
55. Kultūras dienu jaunumi
Ziņas no Sidnejas

Lielupe pie 
Slokas 17. ok-
tobra rītā.

Tagad jau pagājuši 
desmit mēneši kopš Sid-
neja Adelaidē pārņēma 
Kultūras dienu karogu. 
Kas tad ir noticis star-
plaikā?

Pirmkārt, jau veidota 
rīcības komiteja. Saku veidota, ne iz-
veidota, jo programmai attīstoties, ar-
vien tiek piesaistīti jauni darbinieki un 
komitejas locekļi. Patlaban komitejā ir: 
priekšsēdētājs Jānis Čečiņš, sekretāre 
Andra Rone, kasieris Andris Kariks, 
informatore Rita Vīksniņa un atbildīgi 
par sarīkojumiem: Atklāšana – Viktori-
ja Mačēna, Tautas dejas – Iveta Rone, 
Teātris – Ilona Brūvere, Kopkoris – 
Daina Kaina, Jaunatnes sarīkojumi – 
Jānis Daniklifs, Ģimenes diena – Sand-
ra Dragūna, Sports – Toms Veidners, 
bezmaksas pasākumi – Inese Pētersone, 
Mākslas izstāde un Īsfilmu konkurss – 

Ojārs Greste un Balle – Elita Luce. 
Visiem vadītājiem nāks talkā palīgi un 
apakškomitejas. Paredzēti arī vēl citi, 
šeit neminēti, pasākumi un uzvedumi, 
kuriem vēl meklēsim rīkotājus.

Jau Adelaides Kultūras dienu lai-
kā sāka pieteikties braukt gribētāji no 
Latvijas. Jūlija sākumā Rīgā, Latvijas 
Nacionālajā kultūras centrā sarīkojām 
informatīvu sanāksmi par 55. Kultū-
ras dienām. Pieteicās 25 ansambļi un 
kopas. Ceram, ka drīzā nākotnē varē-
sim paziņot par viesiem no Latvijas.

Jūlijā arī izsludinājām 55. Kultūras 
dienu emblēmas konkursu. Pieteicās 
11 mākslinieki no Austrālijas un Lat-
vijas, daži ar vairākiem zīmējumiem. 
Konkursu uzvarēja Rietumaustrāli-
jas grafiķe/fotogrāfe Maija Medene ar 
vienkāršu, latvisku, bet vienlaikus arī 
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Jauns Latvijas vēstnieks Austrālijā
Valsts prezidents pasniedz akreditācijas vēstules

Otrdien, 5.  novembrī Latvijas 
Valsts prezidents Andris Bērziņš svi-
nīgā ceremonijā Melngalvju namā pa-
sniedza akreditācijas vēstules jauna-
jiem Latvijas vēstniekiem Austrālijas 
Savienībā un Jaunzēlandē – Andrim 
Teikmanim un Tunisijas Republikā – 
Retam Plēsumam.

A. Teikmanis Ārlietu ministrijā 
strādā kopš 1994. gada un ir bijis Latvi-
jas Republikas ārkārtējais un pilnvaro-

tais vēstnieks Eiropas Padomē, Vācijas 
Federatīvajā Republikā, kā arī Krievi-
jas Federācijā. Viņš ir pildījis Latvijas 
Ārlietu ministrijas valsts sekretāra, kā 
arī valsts sekretāra vietnieka amata 
pienākumus. Par ieguldījumu Latvi-
jas diplomātisko attiecību veicināšanā 
un stiprināšanā vēstnieks A. Teikma-
nis ir saņēmis vairākus nozīmīgus 
valsts un ārvalstu apbalvojumus. Kopš 
2013. gada maija Andris Teikmanis 

ir Latvijas Republikas ārkārtējais un 
pilnvarotais vēstnieks Lielbritānijas 
un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē. 
Latvijas vēstnieks Austrālijā un Jaun-
zēlandē rezidēs Londonā, Lielbritānijā.

LR Ārlietu ministrija

Interviju ar Andri Teikmani var lasīt 
laikraksta „Latvietis“ 227. numurā 
(http://www.laikraksts.com/
raksti/2907).
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Adelaides „uzstājīgās“ Vanadzes
Čaklais Vanadžu dziesmu ansamblis

un spožs, un ceram vēl ilgi turpināt 
iepriecināt Adelaides publiku un pašas 
sevi. Vienmēr gaidām jaunas (sevišķi 
gados!) dziedātājas, kas var kaut cik 
noturēt toni. Mēģinājumi sestdienas 
rītos plkst. 10 DV namā Adelaidē.

Gaidām tieši Tevi!
Gunta R.

Laikrakstam „Latvietis“
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Adelaides Vanadzes 
ir čaklas sievas – cep 
kūkas, vāra sestdienās 
pusdienas, rīko jautrās 
un pankūku pēcpusdie-
nas, mielastus un sapul-
ces, cep piparkūkas sa-
biedrības Ziemassvētku 

priekam, utt., utt.,... bet arī dzied. Šai 
darbības gadā Vanadžu Dziesmu An-
samblis ar savām dziesmām būs stājies 
publikas priekšā veselas astoņas reizes 
un ne tikai pašas savā mājā; bijām arī 
ārzemēs. Nu, uz Pertu, bet tas jau tik 
tālu, ka varētu būt ārzemes.

Pagājušā gadā ansamblis būtu va-
rējis atskatīties uz trīsdesmit dziesmo-
tiem gadiem, bet bijām tik aizņemtas, 
ka apaļo jubileju palaidām garām ne-
manītu un neatzīmētu. Jāpasteidzas 
vēl glābt, kas glābjams, pirms vēl 
viens gads aiziet nebūtībā – jāpastāsta 
par sevi.

Trīsdesmit gados ansambļa sastāvs 
ir svārstījies, un ziedu laikos divdesmit 
trīs Vanadzes dziedāja četrās balsīs; 
pašreiz dzied seši soprāni un četri alti 
uz divām balsīm. Geņa Janmeija, Soņa 
Ņikitina, un Rasa Feja palikušas an-
samblim uzticīgas no dibināšanas līdz 
šai dienai. Galvenie diriģenti bijuši 
iemīļotais, bet tagad diemžēl nelaiķis 
Stasis Līvmanis un šobrīd, enerģiskā, 
profesionālā mūzikas skolotāja Inese 
Laine. Uz īsu brīdi mēs audzinājām 
tagad ļoti veiksmīgo diriģentu un mū-
ziķi Aldi Silu. Ansamblis izveidojās 
no agrāka ansambļa, ko dibināja un 
vadīja Adelaidē labi pazīstamā soliste, 
soprāns Emma Veikerte.

Šogad esam bijušas sevišķi uzstājī-
gas. Sākām jau martā, kad kuplinājām 
vietējo Vanagu rīkoto Kalpaka atceres 
sarīkojumu, bet nedēļu vēlāk devāmies 
pāri robežai uz rietumiem, lai pieda-
lītos DVAV salidojuma māksliniecis-
kajos un sabiedriskajos brīžos Pertā. 
Veicās tik labi, ka pašmājas DV vīru 
koris Daugava pieaicināja dziedāt ar 
viņiem kopā Kurzemes Cietokšņa at-
cerē maijā. Tāds pagodinājums! Jāņu 
svinībās Vanagu namā skandinājām 
Līgo dziesmas, šoreiz Lilitas Daenkes 
vadībā, jo Inese dzīvojās pa Rīgu, 
Dziesmu Svētkus gaidīdama.

Mazliet atvilkām elpu, bet tad 

jau vajadzēja gatavot piecas dzies-
mas Vīru Kora lustīgai pēcpusdienai 
Pipari un Sāls. Tagad sestdienas rīta 
mēģinājumi turpinās bez mitas, jo vēl 
stāv priekšā uzstāšanās Lāčplēša at-
cerē, DV eglītes vakarā un Draudzes 
Dāmu komitejas Adventes pēcpusdie-
nā. Gada programma pilnīgi tā kā pro-
fesionālam ansamblim! Citus gadus 
neesam bijušas tik nodarbinātas. Taču 
mūsu slava izgājusi tautā, un priecāja-
mies par pieprasījumu.

Mūsu dziesmu vācelītē atrodamas 
pāri par simts dziesmām: laicīgas, ga-
rīgas, patriotiskas, koķetīgas. Daudz 
tautas dziesmu un citu dziesmu sa-
balsojumi, kas aranžēti tieši mums, ir 
mūsu diriģentu darbi. Stasis un Inese 
vienmēr paturējuši prātā mūsu spējas 
un sastāvu. Ar mūsu motto: „Nāc pie 
mums ar draugiem kopā pabūt!“ at-
klājam katru raibās pēcpusdienas sarī-
kojumu, kas notiek vismaz reizi gadā. 
Gadu gājumā ir dziedāts gan Tālavā, 
gan baznīcā, gan latviešu veco ļaužu 
mītnē un pāris reizes Pertā, jo turienes 
Vanagi un Vanadzes mūs vienmēr uz-
ņem ļoti viesmīlīgi un sirsnīgi.

Daudzas dziedātājas nākušas un 
gājušas; daudzas dus smilšu kalniņā; 
mūsu vecākai dziedonei 90. dzimša-
nas diena jau aiz muguras, un ar tikai 
vienu izņēmumu, pārējām gadi pirms 
septiņdesmit jau vairāk vai mazāk pa-
gātnē. Taču dziedāt prieks vēl ir dzīvs 

No kreisās: Rasa Feja, Inese Laine, Geņa Janmeija, Biruta Brūna, Rita
Pillups, Anna Didrichsone, Ilze Impola, Aija Balode, Gunta Rudzītis, Astra
Kronīte.
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Maija Medene (dz. Kīna) dzimusi 
1981. g. 18. novembrī, Pertā, Rietum-
austrālijā. 2003. g. beigusi Austrālijas 
Nacionālo universitāti, iegūstot baka-
laura grādu vizuālā mākslā ar pirmās 
šķiras uzslavu, kam 2004. gadā sekoja 
graduēto diploms pedagoģijā. Patla-
ban viņa Rietumaustrālijas Universi-
tātē studē psiholoģiju.

Jau 11 gadus Maija ir vadījusi pati 
savu fotogrāfijas un dizaina studiju. 
Starp klientiem viņa var skaitīt kā 
lielfirmas, tā indivīdus (portretus un 
kāzas). Viņas darbi publicēti Anglijas 
Vogue un Cosmopolitan žurnālos un 
Apvienotās Nācijas preses publikācijā 
Ņujorkā. Mājas dzīve viņai griežas ap 
vīru Dāvidu un diviem maziem mīlu-
ļiem –Evu un Ati.

Maijas mākslas darbi balstās uz 
sievišķības sarežģījumiem, sociālo 
vidi un izziņas teorijām. Viņas pirmā 
patstāvīgā izstāde notika 2002. gadā 
Pertas Kurb galerijā. Viņa piedalījusies 
vairākās grupas izstādēs kā Austrālijā, 
tā aizjūrā. 2006. gadā Maijai piešķī-
ra PBLA Krišjāņa Barona balvu par 
darbu sēriju Tradīcija pārejā – mana 
paaudze. Šī gada Latvijas vasarā viņa 
bija starp septiņiem Rietumaustrālijas 
latviešu māksliniekiem, kuri izstādīja 
savus darbus Talsos un Madonā.

