
Šoruden tā vien gribas 
patverties kādā telpā ār-
pus netīrajai dubļu strau-
mei, kas ar viltus un īstām 
ziņām ir apsēdusi Latvijas 
un pasaules dzīves telpu.

Skatoties gājputnu 
kāšos, liekas – to klaigas sauc līdzi ne-
zināmos plašumos. Kā ikkatru rudeni, 
nevaru nedomāt pat to, ar kādām sajūtām 
cilvēki gājputnos noraudzījās pēc kara. 
Tik tiešām nesaprotu, kā tolaik varēja iz-
turēt ikdienu, nezinot neko par svešumā 
zudušajiem draugiem un radiem. Toreiz 
tās bija divas nesalīdzināmas pasaules, 
kurās savējie viens ar otru varēja satik-
ties vien sapņos. Dzelzs priekškars var-
darbīgi nošķīra agrāk neatkarīgo Latviju 
no pārējās Rietumu pasaules. Vēstules, ja 
vispār pienāca, bija mērojušas garu ceļu, 
kas arvien veda cauri Maskavai.

Var salīdzināt statistikas datus: 

1936. gadā pasta sūtījumu skaits Latvijā 
vidēji uz vienu iedzīvotāju bija 31sūtī-
jums: tās bija vēstules, pastkartes, bandro-
les, laikraksti. Tie bija tie paši Latvijas 
pilsoņi, kuriem pēc pavisam nedaudziem 
gadiem Sibīrijas nometnēs atļāva nosūtīt 
tikai vienu vēstuli pusgadā, un to pašu 
krievu valodā, kuru lielākā daļa neprata.

Šodien gribu teikt labus vārdus par 
mūsdienu pasaules iespējām, internetu 
un sociālajiem tīkliem. Iespējams, šīs 
pārdomas uzjundīja Latvijas Avīzē lasī-
tā intervija ar rakstnieku Jāni Joņevu: 
„Galīgi nepiekrītu uzskatam, kas bieži 
izskan, ka agrāk veikalā bija mazāk 
desu veidu, bet cilvēki bija draudzīgā-
ki. Desu tiešām bija mazāk, bet cilvēki 
kopumā bija tikpat nedraudzīgi.“

Padomju okupācijas laikā, manā 
bērnībā, pagājušā gadsimta septiņdesmi-

Valsts prezidents 
Egils Levits 28. oktobrī 
Rīgas pilī tikās ar Latvi-
jas evaņģēliski luteriskās 

baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) 
arhibīskapi Laumu Zušēvicu, pār-
runājot aktualitātes pasaules latviešu 
evaņģēliski luteriskajās draudzēs.

L. Zušēvica informēja E. Levitu, 
ka ir tikusies ar tieslietu ministru Jāni 
Bordānu un ministrs ir apstiprinājis, 

ka veidos darba grupu, lai izskatītu 
jautājumu par LELBĀL reģistrāciju 
Latvijā.

Prezidents izteicās, ka LELBĀL 
reģistrācija Latvijā, pēc viņa domām, 
atbilstu remigrācijas politikas nostād-
nēm, jo LELBĀL ir diasporas dzīves 
pilnvērtīga daļa un arī veicina saikni 
ar Latviju. L. Zušēvica piekrita E. Le-
vita jau agrāk paustajai domai, ka Lat-
vijas evaņģēliski luteriskā baznīca un 

LELBĀL ir viena stumbra divi zari, 
kam ir kopīgas saknes un savs teolo-
ģisks skatījums uz atsevišķiem jautā-
jumiem.

Tikšanās laikā tika pārrunāts arī 
pasaules latviešu evaņģēliski luterisko 
draudžu un Latvijā darbojošos drau-
džu atbalsts dažādiem labdarības pro-
jektiem.

LV prezidenta kanceleja
28.10.2019.
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Uz baltiem padebešiem
Diāna Jance par virtuālo Latviju
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Ilgi neesmu Jums 
stāstījusi, kā mums klā-
jās 2019. gadā Melbur-
nas Latviešu vidusskolā. 
Mūsu skolēnu skaitā ir 
sekojošie: Andrējs C, 
Andrējs K, Astrīda, 

Čarlija, Elissa, Emīlija, Ingrīda, In-
gus, Jāna, Kaija, Karmen, Kristaps, 
Maija, Markus, Oskars un Roberts.

Viņi visi (caurmērā) priekšzīmī-
gi. Mēs, skolotājas, – Karīna Jau-
nalksne, Līga Dārziņa un es, Ieva 
Kaina, – mēģinām viņiem turēt līdz. 
Nav jau tik viegli. Jāsagatavo mācī-
bu viela, kas viņiem varētu interesēt. 
Viņi mūs pagodina ar savu klātbūtni, 
lai satiktos ar draugiem un lai baudītu 
gardumus – svaigus no krāsns! Karsti 
pīrāgi ir ārkārtīgi smeķīgi!

Par to starpu izdodas viņiem šo un 
to iemācīt. Mazliet gramatika, vēsture, 
dzeja, drāma un kultūra. Esam dūšīgi 
dziedājuši Maestro Ivara Štuba vadī-
bā. Nesen Jolanta Lārmane saņēma 
zizli, lai dziedāšana neapklustu.

Baudījām atsevišķas nodarbības. 
Peldējām un mielojāmies ar picu pie 
viesmīlīgajiem Andersoniem, krāso-
jām Lieldienu olas un cepam pīrāgus 
un smalkmaizītes Lindas Drēziņas 
apmācībā! Pinām Jāņa vainagus un 
lepojāmies ar to skaistumu. Drāmas 
stundās iemācījāmies, kā var cilvēku 

nokaut, noindēt, pat nošaut bez sāpēm 
un tad nomirt turpat pie grīdas bez sa-
sišanos. Citu reizi izmēģinājām grimē-
šanos; pēc tam bija cītīga mazgāšanās!

Gada gājumā nāk arī klāt aicināti 
viesi ar savām gudrībām, par ko esam 
ļoti pateicīgi. Iveta Laine stāstīja par 
tautas dziesmām. Ceram uz turpmā-
kiem viesiem, lai mēs, skolotājas, da-
būjam ko jaunu iemācīties!

Skolas sarīkojums 14. septembrī 
bija saistošs, kā jau vecāki un publika sa-
gaida no mums. Ja jums aizgāja garām, 
neskumstiet; nākamgad būs jauna, uni-
kāla tēma! Jāpiebilst, ka pamatskolnie-
kiem bija apsveicami uzvedumi. Es, kā 
drāmas cilvēks, zinu šo un to par šīm lie-
tām. Gaidām viņus mūsu vidē nākotnē!

Liels paldies pienākas mūsu vecā-
ku vadoņiem – Ingrīdai un Andrim 
Eimaņiem. Par abiem nokārto visas 
nokārtojamas lietas, lai mēs skolotāji 
varētu darīt, kas darāms, tas ir, lai no-
drošinātu, ka mūsu draiskulīši neaiz-
mieg stundu laikā!

Paldies visiem, kas mūs atbalsta, 
it sevišķi māmiņām un papiņiem, kas 
tērē riepas un degvielu, lai jauniešus 
piegādātu pie mums sestdienās agrā 
rīta stundā!

Skolas darbību līdzfinansē Latvie-
šu valodas aģentūra no Izglītības un 
zinātnes ministrijas budžeta program-
mas Valsts valodas politika un pārval-

Kā klājās 2019. gadā Melburnas Latviešu vidusskolā
Labdien mīļie lasītāji!
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de. Ar finansiālo 
atbalstu esam 
iegādājušies lat-
viešu valodas mā-
cības grāmatas, 
ieskaitot dziesmu 
grāmatas vidus-
skolas korim, latviešu filmas un kan-
celejas preces. Esam ļoti pateicīgi par 
šo atbalstu. Liels paldies!

I. K. K (Ieva Kaina)
Laikrakstam „Latvietis“

Melburnas Latviešu vidusskolas skolēni un skolotāji.
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Jolanta Lārmane vada mūzikas stundu.
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2019. gada Valsts svētku sarīkoju-
mos Austrālijas latviešu centros uzru-
nu sniegs Latvijas Republikas Saeimas 
priekšsēdētājas biedre Dagmāra Beit-
nere-Le Galla; viņa raksta:

101. Latvijas valsts dibināšanas 
gadadienā piedāvāju pārdomāt, kas 
mūs veido par latviešiem – ģimene? 
izglītība? Sabiedrība?

Svētku uzrunā pārskats par pie-
derību latvietībai. Ir latviskums, un 
ir latvietība; ko izsaka katrs no šiem 
jēdzieniem?

Vēsturiski raugoties, 19. gadsimts 
ir moderno nāciju veidošanās laik-
mets.

Kāds spēks pamatoja un mudinā-
ja pirmos latviešu intelektuāļus veidot 
pašizpratni un pašvērtību būt latvie-
tim – veidot kultūru un dibināt nacio-
nālu valsti. Latvietība un valsts nācija. 
Kā mūsos darbojas sociālais raksturs 
un kas tas ir? Ar kādiem modernā 
laikmeta šķēršļiem latvietības uzturē-
šanai jāsastopas šodien.

Dagmāra Beitnere-Le Galla

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Kā labāk aprakstīt Ap-

vienotās Karalistes mokas 
ar „Brexit“ – izstāšanās no 
Eiropas Savienības (ES)?

2016. gada 23. jūnijā 
Apvienotā Karalistē noti-

ka tautas nobalsošana par jautājumu, vai 
palikt Eiropas Savienībā, vai to atstāt. 
Iznākums bija tikpat kā neizšķirts – no 
tiem, kas piedalījās referendumā, 51,89% 
balsoja par izstāšanos un 48,11% balso-
ja par palikšanu. Skotija, Ziemeļīrija un 
Londona balsoja par palikšanu, bet pārējā 
Anglija un Velsa balsoja par izstāšanos.

Izstāšanās atbalstītāji kampaņas 
laikā taisīja vairākus apgalvojumus par 
labumiem, kas nāktu no izstāšanās, bet 
paši pēc uzvaras atzina ka daudzi apgal-
vojumi bija nepatiesi. Kampaņa par izstā-
šanās izdarīja vairākus likuma pārkāpu-
mus, par kuriem tika uzlikti naudas sodi.

Atbalstot kampaņu par izstāšanos, 
firma Cambridge Analytica caur Face-
book pretlikumīgi ieguva un izmantoja 
personas datus par 87 miljoniem Face-
book lietotājiem. Kad skandāls atklājās, 
firma Cambridge Analytica likvidējās.

Par spīti nelikumīgām, rezultāts 
netika atcelts, un valdība sāka izstāša-
nos procesu.

Apvienotā Karaliste nebija pilnīgi in-
tegrēta ES, bet tik un tā centieni panākt 
vienošanos par izstāšanas noteikumiem 
bija grūti un sarežģīti. Bez visiem finansiā-
liem apsvērumiem, ir konkrēta problēma 
ar Ziemeļīrijas – Īrijas robežu. Kā daļa no 
vienošanās, izbeidzot IRA kampaņu par 
Īrijas apvienošanos, Apvienotā Karaliste 
un Īrijas republika vienojās, ka savstarpējā 
robeža būs pilnīgi atvērta, bez kontrolēm. 
Kamēr abas valstis bija daļa no ES, tikmēr 
viss bija kārtībā, bet, ja Apvienotā Karalis-
te izstājas no ES, tad šī nerobeža kļūst par 
Eiropas Savienības ārējo robežu.

Ministru prezidente Terēza Meja 
panāca vienošanās ar visām ES val-
stīm par izstāšanās noteikumiem, bet 
britu parlaments to noraidīja.

Terēzas Mejas vietā nāca jauns 
ministru prezidents Boriss Džonsons, 
kurš apsolīja, ka Brexit notiks, vēlākais 
31. oktobrī, ar vai bez vienošanos ar 
ES. Lai panāktu savējo, viņš pat deva 
pretlikumīgu norādi karalienei, lai tā uz 
neparasti ilgu laiku slēdz parlamentu.

Jaunākās ziņas – ES kārtējo reizi pie-
kritusi Brexit atlikt, šoreiz līdz 2020. gada 
31. janvārim, bet Apvienotā Karalistē no-
tiks parlamenta vēlēšanas 12. decembrī.

Kā šo visu aprakstīt? Cirks? Bardaks? 
Demokrātijas paraugstunda? Nezinu, 
kā būtu pareizi. Galvenais trūkums visā 
procesā – pilsoņi taisīja izvēli, balstoties 
uz bieži nepatiesiem apgalvojumiem, un 
būdami negodīgu ietekmētāju varā.

Šis ir viens no arvien biežākiem 
brīdinājumiem par draudiem pašai de-
mokrātijai.

GN

Dagmāra Beitnere-Le Galla 
Austrālijā
Uzrunās latviešus Austrālijā 2019. gada Valsts svētkos

2019. gada 19. augusts. Saeimas priekšsēdētājas biedre Dagmāra Beitnere-Le 
Galla tiekas ar Austrālijas Savienības ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvi-
jas Republikā Džonatanu Čārlzu Kennu (Jonathan Charles Kenna).
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tajos un astoņdesmitajos gados, bieži šķi-
ta, ka mūsu ģimenei radu gandrīz nemaz 
nav. Pēckara Latvijā to bija palicis maz, 
savukārt ārzemēs dzīvojošie likās pārlie-
ku tāli. Varbūt tāpēc tagad radu un drau-
gu saites tīmeklī liekas būtiskas. Jāatzīst, 
ka daļu no viņiem dzīvē neesmu satikusi, 
un pie viena dzimšanas dienas radu gal-
da pirms kara sēdējušas vien mūsu vec-
māmiņas. Ja Latviju nebūtu piemeklēju-
šas okupācijas un karš, ap vienu galdu 
jau sen būtu pulcējušies arī mēs. Tagad 
mēs sarakstāmies reāllaikā. Piemēram, 
vēlu vakaros kādu bildīti no savas ku-
plās ģimenes dzīves atsūta Brents, mūsu 
dzimtas vienīgais mācītājs. Latvijā dzī-
vojošās ģimenes vārdā, viņš gados vecā-
kiem radiem ir nesis dzimšanas dienas 
puķu pušķus un, domājot mūsu kopīgās 
skumjās domas, nolicis ziedus bēru gadī-
jumos. Kādā citā rītā, naktī aizskatījusies 
augusta krītošajās zvaigznēs, atklāju, ka 
dažas stundas vēlāk, līdzīgi zvaigznēs 
raudzījusies māksliniece Viviana zemes-
lodes otrā pusē. Savulaik Itālijas māsīca 
palīdzēja izvēlēties labāko mājas krāsu 
un manam dēlam e-pastā sūtīja mērces 
pagatavošanas recepti. Reizēm liekas, ka 
viņi dzīvo tepat, kaut kur ļoti tuvu. No 
mūsu kopīgajiem senčiem pārmantotās 
dzīves gudrības ir tik līdzīgas. Radi un 

draugi pasaulē cenšas uzturēt latvietību, 
iespējams, ka daudzi no viņiem sevī jūt 
latviskumu vairāk nekā sajustu, dzīvojot 
dzimtenē. Viņiem nebija izvēles.

