. gada 9. janvā-
ra un 30. maija numuros.

2018. gadā no 2 – 11 novembrim 
Zelta piekrastē notika Pan Pacifika 
vecmeistaru meistarsacīkstes (Pan Pa-
cific Masters Games). Šajās sacīkstēs 
42 sporta veidos no 40 zemēm piedalī-
jās ap 16 000 dalībnieku.

Peldēšanā no 7. līdz 10. novem-
brim piedalījās 567 dalībnieki (275 
sievietes un 292 vīrieši), kas sacentās 
standarta vecuma grupās: no 25 – 29 
gadiem, 30 – 34, ..., un 90 – 94 gadiem.

Reprezentējot savu Port Macqua-
rie vecmeistaru peldēšanas klubu, Rita 
piedalījās 8 peldējumos un 55 – 59 
gadu grupā sasniedza šādus rezultātus:
• 1500 m br. st. 22:29.70 – 5. vieta no 

16 dalībniecēm;
• 200 m br. st. 2:48.37 – 5. vieta no 24 

dalībniecēm;

Melburnas Latvie-
šu vidusskolas (MLV) 
saime atsāka 2019. gada 
darbību 2. februārī. 
Mums ir liels prieks, ka 

ir atgriezušies esošie skolēni un pie-
vienojušies jauni skolēni mūsu pir-
majā MLV klasē. Skolas gads iesācies 
ar varenu skolēnu skaitu – 18 skolēni; 
5 – pirmajā klasē, 8 – otrajā klasē un 
5 – trešajā klasē. Varam lepoties par 
to, ka mūsu skolēnu pulks brīvprātīgi 
mostas agri sestdienas rītos, lai pava-
dīt laiku latviešu skolā viens ar otru 
latviskajā vidē.

Pateicamies mūsu burvīgajiem 
skolotājiem un skolas darbiniekiem, 
kuri ir atkal ziedojuši savas sestdie-
nas, lai veicināt mācības mūsu vidus-
skolā.

Pirmajā skolas dienā skolēni mācī-
jās par Latvijas tenisa spēlētājiem. Tad 
sekoja MLV gadskārtējā Annas Zieda-
res Vasaras Vidusskolas (AZVV) vik-
torīna, kurā uzvarēja Andreja, Jānas 
un Maijas komanda.

Mūsu otrās klases skolēni piedalī-
jās šī gada Melburnas Latviešu bied-
rības (MLB)  Draudzīgā aicinājuma 
sarīkojumā 9. februārī. Viņi sniedza 
stāstījumu par savu 2018. gada Sveika, 
Latvija! Ceļojumu.

Novēlam Jums visiem veiksmīgu 
un sekmīgu skolas gadu!

Ingrīda un Andris Eimaņi,
MLV vadītāji

Laikrakstam „Latvietis“

Melburnas Latviešu vidusskola atsāk mācības
Skolas gads iesācies ar varenu skolēnu skaitu

Melburnas Latviešu vidusskolas klase.
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No kreisās: Roberts Meiberlijs (Maberly), Andrejs Cīrulis, Oskars Eimanis, 
Jāna Rone, Maija Dārziņa, Karmena Drēziņa.
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Rita Svensone izcīna divas bronzas medaļas
2018. gada „Pan Pacifika“ vecmeistaru sporta spēlēs Zelta piekrastē

Rita Svensone. FO
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• 100 m uz krūtīm 1:43.75 – 8. vieta 
no 16 dalībniecēm;

• 200 m uz krūtīm 3:42.54 – 6. vieta 
no 12 dalībniecēm;

• 400 m br. st. 5:40.37 – 3. vieta no 15 
dalībniecēm (bronzas medaļa) un 
ātrākā Austrālijas peldētāja;

• 100 m br. st. 1:18.53 – 5.  vieta no 21 
dalībnieces;

• 50 m uz krūtīm 46.07 – 7. vieta no 
17 dalībniecēm;

• 400 m uz krūtīm 7:41.68 – 3. vieta 
no 10 dalībniecēm (bronzas medaļa) 
un ātrākā Austrālijas peldētāja.

Tāpat kā iepriekšējos gados, tā arī 
2018. gadā, Rita savā vecuma grupā 
vairākos peldējumos ierindojās Aus-
trālijas labāko desmitniekā. 400 m uz 
krūtīm pat ieņemot 3. vietu un 1500 m 
br. st. 5. vietu.

Nav zināms, vai vēl kāds latviešu 
peldētājs/ja Austrālijā piedalās organi-

 
Turpinājums 9. lpp.
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Melburnas Latviešu 
biedrības (MLB) rīko-
tais Draudzīgā aicinā-
juma sarīkojums notika 
sestdien, 9. februārī, 
Melburnas Latviešu 
nama mazajā zālē. Šo-

gad sarīkojums bija īpaši interesants 
un labi apmeklēts. Mazā zāle bija 
skatītāju pilna. Patīkami bija skatītāju 
vidū redzēt daudz jauniešus.

Sarīkojumu ievadīja MLB priekš-
sēde Iveta Laine, pastāstot par Kārli 
Ulmani un viņa aicinājumu ziedot grā-
matas un citus mācību līdzekļus savai 
pirmajai skolai.

MLB ir jauka tradīcija katru sa-
rīkojumu iesākt un nobeigt ar kādu 
dziesmu, atbilstošu sarīkojuma tema-
tam. Šoreiz Draudzīgo aicinājumu ko-
pīgi ievadījām ar tautas dziesmu Teici, 
teici valodiņa. Skanēja vienreizēji.

Parasti Draudzīgajā aicinājumā, 
sekojot tradīcijai, latviešu organizāci-
jas Melburnā ziedo līdzekļus latviešu 
skolām un nometnēm. Tā arī šogad 
tika aicināti ziedotāji pasniegt ziedo-
jumus. MLB savus ziedojumu latviešu 
mācību iestādēm un nometnēm sniedz 
gada beigās. To dara arī citas latviešu 
organizācijas Melburnā. Šī gada zie-
dotāji bija MLOA, Daugavas Vanagu 
Melburnas nodaļa un SKKM. Personī-
gus ziedojumus skolām pasniedza In-
dulis Piksons un Anita Andersone.

Iveta ziņoja, ka mūsu MLB biblio-
tēkas vadītāja Olga Siliņa gada sāku-
mā ir atlūgusies no MLB bibliotēkas 
vadītājas amata. Sekoja pelnīta patei-
cība un apsveikums. MLB pasniedza 
Olgai Siliņai Atzinības rakstu par 
nesavtīgu un ilggadīgu darbu MLB 

bibliotēkā. Iveta, 
izsakot pateicību, 
atzina, ka Siliņas 
kundzes ziedo-
tais laiks, vadot 
MLB bibliotēku, 
nav vārdos ap-
rakstāms. Neskai-
tāmās stundas grā-
matas pārskatot, 
iesienot, pierakstot 
un lasītājus saņe-
mot, kā arī orga-
nizējot darbu bib-
liotēkas palīgiem 
ir tikai daži darbi, 
ko bibliotēkas va-
dītājai ir bijis gadu 
gaitā jāveic. Viņas smaids un palīdzīgā 
roka bibliotēkā pietrūks. Visa Melbur-
nas latviešu sabiedrība ir pateicīga par 
viņas darbu. Tika pasniegtas garas, 
sarkanas rozes un pateicības kartīte no 
bibliotēkas darbiniekiem.

Tad visiem bija iespēja noklausīties 
stāstījumu par Melburnas Latviešu vi-
dusskolas skolēnu ceļojumu uz Latviju 
Sveika, Latvija! Skolēni stāstīja, ka re-
dzējuši interesantas vietas Latvijā, kā 
piemēram Jāņa Raiņa muzeju, Tērveti, 
Gaiziņkalnu, Liepāju, arī citas vietas; 
satikuši latviešu jauniešus un nobeigu-
ši ceļojumu, apmeklējot Latvijas Valsta 
prezidentu Raimondu Vējoni. No stās-
tītā varējām secināt, ka šāds brauciens 
atstāj ļoti svarīgu un vispusīgu iespaidu 
uz jauniešiem. Viņu atmiņās paliks re-
dzētās vietas, dabasskati, satiktie cilvē-
ki, ēdieni, kopējā atmosfēra un iegūtās 
un nostiprinātās latviskās draudzības.

Sarīkojuma otrajā daļā ar muzikā-
lu priekšnesumu mūs iepriecināja divi 
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„Draudzīgais aicinājums“ Melburnā
Pasniedza Olgai Siliņai Atzinības rakstu

No kreisās: Vita Saltupa, Olga Siliņa, Iveta Laine.
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Priekšā, no kreisās: Jānis Kārkliņš, MLB priekšsēde Iveta Laine, Līga Dārziņa, Ni-
kolas Leja-Valette, Jāna Rone, Maija Dārziņa, Karmena Drēziņa un Andrejs Cīrulis. 
Otrajā rindā: Timotijs Leja-Valette, Roberts Meiberlijs (Maberly), Oskars Eimanis.

Sestdien, 9. martā, plkst. 14.00
Melburnas DV mītnē DVMN rīko
pulkveža O. Kalpaka un
Latviešu Leģiona atceri

Referēs Edmunds Smalkais par Kalpaku un 
Briedi. Dziedās kori „Veseris“ un „Daina“.

Sekos pusdienas $20; pieteikties līdz 
6. martam pie Ilzes Ābeles; tālr.: 0394323603

Pirmdienas, 11. marta rītā, plkst. 11.00 
svētbrīdis Fawknera kapsētā

pie pieminekļa,
kur noliksim vaiņagu leģionāriem un ziedus 

nezināmam zaldātam.

jauki brāļi – Timotijs un Nikolas Le-
ja-Valette.  Timotijs spēlēja vijoli un 
Nikolas klavieres. Viņi visus ieprieci-
nāja ne tikai ar virtuozo spēli, bet ar ie-
dvesmu, ar kādu atskaņoja skaņdarbus.

Sarīkojuma noslēgumā MLB 
priekšsēde pateicās visiem klāteso-
šajiem par sarīkojuma apmeklēšanu, 
Melburnas Latviešu vidusskolas sko-
lēniem un skolotājai Līgai  Dārziņai 
par stāstījumu, Nikolas un Timatijam 
par priekšnesumu, Jānim Kārkliņam 
par skaņu režisūru un vēlreiz izteica 
pateicību MLB bibliotēkas ilggadīgai 
vadītajai Olgai Siliņai par darbu. Tad 
kopīgi nodziedājām tautas dziesmu 
Dar man tēvis pastaliņas.

Bija liels prieks, par tik jauku sa-
rīkojumu!

Melburnas Latviešu biedrībai šo-
gad aprit 70 darbības gadi. Esam pa-
teicīgi, ka vēl cītīgi darbojamies mūsu 
sabiedrības labā. Jubilejas sarīkojums 
notiks gada vidū un par to ziņosim 
drīzumā. MLB pilnsapulce notiks 
23. martā  plkst.  12.00  Latviešu 
namā.

Daila Piksone
Laikrakstam „Latvietis“
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Pagājušā gada decembrī KD ie-
tvaros Adelaidē tika rīkotas 47. Aus-
trālijas Latviešu meistarsacīkstes. 
Piedalījās ASK, MLS, Spars un Dau-
gava.

Priekšspēļu rezultāti izveidojās se-
kojoši.