Jānis Čečiņš

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
„„Man vienalga 

viss...“ kādreiz dziedāja 
Zigfrīds Muktupāvels. 
Būtu mazliet pārspīlēti, 
ja apgalvotu, ka šie vār-
di raksturotu caurmēra 

latviešu attieksmi pret dzīvi, bet dau-
dzos jautājumos vienaldzība ir ņēmusi 
virsroku.

Protams, Dziesmusvētki un no-
vembra vidus izraisa patriotisma uz-
liesmojumu, bet cik tālu sniedzas šīs 
jūtis, un cik tālu tās spēj mūs iekus-
tināt? 18. novembrī Rīgā izsludinājām 
Latvijas neatkarību, un gadu vēlāk, 
11. novembrī atbrīvojām Rīgu no ie-
brucējiem. Uzvarējām pret Vāciju un 
vēlāk uzvarējām pret Krieviju. Tomēr 
mūsu cīņa nebija ne pret pašiem vā-
ciešiem, ne pret pašiem krieviem, un 
visu tautību piederīgie varēja turpināt 
mierīgi sadzīvot pēc kara atjaunotā 
latviskā Rīgā.

Vai šī iecietība arī būtu vienal-
dzības pazīme? Mums viss ir tik dziļi 
vienalga, ka mēs visu un visus pieņe-
mam bez iebildumiem? Un ja tad kaut 
kas mūs izrauj no mūsu vienaldzības, 
tad mēs pārāk ātri un asi reaģējam?

Svētki, svinamās dienas, atceres 
dienas – mums ir daudzas, un viena 
par otru zīmīgāka. Mūsu vēsture ir sa-
režģīta, varbūt pārāk sarežģīta, un tas, 
iespējams arī veicina vienaldzību, jo 
ne vienmēr varam saprast kā izkulties 
no pagātnes.

Austrālijā ir vienkāršāk. Bez Zie-
massvētkiem un Lieldienām, tiek 
svinēta Austrālijas diena 26. janvārī, 
kad pirmā 11 kuģu flote ar cietum-
niekiem un zaldātiem ieradās Sidnejā 
1788. gadā, lai dibinātu jauno koloniju. 
Anzaku dienā, 25. aprīlī atzīmē mili-
tāru izgāšanos Turcijā Pirmā Pasaules 
kara laikā. Karalienes dzimšanas die-
nu svin atšķirīgās dienās katrā Aus-
trālijas pavalstī, ne tad, kad karalienei 
patiešam ir dzimšanas diena, bet no-
teikti tieši pirmdienā, lai vienmēr iz-
nāktu garā nedēļas nogale. Svin dienu, 
kad strādnieki izcīnīja tiesības strādāt 
tikai 8 stundas dienā (un 8 stundas iz-
klaidēties vai atpūsties un 8 stundas 
gulēt). Katra novembra pirmā otrdiena 
ir brīvdiena Viktorijas pavalstī, jo tad 
notiek lielās zirgu skriešanas – Mel-
burnas kauss (Melbourne Cup).

Ko svinam Latvijā? Valsts izdzīvo-
šanai patiešam zīmīgas militāras uz-
varas, noziegumus pret cilvēci, kurus 
pret Latvijas un latviešu tautu ir veiku-
šas gan tuvās, gan tālās kaimiņzemes.

Nebūsim vienaldzīgi, bet ieturēsim 
līdzsvaru, lai varam risināt gan pašu, 
gan valsts problēmas. Mums jāapzi-
nās sava vēsture, īpaši – kā tā izteikta 
svētku un atceres dienās, un jācenšas 
mācīties no vēstures.

GN

Pēcpusdiena ar Intu
Kad? Sestdien, 16. novembrī, Latviešu namā
Cikos? Plkst. 15.00
Kas? Referāts pie vīna glāzes
Mēs visi pazīstam Intu Teterovski kā diriģentu un 
dziedātāju... bet viņš nodarbojas arī ar citām lietām.
2014. gadā Rīga ir viena no Eiropas savienības kul-
tūras galvaspilsētām. Inta uzdevums Rīga 2014 ir 
novadīt brīvprātīgo programmas. Ints pastāstīs par 
projektiem, festivāliem, pasākumiem, kas Rīgā ritēs 
visu gadu.

Bet tas jau arī nav viss...
Jau trešo gadu kādu no augusta nogales nedēļām jauniešu koris Balsis veltī 
Latvijas apceļošanai, savam maršrutam izvēloties kādu no Daugavas pos-
miem. Kora projektā Daugavas balsis paredzēts izbraukt Daugavu ar plos-
tiem visā tās tecējuma garumā līdz pat jūrai, vienlaikus sniedzot koncertus 
tuvumā esošajās baznīcās, tautas namos un brīvdabas estrādēs. Šogad 
25. augustā savu Daugavas ceļojumu Balsis sāka ar koncertu Daugavpils 
luterāņu baznīcā un noslēdza Jersikā. Ints labprāt par to pastāstīs.
Bet kāpēc viņš fotogrāfijā parādās ar katlu?
Tāpēc, ka viņš ir raidījuma vadītājs televīzijas programmai 
Mūsdienu Latvijas garša. Par to arī varēs uzzināt.
Jauka un pilna pēcpusdiena! 
Rīko – 55. Kultūras dienu rīcības komiteja.
Cik? – Pret ziedojumiem, sākot ar $10

KD emblēmas konkursa uzvarētāja
Maija Medene

Maija Medene.
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Adelaides Latviešu 
skola, kā svarīga sastāv-
daļa Dienvidaustrālijas 
Etnisko skolu apvienībā, 
piedalījās 2013. gada et-
nisko skolu bērnu dienas 
gājienā sestdien, 26. ok-
tobrī.

Skolas padome aicināja visus Ade-
laides Latviešu skolas skolēnus, sko-
lotājus, vecākus un ģimenes locekļus 
aktīvi piedalīties gājienā.

Sestdienas rītā uzspīdēja saulīte 
un bija zilas debesis. 47 etnisko sko-
las, ieskaitot mūsu pašu latviešu skolu, 
pulcējās Hindmarša laukumā, pilsētas 

modernu iesniegumu.
Katras Kultūras dienas pienes kaut ko jaunu! Gribam 

veicināt Austrālijā dzīvojošo radošo mākslinieku darbu. 
Parasti tas notiek ar māksliniekiem, bet šoreiz aicināsim 
arī komponistus komponēt darbus tieši šīm Kultūras die-
nām! Aicināsim arī filmētājus piedalīties īsfilmu konkursā!

Diemžēl Sidnejā vairs nedarbojas pastāvīgs Jauktais ko-
ris. Bet Kultūras dienas ir neiedomājamas bez kora līdzdalī-
bas. Ceram, ka jaunajā gadā varēsim atkal atsākt Jauktā kora 
darbību, lai Sidnejā būtu spēcīgs pamats Kopkora koncertam.

Sabiedrībai vienmēr un visur ir bijis jāpiemaksā par 
kultūru. Reti kāds kultūras pasākums atmaksājas pats par 
sevi. Tas pats attiecās uz Kultūras dienām. Tādēļ, lai mēs 
varētu atļauties sarīkot interesantu programmu, ir jāmeklē 
papildus līdzekļi. Tāpat kā tas pēdējos gados ir darīts citās 
pilsētās, būs vairāki līdzekļu vākšanas sarīkojumi. Pirmais 
no tiem Pēcpusdiena ar Intu Teterovski notiks jau 16. no-
vembrī. Ceram uz jūsu atsaucību!

Līdz 55. Kultūras dienām palikuši 14 mēneši. Mēs jūs 
informēsim par iecerēm un par paveikto. Gaidīsim jūsu ie-
teikumus un līdzdalību, jo šīs ir visu Austrālijas latviešu 
Kultūras dienas, tikai sidnejiešu kārta tās rīkot!

Jānis Čečiņš
AL55.KD rīcības komitejas priekšsēdētājs

Sidnejas latviešu Kultūras dienu koris
Jaundibinātais koris sāks mēģinājums 2014. gadā

2014. g. decembrī Sidnejā notiks 
55. Austrālijas Latviešu Kultūras die-
nas. Lai sagatavotos šim nozīmīgajam 
notikumam, tiek dibināts Sidnejas 
Kultūras dienu koris.

Pēdējos gados, gatavojoties uz 
Dziesmu svētkiem Latvijā, ar Austrā-
lijas apvienotā kora Atbalsis atbalstu 
un iedvesmu, dziedātprieks ir atdzī-
vojies arī Sidnejā. Sākot ar 2014. gadu, 

Sidnejā notiks regulāri mēģinājumi, 
gatavojoties Kultūras dienu kopkora 
koncertam. Ar mēģinājumu vadīšanu 
dalīsies Sandra Dragūna, Daina Kai-
na, Viktorija Mačēna un Ivars Štubis. 
Mēģinājumi ir paredzēti trešdienas 
vakaros un reizi mēnesī sestdienas 
pēcpusdienās Sidnejas Latviešu namā. 
Sīkāka informācija sekos Ritumā 
2014. gada sākumā un Kultūras dienu 

mājas lapā www.AL55KD.com. Visi 
mīļi gaidīti – gan pieredzējuši dziedā-
tāji, gan tādi, kuri stāsies kora rindās 
pirmo reizi.

Pēdējās divās Kultūras dienās mel-
burnieši un adelaidieši pierādīja, ka 
var sapulcināt kuplu dziedātāju skaitu. 
Esam pārliecināti, ka arī sidnejieši ir 
uz to spējīgi.

Daina Kaina un Sandra Dragūna

55. Kultūras dienu jaunumi
Turpinājums no 1. lpp.

Rīcības komiteja: Kreisā pusē no priekšas uz aizmuguri: 
Elita Luce, Daina Kaina, Inese Pētersone, Ilona Brūvere, 
Jānis Čečiņš. Labā pusē no aizmugures uz priekšu: Iveta 
Rone, Andris Kariks, Andra Rone, Sandra Dragūna, Rita 
Vīksniņa, Ojārs Greste. FO
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Gadskārtējais Etnisko skolu gājiens
Atkal piedalījās Adelaides Latviešu skola
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Dienvidaustrālija no 
visām Austrālijas paval-
stīm it sevišķi lepojās ar 
savu multikulturālo ie-
dzīvotāju sastāvu, un gan 
Austrālijas, gan Dienvid-
austrālijas valdība, gan 
vietējā pašvaldība visādi 

palīdz iebraucējiem no citām zemēm 
šeit justies labi un ātri iedzīvoties, tomēr 
nepazaudējot saikni ar savām etniskām 
un kulturālām saknēm. Pirms 60-70 ga-
diem iebraucēji ieradās no kara plosītās 
Eiropas, kad uz ārzemniekiem nemaz tik 
laipni neskatījās, tos tomēr uzskatot par 
izdevīgu, lētu un, galvenais, baltās ra-
ses darbaspēku. Šodien viss ir mainījies; 
jaunie iebraucēji par savām dzimtenēm 
sauc Āfriku, Āziju, zemes ap Vidusjūru 
un tādas, kuru nosaukumi beidzas ar –
stan. Ādas krāsa, ticība, ģērbšanās stils 
un kultūra krasi atšķiras no eiropiešiem 
un angļu-sakšiem ierastā. Svētdien, 
3. novembrī to varēja redzēt visā krāš-
ņumā, kad Adelaides pilsētas centrā gāja 
vaļā Daudztautu Svētki.