Ir ļoti īpaša sajūta sazināties un veikt 
intervijas pāri puspasaulei, kā nesen ar 
igauņu režisoru Jāku Kilmi, kurš atra-
dās Indonēzijā. Pirms dažiem gadiem 
pusnaktī, tikai pāris stundas pēc mana 
lūguma, no Kanādas pienāca labojums 
rakstam angļu valodā par zudušajām 
kultūras vērtībām Sīrijā. Kad nezināju 
dažu vārdu izrunu persiešu valodā, tāl-
runī atskanēja izpalīdzīgs balss pasts no 
Libānas. Tieši sociālajos tīklos dzīvoju 
līdzi draugu drosmei un demokrātijas 
slāpēm citviet pasaulē, apbrīnoju pazīs-
tamu žurnālistu centienus darīt pasauli 
līdzjūtīgāku, rādot un stāstot par sāpēm 
un ilgām pēc brīvības.

Protams, ka šī Latvija pasaulē, kaut 
gara mērogā būtiska, praktiskā nozīmē 
var kļūt gaistoša. Gluži tāpat kā māko-
ņi augstu padebešos, arī virtuālā Latvi-
ja pat neliela kiberuzbrukuma rezultātā 
vai elektrības strāvas pārrāvuma gadī-
jumā izgaistu. Tādā gadījumā, varbūt, 
nāksies atkal atdzīvināt seno pasta ba-
lodi. Neraugoties uz visu, ir liela laime 
dzīvot Latvijā, kura ir atvērta pasaulei.

Diāna Jance
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums laikrakstā 
„Latvijas Avīze“

Uz baltiem padebešiem
Turpinājums no 1. lpp.
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Skolas sirdspuksti ir 
skolēni,

Bet skolas stiprums – 
skolotājs.

Ja skola ir lukturis, kas 
dāvā gaismu,

Tad skolotājs ir šī luktu-
ra liesmiņa.

Tik ilgi būs pasaule šī, 
cik ilgi būs skola.

Un skolas dvēsele – sko-
lotājs.

Skolas pastāvēšana nodrošina latvis-
kuma saglabāšanu pie jums Adelaidē un 
par to jāpateicas visiem skolotājiem. Lai 
netrūkst izturības, spēka un radošuma 
dzirksts vēl daudzus gadus. LAAJ prezi-
dija priekšsēža Jāņa Grauda apsveikums 
Adelaides Latviešu skolas 70.gadu jubilejā.

Sestdien, 19. oktobrī, Adelaides Lat-
viešu namā noritēja Adelaides Latviešu 
skolas 70 gadu pastāvēšanas svinības.

Viesu pulcēšanās sākās īsi pirms 
plkst.18.00 vakarā. Tika pasniegts 
šampānietis, un bērni cienāja viesus 
ar siltiem pīrādziņiem. Vakars tika at-
klāts ap plkst.19.00, kad viesus pirmo 
reizi uzrunāja vakara vadītāji – Daila 
Mohr un Andris Bilkēns. Viņi savā 
ievadrunā uzsvēra skolas vērtību, kuru 
paši bērni apzinās tikai vēlāk, un rosi-
nāja svinēt skolas priekšgājēju iniciatī-
vu skolas izveidē, kā arī atbalstītāju un 
brīvprātīgo skolas darbinieku centību.

Pēc svētku atklāšanas pirmos ap-
sveikumus teica Daugavas Vanagu 
priekšniece Ilga Vēvere, Adelaides lat-
viešu evaņģēliski luteriskās draudzes 
pārstāvis Valdis Voitkuss un Dnister 
pārstāves Irina Kvasniuka un Helena 
Gomulka, kuras skaisti norunāja ap-
sveikumu latviešu valodā. Apsveikumus 
uz brīdi pārtrauca gardas vakariņas, bet 
pēc tam tika izteikta pateicība Latvijas 
Ārlietu Ministrijai par finansiālo atbalstu 
skolas vēsturisko materiālu iemūžināša-
nai – fotogrāfijām un faktiem bagātajiem 
stendiem par katru skolas desmitgadi.

Vēlāk balles viesi varēja baudīt 
īsfilmu, kas atspoguļo Adelaides skolas 
dzīvi šodien un agrāk: https://www.
facebook .com/100004425947281/

videos/1451759558314895/.
Pēc filmas demonstrēšanas apsveicēju 

pulkam pievienojās arī Latvijas Republi-
kas goda konsuls Dienvidaustrālijā Valdis 
Tomanis, LAAJ vicepriekšsēde Dienvid-
austrālijā un DLOA priekšsēde Skaidrīte 
Aguļēviča, kura arī nolasīja apsveikumu 
no Latvijas Republikas ārlietu ministrijas, 
ALB priekšsēde Ilze Radziņa, Adelaides 
latviešu kooperatīvas Tālava priekšsēdis 
un Adelaides latviešu kooperatīva Sabied-
riskā kluba vicepriekšsēdis Andis Bēr-
ziņš, kā arī Akadēmiskās studentu vie-
nības Atāls vecākais Dr. Pēteris Strazds 
un Mārtiņš Reinfelds, kura apsveikumu 
nolasīja Reinis Dancis. Dzintaru valdes 
priekšsēdētāja Zinta Ozoliņa atgādināja, 
ka latviskā izglītība nav sagadīšanās, tā ir 
smaga darba un sevis ziedošanās rezultāts.

Pēc apsveikumu saņemšanas, Ade-
laides Latviešu skola pateicās visiem 
pārziņiem, kas rūpējušies par skolas un 
tur notiekošo aktivitāšu pieejamību katru 
sestdienu, un skolotājiem, kas brīvprātīgi 
darbojušies skolas labā. Pēc savstarpējiem 
apsveikumiem sekoja īss ieskats skolas 
vēsturē, dodot vārdu kādam no skolēniem 
un skolotājiem. Aivars Līdums, viens no 
pašiem pirmajiem skolēniem, atcerējās, ka 
viņa ģimene bija viena no skolas izveido-
tājiem kopā ar Biezaišu ģimeni, no kuras 

nāca arī pirmā sko-
las pārzine – Mar-
garitu Biezaite. Sā-
kumā skolā bija tikai 
7 skolēni. Dace Dār-
ziņa atcerējās savus 
skolotājas gadus un 
it īpaši uzsvēra to, ka 
senākos laikos nebi-
ja ne Austrālijas, ne 
Latvija finansiālā at-
balsta, bet skola pa-
stāvēja, un, ka neat-
karīgi no naudas, ja 
vien ir griba noturēt 
latvietību, tad skola 
pastāvēs vienmēr.

Tālāk sekoja pauze, kuras laikā vie-
sus cienāja ar desertu – dāvanā saņem-
to kliņģeri, kā arī Inta un Margotas 
Pūķīšu cepto kliņģeri un gardo me-
duskūku, par ko viņiem īpašs paldies. 
Par kūkām personām ar īpašām dietas 
vajadzībām rūpējās Melisa Skābe. 
Paldies, Melisai, tas bija ļoti mīļi!

Par muzikālo noformējumu visa va-
kara garumā rūpējos es, Madara Tam-
pe, no Melburnas. Šis bija mans pirmais 
pasākums latviešu sabiedrībā, kopš 
ierašanās Austrālijā. Pateicos par silto 
uzņemšanu un jauko kompāniju. Man 
ir svarīgi apzināties, ka arī esot prom no 
Latvijas, varu rūpēties un izkopt savu lat-
vietību, kā arī pavadīt laiku, runājot lat-
viešu valodā un iepazīt vietējos latviešus.

Vēl balles laikā apskatei bija pieejami 
fotoalbumi, kuros skolas absolventi varēja 
atrast sevi, bijušos skolas biedrus, skolas 
laiku brūtes un brūtgānus. Paldies ALB 
Muzejam par šo albumu saglabāšanu.

Adelaides Latviešu skola vēlas 
pateikties visiem balles organizēša-
nā iesaistītajiem, kuri pašaizliedzīgi 
darbojās, lai sarīkotu skaistus svētkus. 
Bildes un Reiņa Danča publicēto li-
vestrēmu (livestream) no balles iespē-
jams apskatīt: Facebook Latvians SA: 
Everything Latvian in South Australia 
lapā. Vakara gaitā fotogrāfijas uzņēma 
Reinis Dancis un Pēteris Strazds.

Adelaides skola nevarētu pastāvēt 
bez skolēniem, viņu ģimenēm, latviešu 
organizāciju un sabiedrības atbalsta – 
Liels Paldies! Paldies Tālavai par skolas 
telpām, kafejnīcu un pīrāgiem. Paldies 
ALB par vasarnīcas namiņu un pagal-
mu, kur var darboties paši mazākie bēr-
ni. Skolu finansiāli atbalsta arī Dienvid-
austrālijas valdība un Latviešu Valodas 
Aģentūra no Izglītības un Zinātnes mi-
nistrija caur budžeta programmu Valsts 
valodas politika un pārvalde.

Madara Tampe,
Melburnā

Laikrakstam „Latvietis“

Adelaides Latviešu skola
70 gadu jubilejas svinības

No kreisās: Pēteris Strazds, Daila Mohr, Andris Bilkēns.
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Svinību dalībnieki.
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2019. gada 21. un 
22. novembrī Valmie-
rā norisināsies Pasaules 
latviešu ekonomikas 
un inovāciju forums 
(PLEIF), ko rīko Pasau-

les Brīvo latviešu apvienība sadarbībā 
ar Valmieras pilsētas pašvaldību.

PLEIF mērķis ir veicināt Latvijas 
ekonomisko izaugsmi, stiprinot sadar-
bību starp dažādās uzņēmējdarbības 
nozarēs strādājošiem profesionāļiem 
Latvijā un pasaulē, veicināt inovāciju, 
finanšu un zināšanu kapitāla piesaisti 
Latvijai, kā arī stiprināt ārpus Latvijas 
dzīvojošo latviešu piederību Latvijai.

Kā norāda Ministru prezidents 
Krišjānis Kariņš, aicinot piedalīties 
forumā: „Pasaules latviešu ekonomi-
kas un inovāciju forums ir unikālas pie-
redzes esence, kur Latvijas uzņēmēji 
no visas pasaules satiekas ar mērķi at-
tīstīt un atbalstīt mūsu valsts uzņēmēj-
darbības potenciālu, tādējādi stiprinot 
Latvijas ekonomiku un konkurētspēju. 
Mums jātiecas uz tādas uzņēmējdarbī-
bas vides radīšanu, kas būtu pievilcīga 
ārvalstu investīciju piesaistei un uzņē-
mējiem ļautu būt konkurētspējīgiem, 
produktīviem un inovatīviem. Tādēļ 
ceru un novēlu, lai šis forums kļūst par 
izcilu tradīciju daudzu gadu garumā.“

Šogad forumā iecerēts rast atbildes 
uz jautājumu, kā pilnveidot Latvijas 

stratēģisko komunikāciju. „Sekmīgu 
mūsu valsts stratēģisko komunikāciju 
nav iespējams veidot ar daudziem, nere-
ti pat pretrunīgiem stāstiem par Latvi-
jas tēlu. Mums ir jākļūst vienotiem savā 
redzējumā, radot kopīgu vēstījumu par 
Latviju, lai ne tikai pasaulei, bet arī paši 
sev varētu ar lepnumu teikt – mēs esam 
konkurētspējīgi,“ par PLEIF mērķi stās-
ta Pasaules brīvo latviešu apvienības 
valdes priekšsēdētāja Kristīne Saulīte.

PLEIF pulcēs pieredzējušus uz-
ņēmējus un profesionāļus no visas 
pasaules, kuri, daloties savā pieredzē, 
palīdzēs izprast un iepazīt uzņēmēj-
darbību tādos reģionos kā ASV, Āzija, 
Skandināvija un Kanāda. Īpaša uzma-
nība tiks veltīta arī diskusijai par jauno 
talantu piesaisti Latvijai.

Pirmajā foruma dienā norisināsies 
četras paneļdiskusijas – Latvijas stāsts 
sev un pasaulei, Izglītība – nākotnes eko-
nomikas dzinējspēks, Latvija? Ko stāstīt 
darījumu partneriem un Talantu piesais-
te un noturēšana Latvijai, kur uzstāsies 
tādi nozares eksperti kā Jānis Ošlejs 
(SIA Primekss Group), zinātnieks un uz-
ņēmējs Kārlis Gross, Andris K. Bērziņš 
(Change Ventures vadošais partneris), 
Aivars Flemings (VALPRO) un daudzi 
citi. Tāpat līdzdalību forumā apstipri-
nājuši Latvijas Republikas Ekonomikas 
ministrs Ralfs Nemiro, Latvijas Institūta 
direktore Vita Timermane-Moora, un 

citi vadošie valsts eksperti.
Savukārt foruma otrajā dienā prak-

tiskās meistarklasēs par biznesa iespējām 
un pieredzi ārvalstīs stāstīs tādi latviešu 
izcelsmes uzņēmēji kā Olavs Ritenis, 
Ventures International Group dibinātājs 
un vadītājs (Singapūra), Jānis Bergs, 
SAF TEHNIKA valdes loceklis, uzņē-
mējs un investors (ASV), Kārlis Vasa-
rājs, Imtex Membranes vadītājs, Latvijas 
goda konsuls Ontārio provincē,Toronto 
(Kanāda) Aleksandrs Čakste, Massflu-
encer īpašnieks un LWC Properties val-
des priekšsēdētājs (Skandināvija) un citi.

Reģistrācija dalībai un sīkāka in-
formācija par forumu pieejama portā-
lā: https://www.pleif.lv/.