Daugava 58 – ASK 30,
MLS 57 – Spars 48,
Spars 85 – ASK 70,
Daugava 55 – MLS 45,
MLS 37 – ASK 29,
Daugava 67 – Spars 51.
Pēc priekšspēlēm Daugava ar trīs 

un MLS ar divām uzvarām nopelnīja 
tiesības spēlēt finālā.

Puslaikā, gados daudz jaunāki 
un straujāki melburnieši braši turējās 
pret Sidnejas Daugavas rūdītiem ve-
terāniem. Puslaika rezultāts Dauga-
va 25 – MLS 23. Spēli izšķīra Dauga-
vas kapteinis Emīls Dūšelis, iegūstot 
28 punktus. Bet par to vēlāk. Gala re-
zultāts – Daugava 48 – MLS 43.

MLS vienībai ir ļoti spoža nākot-
ne, un tā sagādās pretiniekiem daudz 
galvas sāpes. Ar nepacietību gaidīsim 
vērot MLS progresu turpmākajos ga-
dos.

No Daugavas viedokļa, ņemot 
vērā, ka šoreiz klubs svinēja savu pir-
mo patstāvīgo uzvaru, ir vērts mazliet 
pakavēties pie šī vēsturiskā gadījuma.

Treneris Aivars  Mednis pirmo 
reizi parādīja savu spilgto talantu kā 
spēlētājs 1973. gada meistarsacīkstēs. 
Jaundienvidvelsas apvienotā vienī-
ba tad komplektējās galvenokārt no 
LBK spēlētājiem un pārvarēja ASK. 
Neviens cits spēlētājs nav piedalījies 
vairākās meistarsacīkstēs. 1985. gada 
pirmās Globālās meistarsacīkstēs 
Kalamazoo, ASV Aivars bija priekš-
zīmīgs Austrālijas vienības kapteinis 
un uzturēja augstu spēles līmeni visās 
sacīkstēs.

Un kurš var aizmirst pagājušās 
ALM Melburnā, ka viņš tad 61 gada 
vecumā tika spiests nospēlēt gandrīz 
visu finālu? Izšķirošā spēlē Dauga-
va/Metalurgs pārliecinoši tika galā 
ar Sparu. Tajā spēlē Mednis pierādīja 
savu pieredzi, taktiku un spēles izprat-
ni kā treneris un spēlētājs, viegli ap-
spēlējot pretiniekus.

Kā kontrasts, jaunākais spēlētājs 
bija 17 gadus vecais Raimonds Jaud-
zems, bijušā ASK spēcīgā darba zirga 
Andra dēls. Raimonds jau vairākus 
gadus ir izcēlies ar savu spraigumu, 
ātrumu, bumbas kontroli un neatlai-
dību kā uzbrukumā, tā arī aizsardzī-
bā. Viņa sniegums visās spēlēs bija 
augstvērtīgs un kritisks vienības uz-
varās.

Īsi pirms meistarsacīkstēm dažādu 
iemeslu dēļ pēkšņi vairāki daugavieši 
nebija spējīgi piedalīties. Reinis Me-
denis, kurš šoreiz nebija plānojis būt 

Adelaidē, pēdējā momentā atsaucās uz 
vienības spēlētāja trūkumu. Agri nā-
kamā rītā Reinis steidzīgi sapakoja au-
tomašīnu un brauca dienu un nakti no 
Kanberas uz Adelaidi. Reinis ieradās 
stadionā tikai desmit minūtes pirms 
pirmās spēles sākumu. Viņa neapšau-
bāmais talants, ilggadīgā pieredze un 
pašaizliedzīgā pieeja spēlei, cieši un 
droši saliedēja vienības centienus vi-
sās spēlēs. Reiņa dēli Namējs un Dru-
vis arī piedalījās jauniešu draudzības 
spēlēs.

Reinis minēja, ka viņa nelaiķa 
tēvs, visiem labi pazīstamais un iemī-
ļotais Pēteris, būtu to lepni sagaidījis 
no sava dēla. Brīnišķīgs gadījums Me-
deņu dzimtai!

Kopas ilggadīgais, populārais va-
dītājs, 59 gadus vecais Andris Ander-
sons jau gandrīz desmit gadus kopā ar 
saviem brašiem dēliem Simon un Tim 
ir ļoti sekmīgi spēlējuši Daugavas 
vienībā Centrālkrasta vīriešu pirmās 
divīzijas līgā. Tajā laikā Daugava ir 
bijusi septiņkārtīgi čempioni (piecas 
reizes pēc kārtas). Tas ir viss Andra 
nopelns.

Šoreiz Andris, Simons un Tims 
ieguva apskaužamu vietu ALM vēs-
turē. Tēvs un divi dēli kopā spēlēja 
meistarvienībā! Abi dēli ir vispusīgi 
sportisti. Simons ir bijis ļoti veik-
smīgs regbija futbolists un adminis-
trators. Tims bija daudzsološs kri-
ketists, spēlējot Bankstownas Green 
Shield vienībā. Simons, tā pat kā tēvs, 
ir vienmēr izcēlies ar savu dedzīgo 
aizsardzību. Viņš allaž bijis ar mie-
ru drošsirdīgi paveikt melnos darbus 
vienības labā. Katrai vienībai ir ne-
pieciešams šāds līdzspēlētājs. Ābols 
nekrīt tālu no ābeles!

Tims jau ilgus gadus ir bijis izcils 
centra uzbrucējs ar teicamu uzlēcie-
nu, precīzu metienu un efektīgiem 
braucieniem uz grozu. Laba aizsar-

dzība arī raksturo viņa spēli. Lie-
lisks daugavietis! Tims vairākus ga-
dus sekmīgi spēlēja ar Centrālkrasta 
Krustnešiem Jaundienvidvelsas aug-
stākajā līgā.

Par spīti saviem gadiem, Andris kā 
vienmēr sekmīgi cīnījās, dodot pirma-
jam piecniekam nepieciešamo atpūtu. 
Spēcīga, sportistu ģimene!

Emīls  Dūšelis, kura tēvs Val-
demārs  un viņa onkulis Juris ilgus 
gadus bija Daugavas un LBK stūrak-
meņi, lieku reizi pierādīja, ka pēdējos 
desmit gados ir bijis labākais latviešu 
izcelsmes basketbolists Austrālijā. 
Emīls, kā spēles vadītājs, bija neapšau-
bāmi labākais spēlētājs finālā dominē-
jot ar saviem 28 punktiem.

Tādēļ neizprotami un nepieņema-
mi bija fakts, ka finālā Emīlam nepie-
šķīra nevienu balsi veiksmīgākā spē-
lētāja balsošanā! Nav pirmā reize, ka 
šādas netaisnības ir notikušas! Un ar 
to Emīls, Edmunds Eimanis un Leon 
Spilbergs dalījās Jāņa Riņģa piemiņas 
balvas piešķiršanā. 

Emīls pēc 12 sekmīgi nospēlētiem 
gadiem Jaundienvidvelsas augstākā 
līgā ar Hills Hornets vienību, ir pie-
licis punktu savai pirmās divīzijas 
karjerai. Savā klubā viņš ir bijis ilg-
gadīgs kapteinis, reizēm sezona la-
bākais spēlētājs un ļoti iecienīts pre-
tinieks. 

Man šķiet ka nākotnē Emīlu re-
dzēsim kā dziļidomājošu un sekmīgu 
treneri.

Daugavieši jautrā gaisotnē, sirsnī-
gi svinēja savu vēsturisko uzvaru vec-
gada vakarā kopā ar ģimenes locek-
ļiem un draugiem Adelaides Daugavas 
Vanagu namā.

Uz redzēšanos nākošās ALM sa-
cīkstēs Sidnejā!

Andris Jaunbērziņš
Laikrakstam „Latvietis“

„Daugava“ – ALM basketbola meistari
Sirsnīgi svinēja vēsturisko uzvaru Adelaides Daugavas Vanagu namā

No kreisās: Kapteinis Emīls Dūšelis, Raimonds Jaudzems, treneris Aivars Med-
nis, Simon Andersons, Andris Andersons, Tim Andersons, Reinis Medenis.
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Ārlietu ministrs tiekas ar PBLA pārstāvjiem
Pārrunā „Diasporas likumu“ un citus jautājumus

2019. gada  20.  feb-
ruārī  ārlietu ministrs 
Edgars  Rinkēvičs un 
Ārlietu ministrijas par-
lamentārā sekretāre 
Zanda  Kalniņa-Luka-

ševica tikās ar Pasaules Brīvo latviešu 
apvienības (PBLA) valdes pārstāv-
jiem. Tikšanās laikā ministrs izteica 
pateicību PBLA pārstāvjiem par pa-
stāvīgu atbalstu Latvijas interešu aiz-
stāvībā, īpaši izceļot konsekventu 
atbalstu Latvijas drošības jautājumu 
risināšanā atbilstoši Latvijas ārpoliti-
kas prioritātēm. Tāpat ministrs atzi-
nīgi novērtēja PBLA atbalstu Latvijas 
izglītības un kultūras projektu izstrādē 
un realizēšanā pasaulē.

Puses pārrunāja arī Diasporas 
likuma ieviešanas gaitu. Saskaņā ar 
likumu, Ārlietu ministrija ir kļuvusi 
par diasporas politikas koordinējošo 
iestādi, un šobrīd galvenā prioritāte ir 
Diasporas likumam pakārtoto tiesību 
aktu ieviešana. Ministrs un PBLA pār-
stāvji apmainījās viedokļiem par jaun-
veidojamās Diasporas konsultatīvās 
padomes darbības principiem. PBLA 
valdes pārstāvji informēja, ka viena 
no turpmākajām organizācijas prio-
ritātēm būs atbalsts uzņēmējdarbībai, 

īpaši Latvijas un ASV biznesa struk-
tūru sadarbības veicināšanā un kopīgu 
projektu veidošanā ar akcentu uz Lat-
vijas reģionu iesaisti šajos projektos. 
Šajā kontekstā tika pārrunāta sadar-
bība PBLA rīkotajā Pasaules latviešu 
ekonomikas un inovāciju foruma orga-
nizēšanā Valmierā šā gada novembrī, 
kas vērsts uz diasporas uzņēmēju ie-

saisti Latvijas tautsaimniecībā, kā arī 
šā gada maijā plānotajā ASV–Latvijas 
biznesa konferencē Spotlight Latvia 
Denverā.

Sarunā piedalījās PBLA valdes 
priekšsēde Kristīne Saulīte un Ame-
rikas Latviešu apvienības priekšsēdis 
Pēteris Blumbergs.

LR Ārlietu ministrija

No 2019. gada 11. 
līdz 13. janvārim skau-
ti un gaidas pulcējās 
ziemas nometnē Baltais 
vilks 2019. Šī jau ir 17. 
reize ,kad notiek šāda 
nometne Ložmetējkal-

nā, un tajā pulcējās vairāk nekā 150 
skauti un gaidas no Rīgas, Jūrmalas, 
Ogres, Ogresgala, Tukuma, Ķeguma, 
Valmieras, Kocēniem, Rēzeknes, Bal-
dones un Dobeles, kā arī viesiem no 
Austrālijas un Polijas.