Uz katras no trijām skatuvēm varēja 
skatīties un klausīties dejas un dziesmas 
no dažādām zemēm; lielās teltīs varēja 
noīrēt galdu vai daļu no galda, kur izstā-
dīt vai nu pārdošanai, vai vienkārši ska-
tītāja acu priekam un zināšanai dažādus 
rokdarbus, grāmatas, videokasetes, utt. 

Uz pusgalda, blakus turkiem, Māra Ko-
lomitseva ar palīdzēm Annu Didrich-
soni un Vinetu Kazubierni bija izlikusi 
mantas no Adelaides Latviešu biedrības 
(ALB) Muzeja un ALB grāmatnīcas. 
Anna un Māra savos krāšņajos tautas 
tērpos pievilka skatītāju uzmanību, un 
tika iemūžinātas daudzu svešinieku foto 
uzņēmumos. Uz galda varēja redzēt da-
žādus rokdarbus, bet skatītāji kļuva par 
pircējiem, kad ieraudzīja glīti iesaiņotās 
piparkūkas un latviešu pavārgrāmatu, 
Adelaidē izdoto Latvian Flavours (Lat-
viešu garšas) angļu valodā.

Dienvidaustrālijas kulturālā dau-
dzpusība izpaudās daudzās valodās, 
krāšņos tērpos un dažādo tautību īpat-
nos sejas pantos un ādas krāsās. Sau-
lainā pavasara diena nodrošināja ļaužu 
bagātīgu pieplūdumu. Es tur uzturējos 
tikai mazu brītiņu, bet kurš vēlējās, 
varēja atrast pietiekoši interesanta, ko 
skatīties un klausīties visu dienu. Tā kā 
pilsētas centrā arī visi lielie veikali un 
kafejnīcas atvēra savas durvis, varēja 
nākt un iet vairākas reizes. Informatī-
vā programmas brošūra katram nodro-
šināja nenokavēt kaut ko saistošu.

Jāsaka lielu Paldies! Mārai Kolo-
mitsevai par uzņēmību atkal celt Lat-
vijas vārdu plašākas publikas priekšā. 
Māra ir ALB muzeja vadītāja, un rei-
zi mēnesī viņa atver muzeju publikas 

skatam. Tas tiek atvērts arī Kultūras 
dienu laikā vai uz pieprasījumu, ja kā-
dam atbrauc ciemiņi no citām paval-
stīm vai ārzemēm. Paldies Mārai un 
palīdzēm par svētīgo darbu.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

MLNK GADSKĀRTĒJĀ PILNSAPULCE

Melburnas Latviešu nama kooperatīva gadskārtējā 
pilnsapulce notiks sestdien, 2013. gada 9.  novembrī 
plkst.  14:00 Melburnas Latviešu namā, 3 Dickens St., 
Elwood, Vic 3184.

Darba kārta:
1. 2012. gada pilnsapulces protokola nolasīšana un 

pieņemšana;
2. kooperatīva darbība, finansiālos pārskatus, 

direktoru un revidentu ziņojumu pieņemšana;
3. direktoru vēlēšanas un 
4. dažādi jautājumi.

Kārlis Kasparsons,
priekšsēdis

2013. gada oktobrī.

centrā, lai dotos kopīgā gājienā caur 
pilsētu uz Adelaides Festivāla centru.

Gāja lieli, gāja mazi, ģērbušies 
tautas tērpos, skolotāju un vecāku un 

vecvecāku pavadībā, priekšgalā nesot 
Adelaides Latviešu skolas nosaukumu.

Gājienu ievadīja policija, un tai se-
koja skotu mūzikas orķestris.

Adelaides Latviešu skolai atkal 
bija iespēja parādīt latviešu bagāto 
kultūras un valodas mantojumu Dien-

vidaustrālijas sabiedrībai.
Mūsu skolēni redzēja, ka viņi nav 

vienīgie, kas sestdienās nāk uz savu sko-
lu, un ka Adelaidē ir daudz bērnu, kuri 
tur cieņā savas tautas valodu un kultūru.

Reinis Dancis
Laikrakstam „Latvietis“

Etnisko skolu gājiens
Turpinājums no 4. lpp.

Latviešu muzejs raibā kompānijā
Daudztautu svētki Adelaides centrā

Anna Didrichsone pie latviešu muzeja 
stenda.
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Vineta Kazubierne un Māra Kolomit-
seva.
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Svētdien, 27. oktobrī 
visas trīs baltiešu valstu 
sabiedrības biedri tika 
aicināti apmeklēt pirmo 
reizi rīkotu mākslas iz-
stādi. Kopā 28 mākslas 
darbi tika izstādīti, un 

starp tiem arī bija redzami darbi, ko 
veica paši veco ļaužu māju iemītnie-
ki. Pēcpusdienas programmā arī bija 
muzikālā daļa, ko izpildīja mūziķi gan 
dziedot, gan spēlējot kādu mūzikas ins-

trumentu, un pēc 
tam sekoja kūkas 
ar tēju un kafiju.

Iemesls šim 
sarīkojumam ir 
veicināt sadarbību 
ar vietēju baltiešu 
sabiedrību un viņu 
iemītniekiem, kuri 
dzīvo Amber Aged 
Care. Daudziem 
no viņiem nav pie-
derīgo, un viņi nav 
spējīgi tālu staigāt. 
Bija ļoti patīkami 
redzēt ap 100 vie-
su atnākam, kas 
sēdēja starp iemīt-
niekiem čalodami, 
un ik palaikam bija 
sadzirdami smiek-
li un jautrība. Kat-
ram izstādītam 
mākslas darbam 
bija pielikts nu-
murs, un skatī-
tājiem bija lūgts 
iesniegt vērtējumu 
par viņu skatījumā mīļāko vai skais-
tāko darbu. Mākslas darbs, kuram būs 
vislielākā piekrišana, saņems godalgu.

Priekšsēde M. Puķīte ievadīja 
pēcpusdienas programmu, apsveicot 

viesus un māksliniekus un lūdza Intai 
Rumpei atklāt šo izstādi. I. Rumpe bija 
viena no pirmajām valdes loceklēm, 

Sestdien, 19. ok-
tobrī notika Adelaides 
Latviešu kooperatīva 
gadskārtējā pilnsapul-
ce. Kooperatīvam, kas 
sastāv no 247 paju īpaš-
niekiem, pieder latviešu 

nams Tālava, un kooperatīva valde 
ir atbildīga par nama uzturēšanu un 
apsaimniekošanu, lai būtu centrs un 
mājvieta tautiešiem, kur pulcēties un 
noturēt pasākumus un sarīkojumus. 
Lielākie paju īpašnieki ir Adelaides 
Latviešu biedrība, Daugavas Vanagu 
Adelaides nodaļa un Sv. Pētera luterā-
ņu draudze.

Pilnsapulcē piedalījās 31 biedrs (ar 
11 mandātiem). Savā ziņojumā priekš-
sēdis Ints Puķītis sniedza informāciju 
par pēdējo darbības gadu. Ienākumi no 
zāles īres labāki nekā iepriekšējā gadā, 
un Dienvidaustrālijas valdība pēc ga-
rām pārrunām piešķīra pabalstu zemes 
nodokļa apmaksai $23 570 apmērā. 
Lielās zāles priekštelpā ielikts jauns 
grīdas segums, un skatuves apgais-
mošanas sistēma papildināta ar jau-
nām gaismām. Kopš 2011. g. sākuma 
valde rūpējās namu uzpost Austrālijas 
Latviešu 54. Kultūras dienām, kuras 

notika Adelaidē 
2012. g beigās.

Pēc sešiem ga-
diem priekšsēža 
amatā Ints Puķītis 
vairs nekandidēja 
šim amatam, bet 
palika direktora 
amatā. Pilnsapul-
ce vienbalsīgi kā 
priekšsēdi ievēlē-
ja Andi  Bērziņu, 
kurš pēdējos sešus 
gadus bija vice-
priekšsēdis. Valdē 
darbosies līdzši-
nējie direktori, 
tikai kā direktore 
pienāk klāt Rudīte 
Bērziņa, kura kopš 
š.g. marta ir pildī-
jusi sekretāres pienākumus.

Savā pārskatā Ints Puķītis patei-
cās Mārītei Rumpei par lielo darbu kā 
iepriekšējai sekretārei, kā arī pārvald-
niecei Līgai Līvenai par viņas darbu. 
Jaunais priekšsēdis pateicās Intam 
Puķītim par viņa ilggadējām pūlēm 
Nama labā, kā arī izteica pateicību 
pilnsapulces dalībniekiem par uzticī-

bu, ievēlējot viņu kā valdes vadītāju. 
Valdes sastāvs uz nākamo darbības 
gadu ir: Andis Bērziņš (priekšsēdis), 
Valdis Jaudzems (vicepriekšsēdis), 
Inta Rumpe (kasiere), Rudīte Bērziņa 
(sekretāre), Andris Jaudzems, Ēriks 
Krūmiņš, Ints Puķītis un Juris Skābe.

Rudīte Bērziņa
Laikrakstam „Latvietis“

Adelaides Latviešu kooperatīvam ražīgs gads
Ievēlēts jauns priekšsēdis

Pirmā rindā no kreisas: Rudīte Bērziņa, Andis Bērziņš 
(priekšsēdis), Valdis Jaudzems. Otrā rindā no kreisās: 
Ints Puķītis, Andris Jaudzems, Juris Skābe, Ēriks Krūmiņš 
(trūkst Inta Rumpe).
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Pasaules krāsas „Dzintara aprūpes mājā“ Adelaidē
Mākslas izstāde un koncerts

I. Hoile pie fotogrāfijām, kuras ieguva visvairāk balsis. Vi-
ņas brālis T. Lemans.
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Turpinājums 7. lpp.Lilita Daenke stāta par savu kokli.
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Latviešu kredītkooperatīvs Austrālijā
Gadskārtējā pilnsapulce

kad šī iestāde tika dibināta un uzbūvē-
ta 1990tos gados. Atklājot šo izstādi, 
I. Rumpe īsumā pastāstīja par šo māju 
un kā no dažām mazām ēkām tā ir šo-
dien izaugusi par vienu no labākajām 
veco ļaužu aprūpes mājām Adelaidē, 
pateicoties tiem labiem pamatiem, 
kuri tika likti sākam gados.

Pēc atklāšanas sekoja muzikālā 
daļa, un L. Daenke mūs iepriecināja ar 
sava tēva taisīto kokli, nospēlējot divas 
tautas dziesmas. Pirms spēlēšanas Li-

lita klātesošajiem pastāstīja nedaudz 
par kokli. Pēc tam lietuvieši uzstājās 
ar dziesmām – gan solists, gan mazs 
ansamblītis. Pēdējais bija V. Lagzdi-
ņas priekšnesums, spēlējot uz savas 
flautas. No sākumu bija samērā grūti 
apklusināt čalošanu, bet diezgan drīzi 
viss kļuva kluss, jo skaņa, ko Vineta 
mums piedāvāja, bija ļoti patīkama un 
gribējās visu noklausīties pilnībā.