Pasaules latviešu ekonomikas un 
inovāciju forumu organizē Pasaules Brī-
vo latviešu apvienība sadarbībā ar Val-
mieras pilsētas pašvaldību, Valmieras 
Attīstības aģentūra, biedrību Ar Pasau-
les pieredzi Latvijā, kustība Red Jackets 
un Amerikas Tirdzniecības palātu.

PBLA

LŪGUMS KATRAM, KAM LATVIETĪBA SVARĪGA 

LATVIEŠU APVIENĪBAS AUSTRĀLIJĀ UN JAUNZĒLANDĒ 
GADSKĀRTĒJĀ LĪDZEKĻU VĀKŠANAS AKCIJA TURPINĀS!

Kopš 1951. g. LAAJ uztur, veicina, atbalsta, mudina un 
apvieno vietējo latviešu organizāciju sabiedrisko darbību un 
izglītības pasākumus. Ir svarīgi, ka šis darbs tiek turpināts! To 

varam godam veikt tikai ar Jūsu finansiālo atbalstu.

Šī gada mērķis ir $30 000
Lūdzam Jūsu devīgo atbalstu. Katrs dolārs ir svarīgs.

Lūdzu atgriezt ziedojumu anketu vai elektroniskos 
ziedojumus paveikt līdz novembra beigām.

Ja neesat saņēmuši anketu un vēlaties ziedot, lūdzu apskatiet: 
www.laaj.org.au/ziedot 

Paldies!
LAAJ prezidijs

DVMN un MLELD

kopīgi rīko

LĀČPLĒŠA DIENAS 
DIEVKALPOJUMU UN ATCERI

svētdien, 10. novembrī
Svētā Krusta Baznīcā

40 Warrigal Rd, Surrey Hills

Plkst. 11.00 dievkalpojums
māc. Kolvina Makfersona vadībā

Plkst. 12.00 pēc dievkalpojuma 
baznīcas zālē

DV Lāčplēša dienas atceres akts
Runās Kristīne Elberta, 

Nacionālo Parku uzraudze 
Viktorijā

 Kā citus gadus, visa kolekte 
tiek ziedota Lestenes 

baznīcas atjaunošanai.

Sekos tējas un kafijas galds 
ar uzkodām.

Visi mīļi gaidīti!

Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums
Kā pilnveidot Latvijas stratēģisko komunikāciju?
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Ir vienmēr prieks 
dzirdēt, ko Latviešu jau-
nieši ir piedzīvojuši un 
panākuši it sevišķi mūsu 
vietējie jaunieši, jo tie ir 
vairāk pazīstami un sa-
stopami. Ir vienmēr tāds 
lepnums par viņiem.

Kā vienmēr, Daugavas Vanagu Mel-
burnas nodaļa ir atbalstījusi jauniešus no 
Melburnas, palīdzot piedalīties Sveika, 
Latvija! braucienā. 2019. g. tika atbals-
tīti 3 jaunieši: Emilija Cīrule, Matīss 
Daliņš un Markus Rolavs; visi vidus-
skolnieki starp 13 un 15 gada vecumā.

Visi dalībnieki apsolīja sniegt stās-
tu par saviem piedzīvojumiem Sveika, 
Latvija! 2019.g. braucienā, kā revanšē-
jumu DVMN atbalstam. Tā kā atbalstus 
var sniegt tikai, ja naudiņa ir kasē, lai to 
varētu darīt, daudz cilvēkiem ir krietni 
jāpiestrādā, lai savāktu atbalstu. Piemē-
ram, vanadzēm ir jānotur 3 pusdienas, 
lai atbalstītu vienu jaunieti. Ja ir 3 jau-
nieši, tad 9 pusdienas jānotur 9 mēnešos.

Sarīkojums DV mītnē notika svēt-
dien, 15. septembrī. Žēl, ka tik mazs 
skaits apmeklētāju atbalstīja šos jaunie-
šus, jo tiešām bija interesanti dzirdēt 
par viņu piedzīvojumiem un iespaidiem. 
Viņu vecāki noteikti bija manījuši starpī-
bu viņu bērnos ar latviešu valodas spējām 
un ar latvietības saistību – ka viņi pieder 
šai zemei, viņi var ar daudz latviešiem 
sarunāties un iesaistīties nodarbībās; viņi 
var teikt Šī ir mūsu vectēvu un vecmāmi-
ņas zeme – piederība. Tāpēc DV atbal-
sta jauniešus latviešu gara audzināšanā. 
Mūsu bērni ir mūsu nākotne. Ir vērts ie-
guldīt laiku un naudu šim mērķim.

Sveika, Latvija! 2019. gada brau-
ciens ilga no 7. – 20. jūnijam. Pavadone 
Melburnas jauniešiem bija Kristīne Da-
liņa. Visi izlidoja 4. jūnijā un pēc apmē-
ram 34 stundu lidojuma ieradās Rīgā, 
divas dienas pirms Sveika, Latvija! 
brauciens sākās. Visi izbaudīja garšīgos 
ēdienus, Vecrīgu un kuģīša braucienu pa 
Daugavu. Viņi satika savu gidu Anitu 
Ozolu un pārējos jauniešus no Austrā-
lijas. Pavisam kopā bija 6 meitenes un 2 
zēni no Sidnejas, Melburnas, Adelaides 
un Pertas. Bija 2 pavadoņi no Austrālijas 
un 2 – no ASV Amerikas jauniešiem.

Turpinot, rakstīšu piezīmju veidā, 
jo ir ļoti daudz ko pieminēt.

Tika apmeklēti daudzi muzeji, Brāļu 
kapi, kas deva tādu skumju garastāvokli 
jauniešiem, redzot, cik daudz karavīru 
ir krituši un cik jauni tie bija. Tur viņi 
klusumā nolika ziedu veltes karavīriem.

Turaidas pils tornis apņēma visu Gau-
jas ieleju. Sastapa smilšu mākslinieku, 
kurš uzgleznoja viņu sejas. Iepazinās ar 
Turaides Rozes leģendu un kapa vietu. 
Bija ļoti iespaidoti, redzot bobsleja trasi. 
Apmeklēja Cēsu pili un ar lukturiem ro-
kās izpētīja torņa jumta struktūru. Uzkāpa 
Daumantiņa kalnā. Valmierā satika pilsē-

tas galvu un lēni brauca pa Gauju ar ūdens 
tramvaju. Valkā arī satika pilsētas galvu 
un skolniekus un iemācījās daudz par zir-
gu kopšanu. Smiltenē apmeklēja čiekuru 
kalti, kur savāca sēklas jauniem mežiem 
un pārdod čiekuru apstrādes. Piedzīvoja 
pašbraucēju vilcienu sešiem cilvēkiem. No 
Gulbenes ar vilcienu devās uz Dunduriem. 
No turienes tieši devās šķēršļu gājienā, 
un vēlāk bija nodarbības. Tālāk brauca ar 
vilciena uz Auleju. Redzēja skaistu, jaunu 
koncertzāli. Apmeklēja Aglonas baznī-
cu, kurai ir ļoti gara vēsture un redzējām 
svētā ūdens akas. Tad projām uz maizes 
muzeju, kur tika ēstas vakariņas un pieda-
lījās tautas dejās. No Aulejas uz Ķegumu 
un Likteņdārzu. Gids parādīja akmeni, ko 
pēdējā Sveika, Latvija! grupa bija nolikusi. 
Skrīveros tika izbaudīta Gotiņu fabrika. 
No Ķeguma devās uz Dobeli un uz Run-
dāles pili. Apmeklēja Annas Brigaderes 
muzeju, kur dzirdēja daudz par viņas dzīvi 
un izstaigāja viņas memoriālo māju-muze-
ju. Apmeklēja Tērvetes Dabas parku, kur 
bija ļoti iespaidoti, redzot koka skulptūras, 
it sevišķi rūķīšus. Uzkāpa ugunsgrēku no-
vērošanas tornī, un no tā varēja tālu redzēt. 
Skaistajā Dobelē aplūkoja pilsdrupas, un 
bija ļoti skumji par kara postījumiem, kuri 
apkārtnē daudz sagrāvuši. Pārnakšņoja 
skaistā viesnīcā. Puiši žēlojās, ka viņiem 
vecās, karstās istabas un meitenēm – jau-
nās, foršās. Nākamā dienā devās uz Jaun-
pili, kur satikās ar vidusskolniekiem. Pie-
dalījās ar priekšnesumiem, dziedāja, dejoja 
un sportoja. Apmeklēja māju būvniecības 
produktu fabrikas izstādi. Tad uz pienota-
vu, kur rādīja kā ražo produktus. Siers bija 
ļoti garšīgs. Liepājā piedzīvoja kara simulā-
ciju; basketbolu un jūrmalu. Nākamā dienā 
izstaigāja Liepājas tirgu. Tad uz Kuldīgu, 
uz Ventas rumbu un Kuldīgas muzeju. Tur 
viņiem mācīja taisīt sklandraušus. Tur arī 
bija dziedāšana un bija jābūt tautas tērpos. 
Pēc šīs dienas bija brīvais laiks. Nākamā 
dienā apmeklēja Barikāžu muzeju, kur arī 
iesaistīja okupētās Latvijas vēsturi un par 
Latvijas uzvaru pār padomju savienību bez 
karaspēka. Markusam tā bija visinteresan-
tākā vieta. Tad sekoja 3 stundu garā teātra 

izrāde Skroderdienas Silmačos. Visintere-
santākais brīdis bija, kad uzsprāga krāsns. 
Pēc izrādes visi devās mājās ar tramvaju.

Nākamajā dienā apmeklēja Nacio-
nālo bibliotēku – ļoti moderna, daudz 
grāmatu, izstādes un Dainu skapis. 
Vēlāk dienā tikās ar Latvijas Valsts 
prezidentu Raimondu Vējoni.

Sveika, Latvija! piedzīvojums bija 
beidzies. Brīvos brīžos pavadīja kopā ar 
draugiem, ģimeni, spēlējot basketbolu, 
nosvinot Jāņus. Visi jaunieši nosprieda, 
ka ceļojums bija vērtīgs un ja brauktu at-
kal, tad neietu tik daudzos muzejos, runā-
tu vairāk latviski, un ēdiens bija garšīgs – 
it sevišķi karbonāde, kotletes un pīrāgi.

Kā apstiprinājumu jauniešu stās-
tiem, skatījām daudz fotogrāfiju.

DVMN priekšsēdis Jānis Kārkliņš 
sirsnīgi pateicās jauniešiem par interesanto 
stāstījumu, un katram tika pasniegti ziedi.

Sekoja Dainas Jefīmovas stāsts par 
viņas dalību 2x2 seminārā Kanādā, latvie-
šu kopienas īpašumā Saulaine netālu no 
Toronto. Mēs esam jau lasījuši par 2x2 no-
metni, bet tas man likās ka bija no organi-
zatora viedokļa. Man radās daudz jautāju-
mu pēc raksta lasīšanas. Dainas stāsts bija 
no dalībnieces viedokļa, kas man likās ļoti 
personīgs un deva atbildes maniem jautā-
jumiem. Daudz bildes kuplināja Dainas 
stāstījumu un papildināja mūsu izpratni.

Daina arī izmantoja iespēju ap-
meklēt Kanādas XV Dziesmu un Deju 
svētkus no 4. – 7. jūlijam Toronto. 
Daina stāstīja savus iespaidus arī par 
to. Visi klātesošie cītīgi klausījās Dai-
nas interesanto stāstu. Ceru, ka tas mu-
dinās citus jauniešus iesaistīties 2x2 
seminārā, kā arī Latviešu Dziesmu un 
Deju svētkos citās pasaules malās. Gai-
diet lasīt Dainas referātu laikrakstā!

Pasniedzām Dainai ziedus ar vis-
lielāko pateicību. Sekoja vieglas pus-
dienas. Paldies vanadzēm! Pateicamies 
jauniešiem, visiem ģimenes locekļiem 
un atbalstītājiem par jūsu klātbūtni.

Ilze Ābele,
DVMN sarīkojumu daļas vadītāja

Laikrakstam „Latvietis“

Jaunieši piedalās pasākumos pasaulē
Referātu pēcpusdiena Melburnā

Sarīkojuma referenti Daina Jefimova, Markus Rolavs, Emilija Cīrule, Matīss Daliņš.
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Pastāstīšu par kādu 
kapa pieminekli Tor-
ņakalna kapsētā. Pirms 
diviem gadiem, tumšā 
novembra vakarā Torņa-
kalna un Mārtiņa kapu 
pārvaldnieks Valdis 

Gavars, ērti iekārtojies mīkstā krēs-
lā pie kamīna (nez vai viņam kamīns 
ir?), kopā ar savu jauko sievu Neldu 
šķirsta ļoti specifisku grāmatu Rakstu 
krājums Latvijas Republikas 10 gadu 
pastāvēšanas atcerei. 1932. Rīgas pil-
sētas valdes izdevums. Grāmatā starp 
divdesmit izcilākajiem kapu piemi-
nekļiem 733. lappusē pieminēts arī 
Hansa Bersinga ģimenes kapu piemi-
neklis Torņakalna kapos un tavu veik-
smi! – ar fotogrāfiju. Kā izrādījās, tā ir 
vienīgā un tikai vienā rakursā.

Abi Gavari tajā pašā vakarā, tum-
sā ar lukturīti apstaigā kapos vietu, 
kur gadu desmitiem zemē guļ dažādas 
formas apsūnojuši akmeņi un mazliet 
nokasot sūnu ir jaušams uzraksts. Jā, 
tā jau ir uzvara. Tad, kad bija atrastas 
visas pieminekļa daļas, un apzinoties, 

cik tas ir svarīgs atklājums, nācās do-
māt par pieminekļa restaurēšanu. Savu 
atbalstu sniedza Rīgas domes Mājok-
ļu un vides departaments un Kapsētu 
pārvalde, restaurācijas darbus veica 
Latvijas Mākslinieku savienības Ra-
došā kvartāla Kombināts MĀKSLA 
akmens apstrādes un restaurācijas 
speciālisti, pirmo posmu pabeidzot ne-
pilnos četros mēnešos, un 2018. gada 
5. novembrī Torņakalna kapos pulcējās 
interesentu pulciņš uz Anša Bērziņa 
atjaunotā kapu pieminekļa atklāšanu.