Nometnes priekšnieks, vadītājs 
Nils Klints par nometni saka: „Šogad 
„Baltā vilka“ vadmotīvs ir miers. Ei-
ropas teritorijā, kā arī mūsdienu Lat-
vijas teritorijā, gandrīz nepārtraukti 
ir notikuši dažādi militāri konflikti. Kā 
par mieru cīnījās latviešu strēlnieki, 
ko miers nozīmē mūsdienās un kāda ir 
skautu un gaidu loma miera veicinā-
šanā.“

Vad. N. Klints vēl pastāsta: „Vai-
rāk nekā 100 gadus atpakaļ strēlnieki 
iestājās par savu zemi, šodien skauti 
un gaidas rūda sevi, nometņojot zie-
mas apstākļos. Nometnē jauniešiem ir 
unikāla iespēja dzīvot ziemā trīs die-
nas āra apstākļos, guļot apkurināmās 

teltīs un pašiem rūpējoties par savu 
sadzīvi. Nometnes dalībnieki piedalās 
dažādās nodarbībās ar mērķi apgūt 
jaunas prasmes, un uzzināt ko jaunu 
par Latvijas vēsturi – Ziemassvētku 
kaujām. Nodarbības vada skautu un 
gaidu vadītāji, kā arī viesi no Kanā-
das un Amerikas Savienoto valstu ka-
ravīri.“

12. janvārī notika viesu diena, 

kur bija iespēja redzēt un uzzināt, 
kā skauti un gaidas nometņo, kā arī 
apskatīt vēstures ekspozīciju par Zie-
massvētku kaujām un skautisma vēs-
turi un plkst. 17.30 notika Valgundes 
pagasta svinīgais pasākums, uz kuru 
nometnes dalībnieki gāja lāpu gājie-
nā.

Vad. Maija Šķinķe
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas skauti un gaidas ziemas nometnē 
„Baltais vilks 2019“

Ziemas nometne „Baltais vilks 2019“.
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No kreisās: PBLA izpilddirektors Raits Eglītis, Ārlietu ministrijas parlamentā-
rā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica, PBLA valdes priekšsēdētāja Kristīne 
Saulīte, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, PBLA valdes vicepriekšsēdis, Ame-
rikas latviešu apvienības priekšsēdētājs Pēteris Blumbergs.
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17. janvārī  glezno-
tāja  Biruta  Delle klusi 
nosvinēja savu 75 gadu 
jubileju. Liekas, ka nav 
īstais laiks skaļām urra-
vām un suminājumiem, 
ja neesi vairs tik jauns, kā 
gribētos, un ne tik mun-

drs un kustīgs, kā kārotos dzīvē savi pa-
rādīt. Gleznotājai nav arī tik ietekmīga 
aizmugure, kas šo lielo mūža gadskārtu 
pārvērstu valsts nozīmes notikumā, kā 
tas bija padomju laikos. Tomēr galerija 
Daugava, kura 2013. gadā izdeva ie-
spaidīgu mākslinieces darbu albumu, 
parūpējās un pašā gada sākumā atklāja 
viņas jubilejas izstādi Kurš Olīvu dārzā 
bija lieks… Tajā eksponēti gan vairāki 
senāki darbi, gan pēdējo divu gadu ai-
navas, kas lielos vilcienos ļauj izsekot 
viņas daiļrades attīstības līkni.

Izstādes nosaukums patapināts 
no Birutas Delles 1977. gadā tapušās 
kompozīcijas virsraksta. Apakšējā 
kreisajā stūrī autore ir uzrakstījusi da-
žas pieturzīmes skatītājam ceļā pie šī 
darba. Tās liek nojaust, ka mākslinieci 
iespaidojušas 1940.-1944. gada franču 
Pretošanās kustības dzejnieka Renē 
Šāra (René Char) citētās rindas, no se-
vis piemetinot: nostalģija pēc miera.

Latviešu gleznotāja necenšas attēlot 
kara laika Franciju, viņai konkrētais no-
tikums nav tik svarīgs, kā atmosfēra, tā-
dēļ viņa rāda cilvēkus, kas klīst nezinā-
mā (Olīvu) dārzā un kas, pacēluši sejas 
pret debesīm, meklē risinājumu viņiem 
svarīgām problēmām, piemēram, kā 
šādā situācijā rast brīvību. Biruta Delle 
līdz ar citiem cilvēkiem savulaik tiecās 
pēc garīgas svētlaimes, ko sniedz brīvī-
ba. Tobrīd kā dzejā un mākslā, tā vis-
pār kultūrā ļaudis alka uziet atbildes uz 
daudziem jautājumiem, bet māksliniece 
atrada formu, kā tēlos pateikt sabiedrī-
bas kluso sāpi, neizsaucot varas iestāžu 
pretdarbību. Tiesa gan, viņa netiecās 
doties cilvēkos un izteikt novēroto. Tas 
viņai nebija vajadzīgs: viņa gleznojot 
ļāvās zemapziņai, tām zemstrāvām, 
kas cirkulēja tuvākā un tālākā apkār-
tnē. Savukārt izstāžu apmeklētāji, ja 
arī ne visu saprata, kas attēlots gleznā 
paslēptos zemtekstos, tomēr nojauta vai 
juta ar sesto prātu mākslinieces precīzi 
nenoformulēto. Skatītāji redzēto iztul-
koja, kā katrs vēlējās, glezna patvaļīgai 
interpretācijai deva visdažādākās iespē-
jas, visplašākos ceļus un lielceļus. Tādēļ 
Biruta Delle iemantoja daudzos glez-
niecības cienītājos klusu viņu slēptāko 
domu un vēlmju izteicēju titulu.

Šī slava agrākajās paaudzēs jopro-
jām ir jo spēcīga un fascinējoša, tādēļ 
Birutas Delles gleznu izstādes allaž 
piesaistījušas ļaudis. Kā šķiet, visvai-
rāk pievelk tas noslēpums, kas mīt vi-
ņas darbos. Māksliniece neko nepasaka 
skaidri un tieši. Viņa ieliek savu domu 

Māra Branča skatījums
Dažas pieturzīmes gleznotājas daiļradē

Biruta Delle. „Kurš Olīvu dārzā bija lieks...“ 1977.
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gleznā, ko ne vien-
mēr, pat visbiežāk, 
skatītājs nevar līdz 
galam atklāt. No-
slēpumu pastiprina 
nosacītās figūras, 
kas stāv, iet, kaut 
kur dodas. Tā ir 
sirreāla pasaule, 
kas atklājas mūsu 
priekšā – reāla un 
tomēr paralēla īste-
nībai. Daudzējādā 
ziņā tā ir fantāziju 
zeme, kurā mūs 
gleznotāja ieved. 
Tas radies tādēļ, 
ka viņas glezniecī-
bas skolotājs Ansis 
Stunda iemācīja 
skolnieci sekot da-
bai, taču modeļus Birutai Dellei bija 
grūti dabūt, tādēļ jaunībā izlīdzējās ar 
to, ka taisīja lelles, ko nostādīja nepie-
ciešamās pozās, un gleznoja. Tādējādi 
figurālajās kompozīcijās tēli ir nosacīti, 
atņemot jebkuras individualizācijas pa-
zīmes. Cilvēku figūras kļūst par zīmēm. 
No tā izriet, ka māksliniece runā alego-
rijās, metaforās, veido sirreālas situā-
cijas un stāstus, kas ļauj plašu jo plašu 
interpretācijas spektru.

Pat gleznojot konkrēta cilvēka ģī-
metni, kā tas ir izstādē eksponētajā 
Dubultportretā (2012), nosacītības 
noskaņu uzsver aiz Eižena Valpētera 
muguras iekomponētie lidojošie putni. 
Tie kļuvuši par daudznozīmīgu mājie-

nu, zemtekstu.
Pēdējā laikā figurālās kompozī-

cijas Biruta Delle glezno retāk, vis-
biežāk ainavas. Tomēr gleznotāja 
nedodas plenērā. Parasti koki vai sa-
dzīviskas ainiņas parkā ir noskatītas 
pa logu vai novērotas pastaigājoties. 
Līdz ar to arvien vairāk zūd uztveres 
tiešuma vitalitāte, kas savukārt cieši jo 
cieši saskaras ar sentimentu.

Ceļš no mācekļa gadiem līdz šo-
dienai bijis ārkārtīgi garš un ne rozēm 
klāts. Tas gājis no dabas rūpīga, tonāli 
bagāta attēlojuma, caur klusu dumpī-
gumu līdz mūsdienu rāmam mieram.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“
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Valsts Akadēmiskais koris LAT-
VIJA vasarā ierodas koncertceļojumā, 
piedaloties arī XV Latviešu Dziesmu 
un Deju svētkos Kanādā.

Valsts Akadēmiskais koris LAT-
VIJA tika dibināts 1942. gadā, un ir 
kļuvis par vienu no kora pasaules dār-
gākām pērlēm. Koris savos 77 gados 
ir apceļojis visu pasauli no Ņujorkas 
līdz Singapūrai un uzstājies pasaules 
visprestižākajās koncertzālēs (Ams-
terdamas Concertgebouw, Hamburgas 
Laeiszhalle, Lucernas koncertzālē, 
Montrē (Montreux) Igora Stravinska 
zālē, Ņujorkas Lincoln Center u.c.), 
bet vēl, pirms 2019. gada 5. jūlija, nav 
viesojies Kanādā.

Nu beidzot Kanādas mūzikas mī-
lētāji un koru cienītāji arī varēs bau-
dīt šo brīnumu –VAK piedāvājot savu 
Kanādas debijas koncertu XV Latvie-
šu Dziesmu un Deju svētku ietvaros, 
2019. g. 5. jūlijā, plkst.19.30.

Koris ir seškārtīgs Latvijas Lielās 
mūzikas balvas laureāts (1998, 2000, 
2002, 2009, 2010, 2011), 2003. gada 
Latvijas Republikas Ministru kabineta 
balvas laureāts un 2007. gadā Latvijas 
Kultūras ministrijas gada balvas lau-
reāts.

The New York Times pēc kora Lat-
vija debijas Ņujorkā 2010. g. skaņu 
raksturojis kā izsmalcinātu, skaistu un 
krāšņu.

Tik izcilas vienības Kanādas debi-
jai ir sarunāta Toronto elegantākā un 
skanīgākā koncertzāle Koerner Hall, 
kurā koris klausītājiem piedāvās Bal-
tijas kormūzikas pērles, kā arī Latvi-
jas un Kanādas komponistu darbus. 
Koncertos izskanēs Riharda Dubras, 
Ērika Ešenvalda, Jāņa Kalniņa, Tāli-
valda Ķeniņa, Imanta Ramiņa, Pētera 
Vaska, Vaclovas Augustinas, Arvo 
Perta (Arvo Pärt), Veljo Tormis, Elea-
noras Dalejas, (Eleanor Daley), Morte-
na Lauridsena (Morten Lauridsen) un 
Ērika Vitakra (Eric Whitacre) kompo-
zīcijas.

Bez sava solo koncerta, VAK ir vēl 
citi pienākumi dziesmu svētkos. 4. jū-
lijā koris dziedās Garīgās mūzikas 
koncertā, (Trinity St. Paul’s baznīcā, 
Toronto orķestra Tafelmusik mājvietā), 
kurā sniegs solo posmu (VAK pasūtto 
Jura Ķeniņa Missa Brevis Latviensis 
un Imanta Ramiņa Ave Verum Corpus 
un Ubi Caritas), un piedalīsies garī-
gā kopkorī (repertuārā: Ādolfs Ābe-
le, Viktors Baštiks, Ēriks Ešenvalds, 
Arvīds Purvs, Brigita Ritmane, Ērika 

Yost un Andreja Jurjāna kantāte Tēvi-
jai).