Sekoja uzkodas un arī izstādīto 
darbu aplūkošana. Klātesošie nobalsoja 
par melnbaltām fotogrāfijām, ko igau-
nis Tīts (Tiit) Lehmets, kura mamma 
Anna Lehmets bija viena no pirma-

jiem šeit uzņemtajiem iemītniekiem. 
Lehmets esot saņēmis vairākas godal-
gas un esot visā pasaulē pazīstams kā 
labs fotogrāfs. Šīs fotogrāfijas izstādei 
bija atnesusi viņa māsa. Bija ļoti jauki 
redzēt tik daudz un dažādu mākslas 
darbu. Šī bija ļoti patīkama un sekmīga 
pēcpusdiena. Tā liecina par to, ka bal-
tieši ir tiešām ļoti talantīgi, skatoties uz 
mākslas darbiem un noklausoties muzi-
kālos priekšnesumus. Izskatās, ka šāda 
veida pēcpusdiena notiks 2014. gadā.

M. Puķīte
Amber Aged Care priekšniece

Laikrakstam „Latvietis“

Saulainā svētdienas, 27. oktob-
ra pēcpusdienā Melburnas Latviešu 
nama Misiņa zālē bija pulcējušies ap-
mēram 30 Latviešu kredītkooperatīva 
Austrālijā (LKA – Latvian Australian 
Credit Co-operative) biedri uz savu 
gadskārtējo pilnsapulci. Tajā piedalī-
jās arī ārējais revidents Greims Dejs 
(Graeme Day).

Sanāksmes sākumā tik nolasīti 
pagājušā gadā mūžībā aizgājušo LKA 
biedru vārdi, un ar klusuma brīdi viņi 
pieminēti. Linda Klūkasa (Clucas) 
nolasīja iepriekšējās pilnsapulces pro-
tokolu, ko pieņem vienbalsīgi. LKA 
priekšsēdis Ēriks Cīrulis nolasīja savu 
ziņojumu. Viņš teica, ka šis ir viņa ce-
turtais gads kā Latviešu kredītkoope-
ratīva Austrālijā priekšsēdim. Ņemot 
vērā ekonomisko stāvokli, pagājušais 
gads kredītkooperatīvam nav bijis 
viegls. Arī pazeminātās procentu lik-
mes esot atstājušas negatīvu iespaidu 
uz kooperatīva peļņu, kā arī zems bi-
jis aizdevumu pieprasījums. Maiņas 
ar čeku kontu, par kuru ar 1. oktobri 
nodeva ir $2 mēnesī, kā arī par katru 
Westpac bankas transakciju nodeva 
tagad ir $1. Ēriks Cīrulis ziņoja, ka ne-
skatoties uz to, LKA tāpat kā agrāk, 
arī pagājušā gadā ir sniedzis visāda 
veida finansiālus pakalpojumus gan 
LKA biedriem, gan lielai daļai latvie-
šu organizāciju, atbalstījis skolas un 
bibliotēku, jo visu laiku LKA bilance 
ir turpinājusi augt, un ir uzkrātas ievē-
rojamas rezerves.

LKA biedru skaits uz 2013. gada 
30.  jūniju bija 1004.

Ēriks Cīrulis atgādināja, ka: „LKA 
piedāvā saviem biedriem čeku kon-
tus, nepārtrauktu kredīta (overdraft) 
kontus un debeta kartiņas naudas 
izņemšanai no naudas automātiem. 
LKA pakalpojumi ir pieejami visiem 
latviešiem, viņu radiem, draugiem un 
pazīstamiem Austrālijā, arī ja tie nav 
latviešu izcelsmes.“ Sava ziņojuma 
noslēgumā Ēriks Cīrulis atgādināja, 
ka kredītkooperatīvam ir pietiekoši 
daudz brīvu līdzekļu, lai apmierinātu 
savu biedru pieprasījumus pēc aizde-

vumiem māju iegādei vai citām vaja-
dzībām. Ē. Cīrulis pateicās visiem, kas 
atbalsta savu kooperatīvu, izmantojot 
tā pakalpojumus, pateicās valdes lo-
cekļiem par veltīto laiku, par viņu at-
bildīgo un nesavtīgo darbu.

Sekoja LAK direktora Pētera Del-
vera ziņojums. Viņš ieteica apska-
tīt LKA mājas lapu internetā (www.
latviancredit.com.au), kur pieejama 
pilnīga informācija, pilns LKA finan-
siālais pārskats. Pēdējo divu gadu lai-
kā aizdevumu summa samazinājusies 
par 1 miljonu.

Sekoja Igora Dimita ziņojums par 
aizdevumu daļas darbu pagājušā gadā. 
I. Dimits teica: „Ja iepriekšējos gados 
mums bija divas aizdevumu pieprasī-
jumu izskatīšanas sēdes mēnesī, tad 
pagājušā gadā tikai divas visa gada lai-
kā. Pietrūkst vēlamais līdzsvars starp 
noguldījumiem un aizdevumu piepra-
sījumiem; iepriekšējā gadā aizdevumu 
summa ir $182 600.“ I. Dimits arī zi-
ņoja, ka visi parādi regulāri nomaksāti 
un nav bijis jānoraksta zaudējumos.

Ēriks Cīrulis nolasīja ziņojumu 
angļu valodā.

Sekoja direktoru vēlēšanas; 
E. Misa, V. Bendrups, K. Žubeckis 
vienbalsīgi tika ievēlēti, viņiem pa-
šiem atturoties balsojumā par savu 

kandidatūru.
Sekoja dažādi jautājumi. A. At-

vars interesējās, kad varēs LKA kon-
tus lietot internetā elektroniski. Ē. Cī-
rulis atbildēja, ka LKA par interneta 
bankošanas ieviešanu nopietni domā, 
bet esošais piegādātājs bijis ļoti dārgs 
$35-40 000, un pagaidām šis process 
apturēts.

K. Žubeckis iesaka avīzēs rekla-
mēt kredītkooperatīva pakalpojumus 
angļu valodā, lai tādā veidā piesaistī-
tu jaunāko paaudzi. K. Žubeckis arī 
ierosina slēgt Sidnejas filiāli, jo no tās 
nedabū nekādu labumu. P. Delveris pa-
skaidro, ka tagad uz pusi samazināts 
darba laiks Sidnejas kredītkooperatī-
vā, kā arī ievadītas sarunas ar Sidnejas 
Latviešu namu par telpu īres maksas 
samazināšanu.

Henrijs Pacers iesaka LKA rekla-
mēties igauņu, lietuviešu sabiedrībās, 
jo varbūt viņiem nav zināms, ka lat-
viešu kredītkooperatīvā var iestāties 
arī nelatvieši.

Pilnsapulci slēdz īsi pirms diviem 
pēcpusdienā, bet aktīvas sarunas tur-
pinās pie Latviešu nama Dāmu kopas 
sarūpētajām uzkodām un P. Delvera 
piedāvātiem atspirdzinājumiem.

IN
Laikrakstam „Latvietis“

No kreisās: Edvīns Misa, Linda Klūkasa (Clucas), Ēriks Cīrulis, Roksija Reite-
re, Kārlis Žubeckis, Pēteris Delvers, Igors Dimits.
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„Dzintara aprūpes mājā“
Turpinājums no 6. lpp.
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Man ir vienalga.
Man ir vienkārši vienalga.
Man tas neinteresē.
Man tas vienkārši neinteresē.
Es tur nebūšu
Jo man ir vienkārši vienalga.
Tas, kas tur būs, man neinteresē.
Tie, kuri tur būs, man neinteresē.
Man neinteresē
Jo man ir vienalga.
Man citas lietas ir svarīgākas.
Man citi cilvēki ir svarīgāki.
Man citas vietas ir svarīgākas.
Tas, ko jūs tur darat un piedāvājat
Man neinteresē

Un man ir vienalga.
Neprasi, kāpec man ir vienalga.
Neprasi, kāpēc man neinteresē.
Es negribu atbildēt
Un es neatbildēšu.
Es negribu skaidrot
Un es neskaidrošu neko
Jo man ir vienalga.
Liekat mani mierā.
Netērējiet manu laiku.
Ja es ko no jums gribēšu,
Zinu, kur jūs atrast.
Citādi, netraucējiet vairs mani.
Es eju citūr.
Es daru citas lietas,

Ar citiem cilvēkiem
Citās vietās.
Nedaru to, ko jūs.
Kas nebūs, nebūs.
Kas būs, būs,
Bet tas būs bez manis jo
Man neinteresē.
Man vienkārši neinteresē un
Man ir vienkārši vienalga.

Dažu tautiešu vietā.
Daudzu tautiešu vietā?

Armands Birkens
Čikāgā

Jauna kultūras ministre
Nacionālās apvienības virzītā kandidāte apstiprināta Saeimā

Ceturtdien,  31.  oktobrī  Saeima 
bez debatēm apstiprināja kultūras mi-
nistres amatā nacionālās apvienības 
VL!-TB/LNNK (NA) virzīto kandidā-
ti, Latvijas Nacionālā kultūras centra 
pašreizējo direktori  Daci  Melbārdi. 
Par to, lai viņa kļūtu par ministri no-

balsoja 61 Saeimas deputāts, pret bija 
29, un neviens deputāts balsojumā ne-
atturējās.

Pirms deputāti Saeimā balsoja, 
Ministru prezidents Valdis Dom-
brovskis (V) uzsvēra, ka Melbārdei 
ir liela pieredze gan darbā Latvijā, 

gan starptautiskā mērogā, viņa ir 
strādājusi dažādās kultūras iestādēs, 
organizējusi pasākumus; arī šā gada 
Dziesmu un deju svētkus. Ministru 
prezidents Dombrovskis aicināja at-
balstīt Melbārdi kultūras ministres 
amatam.  ■

Zigmars Liepiņš vadīs Latvijas Nacionālo operu
Apstiprinājusi Kultūras ministrija

Pirmdien, 4. novembrī par Latvi-
jas Nacionālās operas (LNO) māksli-
niecisko vadītāju un valdes priekšsēdē-
tāju Kultūras ministrija apstiprinājusi 
komponistu un arī bijušo Radio SWH 
vadītāju Zigmaru Liepiņu.

Kultūras ministre Dace Melbārde 
teica: „Liepiņš sevi pierādījis kā profe-
sionālis un labs vadītājs.“

Zigmars Liepiņš Preses konferencē 
teica: „Operas mākslā absolūti galvenais 
par visu ir mūzika; tad dziedātāji, izpil-

dītāji, baletdejotāji un tad inscenējums. 
Un es to uzskatu par savu lielāko mērķi, 
par savu būtisko, galveno, vienīgo uz-
devumu, ārpus, protams, daudziem des-
mitiem un varbūt simtiem uzdevumu, 
kas Operā ir veicami, pagriezt atpakaļ 
pēc ļoti ilgāka perioda mūziku kā prio-
ritāti Operā, augstas kvalitātes izpildī-
jumu, maksimāli labus dziedātājus un, 
protams, es nekādā veidā nedomāju, ka 
mēs atteiksimies no labiem režisoriem, 
un es nedomāju, ka mēs atteiksimies no 

modernas režisūras, bet es gribētu teikt, 
ka tas primārais ir un paliks mūzika.“

Iepriekšējais LNO direktors un 
valdes loceklis Andrejs Žagars tika 
atbrīvots no amata 11. septembrī, jo 
bija zaudējis Kultūras ministres Jaun-
zemes-Grendes uzticību. Pēc šī viņas 
lēmuma premjerministrs Valdis Dom-
brovskis (V) 16. septembrī parakstīja 
rīkojumu par kultūras ministres Ža-
netes Jaunzemes-Grendes atbrīvošanu 
no amata.  ■

Darba grupa diasporas jautājumos
Uzsāks darbību Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra vadībā

4.  novembrī Ārlietu ministrijas 
parlamentārā sekretāra Viktora Ma-
karova vadībā notiks darba grupas 
diasporas politikas jautājumos sēde. 
Darba grupas uzdevums ir koordinēt, 
stiprināt Latvijas institūciju un diaspo-
ras organizāciju sadarbību, un izstrā-
dāt saskaņotu diasporas politiku.