Šis gadījums ir liela veiksme. Tor-
ņakalna kapi ir cietuši gan kara laikā, 
gan vandāļu postījumos. Otrā Pasau-
les kara laikā turpat pie Torņakalna 
kapiem notika lielas apšaudes, vācu 
armijas artilērija ieņēma pozīcijas pa-
kalnā pie luterāņu baznīcas un pāri ka-
piem šāva uz Sarkanarmijas tankiem, 
kurus sacaurumoja kā sietus. Protams, 
krita arī krusti un pieminekļi, ne velti 
vēl tagad no zemes izrok sarūsējušas 
šāviņu paliekas.

Pateicoties šai vienīgajai fotogrāfi-
jai, piemineklis ir atjaunots un uzstā-
dīts precīzi pēc vēsturiskās topogrāfi-
jas. Liels bija speciālistu pārsteigums, 
kad zem zaļās sūnas atklājās Itālijas 
marmors. Ir izdevies noskaidrot, ka 
piemineklis veidots Vīnē, un to uzstā-
dījusi Anša Bērziņa meita, ne dēls; viņu 
tēvs ir bijis pārticis latviešu uzņēmējs – 
koku brāķeris. (Redz, arī šajos laikos 
ir pārtikuši tie latviešu uzņēmēji, kuru 
bizness ir saistīts ar kokmateriāliem.)

Tas ir stāsts par pirmo posmu, vēl 
jau paliek sievietes tēls. Arī te veiksme 
ir bijusi līdzās, rokot zemi pieminek-
ļa pamatu stiprinājumam, tika atrasta 
pazudušās sievietes figūras pēdiņa ar 
otras kājas pirkstu uz ķieģeļa lieluma 
pamatnes daļas. Tātad pēdiņa un foto 
vienā rakursā, pats piemineklis – tas 
jau ir pietiekoši tēlnieka darbam. Jau-
nās, skumjās sievietes tēlu marmo-
rā darināja tēlnieks Ansis Dobičins, 
un modele šim tēlam bija Latvijas 
Mākslas akadēmijas glezniecības ka-
tedras studente Līva Blumfelde. Lai-

kam jau viegli negāja, marmors bija ti-
kai trešais un galīgais variants. Tērpa 
kroku salocīšana vien jau prasīja laiku.

Tā nu visi ir guvuši pieredzi, darbs 
ir skaisti pabeigts, un 2019. gada 
15. oktobrī Torņakalna kapos drau-
dzīgā pulciņā notika Anša Bērziņa 
ģimenes kapu pieminekļa otrās kārtas 
atklāšana. Baltā marmora sievietes 
figūra ļoti izdevīgi izcēlās uz rudens 
liepu zelta lapu fona. Vēroju jauno un 
kluso tēlnieku Ansi Dobičinu: ar kādu 
saudzību viņš nesa un cēla savu, iespē-
jams, pirmo marmora darbu, un cik uz-
manīgs bija pieminekļa atklāšanas mo-
mentam, uzliekot mazu ziedu pušķīti.

Tagad Torņakalna kapos izteikti 
iezīmējas to ekskluzīvākā daļa, ir labi 
saskatāms kapa pieminekļu plānveida 
izvietojums. Ļoti veiksmīgs darbs!

Varbūt kādam mājās ir kādas Tor-
ņakalna kapu fotogrāfijas, kurās re-
dzami kādi pieminekļi, varbūt pat ar 
melno eņģeli? Vairāk par nostāstiem 
nav zināms tā izskats.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Veļu laiks Torņakalna kapsētā
Pieminekļa atjaunošana pēc fotogrāfijas

Pilnībā atjaunotais piemineklis.
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Restaurētais kapa piemineklis bez sievietes tēla 2018. gadā.
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No kreisās: Pieminekļa restaurācijas darbu organizators 
un vadītājs tēlnieks Igors Dobičins, LMA glezniecības ka-
tedras studente Līva Blumfelde un tēlnieks Ansis Dobičins.
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Kapa pieminekļa fotogrāfija 1932. 
gada grāmatā.
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Sidnejas Latviešu 
vīru kora gadskārtējais 
koncerts ar šī gada tēmu 
Pie Tēvu zemes dār-
gās izskanēja saulainā, 
20. oktobra, pēcpus-
dienā Sidnejas Latviešu 
namā. Ļaužu pieplū-

dums, kas pirms koncerta līdz malu 
malām pildīja Nama pagalmu, kafej-
nīcu un Lielās zāles priekštelpu (Balto 
zāli), piešķīra dienai ne tikai svētku 
sajūtu, bet arī liecināja par sabiedrības 
cieņu un mīlestību, ko koris ir ieguvis 
tā 63 darbības gados. Kopā ar Sidnejas 
Latviešu biedrību un latviešu skolu, 
SLVK ir pieskaitāms pie latviešu sa-
biedrības stūrakmeņiem, kas kalpojis 
latviešu dziesmai un tās cienītājiem no 
pirmajiem iebraukšanas gadiem. Šeit 
liels nopelns pienākas kora mākslinie-
ciskai vadītājai un diriģentei Dainai 
Jaunbērziņai, kas kori vada jau 39 
gadus.

Šī gada koncerts izskan īpašā zīmē. 
Diriģente Daina to velta sava tēva, 
kora mūža biedra, Artūra Eglāja pie-
miņai. Artūrs Eglājs pārkāpa mūžības 
slieksni šī gada 21. jūlijā, Melburnā.

Diriģentes Dainas sastādītā prog-
ramma ir īpaši bagāta ne tikai dziesmu 
skaitā un izvēlē, bet arī izpildījumu 
dažādībā. Kopumā dzirdam 22 dzies-
mas, sadalītas pa programmas trim 
daļām. Dzirdam gan latviešu kom-
ponistu oriģināldziesmas, gan tautas 
dziesmas. Programmu vada divi diri-
ģenti – diriģente Daina Jaunbērziņa 
un viesdiriģents – Ivars Štubis, divas 
pavadītājas – Ingrīda Šakurova – 
klavieres un Daina Kaina – vijole, un 
koris pats – 28 vīru sastāvā. Drukātās 
programmas daiļo ietērpu darinājusi 
Vija Spoģe-Erdmane. Programmas 
vāku rotā samazināta koncerta afiša, 
kas attēlo spirgti zaļu bērzu birzi ar 
lapiņām tik vārām, kas šķiet trīsam no 
mūsu acu skata. Vai tā mūsu, 50 gadu 
sapņos un dziesmās lolotā, tēvu zeme?

Koncertam sākoties, koris ieņem 
vietu pie zāles aizmugures sienas. Sienu 

rotā liela formāta Brīvības pieminek-
ļa attēls, SLVK emblēma un Latvijas 
simtgades Dziesmu svētku gājienā kora 
nestais karogs. Simbolika neizpaliek. 
Vai dziedam Rīgā, vai Sidnejā, mēs 
dziedam Brīvības pieminekļa paēnā.

Pirmā dziesma – Emīla Dārziņa 
Pie tēvu zemes dārgās (Kristofs F.von 
Šillers/atdz.Auseklis) pasvītro koncer-
ta tēmu, piešķirot noskaņu visam, kas 
seko. Dziesmu novada Ivars Štubis. Di-
riģenta drošā pārliecība pārnesas korī, 
kas tādā pat mērā atsaucas dziesmas 
izpildījumā ar vīru spēku un enerģiju.

Seko divas diriģentes Dainas vadī-
tas dziesmas: Atvara Sirmā Tēvzemei 
(Krisrīne Bitēna-Sirmā) un Edgara 
Račevska Zeme ar Jāņa Akurātera 
vārdiem. Pirmā izskan ar teiksmainu 
liegumu kā lūgums saulītei sasildīt, 
apmīļot Latvijas zemīti. Iejūtīgais, 
vijīgais izpildījums veido brīnišķu sa-
skaņu ar dziesmas tekstu.

Otrā dziesma, Edgara Račevska 
Zeme, kaut jauna, ir dziesma ar „vēstu-
ri“ (nesenu). Šī ir dziesma, ko Dziesmu 
svētku virsdiriģents Račevskis pērn 
veltīja diriģentei Dainai un SLVK. Vel-
tījumam līdzi nāca aicinājums dziesmu 
novadīt 18. novembra Valsts svētku 
koncertā Rīgā. Tas nenotika. Diriģente 
Daina palika šeit, lai iestudētu Sidne-
jas Valsts svētku aktam/koncertam 
iecerēto programmu – Kantāti Tēvijai 
ar operdziedones Maijas Kovaļevskas 
un Sidnejas apvienoto koru līdzdalību. 
Toties mēs šodien baudām privilēģiju 
dzirdēt veltījuma pirmatskaņojumu 
Austrālijā. Latvijā dziesma jau ir dzie-
dāta. Izpildījums dod godu Maestro 
Račevskim, Sidnejas Latviešu vīru 
korim un mums kā pirmatskaņojuma 
saņēmējiem. Paldies.

Nākošās divas dziesmas pieder di-
riģentam Ivaram. Pacilātu atsaucību 
gūst Imanta Zemzara Vairogi ar Vi-
tauta Ļūdēna vārdiem. Marša ritms un 
spraigais dziedājums ar tikpat spraigu 
Ingrīdas Šakurovas klavieru pavadī-
jumu raisa smaidus un aplausus. Dzī-
vojam dziesmai līdzi. Raimonda Paula 

dziesma Dzīvības mūžīgais vārds ar 
Jāņa Petera vārdiem saista ar pārlie-
cināto dziedājumu un dzejnieka spē-
cīgajiem vārdiem. Īpaši šajā dziesmā 
novērtējam kora skaidro izrunu, kur 
nezūd ne vārds no Petera spēcīgā tek-
sta: Latvijas nav ne sudrabā, ne zeltā... 
Latvija, Tev, pieder pēdējais vārds!

Programmas pirmā daļa beidzas 
ar diriģentes Dainas novadītām divām 
dziesmām: Ernesta Vīgnera Kā Dau-
gava vaida (Auseklis) un Jāņa Norviļa 
Mūsu zeme (Rainis), kuru dažkārt pa-
zīstam kā Daugav’s abas malas. Abas 
iekrāso dzīvas un gleznainas interpre-
tācijas. Pirmajā – Kā Daugava vai-
da – kontrastiem bagātais izpildījums 
ritmā, dinamikā, frazējumos spilgti 
attēlo dziesmas dramatisko stāstīju-
mu. Otrai – Daugav’s abas malas – 
diriģente Daina uzliek savu radošo, 
interpretatīvo zīmogu, sadalot pēdējā 
panta (kas ir pirmā panta atkārtojums) 
pirmo frāzi atsevišķās, nesaistītās ska-
ņās, dziesmā parādot, kā varētu būt, 
ja Daugavas abas malas būtu sadalī-
jušās. Interesanta doma, interesantā 
skaņu attēlojumā. Taču tas nenotika ne 
dziesmā, ne dzīvē. Savā tālākajā gaitā 

„Pie tēvu zemes dārgās“
Sidnejas Latviešu vīru kora koncerts Sidnejā

 
Turpinājums 9. lpp.

Sidnejas Latviešu vīru koris ar diriģenti Dainu Jaunbērziņu.
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Daina Jaunbēŗziņa, mākslinieciskā 
vadītāja un diriģente un Andris Jaun-
bērziņš, kora vadītājs.
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Ceturtdien, 2019. gada 31. oktobrī Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

„Daugava“ dzied 50 gadus
Pielikums rakstam LL563

likteņupe Daugava apvieno abas malas 
vienā vienotā Latvijas zemē.

Otrā daļa sastāv no septiņām 
dziesmām, no kurām trīs novada di-
riģents Ivars: Edgara Račevska Dzīvā 
dziesma ar bijušās Sidnejas dzejnie-
ces, nelaiķes Elgas Lejas vārdiem, 
Valda Zilvera Dziesma dziesmai (tau-
tas dziesmu teksts) un Emīla Dārziņa 
Mirdzi kā zvaigzne, kam vārdus devis 
Kārlis Jēkabsons.

Patīk visas, bet saviļņojumu izraisa 
Dziesma dziesmai ar tās skaisto tekstu, 
plašo, melodisko plūdumu, līdzsvaroto 
balsu sadalīšanos dziesmas gaitā un 
mērīto skaņas pieaugumu dziesmas 
garumā. Dārziņa dziesmā Mirdzi kā 
zvaigzne no jauna novērtējām kora 
labo dikciju un izcilo elpas kontroli, 
dziesmas melodisko plūdumu veidojot.

Otrā daļa izskan ar diriģentes Dai-
nas novadītām četrām dziesmām. Ēri-
ka Ozoliņa dziesmas Jāņu nakts (Māra 
Kalēja) sapņaino noskaņu skaisti ie-
krāso Dainas Kainas vijole. Iejūtīgā iz-
pildījumā seko Jurjānu Andreja (1856-
1922) sensenā dziesma Lūk roze zied 
(Ansis Līventāls). Šo vīri dzied ar 
jauneklīgu jūsmu un atdevi dziesmai. 
Teklas Ilsteres dziesmu Tēvu zeme 
runā (Ilze Kalnāre) izceļ Toma Mačē-
na basso cantante solo, kas izskan kā 
dzejnieces skicētais zemes sauciens 
latvietim – neaizmirst tās mājas...

Kā pēdējo dzirdam tautā iemīļoto 
Raimonda Tiguļa Lec, saulīte ar Rasas 
Bigavičutes-Pēces vārdiem. Izjustais 
izpildījums ietver tiklab kora dziedā-
jumu, kā izteiksmīgo klavieru/vijoles 
pavadījumu. Kā tautas ilgu atbalss 
skan vijoles smeldzīgais Pūt, vējiņi 
motīvs. Dziesmu sveicam ar ilgsto-
šiem aplausiem un saucieniem.

Koncerta trešajā daļā vislielākā 
dažādība kā dziesmu izvēlē, tā izpil-
dījumos. Skan oriģināldziesmas, skan 
tautas dziesmas, dziesmas ar solo un 
dueta pienesumu. Pirmās trīs dzies-
mas novada diriģente Daina.

Raimonda Paula Tautas acis (Mā-
ris Čaklais) ar Oskara Štubja iejūtīgo, 
lirisko solo gūst sevišķu atsaucību. 
Skaistā pilnskanīgā dziedājumā seko 
tautas dziesma Es atnācu uguntiņu, 
Zigmāra Liepiņa apdarē. Tad vēl Rai-
monda Paula Tēvs, māmiņa ar Jāņa Pe-
tera vārdiem. Dziesmu izpilda koris ar 
brālēnu Ivara un Oskara Štubju solo un 
dueta dziedājumiem. Kaut abi ir teno-
ri, tembru atšķirības, kas iekrāso solo 
partijas, līdz asarām skaisti saliedējas 

dueta pasāžās. Uz klausītāju neatlaidī-
go pieprasījumu, dziesmu atkārto.