Protams, VAK piebiedrosies līdz 
šim pieteikušamies 800 dziedātājiem 
6. jūlija Kopkora koncertā Dziedam 
visi vienu dziesmu. Ir arī pienākumi 
pirms svētkiem:  3. jūlija koris LAT-
VIJA piedāvās meistarkursus latviešu 
un kanādiešu dziedātājiem, ilggadē-
jā kora mākslinieciskā vadītāja Māra 
Sirmā vadībā, (turpat Trinity St. Paul’s 
baznīcā). Tie Toronto koristi, kuri 
piedzīvoja impromptu meistarklasi 
11. janvārī Kanādas Latviešu centrā, 
Toronto ar Māri Sirmo, jau zina, cik 
fantastisks pārdzīvojums tas būs.

Pēc svētkiem korim atpūtas nav, 
un viņi dodas tūrē uz Otavu piedalī-
ties Music and Beyond festivālā un uz 
Eloru, kur atklās Elora Festival.

Kora debijas koncerttūre Kanādā 
tiek īstenota sadarbībā ar Lauru Adleri 
(The Adlers Agency). Viesošanos Ka-
nādā atbalsta Latvijas Republikas Kul-
tūras ministrija, Latvijas valsts Simt-
gades birojs un XV Latviešu Dziesmu 
un Deju svētki Kanādā.

Īpaši 5. jūlijā maestro Sirmais būs 
stingri nodarbināts: no rīta Kopkora 
koncerta mēģinājums, pēcpusdienā 
viņš diriģēs Kanādas Nacionālās ope-
ras izcilo orķestri (members of the Ca-
nadian Opera Company Orchestra), 
Jāņa Kalniņa, Tālivalža Ķeniņa, Jāņa 
Mediņa un Lolitas Ritmanes skaņ-
darbos (arī Koerner Hall) un vakarā 
Valsts kora koncerts. (Pirms koncer-
tiem, protams, mēģinājumi ar abām 
vienībām.)

Biļetes abiem koncertiem 5. jūlijā 
vēl ir pieejamas (ar atlaidi līdz 1. mar-
tam). Pērkot uz abiem koncertiem, ir 
vēl lielāka atlaide! Tiem, kuriem rūp, 
kur atrast vakariņas starp koncertiem, 
rīkotāji gādās, ka tās būs pieejamas 
uz vietas; par to ziņos svētku mājas 
lapā www.latviansongfest.com, kur arī 
atrodas plašāka informācija par svēt-
kiem un var pasūtīt biļetes uz visiem 
sarīkojumiem.

Juris Ķeniņš
Pirmpublicējums laikrakstā 

„Latvija Amerikā“

XV Latviešu Dziesmu un Deju svētki Kanādā
Viena no pasaules dārgākajām koru pērlēm beidzot arī Kanādā

Valsts Akadēmiskais koris LATVIJA. Centrā diriģents Māris Sirmais.
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zētās vecmeistaru sacīkstēs. Visā Aus-
trālijā ir ap 200 reģistrētu vecmeistaru 

peldēšanas klubu.
Savā laikā Sidnejā rīkotās latvie-

šu peldēšanas sacīkstēs, kurās gan 
piedalījās arī daži kādreiz izcili pel-
dētāji. Tie tagad varētu turpināt savas 

gaitas vecmeistaru klasē, bet šķiet, ka 
gadskārtējās latviešu meistarsacīkstes 
bija vienīgās, kurās viņi piedalījās.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Rita Svensone izcīna...
Turpinājums no 4. lpp.
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Latviešu koris dzied Korejā
Emīla Dārziņa jauktais koris ved Latvijas simtgades muzikālos sveicienus

2018. gada nogalē, novembra mē-
nesī, kad visā Latvijā valsts simtgades 
svētkus atzīmēja pie svinīgi klātiem 
galdiem un vērojot salūtu TV ekrānos, 
vai noskatoties to klātienē Rīgā, Emīla 
Dārziņa jauktais koris devās uz Kore-
ju, Seulu. Kora mērķis un misija ir po-
pularizēt mūsu valsts vienu no skais-
tākajām kultūras sastāvdaļām – latvju 
dziesmu kora izpildījumā.

Ar Latvijas Republikas vēstnie-
cības Korejas Republikā atbalstu, 
Emīla Dārziņa jauktajam korim bija 
iespēja izpildīt vairākus koncertus 
Seulā un tās apkārtnē, tādējādi ie-
pazīstinot korejiešus ar Latvijas kor-
mūziku. Ne viens vien koncertu ap-
meklētājs atzina, ka nu ir saprotams, 
kādēļ Latvija ir tik ļoti izslavēta kā 
dziedošā tauta, jo mūsu izpildījums 
esot apbūris ar dzidro un tīro skanē-
jumu, ar spēcīgajām emocionālajām 
vibrācijām, kas skārušas līdz pat 
sirds dziļumiem.

Pirmais Emīla Dārziņa jauktā kora 
tūres koncerts notika 15. novembrī 
Pjontekas Universitātē, kur bija iespēja 
arī dziedāt kopā ar Pjontekas Madrigal 
Singers. Lieliskā kopā dziedāšana pie-
rādīja, ka mūzikas valodai nav šķērš-
ļu, tā vieno cilvēkus un veido kultūras 
attiecības.

Savukārt 16. novembrī korim bija 
iespēja piedalīties Latvijas vēstniecī-
bas Korejas Republikā rīkotajā Latvi-
jas Valsts simtgades pieņemšanā, kuru 
ar savu klātbūtni pagodināja vairāk 
nekā 500 Latvijas draugu un sadarbī-
bas partneru. Šis notikums bija līdz 
šim vērienīgākais vēstniecības rīko-
tais pasākums Korejas Republikā, kā 
arī tika augsti novērtēts no sadarbības 
partneru un viesu puses. Kora saga-
tavotais pārsteigums – dziesmas Rīga 
dimd izpildījums flash mob veidā, esot 
viesu vidū, radīja sajūsmu un prieku 
skatītājos.

Turpmākajās dienās bija vairāki 
koncerti, viens no tiem Korejas Na-

cionālajā muzejā, kā arī sadraudzības 
koncerts ar Korejas starptautisko kori 
CAMARATA.

Latvijas simtgades svinībās 
18. novembrī latviešu tautas mūzi-
ka, Emīla Dārziņa jauktā kora izpil-
dījumā, ar lepnumu pārskanēja tālu 
pāri Seulai no pasaules 6. augstākās 
celtnes Lotte World Tower 118. stāva 
stikla skatu laukuma. Skatu tornis, 
kas slejas 555 m augstumā, ir iekļauts 
Ginesa Pasaules rekorda grāmatā 
kā augstceltne ar visaugstāko stikla 
skatu platformu. Uzstāšanās tik lie-
lā augstumā svinībām piešķīra īpašu 
asumiņu, sniedzot neaizmirstamas 
sajūtas gan klātesošajiem apmeklētā-
jiem, gan pašiem koristiem. Jāatzīmē 
arī fakts, ka šis bija pirmais muzikā-
lais pasākums, kāds jebkad ir noticis 
uz šīs platformas kopš torņa atklāša-
nas 2016. gadā.

Savukārt, savu kulmināciju simt-
gades muzikālās svinības sasniedza 
Šinčonas evaņģēliski luteriskajā baz-
nīcā, kurā Emīla Dārziņa jauktais 
koris kopā ar Seulas Teoloģiskās uni-
versitātes kori Capella sniedza īpaši 
svinīgu koncertu par godu Latvijas 
dzimšanas dienai.

Koris izsaka Latvijas vēstniecībai 
lielu paldies par sniegto atbalstu brau-
ciena organizēšanā! Īpašu pateicību 
izsakām personīgi vēstniekam Pēte-
rim Vaivaram un viņa dzīvesbiedrei 
Rinai Okumurai-Vaivarai,  kā arī 
Līgai  Tarvidei par sirsnīgo kora uz-
ņemšanu!
Nedaudz par Emīla Dārziņa 
jaukto kori

Koris nosaukts izcilā latviešu 
komponista Emīla Dārziņa vārdā. Tas 
atskaņo dažāda žanra kormūziku, sā-
kot ar latviešu tautas dziesmām, baro-
ka mūziku, līdz pat 21. gadsimta kom-
ponistu darbiem, kas nereti ir speciāli 
rakstīti tieši Emīla Dārziņa jauktajam 
korim. Koris dibināts 2003. gadā, un 

tas ir amatieru kolektīvs, kurā dzied 
dažādu profesiju pārstāvji. Ikviena 
dziedātāja un kora mākslinieciskā sa-
stāva prioritāte ir kvalitatīva muzicē-
šana.

Koris regulāri koncertē gan Latvi-
jā, gan ārvalstīs, kā arī piedalās aug-
sta līmeņa starptautiskos konkursos. 
Emīla Dārziņa jauktais koris ir Lat-
vijas 10 labāko koru vidū un guvis 
panākumus un atzinību augta līme-
ņa koru konkursos, kā Pasaules koru 
olimpiādē Rīgā (2014), Špitālā, Aus-
trijā (2015), Tolosā, Spānijā (2016), 
Marktoberdorfā, Vācijā (2017), Jūr-
malā (2017) un citur.

Sadarbojoties ar komponistiem, 
solistiem, mūziķu apvienībām, Latvi-
jas Nacionālo teātri un citām kultūras 
organizācijām, koris regulāri pieda-
lās dažādos kultūras pasākumos un 
koncertos, festivālos un teātra izrā-
dēs. Īpašs pagodinājums korim bija, 
pēc Latvijas Republikas vēstniecības 
Dienvidkorejā ielūguma, Latvijas 
simtgadi ar koncerttūri svinēt Seulā, 
Dienvidkorejā (2018).

Kora mākslinieciskā vadītāja 
Nora Kalniņa ieguvusi Latvijas Mū-
zikas akadēmijas bakalaura un ma-
ģistra grādu kora diriģēšanā. Meis-
tarklasēs specializējusies dziedāšanā 
ansambļos un senajā mūzikā. Nora ir 
viena no vokālās grupas Latvian Vo-
ices dibinātājām un bijusi ilggadēja 
tās dalībniece. Darbojusies kā kora 
māksliniece kamerkorī Ave Sol, kā 
arī jauniešu korī Kamēr… un Valsts 
Akadēmiskajā korī Latvija diriģenta 
Māra Sirmā vadībā. Tāpat aktīvi kon-
certē projektos Eiropā profesionālo 
koru sastāvos.