„Ārlietu ministrija un pārstāvnie-
cības ārvalstīs jau aktīvi sadarbojas ar 
Latvijas institūcijām un diasporas orga-
nizācijām pasaulē, ar mērķi iesaistīties 
un risināt dažādus diasporai nozīmīgus 
jautājumus, kā arī stiprināt sadarbību ar 
diasporu un pilnveidot tās iesaisti Lat-
vijas procesos. Darba grupas izveide ir 
vēl viens solis tālāk, lai varētu turpi-
nāt jau iesāktos darbības virzienus, ko 

ietver informatīvais ziņojums Par Ār-
lietu ministrijas sadarbību ar Latvijas 
diasporu 2013. -2015. gadā, un kopīgi 
izstrādātu saskaņotu diasporas politi-
ku,“ uzsver Ārlietu ministrijas parla-
mentārais sekretārs Viktors Makarovs.

Diasporas politikas jautājumu dar-
ba grupa izvērtēs situāciju diasporas 
jautājumu attīstībā, analizēs esošo 
aktivitāšu efektivitāti un sniegs ietei-
kumus diasporas pārstāvju iniciatīvām 
tās atbalstam.

Darba grupā piedalās Ārlietu mi-
nistrijas, Kultūras ministrijas, Pasau-
les brīvo latviešu apvienības, Eiropas 
Latviešu apvienības, Ministru prezi-
denta biroja, Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas, Latviešu valodas aģentūras, 

Ekonomikas ministrijas un Sabiedrī-
bas integrācijas fonda pārstāvji. Darba 
grupa kā padomdevējus var uzaicināt 
piedalīties sanāksmēs arī citus valsts 
un pašvaldību institūciju pārstāvjus, 
nevalstisko organizācijas pārstāvjus, 
kā arī neatkarīgos ekspertus.

Darba grupa diasporas politikas 
jautājumos tika izveidota 2013. gada 
oktobrī Nacionālās identitātes, pil-
soniskās sabiedrības un integrācijas 
politikas pamatnostādņu īstenošanas 
uzraudzības padomes ietvaros. Darba 
grupu vada Ārlietu ministrija sadarbī-
bā ar Kultūras ministriju, kas nodroši-
nās sekretariāta funkcijas.

LR Ārlietu ministrija
Preses un informācijas nodaļa

Man ir Vienalga
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Augusta beigās bi-
jām abi ar sievu divas 
nedēļas Latvijā. Reģis-
trējoties kuģī atceļam 
uz Stokholmu, dabūjām 
zīmi piestiprināt mūsu 
auto, ka esam ar kustību 
grūtībām. 

Gaidot rindā braukšanai kuģī, 
mums pienāca darbinieks, kurš kār-
toja braukšanu. Mūsu mašīnai ir Nor-
vēģijas reģistrācijas numurs, un viņs 
mums angliski jautāja, vai mums ir va-
jadzīgs lifts. Tā kā atradāmies Latvijā 
un esam latvieši, es atbildēju latviski.

Sekoja garāka viņa atbilde krievu 
valodā, kuru mēs neprotam. Uz manu 
jautājumu, vai viņš runā latviski, atbil-
de bija – ņet. Ko mēs no tā varam mā-
cīties? To, ka krievvalodīgie pieņem, 
ka visi latvieši prot krievu valodu, tā-
dēļ viņiem latviešu valoda nav jāprot. 
Sarunu turpinājām angliski, un viņš 
bija ļoti izpalīdzīgs, sazinājās ar dar-
biniekiem, kuri kārtoja mašīnas novie-
tošanu uz kuģa, un mūsu auto tika no-
vietots tieši pie durvīm, aiz kurām bija 
lifts nokļūšanai uz vajadzīgā klāja. Bet 

latviešu valodu viņš neprata.
Atceros pagājušā vasarā ciemojo-

ties pie māsīcas Latvijā, viņa stāstīja, 
ka mazdēls strādājot Rīgā kādā valsts 
iestādē. Viņam esot jālieto krievu va-
loda, lai sev padotiem darbiniekiem 
varētu izskaidrot darāmo un nerastos 
pārpratumi, jo šie darbinieki latviešu 
valodu neprot.

Pirms dažiem mēnešiem lasīju 
laikrakstā, ka Latvijas valdības Izglītī-
bas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis 
savā ministrijā ar krievvalodīgajiem 
darbiniekiem sarunājoties krieviski. 
Tā laikam ērtāk?!

Vai Vjačeslavs Dombrovskis mā-
jās ar sievu runā franciski, ar kučieri 
vāciski un ar suni krieviski, kā to cara 
laikā darīja Krievijas dižciltīgie, tā ir 
viņa personīga darīšana, bet Latvijas 
valdības Izglītības ministram vajadzē-
tu saprast, ka valsts iestādē ir jālieto 
latviešu valoda.

Nedomāju, ka viņš ir vienīgais. 
Latviešiem laikam patīk plātīties ar 
savām krievu valodas zināšanām. Ko 
varētu darīt, lai Latvijas politiķi prastu 
cienīt savu valsti un valsts valodu?

Kad es trīsdesmito gadu beigās 
mācījos Rīgas Valsts Tehnikumā, 
mums katru pirmdienu pirms mācību 
sākuma bija svētbrīdis.

Varbūt vajadzētu visās Valsts ies-
tādēs nedēļu sākt ar nedēļas mudi un 
visiem kopā deklamēt Viļa Plūdoņa 
dzejoli, lai veicinātu pašapziņu.

Sper kāju drošāk, latvieti!
Un augstāk, lepnāk galvu nesi!
Lai skauģu redz un naidnieki,
Ka savā zemē kungs tu esi.

Tā – tava zeme, tava valsts,
Ko pats tu guvis cīņā garā.
Tu vienīgais tas sargs un balsts,
Tās liktenis ir tavā varā.

To paša spēkiem kali tu,
Tu tēvu sapņiem veidu devi.
Cel, latviet, galvu augstāku
Un mācies cienīt reiz pats sevi!

Varbūt tas varētu līdzēt.

Harijs Valdmanis, Oslo
Laikrakstam „Latvietis“

Lielā latviešu emig-
rācijas viļņa rezultātā 
latviešu nedēļas nogales 
skolas, kas atrodas ārpus 
Latvijas, turpina pieaugt 
skaitā. Ja pirms pieciem 
gadiem Eiropā bija sau-

jiņa latviešu skolu, tad 2013./2014. 
mācību gadu iesākot, tādu jau ir apaļš 
50. Prieks dzirdēt, ka latvieši paši, dzī-
vojot katrs savā pasaules pusē, gatavi 
sarosīties un paši piestrādāt pie tā, lai 
viņu bērni un mazbērni regulāri satie-
kas ar saviem latviešu vienaudžiem un 
arī piestrādā pie savas latviešu valo-
das, lai tā neaizmirstas, ikdienu dzīvo-
jot citas valodas vidē.

Lai mūsu bērniem, kas atrodas 
ārpus Latvijas – vai tas būtu nesenajā 
emigrācijā vai trešajai paaudzei trim-
dinieku, kas vēl arvien sīksti turas 
un cenšas savu valodu uzturēt – būtu 
daudzveidīga mācību viela, pēdējos 
pāris gados Pasaules brīvo latviešu ap-
vienības (PBLA) Izglītības padome ir 
izdevusi vairākas darba burtnīcas un 
lasāmgrāmatiņas, ko bērni var izman-
tot nedēļas nogales skolu mācību stun-
dās. Tikpat labi darba burtnīcas var 
arī izmantot mājās, vecākiem pašiem 
palīdzot saviem bērniem vingrināties 
valodu.

Mācību grāmatas Roku rokā Lat-

vijā, Vieglā un saprotamā latviešu va-
lodas gramatika un Latviešu valoda 2 
ir Rīgas starptautiskās skolas (Interna-
tional School of Riga) latviešu valodas 
skolotājas Unas  Auziņas gara darbs. 
Una, strādājot ikdienā ar bērniem, 
kuriem latviešu valoda nav dzimtā va-
loda, ir sapratusi, kā vislabāk viņiem 
piekļūt un ieinteresēt spert pirmos so-
ļus latviešu valodas apgūšanā. Darba 
burtnīcas domātas bērniem no pirms-
skolas vecuma līdz apmēram 5. klasei, 
jo Latviešu valoda 2 jau ir domāta bēr-
niem vecākās pamatskolas klasītēs.

Noderīgas mācību procesā ir mazās 
lasāmgrāmatas, kur bērni var lasīt vieg-
lā valodā sarakstītus tekstus – vienkār-
šus, bet saistošus stāstiņus par bērna 
ikdienu. Katru stāstiņu bērns varētu at-
tiecināt uz sevi, jo lasāmgrāmatu tēmas 
ir universālas. Mani sauc, Man patīk, 
Mana ģimene, Kur es dzīvoju, Mūsu 
māja, Laukos pie vecmāmiņas – visas 
ir tēmas, ar kurām jebkurš bērns var 
identificēties. Līdz šim sērijā publicētas 
16 lasāmgrāmatas, kopumā paredzēts 
izdot 32 grāmatas. Šogad tika izdotas 
8 grāmatas un 2014. gadā PBLA paredz 
izdot nākamās 8 grāmatiņas šinī sērijā.

Visas mācību burtnīcas var Rīgā 
nopirkt PBLA pārstāvniecībā, Lā-
čplēša ielā 29/5, vispirms piezvanot 
Leldei – tālr. 67282980 vai rakstot uz 

lelde@pbla.lv
Cenas darba 

burtnīcām ir 3 LVL 
par katru Roku rokā 
Latvijā, Vieglā un 
saprotamā latviešu 
valodas gramatika 
un Latviešu valoda 2 darba burtnīcu, 
bet tikai 1 LVL par katru lasāmo grā-
matiņu.

Ziemeļamerikā šos mācību 
materiālus var iegādāties ALA 
Apgādā, rakstot Dacei Copeland 
uz dace.copeland@wmich.edu un 
Austrālijā no Dainas Grosas: epasts 
daina.gross@pbla.lv

Daina Grosa
Pasaules brīvo latviešu apvienības

Izglītības padomes priekšsēde
Laikrakstam „Latvietis“

PBLA publikācijas nedēļas nogales latviešu skolām
Šogad tika izdotas 8 grāmatas

Divu grāmatiņu vāki.

Latvijas valsts un Valsts valoda
Pārdomas par mūsu valodu
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„Latvietim būt“
Filmu izrāde Adelaides Latviešu namā

Kad 1949. gadā 
mana ģimene iebrau-
ca Austrālijā, man bija 
septiņi gadi, un nesa-
pratu ne vārda angliski, 
taču pavisam īsā laikā, 
pateicoties skolai un 
angliskai videi, runā-

ju angliski labāk, nekā latviski. Taču 
vecāki neatlaidīgi pūlējās mājās runā-
ja tikai latviski, sūtīja mani latviešu 
sestdienas skolā un latviešu sabiedrī-
bā, kamēr tomēr manā biezajā galvā 
iedzina latviešu valodu un sapratni 
par latvisko kultūru. Kad dibināju pati 
savu dzīvi, arī saviem bērniem iedēstī-
ju latviešu valodu un kultūru, tātad jau 
trešā paaudze svešā zemē runā latviski 
un saprot, ko nozīmē – būt latvietim. 
Tādēļ biju ļoti pārsteigta, kad šodien, 
3. novembrī Latviešu namā, skatoties 
televīzijas filmu no Latvijas Latvietim 
būt, uzzināju, ka šīsdienas ekonomis-
kie bēgļi no Latvijas, Anglijā nonāku-
ši, neko daudz neuztraucas, ka viņu 
bērni nerunā latviski un nevēlas uztu-
rēt savu latvietību. Jāprasa: Kāpēc?