Mainas diriģenti, Ivaram novadot 
paša, skaisti darināto tautas dziesmu 
Cīrulīti, mazputniņi. Seko Kur tad Tu 
nu biji, Raimonda Paula apdarē. Pēdējā 
ir priekšnesums pats par sevi. Dzīvo, 
enerģisko dziedājumu pavada tikpat 
dzīvīgs pavadījums, atdarinot malša-
nas un bīdelēšanas saraustīto, nemitī-
go ritmu. Dziesma nobeidzas ar spēcī-
gi izblētu disonanci un sparīgu kājas 
piesitienu. Ar sajūsmu esam dzīvojuši 
āzīša nedarbiem līdzi un ar aplausiem 
pieprasām dziesmas atkārtojumu.

Vīru dziesmas prieks un enerģija 
kulminējas koncerta pēdējās dzies-
mās. Diriģē Daina. Brašā izpildījumā, 
marša ritmā izskan Nevienam es nedo-
šu Edgara Račevska apdarē. Ar tādu 
pat sajūsmu, jautrā danču ritmā ar va-
reniem Ē-o saucieniem – Jura Vaivoda 
Vai tādēļ nedziedāju?

Par koncerta naglu izvēršas Jura 
Vaivoda Apkal manu kumeliņu ar Rū-
dolfa Blaumaņa vārdiem. Izpildīju-
mam gatavojoties, no koristiem atdalās 
trīs: tēvs – Roberts Lucis, dēls – Jānis 
Lucis un Ivars Štubis. Jaunie apjožas 
ar ģitārām, tēvs ieņem vietu pie kla-
vierēm. Tad, it kā ar kara bungu rībo-
ņu, korim, solistiem un pavadītājiem 
dziedot un spēlējot, skaļi un bravūrīgi 
izskan bramanīga puiša stāsts, kā viņš 
ar kumeliņa palīdzību ir saskaldījis le-
dus kalnu, atkausējis meitu mātes sirdi 
un pa pļavas taciņu aizvedis tīkoto mā-
tes meitu ar visām villainēm.

Klausītāju sajūsma sit augstu vilni. 
Aplaudējam, saucam un kājām rībi-
nām tik, cik spējam. Dziesmu atkārto, 
klausītājiem dziesmas ritmu sitot līdzi. 
Brīnišķīgs, vienojošs moments, kas 
neatšķir kori no klausītājiem.

Ar aplausiem izlūdzam piedevu. 
Ar prieku vērojam, ka iepriekšējās 
dziesmas izpildītāji paliek savās vie-
tās. Atskan Jura Kulakova Par spīti 
grūtiem laikiem ar Eduarda Veiden-
bauma (1867-1892) pārlaicīgajiem vār-
diem. Izpildījumā kūsā tā pati ener-
ģija, tā pati lielā skaņa kā iepriekšējā 
dziesmā. Dzirksti piešķir dzīvā saspē-
lē, spontāni veidotais pavadījums, ko 
austrāliešu vidē sauc par jamming. Šī 
koncerta ietvaros dziesma pieņem īpa-
ši trāpīgu nozīmi. Kā tas ir gadījies, kā 
ne, tieši šim koncertam pēkšņi un bez 
brīdinājuma iztrūkst skaņu un apgais-
mojuma tehniskie pakalpojumi. Taču 
par spīti trūkumam, arī šai gadījumā 
dziesma uzvar. Ar smaidu, kas kliedē 
sašutumu, vīri dzied:

Par spīti grūtiem laikiem
Dzied jautri mūsu bars.
Prieks spīd uz visiem vaigiem
Kā gaišais saules stars.
Un tā arī ir. Prieks spīd uz visiem – 

koncerta dalībnieku un klausītāju – 
vaigiem.

Seko aplausi, ziedu veltes un patei-
cības diriģentiem, solistiem un pava-
dītājiem. Vēl īpaša pateicība izskan no 
kora uzticīgā cienītāja Kārļa Gulber-
ga. Kora 63 gadu pastāvēšanas laikā, 
Kārlis ir iztrūcis tikai no viena kon-
certa. Pateicībā, Kārlis pasniedz diri-
ģentei Dainai sarkanas rozes.

Ar izjustiem aplausiem izvadam 
kori no koncertzāles. Taču šķirties vēl 
nespējam. Vēl brīdi pakavējamies, da-
loties jūsmā, pie vīna glāzes un uzko-
dām, ko sagādājušas SLVK dāmas.

Tad, savu rūpju nastiņu nemanot 
nolikuši, arī mēs, atraisīti un brīvi, do-
damies mājup.

Lauma Reinfelde
Laikrakstam „Latvietis“

„Pie tēvu zemes dārgās“
Turpinājums no 8. lpp.

„Apkal manu kumeliņu“. Diriģē Daina Jaunbērziņa; ģitāras – Jānis Lucis un 
Ivars Štubis; vijole – Daina Kaina; klavieres – Roberts Lucis.
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Adelaides Daugavas Vanagu 
vīru koris Daugava svinīgā daļā sa-
ņēma DV Centrālās valdes Augstā-
ko apbalvojumu – nozīmi zeltā un 

Atzinības rakstu. Tas ir vienīgais 
Daugavas Vanagu vīru koris Aus-
trālijā, sasniedzot 50 dziesmotos 
gadus.

Ierāmētais Atzinības raksts tagad 
grezno DV nama sienu.

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“
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Ornitologs Viesturs Ķerus un 
mākslinieks Didzis Upens debitē bēr-
nu literatūrā un ilustrācijā ar grāmatu 
Meža meitene Maija.

Bērnu grāmatu izdevniecība Liels 
un mazs laiž klajā ornitologa Viestura 
Ķerus (1984) grāmatu Meža meitene 
Maija jaunākā skolas vecuma bērniem.

Grāmatas galvenā varone Maija ar 
ģimeni dzīvo mežā – mežsargmājās. 
Viņas tētis ir putnu pētnieks, kas mei-
tai prot izskaidrot dabas norises, iepa-
zīstināt ar putniem un dzīvniekiem, 
ņem Maiju līdzi putnu skaitīšanas un 
gredzenošanas ekspedīcijās. Lai gan 
ik rītu Maija dodas uz bērndārzu pilsē-
tā, viņas ikdienas pasaulē ir gan koki 
un dažādu putnu dziesmas, gan dīķis 
ar zivīm un vardēm, gan skudrupūz-
nis, eži, āpsis un pat mežacūkas. Grā-
matā nav sadomātu, pasakainu piedzī-
vojumu, bet gan sajūta, ka dabā katra 
diena ir piedzīvojums, jo tā allaž nes 
ko jaunu.

Ornitologs Viesturs Ķerus, kas pa-
zīstams kā viens no Latvijas Ornitolo-
ģijas biedrības vadītājiem, neatlaidīgs 
putnu advokāts cīņā pret mežu izcir-
šanu un izteiksmīgs publicists, turpi-
na nozīmīgu latviešu bērnu literatūras 
tradīciju. Meža meitene Maija ir hu-
māna un jūtīga, bet ne sentimentāla, 
no klišejām brīva, zināšanās balstīta 
proza. Sapludinot paša bērnībā piedzī-
voto, savu bērnu dzīves epizodes un 
biologa zināšanas, viņam izdodas radīt 
dzīvas, ticamas ainas, kas var palīdzēt 
ģimenēm veidot cieņpilnas attiecības 
ar dabu.

Grāmatu papildina Didža Upe-
na (1991) monohronās ilustrācijas, kas 
ļauj lasītājam nesteidzīgi iedziļināties 
dabas radītajos pārsteigumos. Ilus-
trators attēlo nevis pašu bērnu dabā, 
bet dabu bērna vērojumā. Ilustrācijas 
grāmatai Meža meitene Maija ir Didža 
Upena diplomdarbs Latvijas Mākslas 
akadēmijas Grafikas mākslas apakš-

nozarē, kā arī debija bērnu grāmatu 
ilustrācijā.

Vērtīgs papildinājums, kas papla-
šinās bērnu zināšanas par Latvijas put-
niem, ir tipiskāko, dažādiem gadalai-
kiem raksturīgo putnu balsu ieraksti, 
ko lasītāji var noklausīties, aktivizējot 
grāmatā iedrukāto QR kodu. Putnu 
balsu ierakstu autors ir ornitologs, 
putnu balsu ieskaņojumu speciālists 
Edmunds Račinskis.

Grāmatas izdošanu atbalstījis 
Valsts kultūrkapitāla fonds. Izdevnie-
cības Liels un mazs grāmatas par visla-
bāko cenu iespējams iegādāties izdev-
niecības birojā Tērbatas ielā 49/51-12 
un mājas lapā www.lielsmazs.lv, kā arī 
visos lielākajos grāmatu veikalos un 
citur. Sekot izdevniecības jaunumiem 
var sociālo tīklu kontos: twitter.com/
lielsunmazs, facebook.com/lielsun-
mazs, instagram.com/lielsunmazs.

Alīse Nīgale,
izdevniecības „Liels un mazs“ direktore

„Meža meitene Maija“
Izdevniecība „Liels un mazs“ izdod jaunu grāmatu

Grāmatas „Meža meitene Maija“ vāks.

Grāmatas atvērums.

Koncerti „Manai tautai“
Armands Birkens, Lorija Cinkusa (Vuda) un Ieva Akuratere

Ar lielu prieku paziņojam, ka kon-
certi Manai tautai šī gada novembrī 
turpinās savu ceļojumu pa Latvijas 
koncertzālēm.

Svētku koncertā Manai tautai, uz 
vienas skatuves satiksies leģendārie 
dziedātāji Armands Birkens, Lorija 
Cinkusa (Vuda) un Ieva Akuratere – 
mākslinieki, kuri caur savu daiļradi 
stiprinājuši latviešu pašapziņu un, no 
jauna iededzot latviešu tautas dvēselis-
ko uguni, apvienoja visu latviešu tautu.

Koncerta nosaukums radies no 
Ievas Akurateres izpildītās neofi-
ciālās Dziesmotās atmodas himnas 
Manai tautai (autori – Andris un 

Brigita Ritmaņi), kura pirmoreiz 
skanēja tieši pirms trīsdesmit ga-
diem – 1988. gadā – festivālā Liepājas 
dzintars un pēc tam tautas manifestā-
cijā Mežaparkā.

„Es zināju, ka mēs vēlreiz satik-
simies, un tagad zinu, kad tas būs un 
kur! Man ir patiess prieks, ka varēšu 
atkal koncertēt kopā ar burvīgajām 
dziedonēm Ievu un Loriju! Koncertos 
skanēs dziesmas, kuras mums ir mīļas 
un īpašas. Šajā dziesmotajā Latvijas 
svētku laikā mēs daudzajām balsīm 
pievienosim mūsu balsis, mūsu dzies-
mas vienotā mīlestībā par Latviju, 
piedaloties mūsu valsts godināšanā,“ 

atzīst Armands Birkens.
Koncertos skanēs klausītāju iemī-

ļotās dziesmas Manai tautai, Lūgšana, 
Pazudušais dēls, Mūsu mīlestība, Rīta 
stundai ir sievietes vārds un daudzas 
citas.
• Piektdien 8. nov., plkst.19.00 Talsu 

tautas namā
• Otrdien, 12. nov., plkst. 19.00 Āda-

žu Kultūras Centrā
• Ceturtdien, 14. nov., plkst.19.00 

Bauskas Kultūras centrā
• Piektdien, 15. nov., plkst. 19.00 Lie-

pājas Latviešu biedrības namā
• Sestdien, 16. nov. plkst.19.00 Rīgas 

Latviešu Biedrības namā.  ■
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2019. gada 7. oktob-
rī notika Latvijas skvēra 
Kijevā svinīgā atklāša-
nas ceremonija. Latvijas 
skvērs ierīkots ar Latvi-
jas Republikas vēstnie-

cības Ukrainā un Kijevas pilsētas Pe-
čerskas rajona valsts administrācijas 
atbalstu, godinot Latvijas Republikas 
pasludināšanas simtgadi un aplieci-
not Ukrainas un Latvijas draudzīgās 
attiecības. Labiekārtošanas darbi tika 
veikti par Latvijas un Ukrainas uzņē-
mēju un privātpersonu saziedotajiem 
līdzekļiem, kā arī ar Latvijas Ārlietu 
ministrijas un Latvijas Nacionālajā bo-
tāniska dārza atbalstu.

Atklāšanā piedalījās Latvijas 
Republikas ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs, Ukrainas ārlietu ministrs 
Vadims Pristaiko, Kijevas mērs Vi-
tālijs Kļičko, Latvijas vēstnieks Uk-
rainā Juris Poikāns un projekta autors 
Aleksis Babuškins. Pilsētas vadība 
ļoti augstu novērtēja to darbu, kas tika 
veikts šajā teritorijā un apsolījusi uztu-
rēt skvēru atbilstoši labā stāvoklī.

Pasākumu apmeklēja aptuveni 
80 viesu – pilsētas vadības pārstāv-
ji, diplomāti, sponsori, kopiena un 
citi projekta atbalstītāji. Par Latvijas 
skvēra izveidošanu tika atspoguļota 
informācija vairākos medijos: Lat-
vijas Televīzijā, LTV1, Latvijas Ra-
dio, žurnālā IR, Ukrainas televīzijas 
kanālos 1+1, Ukraina, Kyiv, kā arī 
daudzos Ukraiņu interneta resursos 
un sociālos tiklos. Pasākuma laikā ar 
deju kolāžu Saved tos mājās pie Dau-
gavas krastiem uzstājas Ukrainas lat-

viešu deju kolektīvs Kastaņi.
Latvijas skvērs atrodas Kijevas 

centrā, Pečerskas rajonā, pārsimt 
metru attālumā no Latvijas vēstniecī-
bas. Iepriekš skvērā bija piemineklis 
padomju funkcionāram A. Ivanovam. 
Kad Kijevas varas iestādes to novāca, 
palika sarkana granīta postaments un 
pamats. Latvijas vēstniecība ierosinā-
ja pārveidot un pārdēvēt šo teritoriju 
par Latvijas skvēru, un Kijevas pilsē-
tas administrācija atbalstīja priekšli-
kumu.