2. Starptautiskajā Baltijas jūras 
koru konkursā Jūrmalā, Latvijā Nora 
Kalniņa ieguva labākā diriģenta titulu 
(2017).

Ieva Briede
Laikrakstam „Latvietis“

Emīla Dārziņa jauktais koris Korejā; diriģē Nora Kalniņa.
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Atnāk pie ma-
nis 11. februārī nu jau 
2019. gadā un tikai par 
to, ka ir mazliet aizka-
vējusies, atnes man trīs 
brīnišķīgas lašu krāsas 
rozes. Tās tūlīt ielieku 
vāzē, ko atstāju turpat 

uz galda mūsu priekšā un mēs sākam 
savu darbu. Kā parast šie trimdas bēr-
nu bērni vienmēr, arī viņa ir steigā un 
sāk savu stāstu:

„Mana māte bija rīdziniece, viņa 
dzīvoja un jau Rīgā studēja un sāka 
arī strādāt par vācu valodas skolotāju. 
Mans vectēvs bija Miķelis Hartmanis 
un Rīgā bija būvuzņēmējs. Mans tēvs 
bija Jānis Ozols un bija dzimis Taure-
nē. Viņš arī bija atbraucis uz Rīgu, mā-
cījās tautsaimniecību un tika iesaukts 
leģionā. Ar leģionu viņš nokļuva Vā-
cijā un Beļģijā bija gūsta nometnē. 
Bet viņi bija precējušies jau Latvijā 
1941. gadā.

Viņš, tāpat kā mana mamma, caur 
Vāciju nonāca Amerikā un Milvokos, 
kur 1953. gadā piedzimu es. Tur es 
patiešām tiku latviski audzināta un 
izgāju visas latviskās skolas, kas bija 
Milvokos; dejoju tautas dejas, piedalī-
jos latviešu vasaras nometnēs, pēc tam 
2x2 nometnēs, Rietumu Mčigānas va-
lodas kursos un visur, kur man tas bija 
pieejams. Es biju vienīgais bērns, tātad 
mājās mēs runājām tikai latviski; man 
nebija māsas un brāļi, ar ko draudzē-
ties; ar amerikāņu bērniem. Es uzau-
gu ar saviem vecvecākiem, jo vecāki 
strādāja. Sākumā tas bija tikai vectēvs, 
kas man mācīja latviski rakstīti un la-
sīt, bet vēlāk, kad vecmāte bija no Sibī-
rijas 1955. gadā atbraukusi uz Latviju, 
1960. gadā viņa tika uz Ameriku. Tad 
no 7 gadu vecuma arī viņa mani audzi-
nāja. Viņai bija man daudz ko stāstīt 
par Sibīriju. Es uzaugu ar viņas vecā-
ku stāstiem.

Psiholoģiju es izstudēju jau Ame-
rikā un sāku tur arī strādāt. Sākotnēji 
studēju Viskonsinas Universitātē Ma-
disonā, pēc tam maģistra grādu dabūju 
Harvardas Universitātē – Kembridžā 
Masačūsetā. Es turpināju vēl studēt, 
un man ir vēl viens maģistra grāds no 
Ņujorkas Kolumbijas Universitātes, 
bet doktora grāds man ir no Ņujorkas 
Pilsētas universitātes. Tā kādu laiku 
dzīvoju Ņujorkā, tur apprecējos ar 
Andreju Sebri un tur arī sāku strādāt 
savā profesijā, sākumā tas bija Mount 
Sinai slimnīcā un vēlāk vienā slimnīcā 
Longailendā.

Kad Latvija atguva savu brīvību, 
tas gan bija mans vīrs, mākslinieks, 
vairāk tāds romantiķis nekā es, un tā 
noteikti bija viņa doma, ka mums jā-
brauc uz Latviju dzīvot. Sākotnēji mēs 
1994. gadā atbraucām ar to domu, ka 
paliksim te vienu gadu. Bet... man pie-

dāvāja darbu šeit 
Latvijas Universi-
tātē, un es sāku tur 
strādāt. Tur psiho-
loģija bija tāda kā 
jauna nozare, un 
man bija ārkārtīgi 
laba iespēja pa-
līdzēt to attīstīt. 
Tādēļ es arvien vēl 
strādāju Latvijas 
Universitātē. Tādā 
veidā man tas pa-
redzētais viens 
gads ir izvērties 
jau par divdesmit 
piekto. Diemžēl, 
man arī tūlīt ir jā-
steidzas turpu, jo 
drīz sāksies lekci-
jas.

Latvijas Universitātē psiholoģijas 
fakultāte ir tāda lielāka vienība, bet 
mēs esam psiholoģijas nozare tajā fa-
kultātē, un tur es jūtos, ka tiešām esmu 
savu pienesumu devusi, jo tur es 8 
gadus biju nozares vadītāja un tagad 
esmu profesore. Tagad galvenokārt 
mācu maģistratūras studentus un dok-
torantus. Vadu viņiem pētnieciskos 
darbus, mācu viņiem psiholoģisko no-
vērtēšanu izpēti un daudz ko citu.

Mans mērķis arī bija tā kā dalī-
ties ar savu pieredzi, kas man bija no 
Amerikas, jo tur man bija bijuši ļoti 
augstas kvalitātes profesori un psiho-
loģijas mentori, kuri mācīja mani. No 
tā, ko es visu no viņiem ieguvu, es arī 
cenšos vēl arvien dalīties ar maniem 
studentiem, ar maniem kolēģiem, ar 
maniem jaunajiem kolēģiem. Tie, kas 
agrāk bija mani studenti, tagad ir jau 
mani kolēģi.

Es vēroju, ka tie, kas tagad studē 
doktorantūrā, parasti ir jau tādi nopiet-
ni, zina, ko viņi grib, ir izvēlējušies 
doktorantūru, jo viņi patiešām grib ie-
guldīt savu laiku un enerģiju tajā stu-
diju un pētniecības procesā. Tie, kas 
ir maģistratūrā, ir ļoti dažādi; daži ir 
tiešām ļoti, ļoti labi studenti, tad ir arī 
tādi, kas ir tādi varbūt drusku slinkāki 
vai īsti vēl nav gatavi pilnībā atdoties 
šai profesijai.

Diemžēl, man jāsaka, ka, lai gan 
esam izskolojuši diezgan daudzus psi-
hologus pa šiem gadiem, bet tādus īsti 
kvalitatīvus psihologus mums Latvijā 
vēl vajag gan. Sākumā mums te bija 
arī kādi privāti institūti, kas gatavoja 
psihologus dažādos līmeņos un arī no 
Latvijas Universitātes ne visi ir tajā 
augstākajā līmenī, un tāpēc tos aug-
stākā līmeņa psihologus vēl vajadzēs 
diezgan ilgi.

Latvijā man patīk dzīvot, un daudz 
kas te patīk; patīk Latvijas daba, ļoti 
patīk izbraukt ārpus Rīgas, patīk Lat-
vijas kultūra, patīk daudzi mani draugi 

un kolēģi. Te ir ļoti daudz kā vērtīga. 
Bet sākumā man it sevišķi nepatika 
tās tumšās ziemas dienas un ļoti, ļoti 
garās naktis, tagad gan pie tā jau esmu 
kaut cik pieradusi.

Otra lieta, kas mani traucēja, bija 
tas, ka ar kolēģiem, kas bija uzaugu-
ši un izglītojušies padomju laikā, man 
bieži bija grūti izprast, ko viņi mēģina 
izteikt. Par piemēru, ja es viņiem pra-
sīju, vai viņi būtu ar mieru, ka viņiem 
uzsaucu kafiju, viņi to noraidīja, bet tā, 
ka es nekad nebiju droša, ka tas tiešām 
tā ir, un vai man nevajadzētu piedāvāt 
vēlreiz. Es nebiju pārliecināta, ka viņi 
vienmēr saka to, ko tiešām domā. Ka-
mēr es to sapratu, man pagāja laiks. 
Iespējams arī, ka viņi ir nedaudz mai-
nījušies, un tagad mēs saprotamies la-
bāk.

Tagad esmu priecīga, ka mums 
beidzot ir valdība; man patīk, ka to ta-
gad vada Kariņš, un es tiesām ceru, ka 
viņiem izdosies.“

Tad viņa paskatās pulkstenī un 
iesaucas, ka viņai jau būtu vajadzē-
jis būt universitātē, bet es vēl paspēju 
noskaidrot, ka viņas vīrs Andrejs Se-
bris ir dzimis Vācijā, Amerikā ir bijis 
mākslinieks un tagad Latvijā sirsnīgi 
kopj savu senču mežus.

Kopš man nav gadījies šai grāma-
tai parunāties ne ar vienu mākslinie-
ku, vēl, viņai jau zābakus kājās velkot, 
pierakstu viņas vīra telefonu un ceru, 
ka nu varēšu parunāties arī ar vienu no 
tās profesijas. Tomēr žēl, ka ar profe-
sori intervija iznāca tik īsa, bet tagad 
es saprotu, kāpēc man tik ilgi gāja 
viņu vispār satikt. Viņa tiešām vien-
mēr Latvijā ir bijusi un vēl arvien ir 
ļoti aizņemta. Saprotams, ka, gandrīz 
tāpat kā daudzi no šiem trimdas bēr-
niem, viņa Latvijas labā ir darījusi ļoti 
daudz, un man bija liels gandarījums 
ar viņu iepazīties.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas bērni un mazbērni Latvijā (40)
Trimdas bērnu bērns – Sandra Sebre

Sandra Sebre.
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Vai zinām par 
mūsu brašajiem tautie-
šiem – Kārli  Bardeli 
un Gintu  Barkovski, 
kas 2016. gadā šķērsoja 
Atlantijas okeānu airu 
laivā nepilnu piecu mē-

nešu laikā – bez motora, burām un bez 
pavadošā transporta? Protams, ka zi-
nām! Tāpēc, cienījamie lasītāji, pirms 
tālākā stāstījuma, atsvaidzināsim tikai 
dažus faktus.

Garajam ceļam (pavisam 8350 km) 
starts bija no Namībijas – Āfrikas kras-
tiem 4. maijā, un finišs Rio das Ostras, 
Brazīlijas krastā 23. septembrī. Šādam 
veikumam piemīt pasaules mēroga ie-
vērība, un tas uzskatāms par izcilu 
sasniegumu mūsdienu ekstrēmo sportu 
veidos. Šodien mazāk cilvēku ir šķērso-
juši Atlantijas okeānu airu laivā, nekā 
uzkāpuši uz Everesta vai staigājuši pa 
Mēness virsmu. Mēs varam pamatoti 
lepoties ar savu tautiešu veikumu, kā 
arī – Latvijas vārds tiek nests Pasaulē!

Tad, lūk, pērn – 2018. gada 14. jū-
lijā, sestdienā – Kārlis Bardelis, bijušā 
divnieka komandas kapteinis, viens 
pats ir startējis no Dienvidamerikas 
pilsētas Limas (Peru) – tai pašā airu 
laivā Linda, šoreiz dodamies Klusajā 
okeānā – ar nolūku mērot DIVREIZ 
garāku distanci par Atlantiju! Priekšā 
15 500 km garais ceļš ar mērķi sas-
niegt Austrālijas krastus, Kērnsu – 
2019. gada  septembrī  vai  oktobrī. 
Kārlis airē laivu bez motora, burām 
un bez pavadošā transporta. Pavadīts 
ar fanfarām, viņš emocionāli atvadījās 
īsajā, bet izteiksmīgajā video klipā, 
kur vienā pusē redzams Limas krasts, 
bet otrā – pavīd skatam neaptveramās 
Klusā okeāna zilās tāles...