Šai zemei un tās demokrātiskiem 
principiem un izglītības sistēmai esmu 
dziļi pateicīga par visiem labumiem, ko 
man tā devusi, un esmu lojāla Austrā-
lijas pilsone, bet savos sirds un dvēse-
les dziļumos esmu latviete. Nekas cits 

nespēju būt. Filmā rādīja skatus arī no 
citu zemju pēckara latviešu kopienām, 
kur latviešu valoda saglabāta jau treša-
jā paaudzē, un tiek rīkotas nometnes, 
3x3, Jaunatnes dienas, Kultūras dienas 
un Dziesmu svētki. Lai nu cik labi vai 
slikti, arī jaunie cilvēki runā latviski 
un turpina pulcēties latviskā vidē. Ne-
gribas kritizēt, tikai saprast,– kā Lat-
vijas latvieši, nupat no savas dzimtās 
zemes izbraukuši, nepiegriež vērību 
savu bērnu latviskai audzināšanai.

Toties otra filma šai filmu pēc-
pusdienā Tālavas mazajā zāle izrai-
sīja pavisam citas emocijas. Tā rādīja 
latviešu tautas atmodu un pašapziņas 
attīstību caur dziesmu svētkiem. Pir-
mie oficiālie Dziesmu svētki notika 
1873. gadā, bet jau agrajā 19. gs. lat-
viešu kori pulcējās pagastos un dzie-
dāja savas dziesmas. Sākumā Dievs, 
svētī Latviju! bija vienkārši vēl viena 
kora dziesma, kamēr tā izkristalizējās 
par valsts himnu. Pirmie vispārējie 
Dziesmu svētki iesāka kaut ko, ko vē-
lāk pat padomju vara neuzdrošinājās 
aizliegt. Ja tanī laikā, izdzīvošanas 
pēc, bija nepieciešami dziedāt slavas 
dziesmu kādam padomijas riebeklim, 
zem padomju propagandas izkārtnēm 
stāvot, tad katrs klātesošais saprata, 
par ko tiek dziedāts, ja dziedāja Gais-
mas pils vai Lauztās Priedes. Princips 

bija – sakod zobus un izturi! Arī tau-
tas dziesmām bija ļoti liela nozīme, jo 
tās tautu vienoja visos grūtajos laikos. 
Dziesma palīdz arī saglabāt valodu, un 
tam savukārt ir ļoti liela nozīme kultū-
ras saglabāšanā.

Bija ļoti interesanti skatīties iz-
vilkumus no vēsturiskām filmām par 
seniem Dziesmu svētkiem un dzir-
dēt Jurjāna Kantātes pirmo frāzi Tev 
dārgā tēvija, tev dziesmas lai spēcīgi 
skan, nedomāju, ka biju vienīga, kam 
saskrēja asaras acīs. Tāpat aizkustinā-
ja Mēs gribam būt kungi mūsu dzim-
tajā zemē. Un tad nāca Dziesmu svēt-
ki Latgalē, kad jau dzirdēja padomju 
tankus pie robežas, un nākamā dienā 
tie jau bija klāt uz mūsu Dieva dotās 
zemes.

No Latvijas prom braucot, bēgļi 
neņēma līdz sudraba karotes, bet gan 
tautas tērpus, dziesmu notis un grā-
matas, savas kultūras un valodas sa-
glabāšanai. Varbūt tieši tādēļ vēl visā 
pasaulē, kur vienkopus mīt pietiekoši 
daudz latviešu, dzird latviešu valodu 
un latviešu dziesmu, un tiek rīkotas 
Jaunatnes dienas un Kultūras dienas. 
Būtu labi, ja tikko no Latvijas izbrau-
kušie tautieši nāktu palīgā un audzinā-
tu arī savus bērnus Latvijai.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Paplašināta Satversmes preambula –
Jo ātrāk, jo labāk

Cilvēki rīkojas atbilstoši tam, ko 
viņi domā un kā viņi jūtas. Tas, kā 
jūtamies, ietekmē domas. Un otrādi – 
sajūtas raisa domas. Domas un sajūtas 
ir pamats jeb iemesls tādai un citādai 
mūsu rīcībai (kā juristi saka – darbībai 
vai bezdarbībai).

Daudzi latvieši diemžēl ilgstoši 
nav domājuši, jutušies, runājuši un 
rīkojušies kā savas zemes saimnieki. 
Tieši šī iemesla un nevis Briseles, Va-
šingtonas vai Maskavas dēļ liela daļa 
mūsu tautas ir spiesta mitināties, tēlai-
ni izsakoties, Maslova piramīdas pir-
majā vai pat pagrabstāvā.

Esmu pārliecināts – ja tāda iz-
vērsta, paplašināta Satversmes pre-
ambula (priekšvārds jeb ievaddaļa), 
kādas projektu ir radījis cienījamais 
jurists Egils Levita kungs, būtu ie-
kļauta mūsu valsts Satversmē jau līdz 
ar Latvijas neatkarības atjaunošanu, 
latviešu nācija savā attīstībā būtu tiku-
si daudz augstāk un daudz tālāk. Līdz 
ar to – arī mūsu valsts attīstība. Un arī 
juridiskās domas attīstība (pilnīgi ie-
spējams, ka citāds būtu kaut vai, pie-
mēram, Satversmes tiesas spriedums 
t.s. Abrenes atdāvināšanas lietā).

Mūsdienās valsts okupācija notiek 

ne vairs ar tanku un karavīru, bet mai-
gās varas un naudas varas palīdzību. 
Tas, ko Satversmes preambulas papla-
šināšanas labā dara Egils Levita kungs 
un viņa domubiedri (tai skaitā – Saei-
mas Juridiskās komisijas priekšsēdētā-
ja Ilma Čepānes kundze), pēc ieguldītā 
domas un gara spēka faktiski ir mūs-
dienu ekvivalents pagājušajā gadsim-
tā notikušajām militārajām cīņām par 
Latvijas neatkarību un pret tās apdrau-
dētājiem. Tāpēc E. Levita kungs un 
viņa domubiedri, kuri ir šo mūsdienu 
cīņu frontes priekšgalā, ir savas tautas 
cienījami, godājami, aizstāvami.

To, ka latvieši tika pie savas valsts, 
es – izsakoties Civillikuma juridiskajā 
terminoloģijā – vērtēju gan kā atlīdzī-
bu, gan kā dāvinājumu ar uzlikumu. 
Atminos, ka pretlatviskā otras valsts 
valodas referenduma sakarā rabīns, 
dr. paed. Menahems Barkahans teica: 
„Mēs redzam, ka Dievs grib, lai šeit 
būtu latviešu tauta un zeme.“ Ja neturpi-
nāsim pildīt uzlikuma nosacījumus, pa-
zaudēsim gan dāvinājuma priekšmetu 
(savu valsti), gan atlīdzību, kuru mūsu 
senči ar saviem sviedriem un asinīm iz-
cīnīja sev un nākamajām latviešu paau-
dzēm. Lestenes Brāļu kapu monumentā 

ir iekalti Andreja Eglīša vārdi Mēs gai-
dām uz taisnības augšāmcelšanos. Lat-
viešu tautai arī mūsdienās ir un vienmēr 
būs pienākums pret saviem senčiem – 
cīnīties par savas valsts saglabāšanu un 
attīstību. Veicināt Burtnieku pils aug-
šāmcelšanos. Protams, jāņem vērā, ka 
mūsdienu cilvēktiesību standarti vairs 
neļauj darīt ar melnajiem bruņiniekiem 
visu, ko viņi būtu pelnījuši.

Aicinu cieši vērot un vērtēt katru jau 
ievēlēto un vēl ievēlamo politiķi. Viņu 
attieksme pret Satversmes preambulas 
paplašināšanu lieliski parādīs – kas ir 
kas. Parādīs, ko kurš patiesībā domā un 
jūt saistībā ar 1918. gada 18. novembrī 
dibinātās latviešu valsts turpinātību.

Paplašinātas preambulas iekļauša-
nas Satversmē juridiskās procedūras ir 
visnotaļ iespējams uzsākt un pabeigt 
līdz valsts svētkiem. Galīgajam balso-
jumam noritot svinīgā Saeimas sēdē 
mūsu valsts dzimšanas dienā, šī gada 
18. novembrī. Latviešiem un latviešu 
valsts patriotiem tur nekā jauna un 
gari apspriežama nav. Visi pārējie – jo 
ātrāk viņi varēs to izlasīt un sapratīs, 
jo labāk mums un viņiem pašiem.

Aldis Alliks
Laikrakstam „Latvietis“
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Ar patiesu interesi izlasīju laik-
raksta Latvietis 280. numurā publi-
cēto mācītāja Modra Plātes sprediķi, 
ko viņš 1988. gadā Rīgas Domā teica 
Latvijas Tautas frontes dibināšanas 
dievkalpojumā. Tas svaigi atsauca at-
miņā laiku, kad latviešu tauta cīnījās 
par brīvu Latvijas valsti. Tomēr mēs 
šeit, Rīgā, nevaram apslēpt izbrīnu par 
sprediķim pievienoto Veras Volgemu-
tes-Rozītes preambulu:

„Vakar, 8.  oktobrī,  sarunā ar 
Daini Īvānu noskaidroju, ka TF atce-
res pasākuma Dievkalpojumā Doma 
baznīcā pasākuma organizētāji bija 
lūguši svētku dievkalpojumu vadīt 
prāv. Modrim Plātem, mācītājam Ju-
rim Rubenim un prāv. Mārim Ķirso-
nam. No LELB vadības nākusi atbil-
de, ka arhibīskaps Jānis Vanags pats 
gribot šo dievkalpojumu vadīt. Tā arī 
notika, kā paši no preses informācijām 
redzējām. Minētie garīdznieki Doma 
baznīcas dievkalpojumā nepiedalījās. 
Domāju, svarīgi mums šodien ne tikai 
atcerēties, bet arī ieklausīties toreiz 
tik patiesi izteiktajos vārdos. Varbūt 

tieši šī patiesība kopā ar to paudējiem 
ir nogrūsta malā?“

Pat ja Volgemutei-Rozītes kun-
dzei, esot Romas katoļu baznīcas 
piederīgajai, likās piedienīgi pub-
liski izteikt viedokli, kuram garīdz-
niekam vajadzēja un kuram nevaja-
dzēja vadīt dievkalpojumu Latvijas 
luterāņu arhibīskapa katedrālē, tad 
tas ir iznācis aplams un maldinošs. 
Pirmkārt, dievkalpojumu izkārtoša-
na Rīgas Domā nav LELB vadības, 
bet tikai Doma dekāna Elija Godiņa 
ziņā. LELB vadība tajā nekad netiek 
iesaistīta. Otrkārt, nedz dekānam 
Godiņam, nedz arhibīskapam Vana-
gam, nedz LELB vadībai par mācītā-
ju J. Rubeņa, M. Plātes un M. Ķirso-
na kalpošanu nekas nav ticis vaicāts. 
Dievkalpojuma rīkotāji piezvanīja 
arhibīskapam un lūdza viņu novadīt 
TF dibināšanas piemiņas pasākuma 
dievkalpojumu. Viņš piekrita un no-
runātajā laikā ieradās Domā. Citas 
saziņas ar pasākuma rīkotājiem vi-
ņam nav bijis. Ja arhibīskapam būtu 
vaicāts par šo trīs mācītāju aicināša-

nu, viņš to katrā ziņā būtu atradis par 
ļoti piemērotu.