Latvijas skvēra labiekārtošanas 
projekts ir arhitektu biroja ArchUnion 
(vadītājs – latvietis Aleksis Babuškins) 
labdarības iniciatīva. Arhitektu grupa 
izstrādājusi šo projektu, konceptuāli 
par paraugu ņemot Vecrīgai rakstu-
rīgu bruģi un izmantojot vienkāršus, 

dabīgus materiālus, kas ietverti lako-
niskā, nepretenciozā formā – baltiešu 
stilā.

Skvēra pamatakcents ir stēla Aus-
tras koks. Līdzās dziļi simboliskajai 
nozīmei stēla veic arī praktisku – ap-
gaismes funkciju. Skvēra teritorijas 
kapitālremonta laikā tika demontēta 
visa agrākā cietā seguma virsma un 
apmales, ieklāts jauns, dabīgs segums 
un ierīkotas apmales. Visi parka soliņi 
šeit nomainīti pret atbilstoša dizaina 
augstas kvalitātes soliņiem. Veikta 
arī teritorijas apzaļumošana – ierīkots 
kvalitatīvs zāliens un puķu dobes, kā 
arī automatizēta laistīšanas sistēma. 
Teritorijas un zaļās zonas labiekārto-
šana vairo šīs vietas ainaviskumu.

Latvijas vēstniecība Ukrainā
10.10.2019.

Ukrainas galvaspilsētā uzbūvēts Latvijas skvērs
Skvēra pamatakcents ir stēla „Austras koks“

Latvijas skvēra atklāšana.
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Runā LR ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.
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Skvēra atklāšanā dejo Ukrainas latviešu deju kolektīvs „Kastaņi“.
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„Sarkanbaltsarkano lentīšu locīšana“
Vēl iespējams pieteikties!

8. novembrī no plkst. 9.00 – 15.00 Latgales kultūr-
vēstures muzejā Rēzeknē Lāčplēša dienai un Latvijas 
Republikas proklamēšanas svētkiem veltīts pasākums 
Sarkanbaltsarkano lentīšu locīšana sadarbībā ar Valsts 
Robežsardzes koledžu, Jaunsardzes jaunsargiem un Lat-
vijas Jūras spēku patruļkuģa Rēzekne komandu.

Skatāma Nacionālo bruņoto spēku karavīru Gata 
Indrēviča un Ērika Kukuta fotogrāfiju izstāde Armija. 
Mākslas foto.
Ieeja bezmaksas
Grupām obligāta iepriekšēja pieteikšanās: tālr. 64622464.
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Jaunsargs saņem „Vējiņu balvu“
Uzsākot studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā

2019. gada 27. septembrī, sau-
lainā piektdienā, Latvijas Nacionālās 
aizsardzības akadēmijas Sporta die-
na iesākās ar īpašu procedūru – ka-
reivim Mārtiņam Žaimim, Latvijas 
Nacionālās aizsardzības akadēmijas 
profesionālā bakalaura studiju prog-
rammas Sauszemes spēku militārā va-
dība 1. kursa kadetam, tika pasniegts 
dāvinājums no Austrālijā dzīvojošas 
latviešu ģimenes.

Vējiņu ģimene, sadarbībā ar fon-
du Austrālijas Latviešu Balva Jaun-
sargiem, jau 20 gadus atbalsta Jau-
nsardzes kustību gan idejiski, gan 
finansiāli, jo ļoti augstu vērtē jauniešu 
izglītošanu, valstiskuma piederības un 
patriotisma audzināšanā.

Pagājušā vasarā, viesojoties Latvi-
jā, Anita un Arnis Vējiņi, ierosināja 
piešķirt balvu – klēpjdatoru – labā-
kajam jaunsargam, kurš sekmīgi no-
kārtos jaunsargu mācību programmas 
4. līmeņa testu un turpinās mācības 
Latvijas Nacionālajā aizsardzības aka-
dēmijā. Uzklausot dāvinātāja dāvanas 
pasniegšanas mērķi, tika noteikti dā-
vanas saņēmēja kritēriji:

1. Nokārtojis jaunsargu 4. līmeņa 
testu (pie vienlīdzīgiem iestājeksā-

mena rezultātiem, 
priekšroka labāka-
jam 4. līmeņa testa 
rezultātam);

2 .  I e s t ā j i e s 
Latvijas Nacio-
nālajā aizsardzī-
bas akadēmijā, 
uzrādot labākos 
ie s t ā jek sā me na 
rezultātus starp 
kandidātiem jaun-
sargiem.

Pēc noteikta-
jiem kritērijiem 
jaunsargu identi-
ficēja Nacionālo 
bruņoto spēku Rekrutēšanas un atla-
ses centrs, kas veic kadetu atlasi un 
vērtēšanu.

Dāvanas pasniegšanas brīdī 
klāt bija ģenerālleitnants (atv.) Rai-
monds Graube, Valsts aizsardzības 
un patriotisma fonda Namejs valdes 
priekšsēdētājs. Fonds Namejs izrādīja 
pretimnākšanu un sniedza būtisku at-
balstu, dāvanas saņemšanā. Jaunsar-
dzes centrs izsaka pateicību par iegul-
dījumu šī projekta īstenošanai.

Liela pateicība Austrālijas Latvie-

šu fondam un Vējiņu ģimeni par ne-
nogurstošu atbalstu un ieinteresētību 
Latvijas jaunatnes izglītošanā. Vēlam 
veiksmi un izturību turpmāko projek-
tu īstenošanā gan Austrālijā, gan Lat-
vijā.

Kadets Mārtiņš Žaimis Jaunsardzē 
darbojies Ventspils 4. vidusskolas jau-
nsargu vienībā.

kapteine Ilze Leimane,
Jaunsardzes centra Plānošanas un 

organizācijas departamenta
Plānošanas nodaļas vadītāja

Sadarbība starp trimdas un Latvijas latviešiem
Atbalsts jau sniedzas pāri trešajam miljonam dolāru

Arī šogad oktobra 
sākumā tikās Ameri-
kas Latviešu apvienība 
(ALA) ar Latvijas Bēr-
nu fondu. Priecājos, ka 
šī brīnišķīgā sadarbība 
no 1994. gada vēl arvien 
turpinās, un ka man gan-

drīz vienmēr ir bijusi iespēja to redzēt.
Šoreiz tas notiek Latvijas Motor-

muzejā plkst. 14. Tas laikam tādēļ, ka 
Fonds šogad svin savu 30. jubileju, un 
sadarbība ar ALA ilgst jau 25. Es te 
nekad vēl neesmu bijusi, un pārstei-
gumā man acis ir platas un mute vaļā 
aiz brīnumiem. Nevaru iedomāties, 
ka arī Latvijā var būt tik daudz un tik 
ļoti dažādu bezgala antīku automobi-
ļu. Vienam, otram nekas kopīgs vairāk 
arī nav kā tikai tie četri riteņi, un tie 
izskatās kā veci rati vai sena kariete. 
Tagad muzejs ir pilns dažāda lieluma 
bērniņiem, kas aizrautīgi iet no vie-
nas mašīnas pie otras un nepārtraukti 
viens otram vai saviem vecākiem kaut 
ko skaidro vai jautā. Es gan Vairas pa-
vadībā šim mašīnu klājienam ātri vien 
izeju cauri. Sanāksmes telpā viņa mani 
apsēdina pirmajā rindā, un drīz vien 
man blakus apsēdušies vairāki ALA 
valdes locekļi, ieskaitot priekšsēdi Pē-
teri Blumbergu un Kaiju Petrovsku, 
kura jau ilgāku laiku vada ALA noza-

ri, kas sadarbojas ar Latviju.
Tad arī Fonda vadītājs Andris 

Bērziņš sanāksmi atklāj, Kaija kā 
vienmēr mazliet pastāsta, kas ALA ir 
un ko tā dara. Tad arī sāk aplokšņu da-
līšanu. Šoreiz tiek pieaicināti arī pārē-
jie viesi no Amerikas, un tie viens aiz 
otra pasniedz aploksni vienai Latvijas 
ģimenei un noteikti pretim saņem zie-
du pušķi vai kādu citu lauku labumu.

Vispirms tiek apdāvinātas 20 ģi-
menes, kurās bērnu skaits sniedzas no 
3 līdz pat 7 ar atbalstu $360 mēnesī, 

kas var ilgt no viena līdz pat pilniem 
diviem gadiem. Līdz ar aploksnēm 
katra ģimene, kā vienmēr, iepriekš sa-
ņem arī diezgan smagu ar visādiem la-
bumiem piekrāmētu palielu plastikas 
maisu, kas gandrīz vienmēr ir tik pat 

Studente no Rēzeknes pateicas Amerikas Latviešu apvienības priekšsēdim Pē-
terim Blumbergam.
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Ģenerālleitnants (atv.) Raimonds Graube pasniedz balvu 
kareivim Martiņam Žaimim.
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Turpinājums 14. lpp.
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Ceļamies tikai, kad 
saulīte jau labu laiku 
debesīs. Aizgulējāmies. 
Bijām noguruši pēc garā 
lidojuma un ierašanās 
agri no rīta Darvinā. 
Nebūt taču godīgi uzvelt 

šampānietim kā miega zāļu vainu pie 
aizgulēšanos!

Gaiss ir silts un sutīgs. Pie sienas 
dzīvsudraba stabiņš stiepjas uz 30C, 
bet TV meteorologs sola 35C! Pārru-
nājam, vai ieslēgt, vai ne, gaisu dzesē-
tāju. Vispatīkamāk būtu atstāt balkonu 
durvis atvērtas, jo tad neierobežotu 
jauko skatu uz baseiniem un ostu. Un 
tā arī paliek. Tomēr izejot, aizveram 
visas durvis un ieslēdzam dzesētāju!

Pagrabā, tieši blakus liftu durvīm, 
gaida mūsu rati – BERTI pēc reģistrā-
cijas plāksnes, ziemeļu balts Toyota 
Korolis. Labi pazīstama marka, ērts 
diezgan trim braucējiem un benzīna 
taupītājs. No dzīvokļa paņemtā pil-
sētas kartiņa rāda, kur atrodas Vulīz 
(Red.:Woolworth) un dodamies iepirkt 
nepieciešamos brokastu un uzkodu 
produktus, vīnus un alutiņu. Galvenos 
ēdienus nolēmām baudīt restorānos. 
Būs mazāk trauku mazgāšanas! Es 
dodos arī sameklēt tūristu biroju, lai 
savāktu brošūras izbraukumiem, bet 
meitas iet pastaigāties par veikaliem, 
aplūkot vietējās preces, bet, cerams, 
uz nepirkšanu. Tomēr viņas nevar ne-
iepirkt obligātos T krekliņus, bet es sa-
vācu veselu kaudzi brošūru par brīvu.

Atpakaļ dzīvoklī patīkami vēsi. 
Kamēr Suzanna un Džūdija izpako 
preces un sagatavo uzkodas, es ķeros 
pie tūristu brošūrām. Būs daudz ko re-

dzēt un darīt Darvinā un apkārtnē.
Sēdot uz balkona, jūtam dienas 

siltumu, un kad uzkodas noēstas, do-
damies uz brīvdabas baseinu. Ūdens 
silts, bet tomēr patīkams un atsvaidzi-
nošs. Kamēr meitas plunčājas seklu-
mā, es dodos brīvā stilā pāri baseinam 
un atpakaļ pāris reizes. Nolemju, ka 
tas būs mans dienišķais vingrinājums, 
varbūt pat pirms brokastīm!

Uz vakarpusi dodamies uz Mitčela 
(Mitchel) ielu Darvinas centrā, kur at-
rodas daudz un dažādi restorāni un bāri. 
Džūdija vēlās tur noskatīties, kā Austrā-
lijas regbija līgas komanda sacenšas ar 
Anglijas izlasi pasaules kausa spēlē.

Tā ka saulīte karājās debesīs kriet-
ni vēlu katru dienu, pa ceļam vēl laiks 
apskatīt dažas tūristu brošūrā ieteiktās 
Darvinas atrakcijas.

Apskatam Kristus katedrāli celtu 
1902. g., kas izpostīta, kad Darvina 
cieta no ciklona Trēsī vējiem, bet pār-
būvēta 1975. g., inkorporējot drupas 
no oriģinālās katedrāles. Turpat arī re-
dzam Braunu teātri, celtu ar skaistiem 
bruģakmeņiem 1880. g. kā kalnrūpnie-
cības birža, bet šodien darbojas kā teāt-
ru telpa. Pēc pāris dienām būsim atpa-
kaļ teātrī noskatīties lugu Pašnāvībā B 
bemolā. Pāri ielai atrodas vecās pilsē-
tas nama drupas, arī atliekas no ciklona 
Trēsī, un netālu parkā ar skatu uz jūru 
gubernatora māja. Vēl pa ceļam stai-
gājam garam Ziemeļu teritorijas Parla-
menta namam un teritorijas bibliotēkai.

Mitčela ielā, kaut gan daudz ēšanas 
iespēju un bāru, grūti atrast sēdvietas, 
kur varētu noskatīties regbija cīņu. Iz-
rādās, ka lielāko daļu tūristi domāja 
tāpat kā mēs. Beidzot atrodam vietu 

ar pieņemamu skatu uz ekrānu, un kur 
Džūdija varēs arī uzkūpināt dūmus. 
Varēsim turpat arī paēst vakariņas bez 
dūmiem, restorāna nodaļā. Iepazīsta-
mies ar kaimiņiem, skatītājiem, un pār-
runājot, ko katrs esot jau redzējis Dar-
vinā un ko vēl plāno apskatīt. Laiks un 
regbijs aizskrien nemanāmi. Tomēr ka-
batā tagad daudz idejas izbraukumiem, 
un varam lepoties ar ozīšu uzvaru!

Laiks jau vēls un dodamies mājup. 
Rīt apmeklēsim Darvinas kara muzeju.

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Dzimšanas dienas ceļojums (2)
Džūdija Darvinā
Pirmais turpinājums. Sākums LL563.

Džūdija un aizmugurē regbijs ekrānā.
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Baigi muduļi...
Jancis par statistiku

Vai man’ dieniņ’ , 
vai man’ dieniņ’ , – vai 
tiešām visi cilvēki pa-
saulē dulli palikuši, vai 
es esmu zaudējis spēju 
saprast, kas ir fakts un 
kas muldēšana.