Liktenis iegrozījies tā, ka Kārlim 
milzu ceļš jāveic vienam, kaut arī 
sākotnējā iecere bijusi pavisam cita. 
Un, proti, gada sākumā viņš kopā ar 
draudzeni Lindu Zuzi (kā vārdā mīļi 
nosaukta Kārļa un Ginta okeāna laiva), 
braucot ar tandēmriteni bija šķērsojuši 
visu Dienvidamerikas kontinentu no 
Brazīlijas Rio das Ostras līdz Limai 
Peru, mērojot distanci 5430 km.

Bija nodoms tandēmā turpināt ce-
ļojumu, dodoties pāri Klusajam oke-
ānam. Intervijās pagaidām nav atro-
dami plašāki komentāri, kāpēc iecere 
pēdējā brīdī mainījusies, bet airēšanas 
komanda noformējās kā vienpersonīga.

Mazliet atskatoties: Rio Das Ostras 
bija finiša vieta Kārļa Bardeļa un Gin-
ta Barkovska kopīgajam ceļojumam 
2016. gadā, airu laivā šķērsojot Atlan-
tiju. Pēc tam laiva tika nogādāta Peru 
un sagatavota nākamajam brauciena 
posmam. Starts Limā un plānotais fi-
nišs Austrālijas krastos – Kērnsā. Pa-
redzētā ceļojuma distance – vismaz 
15 500 km ar septiņām pieturvietām – 
provīzijas papildinājumam. Pirmais 
posms bija arī tas garākais – no Limas 
līdz Hiva Oa salai Franču Polinēzijā, 
ko nācās veikt sešos mēnešos – no 
jūlija līdz janvārim. Tur īsa atpūta, 
pārlaižot vētru sezonu no janvāra līdz 
februārim; tad turpinājums.

Jāpiebilst, šī viena posma garums 
pielīdzināms gandrīz visai Atlantijas 
okeānā veiktai distancei taisnā līnijā, 
ko puiši veica, airējot divatā! Airēša-
nas tehnika viņiem bija – pārmaiņus 
katram divas stundas, tā nodrošinot 
nepārtrauktu laivas kustību gan dienā, 
gan naktī. Tagad Kārlim bija jāmaina 
grafiku, airējot visu dienu ar nelielām 
pauzēm, bet naktī guļot un cerot, ka 
straumes nes vēlamā virzienā. Apbrī-
nojamā un arī nesaprotamā kārtā Kār-
ļa laivai ātrums un progress gandrīz 
līdzinās tam, ko toreiz izdevās sas-
niegt pa abiem! Uz interaktīvās kartes 
varam sekot viņa laivas kustībai, kur 
līkumotā līnija iezīmē veikto gabalu 
un koordinātes uzrāda atrašanās vietu.

Uz Radio SWH varam klausīties in-
tervijas ar Kārli reizi nedēļā, kas iespē-
jams pateicoties satellītkomunikācijas 
aparatūrai. Tāpat kā braucienā pāri At-
lantijai; arī tagad ir līdzi paņemti pārti-
kas krājumi un svaiga ūdens rezerves, 
kā arī ūdensatsāļotājs, navigācijas ins-
trumenti, izplētņenkurs un arī radars, 
kas ir obligātais drošības minimums 
priekš visiem starptautiskajos ūdeņos.

Atlantijas okeāna šķērsošana, pro-
tams, ir devusi lielu pieredzi, bet cik tā 
spēj aizstāt komandas biedra iztrūku-
mu? Piemēram, laiva ir reizēm jātīra no 

ārpuses, jo tā apaug ar gliemjiem un da-
žādiem ūdens augiem, kas stipri brem-
zē. Veikt to divatā bija puslīdz droši, jo 
viens tad paliek laivā un pieskata visu 
pasākumu. Kā tagad Kārlis to izdara 
vienatnē? Tāpat veselības izaicinājumi, 
ar ko puiši sadūrās, bija ievērojami, un 
lielu atbalstu tādos apstākļos tie varē-
ja sniegt viens otram. Neraugoties uz 
to, ka iepriekšējais ceļojums ir dāvājis 
vērtīgo pieredzi, tomēr solo pasākums 
var piešķirt jaunus izaicinājumus, ar ko 
tikai drošsirdis un par saviem spēkiem 
pārliecinātais var sekmīgi cīnīties. 
Kārlim Bardelim ceļotāja/dēkaiņa gars 
ir bijis vienmēr. Tāpēc mūsu slavenais 
tautietis, gan būdams ar visu vajadzīgo 
nodrošināts, gan arī vējā un viļņos no-
rūdīts, ir nešaubīgs savā apņēmībā.

Dažus vārdus par ceļinieku
Kārlis Bardelis ar ceļošanu un 

ekstremāliem sporta veidiem ir no-
darbojies jau agrāk. Pirms dažiem ga-
diem rudenī 60 dienu laikā ar apvidus 
skrituļslidām viņš veica 6247 km garu 
distanci no Nordkapa Norvēģijā līdz 
Gibraltāram Spānijā, šķērsojot deviņas 
valstis un uzstādot Ginesa pasaules 
rekordu. Savukārt citā maršrutā – 17 
dienās ar velosipēdu Kārlis pievārēja 
2840 km garu distanci, mērojot ceļu 
no Rīgas līdz Sočiem. Kā arī – 22 
dienu ilgā gājienā/slēpojumā šķērsoja 
Polāro loku pāri Somijai. Un, protams, 
2016. gadā slavenais jūrasbrauciens 
pāri Atlantijas okeānam, ko gandrīz 5 
mēnešu laikā Kārlis veica kopā ar Gin-
tu Barkovski. Un visbeidzot – ievēro-
jamais ceļojums ar tandēmriteni cauri 
visam Dienvidamerikas kontinentam 
kopā ar draudzeni Lindu Zuzi. Kārļa 
mājas lapa saucas Bored of Borders, 
un viņa dzīvesveids, šķiet apstiprina šo 
visai pretenciozo nosaukumu. Drau-
dzene Linda ir pavadījusi un sagaidī-
jusi Kārli arī viņa iepriekšējās gaitās.

Ar airiem pāri Klusajam okeānam
Vēlam ceļiniekam labu ceļavēju!

 
Turpinājums 13. lpp.

Sasniedzot finišu – Gints Barkovskis un Kārlis Bardelis.
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Runājot par okeāna airu laivu
Tā ir airu laiva, kas speciāli gata-

vota okeāna airēšanai un principā ir 
jauna industrija (oceanrowing angl.), 
un var teikt – jauns sporta veids, kas 
top arvien populārāks.

Laiva konstruēta atbilstoši – tā 
vajadzības gadījumā hermetiski no-
slēdzas. Tai ir trīs daļas – vaļējā vidus-
daļa airēšanai un divas noslēdzamās 
kabīnes abos galos, no kurām lielākā ir 
dzīvojamā kajīte, mazākā – noliktava.

Uz borta atrodas saules baterijas, 
kas baro elektroiekārtas, kā satellītte-
lefonu un GPS. Tāpēc uz interaktīvās 
kartes ir redzama tās atrašanās vieta ar 
dažu stundu pietuvinājumu.

Jau pirms brauciena pāri Atlantijas 
okeānam Kārlis un Gints bija daudz-
kārt izteikušies, ka kaut arī šāda ceļo-
juma fiziskais mērķis bija Riodežane-
iro, tomēr abiem tas nozīmēja kaut ko 
neaprakstāmi daudz vairāk. Var teikt – 
tas ir garīgs vingrinājums, kas aplieci-
na, ka cilvēka spēkos ir ļoti daudz.

Tas pats ir sakāms tagad, dodoties 
airu laivā un vienatnē pāri Klusajam 
okeānam uz Kērnsu, Austrālijas kras-
tiem.

Ir sasniegta Franču Polinēzija
Okeāna airu laivā Linda Kārlis 

Bardelis ir sasniedzis Franču Polinē-
ziju 2018. gada 1. decembrī un, veik-
smīgi pievārēdams piekrastes viļņus, 
izkāpis pirmajā pieturvietā uz Hiva Oa 
salas, lai pārlaistu vētru sezonu. Pēc 
neilgas atpūtas, Kārlis, spēka pilns, 
dosies tālāk iecerētajā virzienā.

Ap 7000 km veiktais maršruts ir 
tas pats, ko 1947. gadā mēroja arī sla-
venais norvēģu jūrasbraucējs Tūrs 
Heijerdāls ar savu komandu Kon Tiki 
papirusu laivā. Atšķirībā no Kārļa, 
viņš bija biedru pulkā, un buru laivu 
dzina Klusā okeāna siltie vēji. Tūrs 
Heijerdāls sekmīgi sasniedza sava ce-
ļojuma galamērķi – Franču Polinēziju.

Hiva Oa Franču Polinēzijā salas 
krāšņums apbur katru ceļotāju ar sa-
viem brīnumiem. Jāpiemin arī fakts, 
ka uz šīs salas pēdējais zināmais cil-
vēkēdājs (kanibāls) esot dzīvojis sa-
mērā nesen, tikai pirms kādiem 70 ga-
diem. Kopš tā laika kanibālisms esot 
ticis izskausts. Tomēr, kad iknedēļas 
interviju vadītājs pēc Kārļa sekmīgās 
izsēšanās viņu neparasti ilgi nevarēja 
sazvanīt, tad radio ļaudis jokodamies 
sāka bažīties, vai neraugoties uz visu, 
ceļotājs tomēr nav apēsts. Bet, kad viņa 
satellītklausuli beidzot pacēla kāds 
spalvains salenieks, tas zināja teikt, 
ka Kārlis jūtoties labi un esot izgājis 
pa savām darīšanām. Pēc atkārtotiem 
zvaniem izdevās mūsu dārgo tautieti 
dabūt pie klausules, kur tad atskanēja 
viņa priecīgā balss.

„KRASTS! Es apgūlos uz zemes. 
Man atnesa ūdeni ar citrona gabali-

ņiem, svaigu man-
go, topu un sulīgu 
kokosriekstu. Ap-
lika ap kaklu po-
linēziešu krelles 
un ģitāras pava-
dījumā nodziedāja 
dziesmu vietējā 
valodā par to, ka 
es esmu bērns, kas 
bija devies tālu 
prom, bet tagad 
atgriezies mājās. 
Gan vietējie gan 
burātāju komanda 
ir atvēruši savas 
sirdis,“ tā savu 
ierašanos uz Hiva 
Oa raksturo Kārlis.

Kāda franču ģimene laipni uzņē-
ma ceļotāju savā mājā, kur latvietis, 
drīz atguvis spēkus, sāka palīdzēt da-
žādos dārza darbos.

Aprit jau divi mēneši, kopš Kārlis 
Bardelis ir sasniedzis Franču Polinē-
ziju. Iespējams, ka jums, cienījamie 
lasītāji, šīs rindas lasot, Kārlis jau būs 
tālāk devies ceļā, turpinot virzīties uz 
mērķi uz Austrāliju. Plānots piestāt vēl 
sešās salās, līdz kurām distances it kā 
ievērojami īsākas, nekā pirmā. Kaut 
gan vārds īsāks nav attiecināms ne uz 
ko Klusā okeāna milzīgajos plašumos. 
Un ceļa lielākais gabals Kārlim vēl 
priekšā...