TF piemiņas pasākumus rīkoja 
vairākas organizācijas. Baznīcai nav 
zināms, ko tās savā starpā ir runājušas. 
Acīmredzot, tās ne pārāk veiksmīgi ir 
saskaņojušas darbības savā starpā. Ie-
spējams, ka god. Dainis Īvāns telefona 
sarunā varētu būt izteicis savas idejas. 
Tas paliek viņa paša ziņā. Taču Verai 
Volgemutei-Rozītes kundzei, pirms 
nākt klajā ar tik agresīvu izlēcienu pret 
LELB arhibīskapu un apsūdzēt viņu 
patiesības paudēju malā nogrūšanā, 
būtu vajadzējis piezvanīt viņam pašam 
vai Doma dekānam un noskaidrot aps-
tākļus. Tā būtu profesionāli rīkoties 
publicistam un katram pieklājīgam 
cilvēkam.

Es aicinu redakciju publicēt manu 
paskaidrojumu un uzdrošinos ierosi-
nāt, ka turpmāk publicētās ziņas tiktu 
rūpīgāk pārbaudītas.

Rita Brūvere
Latvijas Evaņģēliski-luteriskās Baznīcas 

Ārlietu nozares vadītāja
Rīgā, 2013. gada 7. novembrī

TF dibināšanas piemiņas pasākuma dievkalpojums
LELB paskaidrojums

„Man viņa ir visskaistākā“
Mārtiņš Dāboliņš par Latvijas mežiem

Pēdējos 35 gados par mežu gan 
daiļliteratūrā, gan publikācijās valda 
vakuums –sabiedrības izpratnē domi-
nē melnās krāsas –citēšu: mežonīgā 
mežu izlaupīšana; drīz Latvijā augs 
tikai krūmi... utt.

Kā cilvēks, kas visu darba mūžu – 
50 gadus ir veltījis mežam un izdzī-
vojis to no bērna kājas līdz sirmiem 
matiem, iepazinis to gan kā Latvijas 
glābēju krīžu laikos, gan pēc kariem, 
kad pateicoties, tam atdzima Pirmā 
Republika; zinot, ka pašlaik mežs dod 
40% eksportā un 15% iekšzemes kop-
produktā un dod spēku un pozitīvu 
uzlādējumu pagurušajiem, man gribās 
oponēt augšā teiktajam.

Pēdējos gados ir notikušas arī la-
bas lietas – zāģu skaidas vairs negāž 
mežā, krūmus sāk griezt gar grāvjiem 
un presēt briketēs, no agrākās papīr-
malkas zāģē dēlīšus, virpo sētas mie-
tus. Koksne izrādās derīga visvisādos 
veidos, un atkritumi kā tādi nebūs –
viss ir noderīgs. Latvijā ražotais finie-
ris ar filiālēm kaimiņos Igaunijā rada 
brīnumus. Jura Biķa nodibinātais lat-
viešu milzu uzņēmums iekaro arvien 
jaunus pasaules tirgus. Pamazām to 
saprotam, mežam ir parādījusies pa-
tiesā vērtība. Meža īpašnieki saņem 
lielāku naudiņu par pārdoto koksni, un 
man par to prieks.

Redzu arī slikto – pārmērīgo vides 
ierēdņu apetīti pārvērst Latviju par ES 
galveno rezervātu, kur melnajam stār-

ķim un lācim ērtāk justies kā latviešu 
zemniekam, kurš bez inspektora atļau-
jas nevarēja nocirst savā personīgajā 
mežā resnāku alksni par 12 cm.

Esmu redzējis vētras nogāztus me-
žus, bebru nopludinātas milzu platības 
tā sauktajā Ķemeru Nacionālajā parkā, 
kaitēkļu noēstas lieliskas egļu un prie-
žu audzes, man asinis ir sūkuši insek-
tu miljoni – odi, knišļi,dunduri; esmu 
izslimojis Laima slimību un meningi-
tozo encefalitu, bet dzīvs esmu palicis, 
pateicoties rūdījumam, ko devis mežs. 
Mežs ir mana kā gleznotāja iedvesmas 
avots; izturēt, kad ir grūti un atrast 
mierinājumu visos gada laikos.

Mežs ir mūžīgs, kad tajā strādā 
profesionāļi, un es sevi par tādu uz-
skatu un sajūtu sakarības, kuras pa-
rasts skatītājs neatrod. Mans aicinā-
jums dzīvē kā meža taksatoram valsts 
darbā un kā gleznotājam pēc aicināju-
ma, parādīt mežu, kāds tas bijis, ir un 
būs nākotnē, un nekad Latvija nebūs 
plika vieta! Vēlos atklāt ar mežu tieši 
nesaistītiem cilvēkiem patiesības – kā 
tas iesējās, aug, briest, noveco un arī 
mirst, jo nekas uz šīs zemes nav mū-
žīgs. Kad pienācis laiks, tad radības 
kronim tas jānovāc, jo arī mežs ir raža, 
tikai ar ilgāku aprites periodu.

Latvietis jau 150 gadus strādājis 
civilizēti savā mežā, kopis jaunaudzes, 
retinājis biežņas, lai tās augtu ātrāk, 
iegūtu dzīves telpu un sniegtu estētis-
ku baudījumu. Un vienmēr no kārtīgas 

mežu apsaimniekošanas un savlaicīgas 
nociršanas guvis ienākumus. Mežs arī 
jāsargā no kaitēkļiem, slimībām, ļau-
niem cilvēkiem, kas to piesārņo, bojā 
vai dedzina. Gan cara laikos, gan pir-
mās Republikas laikos, pat karā zem 
vācieša, gan pēc atbrīvošanas no tā, 
mežā strādāja profesionāli mežinieki, 
kuri sabiedrībā vienmēr ir bijuši cieņā. 
Mežus susināja gan Ulmaņlaikos, gan 
60-80tos gados, un pašlaik mežu krāja 
vairāk nekā 3 reizes pārsniedz 1939. g. 
augošo.

Bet vienmēr bijušas zināmas no-
virzes. 70tos gados aļņi noēda 20 gadu 
laikā izaugušās priežu jaunaudzes un 
dīrāja eglēm mizu. Upēs, grāvjos un 
ezeros savairojās čaklie bebri, kas no-
kaltēja un noslīcināja mežus, upju un 
ezeru krasti pārvērtās necaurejamos 
džungļos. Par to visu esmu aprakstījis 
savos memuāros un sniedzis padomus 
kā uzlabot stāvokli mežā.

Kādēļ grāmatai tāds nosaukums? 
Mans stāžs meža taksatora gaitās, arī 
mans nepakļāvīgais raksturs, strādājot 
ciešās kopsakarībās ar mežu un tajā 
strādājošiem ļaudīm, devis savu ska-
tījumu par norisēm dabā un cilvēku 
attiecībām. Patiesība nekad nav viena 
vienīgā, sevišķi mežā un mākslā, kur 
valda visdažādākie viedokļi nepār-
trauktos savstarpējos konfliktos.

Savu gleznu izstādi šoreiz veidoju 
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Ceturdiena, 3. oktobris
Pa lidmašīnas logu, pirms riteņi saskārās 

ar asfaltu, Hanoja (Hà Nội) mūs sagaidīja ar 
sarkanu sauli un pa laukiem un ceļmalām re-
dzējām mazas degošas čupiņas, kuru dūmu 
gali turpat glāstīja lidmašīnas spārnus. At-

gādināja tautas dziesmas vārdus, bet nedomāju, ka seskis 
būtu vainīgais.

Pilsēta mūs sveicināja ar dūmu smaržu, miglainu gaisu 
un piedevām sutu un karstumu. Oktobris ir ražas laiks, un 
visi rīsu laukā palikušie nogrieztie salmi tika ar atstarpēm 
sakrauti un sadedzināti, dodot zemei dabīgu vielu nākamai 
ražai. Laukos tos izmanto lopu barībai.

Ir jau nakts, šoferis Binh ir pretī, un lielākās braukša-
nas skaņas veido tauru simfonija, kas pieklājībā izskan, 
brīdinot, ja kādu taisās apbraukt. Garām burtiski skrien 
liels skaits mocīšu, kas dūc kā bišu strops. Liekas, ka 
braukšanas likums ir tikai viens – vienalga, kurā ielas pusē 
brauc vai ko luksafori rāda, mērķis ir izvairīties no daudz 
un dažādu veidu bedrēm.

Piektdiena, 4. oktobris
Agri no rīta izstaipījām kājas; ap hoteļa stūri tirdznie-

cība jau pilnā sparā – visa iela pārņemta – varēja iegādāties 
puķes, gaļu un visādus ēdienus. Pēc stundas tie pazuda, un 
tos atvietoja dienas satiksme.

No ielas zīmēm apguvām, ka valoda ir bāzēta uz zil-
bēm, un vēlāk uzzinājām, ka katrai zilbei var būt līdz 6 da-
žādām skaņām. Grūtākais mūsu ausīm bija uzķert toni, kur 
valodas saprašana atteicās uz tās lejup vai augšup vērsto 
balss izteiksmi.

Satikām mūsu gidu Cao un iesākām garo ceļojumu 
uz Hagijangu (Ha Giang). Ceļa apstākļu dēļ 300 km ilga 
7 stundas. Maršruts bija mums plānots, lai iejusties lau-
ku dzīvē un satiktos ar etniskām tautām, kas dzīvo zemes 
ziemeļos. Un zinājām jau pirms braukšanas, ka šeit tūristi 
parasti nerādās.

Kad 1990. gadā, pasaules tirdzniecības dēļ, komunis-
tu sistēma atslābināja savus vārtus, tad arī iesākās tūrisma 
plūsma, iedzīvotāju ceļošanas brīvība un izveidojās privā-
tās kompānijas.

Komunistu sistēma ir slavēta, jo 1954.  gadā Hoči-
mins (Ho Chi Minh) atbrīvoja tautu no franču valdnie-
kiem. Franči toties ir atstājuši savas pēdas, kā piemēram, 
ar garšīgiem maizes izstrādājumiem un cepumiem, kā arī 
skaistiem koka izstrādājumiem. Arī tūristu lielākais skaits 
turpina ierasties no Francijas.

Par visu varējām runāt, bet par politiku tā vārīgāk. Vie-
nīgais aizsprosts tautiešiem ir, ja nepieder partijā, tad darbā 
pa karjeras pakāpieniem nepakāpties.