Tā piemēram, nupat dienas laik-
rakstā lasu, ka zinātnieki nākuši pie 
slēdziena, ka Ayers rock, jeb kā ie-
dzimtie to sauc – Ulurū – esot 550 
miljonu gadus vecs. Protams, tik dum-
ji viņi nav, ka stāstītu, kā viņi to slē-
dzienu iztaisīja, bet man gribētos to 
dikti zināt. Kokiem varētu skaitīt gada 
kārtas, klintīm iežu kārtas – Ayers ak-
meni varētu saukt par klinti. Bet kurā 
galā tad šie būtu šitam milzenim tos 
iežus meklējuši. Skatoties uz bildes, 
šitam akmentiņam nemaz galu nav. 

Un, ja arī šie tos iežus atrastu, tad sa-
skaitīt 550 miljonus... saprotiet? 550 
miljonus... viens, divi, trīs...utt.

Nē, nē... Labāk lai nepūš pīlītes... 
Bet acīmredzot ir cilvēki, kas tam tic. 
Kā citādi šie tiktu avīzē iekšā?

Kādā citā vietā, citi gudrinieki at-
klāj tādu sensāciju, ka Austrālijā cilvē-
ki patērējot jeb apēdot 23 kg cūkgaļu 
(jeb PORK) viena persona katru mē-
nesi. Tas man tik daudz nemaz neizlie-
kas, bet man interesē, kā viņi to skai-
tīšanu izdarīja. Par piemēru, pie manis 
neviens nav nācis, lai uzzinātu, cik 
cūkgaļas es notiesāju, teiksim – jūni-
ja mēnesī. Ja tas būtu noticis, tad viņi 
būtu atraduši, ka es apēdu čumā siera 
un izdzēru čumā alus, bet cūkai nebija 
jūnijā liela piekrišana.

Man šķiet, zinātniekiem būtu 

drusku uzmanīgāk jāapietas ar apgal-
vojumiem, ko viņi tik pārgalvīgi bārs-
ta pa avīzēm. Man jau tas nekas, mani 
tik ātri ap stūri neapvedīsi, bet tos bēr-
neļus, tos mazgadīgos gan vajadzētu 
drusku pasargāt no šādiem viltus zi-
nātniekiem.

Un tad vēl – vienkārši paķert cil-
vēku – iedzīvotāju skaitu no valsts sta-
tistikas un to izlietot šādām viltus mā-
cībām ir nekaunīgi. Tanī skaitlī iekšā 
taču ir arī visi tie, kas cūkgaļu vispār 
neēd. Vai tā ir ticības lieta, vai iekšas 
vienkārši neņem cūkas gaļu pretim, 
tas šajā gadījumā nav svarīgi. Kas ir 
svarīgi... nu to es patiesībā nezinu, bet 
tas noteikti nav cūkgaļas ēdāju skaits, 
ne arī, cik cūkas tiek mēnesī apēstas.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“
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Nevaru nepadalī-
ties. Man rudens sākās 
13. septembrī, kad, cie-
mos braucot, pēdējo rei-
zi uzvilku vasaras klei-
tiņu, izliju, nosalu un 
sapratu, neko, jāvelk kas 

siltāks, bet vasaras kleitām jādodas uz 
skapi atpūsties.

Raža gan vēl visa nav noņemta, 
galvenokārt, āboli palikuši, bet vispār 
esmu gatava šīm pārmaiņām. Pirmās 
teātra biļetes mums abām ar Antu jau 
labu laiku atpakaļ sagādātas, neizlasī-
tu grāmatu kaudzīte pa tvērienam un 
gribas atslābt no trakās burkošanās. 
Nu jau pagrabā nav vietas, viss iespē-
jamais piepildīts.

Šīs sezonas pirmā teātra izrā-
de mums bija paredzēta Liepājā, 
pēc Gogoļa uztaisītās Precības, kas 
2017. gadā ieguva visas iespējamās 
Spēlmaņu nakts balvas. Ļoti gribējām 
to redzēt, bet nekā nevarēja tikt pie 
biļetēm. Beidzot pēc diviem gadiem 
tomēr izdevās. Ja jau uz Liepāju, tad 
noteikti SPA, tas pašsaprotami!

Kādu laiku dzenos pakaļ elektris-
kajai rīvei, Rīgā neprotu atrast, bet Lie-
pājā pagājušā gadā redzējām. Re, jau 
programma. Nejauši pamanīju, ka Lie-
pājas Latviešu biedrības namā 20.09. 
rādīs Spiegs, kurš mans tēvs. Jāredz! 
Antas radiem saiets, jo veseliem čet-
riem jubilejas – arī svarīgi. Tā mums 
izplānojās vesels trīsdiennieks Liepājā.

Devāmies turp piektdien, piekrā-
vušas bagāžnieku ar ciema kukuļiem, 
jo arī nakšņošanu šoreiz sarunājām pie 
Antas radinieces.

Pirms filmas turpat biedrības namā 
uzdūrāmies dāliju izstādei – bagātai un 
skaistai, acis mielojās un roka stiepās 
pierakstīt nosaukumus, kā to darīja dau-
dzi citi apmeklētāji, bet nu visu nevar, 
viena otru mierinājām, tikai jābauda.

Filma ir smaga, drūma, nezinu, kā 
vēl apzīmēt. Anta domā, ka tai labāk 
piestāvētu nosaukums: Es – spiega 
meita. Pilnīgi piekrītu, jo saturs gal-
venokārt par Imanta Lešinska meitas 
Ievas izjūtām un dzīves pagriezie-
niem, uzzinot, ka tēvs ir dubultaģents. 
Salauzti likteņi, depresija, nekā laba. 
Turklāt nevienam iesaistītajam. Bet re-
dzēt vērts, domāšanu kustina.

Ja vēlaties zināt, kā daudzas jubi-
lejas vienlaicīgi uztaisīt vienistabas 
dzīvoklī, turklāt ar visiem radiem un 
draugiem, kuru skaits labi kupls, tad 
jums jāiepazīstas ar Antas brāļa ģime-
ni. Netrūka ne omulības, ne garšīgu 
cienastu, ne sīku bērnu (vismaz septi-
ņi, bet varbūt vairāk), ne mazu kaķēnu, 
kas pinās pa rokām un kājām.

Nakšņojām visas trīs naktis turpat 
pie Liepājas pasakainā lauku mājā ar 
plašumiem visapkārt, kuplu valriekstu 
dārzā un mājas sienu, kas pilna vīno-
gu. Sestdien tikām pie kārotās rīves. 
Nu droši varēšu pūtināt savu labo 
roku, kas nepiekrīt vairs stundām ilgi 
kaut ko smalcināt.

Taču – ak, kāda vilšanās – mūsu 
SPA remontā! Var jau pukoties, ka tā-
das lietas jāpaspēj vasarā utt., bet kas 
no tā. Pilnīgi apjukām. Šitāds robs 
programmā! Kas atliek? Ja nevar tie-
vēt, nolēmām resnēt. Devāmies mājās 
izmēģināt jauno rīvi. Labi strādā. Iz-

nāca varenas kartupeļu pankūkas, vēl 
šmorējām ko citu, cepām, maisījām un 
taisījām. Viss bija arī jānogaršo. Un 
tad jau pusdienas līgani pārtapa vaka-
riņās, kuras ievilkās krietni vēlu. Tais-
ni brīnums, cik tai vēderā var satilpt, 
ja šitā ieskrienas un katrai gribas no-
demonstrēt savas kulinārijas prasmes. 
Jāatzīst, ka mums katrai bija ar ko pār-
steigt pārējās. Gulēt gan pēc tam bija 
grūti. Šo punktu apdomājiet, ja gribat 
ko tādu sariktēt.

Svētdienas rītā devāmies sēnēs. 
Iebraucām purvā un gandrīz palikām. 
Malacis mana Oktāvija, tomēr izvilka. 
Atradām arī labu mežu, bet sēņu vecis 
bija nolēmis neko mums nedot. Neti-
cams tukšums. Tā arī nesapratām... vai 
vēl neaug, vai vairs neaug...

Bet izstaigājušās un saelpojušās 
gan bijām labi. Atkal cepām un ēdām 
un vēl ciemiņus uzņēmām, jo tas jau 
sen zināms, kur ir, tur rodas.

Izrāde mūs pārsteidza. Cerējām uz 
ko labu, bet nu šitāda konfekte... Jāsāk 
smaidīt, jau tiklīdz atveras priekškars. 
Šīs sajūtas nebeidzas visu izrādi, kas 
paiet vienā elpas vilcienā, nebeidzas 
visu vakaru, arī mājās un vēl nākošā 
dienā. Smaids iestājas ikreiz, to visu 
atceroties. Brīnišķīgi neparasta pēr-
līte, ne ar ko nesalīdzināma. Ja vien 
iespējams, pērciet biļeti, brauciet ska-
tīties, kamēr vēl ir. Jo cik ilgi aktieri 
šo brīnumu noturēs. Neko vairāk ne-
stāstīšu, jo to nemaz nevar izstāstīt. 
Apakšvirsraksts arī tāds – Nav vārdu.

Bagātu rudeni vēlot, –
jūsu Biruta

2019. gada 24. septembrī

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
29. oktobris
Laimonis, Laimis, Elvijs, Elvis, Elva
1964. garīdznieks Austrālijā Rai-
monds Sokolovskis.
2004. Eiropas Savienības valstu vadī-

tāji Romā parakstīja Līgumu par Kon-
stitūciju Eiropai.

30. oktobris
Nadīna, Adīna, Ulla

1877. latviešu politiķis, Latvijas Mi-
nistru prezidents (1924.g. 19.dec. – 
1925.g. 23.dec., 1928.g. 1.dec. – 1931.g. 

Lasītājas vēstule
Sveiki, lieliskie!

 
Turpinājums 15. lpp.

liels kā maisa saņēmējs.
Nākamie ir trīs smagi slimi bēr-

niņi, kas saņem $170 atbalstu katru 
mēnesi, un tad nāk 21 students, kas 
studiju gadā saņem stipendiju $2000 
apmērā līdz bakalaura grāda sasnieg-
šanai. Ne vienu vien no studentiem es 
jau pazīstu no iepriekšējiem gadiem, 
un tāpēc arī manās rokās nonāk pa zie-
du pušķim. Viens tāds pušķis nav vis 
no dabiskiem ziediem veidots, bet gan 
no Laimas konfektēm un vairākiem 

mākslīgiem ziediņiem, tomēr ir ļoti 
skaists un, kā vēlāk izrādījās, ir arī ļoti 
garšīgs. Un tad viena neliela auguma 
studentīte man rokās ieliek liliju ar pie-
ciem lieliem, skaistiem ziediem, kas ir 
gandrīz tik pat gara kā viņa pati, bet 
ir noteikti garāka par mani, un mani 
apņem spēcīgs smaržas vilnis.

Tas arī nozīmē, ka ir oficiālās daļas 
beigas, un sākas garšīgo pīrādziņu un 
citādu labumu baudīšana. Arī man vie-
na no Fonda meitenēm pienes krūzīti 
kafijas un šķīvīti ar vairākiem gardiem 
labumiem. Vēl parunājos ar Kaiju un 
pāris no jau pazīstamiem studentiem. 

Tad pienāk Andris Bērziņš un saka, 
ka viņam ir pa ceļam mans dzīvoklis, 
un man jābrauc mājās. Nemaz neesmu 
dusmīga un labprāt sadzenāju savu 
mēteli un esmu gatava.

Esam atkal pavadījuši skaistu sa-
darbības brīdi starp Amerikas un 
Latvijas latviešiem. Tagad zinu, ka 
Amerikas latviešu palīdzība Latvijas 
maznodrošinātām ģimenēm un studen-
tiem, jau sniedzas pāri trešajam miljo-
nam dolāru. Esmu lepna par viņu palī-
dzību Latvijai.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Sadarbība starp ... latviešiem
Turpinājums no 12. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 31. okt., plkst. 10.00 ALB 
namā Scrabble rīts; spēlēsim Scrabble 
(latviski un angliski) visu dienu un 
ēdīsim pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Svētdien, 3. nov., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novuss. Pulcēsimies, 
draudzēsimies un uzspēlēsim novusu!!
Pirmdien, 4. nov., plkst. 10.00 DV 
namā Vanadžu kopas sanāksme.
Otrdien, 5. nov., plkst. 12.30 ALB 
namā ar krāšņām cepurēm sekosim 
līdzi Melburnas Kausa izcīņai un ar 
krāšņiem tērpiem sumināsim Latvijas 
dzimšanas dienu. Dalības maksa $5. 
Visi laipni aicināti.
Ceturtdien, 7. nov., plkst. 10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble (latviski un 
angliski) visu dienu un ēdīsim pusdie-
nas. Lūdzu pieteikties LAIMAS biro-
jā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 7. nov., plkst. 12.30 ALB 
namā JAUNUMS – aicinām uz siltām 
pusdienām katru ceturtdienu. Cena $5, 
pieteikšanās obligāta.
Ceturtdien, 7. nov., plkst. 19.30 Skri-
des klavieru kvarteta koncerts Adelai-
des Pilsētas namā. Vijole – Baiba Skri-
de, klavieres – Lauma Skride.
Sestdien, 9. nov., plkst. 14.00 DV 
namā Lāčplēša dienas sarīkojums; 
Vidzemes augstskolas rektora, vēs-
turnieka Gata Krūmiņa referāts par 
vēsturiski / politisko situāciju Latvijā 
Baltijas ceļa laikā.
Svētdien, 10. nov., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novuss. Pulcēsimies, 
draudzēsimies un uzspēlēsim novusu!!
Ceturtdien, 14. nov., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latviski 
un angliski) visu dienu un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzu pieteikties LAIMAS 
birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 14. nov., plkst. 10.30 
ALB namā Kino rīts. Skatīsimies Lat-
vijas televīzijas filmu Dziedātspēks. 
Pēc filmas pasniegsim siltas pusdie-
nas, tāpēc lūdzam pieteikties LAI-

MAS birojā līdz 12. novembrim. Da-
lības maksa $5.
Ceturtdien, 14. nov., plkst. 12.30 
ALB namā JAUNUMS – aicinām uz 
siltām pusdienām katru ceturtdienu. 
Cena $5, pieteikšanās obligāta.
Sestdien, 16. nov., plkst. 10.00 Tāla-
vas pagalmā Latvijas un Austrālijas 
karogu uzvilkšana.
Sestdien, 16. nov., plkst. 12.00 Tā-
lavas Lielajā zālē ALB valde aicina 
visus uz Latvijas Valsts svētku svi-
nībām. Svētku runu teiks Latvijas 
Republikas Saeimas priekšsēdētājas 
biedre Dr. Dagmāra Beitnere-Le Gal-
la, latviešu kultūras socioloģe, augst-
skolas pasniedzēja, politiķe.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 3. nov., plkst. 11.00 Kapus-
vētki Centennial Park kapličā.
Svētdien, 17. nov., plkst. 11.00 Latvi-
jas Valsts svētku dievkalpojums.