Uz salas ceļotājs labi atpūšas, bau-
dīdams Pacific arhipelāga aizvējus, kā 
arī vienreiz dienā īsu, bet siltu lietus-
gāzi. Latvietis, bez šaubām, šai laikā 
kļuvis viens no vai varbūt – pats ievē-
rojamākais cilvēks uz salas. Piedalījies 
Pilsētas valdes apspriedē, kur tika ai-
cināts dalīties savā profesionālā pie-
redzē par ekoloģiskiem jautājumiem, 
kā ķīmisko atkritumu izvākšanu, un 
ar savām zināšanām izpelnījies lielu 
interesi, jo uz salas šāda rakstura jau-
tājumi ir ļoti aktuāli. Teicis runas abās 
skolās ar lielu atsaucību no pasniedzē-
jiem un audzēkņiem.

Jāpiemin arī ievērojamais piedāvā-
jums, ko Kārlis Bardelis saņēmis no 
saleniekiem – zemes gabalu savā īpa-
šumā. Bet, protams, ar vēlējumu – Kār-
lim palikt uz Hiva Oa pavisam. Tādā 
gadījumā uz salas varbūt ar laiku pat 
izveidosies neliela latviešu kolonija!.. 
Cerams, ka izdosies par to vienoties, 
tomēr sekojot sa-
vam aicinājumam, 
turpinot mērot 
ceļu pāri Klusajam 
okeānam! Ceļo-
tājs savā apņēmībā 
virzīties uz loloto 
mērķi ir nešaubīgs.

Mazliet at-
skatoties; neilgi 
pirms starta pāri 
Klusajam oke-
ānam, būdams vēl 
Limā (Peru), mūsu 
ievērojamais tau-
tietis atsūtīja man 

Ar airiem pāri Klusajam...
Turpinājums no 12. lpp.

Uz Hiva Oa salas Kārļa speciāli uzņemtais foto ar sveicie-
nu Austrālijas latviešiem.
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Sidnejas latviešu sveicieni speciāli Kārlim Bardelim.
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e-pastu ar pateicību par viņa iepriek-
šējā airēšanas ceļojuma aprakstīšanu 
2016. gada Ritumā (Sidnejas latviešu 
ikmēneša informatīvais biļetens), kā 
arī info par turpmāko un sveicieniem 
no Peru. Kārlis internetā bija atradis 
Rituma numurus, kur lasāmi stāstīju-
mi par viņa un Ginta Barkovska kopī-
go ceļojumu 2016. gadā pāri Atlantijas 
okeānam.

Par piedzīvojumu ir izveidota do-
kumentālā filma Okeāna saviļņotie jeb 
angliski Touched by the Ocean, kura 
tika izrādīta arī Austrālijā: http://oce-
anfilmfestivalworldtour.com/. Šobrīd 
filmu var noskatīties arī internetā (tā 
gan nav bezmaksas): https://vimeo.
com/ondemand/okeanasavilnotie. Kār-
ļa Bardeļa mājas lapa un Facebook ad-
rese ir: www.boredofborders.com, kur 
atrodama info par viņa ceļojumiem, kā 
arī pašreizējā brauciena progresu.

Ar prieku nesu jums, cienījamie 
lasītāji, sveicienu no Kārļa, īpaši vel-
tītu tautiešiem Austrālijā, ko saņēmu 
mūsu beidzamā sarakstē kopā ar foto 
attēlu – uz Hiva Oa salas Franču Po-
linēzijā. Kārlis Bardelis raksta: „Svei-
cieni latviešiem Austrālijā no Oke-
āna airetāja, tautieša, kurš ceļā pāri 
Okeānam piestājis uz Hiva Oa salas, 
Franču Polinēzijā!“ Okeāns speciāli 
ar lielo burtu, jo man viņš ir dzīva būt-
ne, vēstulē piebilst Kārlis.

Es savā vēstulē cienījamam ceļi-
niekam rakstu: „Paldies, Kārli, par sa-
raksti! Un mīļš paldies no mums visiem 
par lielisko sajūtu, ko Tu ar savu brau-

 
Turpinājums 14. lpp.
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Pēc ilgas un grūtas slimības Mūžības Daugavas Vanagu pulkam piebiedrojusies

GUNTA RUDZĪTIS
dzimusi 1942. gada 3. septembrī, Rīgā

mirusi 2019. gada 14. februārī Adelaidē, Austrālijā

DV Adelaides nodaļas biedre, ALB biedre
Adelaides Latviešu luterāņu Sv. Pētera draudzes locekle,

ilgus gadus aktīva latviešu sabiedrības locekle

Atvadīšanās 25.februāri, plkst.11.30 Centennial kapličā; 760 Goodwood Rd, Pasadena SA 5042;
sīkākas ziņas, zvanot Ilga Vēverei: 08 8379 6983.

Sēro Adelaides DV nodaļa
Atkal, zeme, tava velēna vaļā tiek klāta. 
Atkal viena dziesma līdz galam izdziedāta.

Mūžībā ceļā devusies
GUNTA RUDZĪTE

3.09.1942. g., Rīgā, Latvijā –14.02.2019. g., Adelaidē, Austrālijā

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.
Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma;
Labie darbi, mīļie vārdi,
Tie palika šai zemē.
T. dz. Ilze un Gunārs Nāgels

līdzekļus diasporas atbalstam valsts 
pamatbudžetā.

Amerikas Latviešu apvienības 
(ALA) valdes priekšsēdis Pēteris 
Blumbergs informēja Ministru pre-
zidentu par PBLA darbu, palīdzot 
stiprināt Latvijas valsts drošību un 
ekonomisko attīstību. Tika pārrunāts 
ALA darbs Vašingtonā, stiprinot Bal-
tijas atbalsta grupu ASV senātā un 
kongresā (Baltic Caucus), kā arī Lat-
viešu Nacionālās apvienības Kanādā 
sadarbību ar Kanādas NATO spēkiem 
un Kanādas Aizsardzības un Ārlietu 
ministrijām. Ministru prezidents iz-

teica savu vēlmi apciemot Vašingto-
nu, lai tiktos ar ASV valdības pār-
stāvjiem. P. Blumbergs pastāstīja par 
ALA plāniem rīkot Spotlight Latvia 
ekonomisko forumu Denverā pirms 
ALA 68. kongresa 2. maijā un PBLA 
plānoto Pasaules latviešu ekonomi-
kas un inovāciju forumu Valmierā, šī 
gada 14. novembrī. K. Kariņš izteica 
savu interesi piedalīties PLEIF Val-
mierā.

K. Kariņš arī lūdza PBLA un da-
līborganizāciju atbalstu kontaktu vei-
došanā ASV un visas pasaules finanšu 
organizācijās. Viņš uzsvēra, ka Lat-
vijai ir kvalificēti augsta līmeņa pro-
fesionāļi, kas strādā pasaules finanšu 
centros augstākajos līmeņos, un Lat-

vijai ir nepieciešama viņu pieredze. 
„Mums ir jānes pasaulē vēsts, ka mēs 
tiekam galā ar savu finanšu sistēmu, 
ka mēs neesam Krievijas satelītvalsts, 
kas nodarbojas ar naudas atmazgāša-
nu,“ teica Ministru prezidents, aicinot 
PBLA palīdzēt komunicēt pozitīvos 
stāstus par Latviju.

Sarunas noslēgumā, apkopojot 
pārrunāto, Ministru prezidents teica: 
„PBLA savu lomu nav izspēlējusi – es 
jūtu, ka jūs to pārveidojat, pielāgojat, 
un mūsu valstij tas ir svarīgi! Ja ne-
būs (diasporas) skolu, ja nebūs jūsu 
organizāciju un struktūras, tad Latvi-
jai nebūs savs atbalsts pasaulē“, viņš 
piebilda.

PBLA

„PBLA savu lomu nav...“
Turpinājums no 1. lpp.

cienu piešķir latviešiem visur pasaulē! 
Visu labāko Tev vēlot un ar saulainiem 
sveicieniem! Raimonds, Sidneja.“

Vēlam Kārlim Bardelim nenogur-

stošu piepildījumu savam aicinājumam, 
kurš tagad ved Okeāna zilajās tālēs!

Latvijas karogs vienmēr plīvo aug-
stu Kārļa rokās, un airu laiva Linda 
drosmīgi šķeļ Okeāna viļņus. Tur tālu 
aiz horizonta jau spīd Dienvidu Krusts 
un nes Kārlim mūsu sveicienus!

Vēlam ceļiniekam labu ceļavēju!
Raimonds Sokolovskis

Laikrakstam „Latvietis“

(skat. Radio SWH intervijas „Uz Radio 
SWH viļņa nākamais posms planētas 
apceļošanā bez motora“)

Ar airiem pāri Klusajam...
Turpinājums no 13. lpp.
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Zviedrijas Latviešu Apvienības jaunā padome
Sanāk uz pirmo darba sesiju un ievēl apvienības jauno valdi

Šī gada 16. un 
17. februārī Latvijas 
vēstniecības telpās Stok-
holmā notika Zviedrijas 
Latviešu Apvienības 
(ZLA) gadskārtējā pado-
mes sēde, kurā uz savu 

pirmo tikšanos sanāca jaunievēlētā ap-
vienības padome un sabiedriskie dar-
binieki. Apvienības padomē nākamos 
trīs gadus darbosies 24 padomes locek-
ļi – 18 ievēlēti un seši nodaļu izvirzīti 
pārstāvji, pa vienam no katras apvie-
nības nodaļas. Padome no sava vidus 
izraudzījās arī apvienības jauno valdi. 
Padomes sēdē piedalījās arī Latvijas 
speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas 
jautājumos Aivars Groza un Latvijas 
vēstnieks Zviedrijā Marģers Krams.

ZLA padomes sēdi atklāja Latvijas 
speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas 
jautājumos Aivars Groza, kas īsumā 
iepazīstināja ar savu līdzšinējo darbību 
un aktuālajām norisēm diasporas at-
balsta jomā Latvijā, tostarp Diasporas 
likumu un pieteikšanās iespējām di-
asporas atbalsta projektiem. Kā priori-
tārās jomas diasporas atbalstam šogad 
speciālo uzdevumu vēstnieks minēja 
bērnu un jauniešu latviskās izglītības 
veicināšanu ārpus Latvijas un reemig-
rāciju. Vēstnieks bija parūpējies arī par 
gardu ciemakukuli no Latvijas – prāvu 
iecienītās Lāču rupjmaizes klaipu.

Sēdes turpinājumā klātesošos uz-
runāja Latvijas vēstnieks Zviedrijā 
Marģers Krams, kurš atzinīgi novēr-
tēja līdzšinējo sadarbību ar kopienu, 
īpaši uzsverot Latvijas simtgades 
pasākumu daudzpusīgo un sekmīgo 
īstenošanā Zviedrijā. Vēstnieks iepa-
zīstināja arī ar 2019. gadā plānotajiem 
pasākumiem, tostarp Latvijas ārlietu 
dienesta 100 gadu jubileju, Baltijas 
ceļa 30 gadu atceres dienu un citiem 
nozīmīgiem notikumiem.

Sestdien apvienības padome iepa-
zinās ar tās nodaļu un centrālās valdes 

pārskata gadā paveikto, kā arī ievēlēja 
apvienības jauno valdi, kurā turpmāk 
darbosies:

Daina  Millers-Dalsjö – valdes 
priekšsēde, kas amatā nomainīs līdz-
šinējo valdes priekšsēdi Juri  Rozīti; 
Justīne Krēsliņa – valdes priekšsēdes 
biedre; Elīna  Priede – valdes sekre-
tāre; Dace Kaļķe – kasiere; Guntis Ur-
tāns – biedrzinis; Iveta Lāce – valdes 
locekle; Janis  Mankops – valdes lo-
ceklis; Aira Miķelsone – valdes locek-
ļa atvietotāja, komunikācijas jautājumi.