Brisbanē
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Hobartā
Svētdien, 17. nov., plkst. 14.00 Latvi-
jas Valsts svētku saiets.

Kanberā
Ceturtdien, 14. nov., plkst. 19.00 
Skrides klavieru kvarteta koncerts 
Llewellyn Hall, ANU. Vijole – Baiba 
Skride, klavieres – Lauma Skride.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 10. nov., plkst. 13.00 Sv. Pē-
tera baznīcā Kanberas latviešu ev. lut. 
draudzes Lāčplēša dienas un Valsts 
svētku atceres dievkalpojums, Reid. 
Dievkalpojumā kalpos prāvests Dr. Jā-
nis Priedkalns no Adelaides. Pēc diev-
kalpojuma, baznīcas zālē draudzības 
saiets un pārrunas ar prāvestu par jau-
nākajiem notikumiem mūsu Baznīcā. 

Visi gaidīti

Melburnā
Sestdien, 2. nov., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Otrdien, 5. nov., plkst. 13.00 Melbur-
nas kausa dienas sarīkojums Latviešu 
ciemā.
Sestdien, 9. nov., plkst. 12.00 MLOA 
pilnsapulce Latviešu namā.
Sestdien, 9. nov., plkst. 13.00 MLNK 
pilnsapulce Latviešu namā.
Otrdien, 12. nov., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
Sestdien, 16. nov., plkst. 19.00 Skrides 
klavieru kvarteta koncerts Melbourne 
Recital Centre. Vijole – Baiba Skride, 
klavieres – Lauma Skride.
Svētdien, 17. nov., plkst. 12.00 Latvi-
jas Valsts svētku akts Latviešu namā. 
Svētku runu teiks Latvijas Republikas 
Saeimas priekšsēdētājas biedre Dag-
māra Beitnere-Le Galla.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 10. nov., plkst. 11.00 11. nov. 
Lāčplēša dienas dievkalpojums Sv. 
Krusta baznīcā. Kalpos māc. Kolvins 
Makfersons. Karavīru piemiņas akts 
sekos baznīcas zālē.
Svētdien, 10. nov., plkst. 12.00 
Sv. Krusta baznīcas zālē DV Lāčplēša 
atceres akts. Runās Kristīne Elberte, 
Nacionālo Parku Uzraudze Viktorijā. 
Kolekts viss iet Lestenes baznīcas at-
jaunošanai. Visi mīļi gaidīti.
Svētdien, 10. nov., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā. Kalpos 
māc. Kolvins Makfersons.

Pertā
Svētdien, 3. nov., plkst. 13.00 Visi 
esošie un bijušie Pertas Latviešu dra-
matiskā kopā (PLDK) dalībnieki aici-
nāti ierasties uz kopas slēgšanas sapul-
ci Pertas Latviešu centrā, Daugavas 
Vanagu klubā.
Svētdien, 10. nov., plkst. 13.00 Latvi-
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26.marts) Hugo Celmiņš. Deportēts uz 
Maskavu; nošauts 1941. gadā.
1919. LKP CK pirmais sekretārs (1966.g. 
15.apr. – 1984.g. 14.apr.) Augusts Voss.

31. oktobris
Rinalds, Rinalda, Valts
1835. (j.s., pēc v.s. 19. oktobrī) folklo-
rists, publicists, rakstnieks Krišjānis 
Barons.

1. novembris
Ikars
Visu svēto diena
1769. vācu izcelsmes rakstnieks, pub-

licists Garlībs Helvigs Merķelis (Gar-
lieb Helwig Merkel).
1921. ALTA (Adelaidē) aktieris un re-
žisors Miervaldis Bumbieris.
1933. sabiedriskais darbinieks Austrā-
lijā Aleksandrs Impols.
1939. Vācija formāli anektē Rietum-
poliju.
1954. sāk iznākt biļetens ELJA Infor-
mācija.

2. novembris
Vivita, Dzīle, Viva
1913. žurnāliste, juriste, sabiedriska 
darbiniece, DV vanadžu priekšniece 
Austra Liepiņa.
1914. Pirmais Pasaules karš: Krievija 
pieteica karu Osmaņu impērijai.

1939. Rietumbaltkrievija uzņemta 
PSRS un iekļauta Baltkrievijas PSR.

3. novembris
Ērika, Dagnija
1904. latviešu komponists Jānis Kalniņš.
1919. Rīgu apdraud Latvijas neatkarī-
bai naidīgā ap 50 000 vīru lielā Ber-
monta-Avalova armija. Sākas kaujas 
par Rīgas atbrīvošanu.
1924. dibināta Augstākā kara skola Lat-
vijā (sākumā Kara akadēmiskie kursi).
1939. PSRS inkorporē Austrumpoliju.

4. novembris
Atis, Otomārs, Oto
1924. valodniece Marta Rudzīte.
1929. tulkotāja Inese Veide.  ■

Datumi
Turpinājums no 14. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2019. gada 31. oktobrī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 29. oktobrī.
€1 = 1,61860 AUD
€1 = 0,86328 GBP

€1 = 1,74810 NZD
€1 = 1,10950 USD

jas Valsts svētku runu Daugavas Vana-
gu nodaļas klubā teiks Latvijas Repub-
likas Saeimas priekšsēdētājas biedre 
Dagmāra Beitnere-Le Galla.
Otrdien, 12. nov., plkst. 19.30 Skrides 
klavieru kvarteta koncerts Perth Con-
cert Hall. Vijole – Baiba Skride, kla-
vieres – Lauma Skride.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Sestdien, 16. nov., plkst. 10.30 diev-
kalpojums. Viesu mācītājs Guntars 
Baikovs.

Sidnejā
Sestdien, 2. nov., plkst. 12.00 pusdie-
nas un saiets DV namā.
Sestdien, 2. nov., plkst. 13.00 Lāčplē-
ša dienas 100 gadu atceres sarīkojums 
DV namā.
Sestdien, 2. nov., plkst. 13.30 Latvie-
šu namā Sidnejas Latviešu teātra izrā-
de Tirgus Ļembasts.
Svētdien, 3. nov., plkst. 17.00 Latvie-
šu namā Sidnejas Latviešu teātra izrā-
de Tirgus Ļembasts.
Pirmdien, 4. nov., plkst. 19.00 Skri-
des klavieru kvarteta koncerts City 
Recital Hall. Vijole – Baiba Skride, 
klavieres – Lauma Skride.
Trešdien, 6. nov., plkst. 13.00 Zolīte 
Latviešu namā.
Piektdien, 8. nov., plkst. 11.00 Senio-
ru saiets Latviešu namā.
Sestdien, 9. nov., plkst. 14.00 Skrides 
klavieru kvarteta koncerts City Reci-
tal Hall. Vijole – Baiba Skride, klavie-
res – Lauma Skride.
Sestdien, 9. nov., un svētdien, 
10. nov., Greta Migrantu nometnes 
70. gadskārtas un Greta Armijas no-
metnes 80. gadskārtas svinības Camp 
Rd, Greta NSW 2334. https://www.
gretaarmycamp.com.au
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 3. nov., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 17. nov., plkst. 10.00 Valsts 
svētku dievkalpojums ar Svēto Vaka-
rēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 3. nov., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 10. nov., plkst. 9.30 dievkal-
pojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 17. nov., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 7. nov., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-

liotēkā, sekot norādījumam uz Me-
eting Room A. Visi mīļi aicināti.

Šveicē
Piektdien, 15. nov., plkst. 19.30 koru 
koncerts Terra Chorsalis Tonhal-
le Maag Zürich, Zahnradstrasse 22, 
8005 Zürich. Piedalīsies Cīrihes lat-
viešu koris Balts, Valsts koris Latvija, 
Zürcher Sing-Akademie. Skanēs Švei-
ces, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 
20. gadsimta un mūsdienu mūzika. 
https://terrachoralis.ch/#2019

Zviedrijā
Piektdien, 1. nov., plkst. 18.00 Somu 
draudzes namā, Slotsbacken 2, Gamla 
Stan Meditācijas vakars. Meditācija 
un pārdomas par Kristus Kalna ru-
nas svētības vārdiem – turpinājums. 
Meditācijas vakaru vadīs mācītājs 
Kārlis Žols. Par muzikālo noformēju-
mu rūpēsies Dace Balode. Visi laipni 
aicināti. Pēc meditācijas kafija un dis-
kusijas.
Sestdien, 2. nov., plkst. 13.30 Somu 
baznīcā, Slottsbacken 2, Gamla Stan 
Stokholmas ev.lut.draudzes Mirušo 
dienas dievkalpojums. Pēc dievkalpo-
juma kafija un sarunas.
Svētdien, 3. nov., plkst. 14.00 Vin-
dhems baznīcā, Upsalā, Vindhemsga-
tan 9 Mirušo dienas dievkalpojums.

Latvijā
Ceturtdien, 31. okt., plkst. 19.00 Rī-
gas Evaņģēliskās draudzes Reformā-
cijas 502. gadadienai veltītais diev-
kalpojums ar arhibīskapes Laumas 
Zušēvicas piedalīšanos Metodistu 
baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Piektdien, 1. nov., plkst. 13.00 Garlī-
bam Helvigam Merķelim 250 – atceres 
brīdis Katlakalna baznīcā un piemiņas 
brīdis Katlakalna kapos.
Piektdien, 1. nov., plkst. 18.00 Gar-
lība Helviga Merķeļa 250.jubilejas 
dienas izskaņā visi laipni aicināti uz 
koncertuzvedumu Kāda liela vīra 
dzīves ceļa zīmes uz nošu lapu malām, 
kurā piedalīsies Valsts Akadēmiskais 
koris Latvija (mākslinieciskais vadī-
tājs Māris Sirmais), diriģents Valdis 
Tomsons, aktieri Anita Grūbe un Ju-
ris Kalniņš.
Sestdien, 2. nov., plkst. 16.00 Veļu lai-
ku dzeja un dziesmas ar Svētes diev-
turu piedalīšanos E.Birznieka-Upīša 
muzejā Tukuma novada Zentenes pa-
gasta Dzirciema Bisniekos. 1.baltu die-
nas Tukumā ietvaros.
Piektdien, 8. nov., plkst. 19.00 kon-
certā Manai tautai Talsu tautas namā 
uz vienas skatuves satiksies leģendā-
rie dziedātāji Armands Birkens, Lorija 
Cinkusa (Vuda) un Ieva Akuratere.
Sestdien, 9. nov., plkst. 12.15 vien-
laikus Latvijā un visā pasaulē piekto 
gadu pēc kārtas norisināsies pasaules 
diktāts latviešu valodā. Tekstu īpa-
ši šim nolūkam ir radījusi rakstniece 
Nora Ikstena; Rīgā, Gaismas pilī, to 
diktēs aktieris Vilis Daudziņš. Šogad 
pirmo reizi diktāta vēsturē tas tiks 

translēts tiešajā ēterā Latvijas Radio 1 
raidījumā Kultūras Rondo.
Sestdien, 9. nov., plkst. 19.00 Dzin-
taru koncertzālē notiks cikla Kino un 
teātra mūzika ceturtais koncerts, kurā 
tiksimies ar komponistu Valtu Pūci. 
Koncertā izskanēs Valta Pūces kom-
ponētās melodijas no teātra no izrā-
dēm Šveiks, Sūnu ciema zēni, Velniņi, 
Burvis no Ozas zemes un citām. Kopā 
ar komponistu uz skatuves būs pava-
došā grupa un solisti.
Svētdien, 10. nov., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpo-
jums (ar kafijas galdu un svētdienas 
skolu) Metodistu baznīcā, Akas ielā 
13, Rīgā.
Svētdien, 10. nov., plkst. 19.00 VEF 
Kultūras pilī skanēs Orķestra Rīga 
koncerts Rīgas sargi mūzikā un kino 
festivāla Trīs zvaigznes ietvaros. Kon-
certs tiek veltīts Rīgas atbrīvošanas 
simtgadei no Bermonta karaspēka, kas 
atzīmējama 11. novembrī. Koncert-
programmai īpaši izvēlēta mūzika, kas 
saistīta ar Latvijas iedzīvotāju drosmi 
un pašaizliedzību, aizstāvot Rīgu un 
Latvijas neatkarību. Ieeja ar bezmak-
sas ielūgumu, kuru būs iespēja saņemt 
no 4. novembra darba dienās plkst. 
12.00-14.00 Kronvalda bulvārī 8, 1. 
stāva vestibilā. 
Otrdien, 12. nov., plkst. 19.00 koncer-
tā Manai tautai Ādažu Kultūras centrā 
uz vienas skatuves satiksies leģendā-
rie dziedātāji Armands Birkens, Lorija 
Cinkusa (Vuda) un Ieva Akuratere.
Ceturtdien, 14. nov., plkst. 19.00 kon-
certā Manai tautai Bauskas Kultūras 
centrā uz vienas skatuves satiksies le-
ģendārie dziedātāji Armands Birkens, 
Lorija Cinkusa (Vuda) un Ieva Akura-
tere.
Piektdien, 15. nov., plkst. 19.00 Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa 
zālē notiks Orķestra Rīga koncerts 
Vēstules Latvijai festivāla Trīs zvaig-
znes ietvaros. Koncerta programmā 
ietverti skaņdarbi, kas sacerēti to au-
toriem dzīvojot ārpus Latvijas. Ieeja ar 
bezmaksas ielūgumu, kuru būs iespēja 
saņemt no 4. novembra darba dienās 
plkst. 12.00-14.00 Kronvalda bulvārī 
8, 1. stāva vestibilā.
Piektdien, 15. nov., plkst. 19.00 kon-
certā Manai tautai Liepājas Latviešu 
biedrības namā uz vienas skatuves sa-
tiksies leģendārie dziedātāji Armands 
Birkens, Lorija Cinkusa (Vuda) un 
Ieva Akuratere.
Sestdien, 16. nov., plkst. 19.00 kon-
certā Manai tautai Rīgas Latviešu 
biedrības namā uz vienas skatuves sa-
tiksies leģendārie dziedātāji Armands 
Birkens, Lorija Cinkusa (Vuda) un 
Ieva Akuratere.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