ZLA jaunā padome pateicās par 
nesavtīgo un labo brīvprātīgo darbu 
līdzšinējai padomei un iepriekšējai 
valdei. Diena noslēdzās ar neformālām 
pārrunām saviesīgā gaisotnē.

Savukārt svētdien padomes dalīb-
nieki pulcējās vienas dienas seminā-
rā, kas tika veltīts domu apmaiņai par 
savstarpējās sadarbības veicināšanu, 
apvienības un tās nodaļu nākotnes 
darbību, snaudošo nodaļu atjaunoša-

nas iespējām Ziemeļzviedrijā un Vi-
duszviedrijā (Ērebrū, Norčēpingā vai 
Vesterosā), kā arī citiem administratī-
viem un komunikācijas jautājumiem.

Svētdienas seminārā tika lemts par 
jaunu darba grupu izveidi – Izglītības 
darba grupu darbam ar bērnu un jau-
niešu latviskās izglītības un latviešu 
valodas apmācības jautājumiem visā 
Zviedrijā, kā arī Statūtu un ētikas dar-
ba grupas tapšanu labas pārvaldības 
principu nostiprināšanai un statūtu 
grozījumu veikšanas atbalstam, ja tādi 
nākotnē būtu nepieciešami. Jaunās dar-
ba grupas darbosies līdzās jau esoša-
jām – Arhīvu darba grupai, Politiskajai 
darba grupai un Komunikācijas darba 
grupai un paredz padomes aktīvāku ie-
saisti apvienības darbā starplaikā starp 
ikgadējām padomes darba sesijām.

Aira Miķelsone,
Zviedrijas Latviešu Apvienības (ZLA) 
Komunikāciju darba grupas pārstāve

Laikrakstam „Latvietis“

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
25. februāris
Alma, Annemarija
1304. Livonijas ordenis atsāk cīņu par 
virskundzību pilsētā.
1920. dramaturgs, sabiedrisks darbi-
nieks Austrālijā Spodris Klauverts.
1939. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Jānis Saltups.
1989. sākas un 26. februārī turpinās 
Vides aizsardzības kluba 1. kongress.

26. februāris
Evelīna, Mētra, Aurēlija
1909. grafiķis Oļģerts Ābelīte.
1925. sabiedrisks darbinieks Austrāli-

jā Visvaldis Sniedze.
1959. vēsturnieks Mārtiņš Virsis.

27. februāris
Līvija, Līva, Andra
1894. ķīmiķis, augsnes zinātnes spe-
ciālists, LZA īstenais loceklis Kārlis 
Bambergs.
1919. Latvijas Pagaidu valdības vārdā 
zemkopības ministrs J. Goldmanis pa-
raksta rīkojumu par bezzemnieku ap-
gādāšanu ar zemi.
1919. dzejniece Monta Kroma.
1932. ALT aktrise Guna Kūlniece (dz. 
Kaziņa).

1964. Dānija atzīst PSRS tiesības par 
Baltijas valstu mantu, saņem $382 000.

28. februāris
Skaidrīte, Skaidra, Justs
1899. dzejnieks Kārlis Eliass.
1934. polit. darbinieks Rietumeiropā 
Jūlijs Kadelis.
1957. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Arnis Vējiņš.
1964. latviešu komponists Rihards 
Dubra.

 
Turpinājums 16. lpp.

Ar drošu aizmuguri – apvienības jaunā valde kopā ar vēstniekiem Aivaru Gro-
zu un Marģeru Kramu (2. rindā no kreisās). Pirmā rindā no kreisās: Aira Mi-
ķelsone, Dace Kaļķe, Guntis Urtāns, Iveta Lāce, valdes priekšsēde Daina Mil-
lers-Dālšē, Justīne Krēsliņa, Jānis Mankops un Elīna Priede.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 20. februārī.
€1 = 1,58440 AUD
€1 = 0,86945 GBP

€1 = 1,65130 NZD
€1 = 1,13420 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien, 23.  febr., plkst. 11.00 ALB 
namā LAIMAS pavārmākas kurss; di-
vas saimnieces demonstrēs katra savu 
recepti. Jūs varēsiet nogaršot Ceptas 
un marinētas zivis Ullas Gicašvili gau-
mē, kā arī Ilze Ostrovska demonstrēs 
ģimenes recepti Zivis tomātu mērcē. 
Dalības maksa $5. Visi laipni aicināti.
Svētdien,  24.  febr., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novuss.
Ceturtdien,  28.  febr., plkst. 10.30 
ALB namā spēlēsim SCRABBLE 
(latviski un angliski) un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā. Mēneša maksa $5.
Svētdien, 3. martā, plkst. 13.00 ALB 
namā ALB ielūdz uz baleta izrādi 
Vīnes operā Gulbju ezers (P. Čai-
kovskis); Rūdolfa Nurējeva iestudē-
jums pēc Petipā un Ivanova ģeniālās 
horeogrāfijas; diriģents Paul Connelly. 
Ieejas maksa $15; ieejas maksā iekļauti 
atspirdzinājumi starpbrīdī.
RADIO RAIDĪJUMI LATVIEŠU 
VALODĀ: ceturtdienās 
plkst.19.00 – 20.00 5EBI-FM 
103.1MHz vai tiešraidē internetā: 
www.5ebi.com.au
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 3. martā, plkst. 11.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu.

Brisbanē
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 23.  febr., plkst. 13.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu Nācaretes 
baznīcā mācītāja Kolvina Makfersona 
vadībā.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Sestdien,  2. martā, plkst. 14.00 Im-
manuel baznīcas zālē, Lyons Leģiona 
dienas un plkv. O. Kalpaka atcere. 
Groziņi vēlami.

Melburnā
Piektdien, 22. febr., plkst. 18.30 Vik-
torīnas vakars DV mītnē.
Sestdien, 2. martā, plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 2. martā, plkst. 12.00 MLB 
Daugavas skolas pilnsapulce Latviešu 
nama Misiņa zālē. Tuvāku informāci-
ju sniedz Skolas padomes priekšsēde 

Lāra Brennere: mazalara@hotmail.
com, 0407 551 654; Skolas padomes 
vicepriekšsēde Iveta Samule: iveta.sa-
mulis@gmail.com, 0419 359 765.
Svētdien,  3.  martā, plkst. 11.00 Sv. 
Krusta baznīcā apvienotais plkv. 
O. Kalpaka piemiņas dievkalpojums. 
Aicina, K!K!M!, S!K!K!M!, DV Mel-
burnas nodaļa un MLEL Draudze.
Sestdien,  9.  martā, plkst. 14.00 DV 
mītnē DVMN rīko pulkveža O. Kalpa-
ka un Latviešu Leģiona atceri. Referēs 
Edmunds Smalkais. Dziedās kori Ve-
seris un Daina. Sekos pusdienas $20; 
pieteikties līdz 6. martam pie Ilzes 
Ābeles; tālr.: 0394323603
Otrdienās, no plkst.10.30 līdz 12.30 
Sv.Krusta baznīcas zālē, 40 Warrigal 
Rd, Surrey Hills notiek bērnudārza/
rotaļu grupas Daina nodarbības; vai-
rāk informācijas, zvanot Amandai 
0421709339 vai Antai 0402627990.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 24. febr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien,  3.  martā, plkst. 11.00 ap-
vienotais O. Kalpaka piemiņas diev-
kalpojums.
Svētdien, 10. martā, plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 3. martā, plkst. 10.30 diev-
kalpojums.
Trešdien, 6. martā, plkst. 18.00 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Trešdien, 6. martā, plkst. 13.00 Zolī-
te Latviešu namā.
Piektdien, 8. martā, plkst. 12.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 24. febr., plkst. 10.00 Diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc 
dievkalpojuma draudzes pilnsapulce. 
Svētdien, 3. martā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien,  24.  febr., plkst. 9.30 diev-
kalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien,  7.  martā, plkst. 13.00 
kārtējā baltiešu mēneša tikšanās 
Broadbeach Library, 61 Sunshine 
Boulevard, Mermaid Waters (iepretim 
Pacific Fair iepirkšanās centram). Ie-
ejot bibliotēkā, sekot norādījumam uz 
Meeting Room A. Visi mīļi aicināti.

ASV
Pirmdien,  25. febr., plkst.19.30 Bar-
clays Center, Brooklyn, NY Brooklyn 
Nets (ar Rodionu Kurucu no Latvijas) 
spēlē pret San Antonio Spurs (ar Dāvi 
Bertānu no Latvijas). Sevišķa atlaide: 
https://nets.spinzo.com/brooklyn-nets-
vs-san-antonio-spurs-2019-02-25-
EJMPY?group=latvian-night-txu3

Zviedrijā
Sestdien, 23. febr., plkst. 12.00 – 14.00 
Stokholmas Latviešu skolā, Sollentu-
navagen 189, 191 35 Edsberg, Stokhol-
mas Latviešu skolas Galma karnevāls.

Latvijā
Svētdien, 24. febr., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
(bez kafijas galda) Metodistu baznīcā, 
Akas ielā 13, Rīgā.
Svētdien, 24. febr., plkst. 14.00 Dzinta-
ru koncertzāle un diriģents Jānis Ozols 
aicina klausītājus uz jauniem demokrā-
tiskā koncertu cikla Brīvdienu mūzika 
koncertiem. Otrajā koncertā tiksimies 
ar klausītāju iemīļoto operdziedātāju 
Elīnu Šimku un pianisti Ēriku Milleri, 
kuru izpildījumā baudīsim opermūzi-
kas ārijas, dziesmas un senās mūzikas 
repertuāru. www.dzintarukoncertzale.lv
Svētdien,  24.  febr., Rīgas Kongresu 
namā festivālu Saxophonia noslēgs 
franču džeza leģenda Pjērs Bertrāns 
un Latvijas Radio bigbends. Koncertā 
skanēs Pjēra Bertrāna oriģinālmūzika, 
kas rakstīta tieši Latvijas Radio bigben-
dam, un kuras radītās noskaņas aizve-
dīs klausītāju šaurajās Monmartras ieli-
ņās, ļaujot izjust Parīzes īpašo gaisotni.
Svētdien, 10. martā, plkst. 13.00 Rī-
gas Evaņģēliskās draudzes dievkalpo-
jums (ar kafijas galdu) Akas ielā 13.  ■

1. marts
Ivars, Ilgvars
Vispasaules civilās aizsardzības diena
1923. sabiedrisks darbinieks, Austrāli-
jas DV bij. priekšnieks Juris Mellēns.

2. marts
Lavīze, Luīze, Laila
1869. tiek iesvētīta Rīgas Vecā Svētās 
Ģertrūdes Evaņģēliski luteriskā baznī-
cas ēka.
1914. rakstnieks Kārlis Ķezbers.

3. marts
Tālis, Tālavs, Marts
1919. Latvijas brīvības cīņas: sākas 
Vācijas un Latvijas Republikas bru-
ņoto spēku pretuzbrukums Sarkanajai 
Armijai Kurzemē.
1949. aktieris Leonīds Grabovskis.
1954. mācītājs Aldis Elberts.  ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