Kad apstājamies baudīt pusdienas, tad bijām jau re-
dzējuši valsts karogus gandrīz pie katras mūra divstāvu 
mājas, kas bija būvētas gareniski, parasti pilsētas stilā, un 
bez sānu logiem, izmantojot maksimālo zemes platību. 
Skolas bērni – Jaunie Pionieri ar baltiem krekliem, mel-
nām biksēm un sarkano šlipstīti brauca ar divriteņiem uz 
skolu, kurās mācās divās maiņās. Pārējo laiku tie palīdz 
vecākiem pie saimniecības vai citiem darbiem. Skolotāju 
alga ir AUD $500 mēnesī, ārstam – nedaudz vairāk. Visi 
piepelnās ar otriem darbiem, un pensijas kā tādas nav; ģi-
menei viens otram ir jāpalīdz.

Skolotāji piepelnās ar privātstundām, ārstiem pateicību 
izsaka valūtā. Vienīgi turīgas ģimenes var atļauties savus 
bērnus iesaistīt mūzikas vai sporta aktivitātēs.

Parastais lauku bērns par universitāti var tik sapņot. Arī 
tie, kam ir augstākā izglītība, ir izmesti pasaulē bez patstā-
vīgas domāšanas pamatiem un darbos neprot atrisināt ikdie-
nas problēmas, toties viņiem nav darba privātās kompānijās.

Ceļmalas kļuva pa kukurūzas žāvēšanas laukiem, bieži 
aizņemot pusi ielas, uzbērti uz vienādiem ziliem plastma-
sas deķiem, kas noenkuroti ar akmeņiem, kurus tad ap-
brauc. Turpat žāvēja arī finieri, ko izlieto būvniecībā.

Pusdienas bija lētas un garšīgas. Jau no sākuma aici-
nājām mūsu šoferi un gidu mums pievienoties, un tā arī 
tie palīdzēja, pasūtot dažādu variāciju ēdienus, ko mums 
izmēģināt. Šoferis iegādājās šķidrumu no vienas burkas, 

Hanoja un uz ziemeļiem pie Ķīnas robežas
Marijas un Pētera Vjetnamas ceļojums (1)

Hanojā.
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Jauna skolniece.
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Pusdienas ceļā uz Hagijangu.
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Konference nori-
sinājās no 2013. gada 
18.-20. oktobrim Vāci-
jā, Freiburgā Daugavas 
Vanagu latviešu centrā 
Bērzainē. Konference 
kopumā vērtējama ļoti 
pozitīvi, jo beidzot noti-

ka iespēju robežās aptveroša tikšanās 
un viedokļu apmaiņa starp latviešiem 
Vācijā un tuvākajā reģionā.

Tajā piedalījās ap 40 cilvēku, to 
vidū ar savu klātbūtni un iesaistīšanos 
diskusijās pagodināja Latvijas vēst-
niece Vācijā Elita Kuzma un Latvijas 
vēstniecības Vācijā padomniece Guna 
Japiņa, Latvijas vēstniece Eiropas 
Padomē Aiga Liepiņa, Speciālo uzde-
vumu vēstnieks diasporas jautājumos 
Rolands  Lappuķe, Latvijas Evaņģē-
liski luteriskās draudzes ārpus Lat-
vijas arhibīskaps Elmārs  E.  Rozītis, 
Pasaules Brīvo latviešu apvienības 
pārstāvniecības Latvijā vadītājs Jānis 
Andersons, Eiropas Latviešu apvie-
nības vadītājs Aldis Austers, Dauga-
vas Vanagu Vācijā valdes priekšsēdis 

Indulis Bērziņš un Latviešu kopības 
Vācijā valdes priekšsēdis Nīls  Eb-
dens.

Ļoti daudz tika apspriestas iespē-
jas izveidot kopēju informācijas ap-
maiņas sistēmu, starp biedrībām, lat-
viešu organizācijām, kā arī cilvēkiem 
ārzemēs. Viens no vissvarīgākajiem 
konferences atzinumiem ir tāds, ka pa-
stāv liela nepieciešamība pēc papildus 
kopīgas informēšanas un ziņu sniegša-
nas platformas ārzemēs dzīvojošajiem 
latviešiem, it īpaši Vācijā. Šajā inter-
neta mājas lapā noteikti vajadzētu būt 
informācijai par jaunākajiem pieņem-
tajiem likumiem Vācijā un Latvijā, 
un to atšķirībām abās valstīs. Vēl tur 
būtu jābūt sava veida pamācībām un 
ziņām, lai labāk saprastu, kā rīkoties, 
ja dažādu apstākļu sakritības dēļ esi 
ieradies svešā valstī. Daudz intensīvāk 
ir jānodrošina informācijas apmaiņa 
starp latviešiem ārzemēs un Latvijā 
dzīvojošajiem latviešiem, tādējādi vei-
cinot sapratni, ka arī latvieši ārzemēs 
ir Latvijas patrioti.

Mans personīgais viedoklis ir, ka 

latviešu patriotismam nebūtu jābūt 
saistītam ar ekonomisko situāciju, 
esošo politiku vai valdību, bet gan ar 
dzimteni kā vietu, kur atgriezties, sa-
justies laimīgam, neatkarīgi no tā, vai 
esi pie dabas, laukos vai pilsētā, un kur 
var dzirdēt latviešu valodu, izbaudīt 
latviešu tradīcijas. Tika uzsvērts, ka 
nav jādomā ne tikai par bērniem, bet 
arī vecākos ir nepieciešams veicināt 
vēlmi audzināt bērnus par Latvijas 
patriotiem un runāt ar bērniem lat-
viski. Daudzi vecāki jau to dara, bet 
diemžēl ir vecāki, kuri izvēlas nemā-
cīt latviešu valodu saviem bērniem, 
kā vienu no pamatojumiem minot, ka 
bērns nespēs mazotnē apgūt vairākas 
valodas. Uzskatu, ka vecākus vajadzē-
tu informēt par pētījumiem saistībā ar 
valodu nozīmi bērna attīstībā, ja bēr-
nam ir divas vai pat vairākas dzimtās 
valodas.

No Latvijas puses būtu nepiecie-
šams skaidrāk definēt vēstnieku uzde-
vumus ārvalstīs. Iespējams rosināt, ka 

kas bija redzama uz plaukta netālu no mūsu galda. Tur, kad 
paskatījos, pat atradu marinētu čūsku. Tās burkas uzturēja 
veselīgas zāles dzērienus ar reibumu piedevu. Binh aici-
nāja man pasmaržot savu pirkumu, Melnajam balzāmam – 
noteikti radinieks!

Tuvumā vistiņas kašņājās un lielie transporta vāģi 
brauca garām ar nupat sazāģēto malku. Meži tiek izcirsti, 
bet arī atjaunoti. Apkārtnē aug zaļās tējas stādi (Green Tea) 
un apelsīnu koki, kuru augļu miza bija tādā pat krāsā. Sar-
kanā upe (Red River) savu barību deva visiem.

Bija pievakare, kad atradāmies Hagijangas tuvumā. 
Beidzot bijām atstājuši līdzeno ceļu un kāpām kalnos. Ap-
ciemojām taju (Tay) etnisko ciemu, kura apkārtne ir kārdi-
noši skaista ar savām ielejām, rīsu terases ar daudz variā-
ciju zaļām krāsām un upes čalošanu. Rīsu daudz variāciju 
krāsas nosaka rīsu šķirni un kārtību, kādā tos jānovāc.

Tauta ir lepna par savu valodu, ko ir ilgu laiku noturē-
jusi. Ģimenes savas mājas atstāj nākamai paaudzei, un tā 
tie neklīst tālu. Mājas ir būvētas no salmiem un stutētas uz 
koka kājām, kas atļauj gaisam cirkulēt. Pie mājām ir rīsu 
lauki, zivju dīķis pilns ar zivīm, dzīvnieki un lopi. Katram 
ģimenē ir savs darbs un vieta. Kamēr īpašnieki strādā, suns 
sargā māju un kaķis sargā graudus, lai žurkas netiek klāt. 

Bērni ir draudzīgi un runīgi, gribot izmēģināt savu angļu 
valodu.

Ja pietrūkst mājām vietas, tad to atrisina, likvidējot tu-
vāko kalna malu.

Turpmāk vēl

Hanoja un uz ziemeļiem pie Ķīnas robežas
Turpinājums no 12. lpp.
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„Mēs – latvieši pasaulē“
Vācijas un tuvākā reģiona latviešu organizāciju un aktīvo kopienu konference

Konferences dalībnieki.
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14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2013. gada 8. novembrī

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
7. novembris
Helma, Lotārs
1879. dzejnieks, rakstnieks, politiķis 
Kārlis Skalbe.
1888. rakstniece Emīlija Krišjāne.
1922. spēkā stājās Latvijas Republikas 
Satversme.
1932. SLT, ALT aktieris Juris Zemītis.
1970. aktieris Vilis Daudziņš.

8. novembris
Aleksandra, Agra
1878. Latvijā dzimis patologs, profe-
sors Kauņas un Lozannas universitā-
tēs Ebers Landaus.
1906. ALT aktieris Sigords Plakans.
1926. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Jānis Vējiņš.
1929. Ezerē nodibināts Latvijas pir-
mais mazpulks.
1968. latviešu publicists, filozofs, 
rakstnieks Ilmārs Šlāpins.

9. novembris
Teodors
1918. Novembra revolūcija: Vācijas 
ķeizars Vihelms II atteicās no troņa un 
devās trimdā uz Nīderlandi; Vācija pa-
sludināta par republiku.
1950. dziedātāja, mūzikas zinātniece, 
sabiedriska darbiniece Lielbritānijā 

Lilija Zobena.

10. novembris
Mārtiņš, Mārcis, Markuss, Marks
Mārtiņdiena
1483. teologs, reformators Mārtiņš Lu-
ters.
1902. atklāts Rīgas Latviešu amatnie-
ku palīdzības biedrības nams Roma-
novu (tagadējā Lāčplēša) ielā 25, kur 
izrādes sāk Jaunais latviešu teātris, 
vēlāk darbojas Dailes, Jaunatnes un 
tagad Jaunais Rīgas teātris.
1937. notiek Latvijā pirmie elektronis-
kās televīzijas demonstrējumi; attēls 
ekrānā bija 4,5x5 cm.

11. novembris
Ojārs, Rainers, Nellija
Lāčplēša diena
1873. militārs darbinieks, pulkvedis 
Jukums Vācietis.
1898. dzejnieks Jezups Cakuls.
1908. dramaturgs Osvalds Liepa.
1918. literāts Pēteris Priede.
1918. Lielbritānija atzīst Latviju de 
facto.
1918. Vācija paraksta Sabiedroto pa-
miera noteikumus.
1919. Latvijas armija, izmantojot angļu 
un franču karakuģu artilērijas atbalstu, 

padzen ienaidnieka spēkus no Rīgas pie-
vārtes un pēc tam arī no Latvijas. Nodi-
bina Lāčplēša ordeni. Šo dienu turpmāk 
Latvijā atzīmē kā Lāčplēša dienu.
1930. Austrālijas latviešu sabiedriskā 
darbiniece Eva Brennere.
1958. Latvijā publicē Dekrētu nr. 490, 
kas aptur ieceļošanu Rīgā.
1988. Svēta Gara tornī pēc daudziem 
gadiem atkal plīvo sarkanbalti sarka-
nais karogs.

12. novembris
Kaija, Kornēlija
1863. grāmatizdevējs Ludis Neimanis.
1883. ģenerālis Mārtiņš Jeske.
1903. literāts Izidors Kūkojs.
1937. dramaturgs Pauls Putniņš.
1958. dramaturgs, scenārists, režisors 
Lauris Gundars.

13. novembris
Eižens, Jevgeņijs, Jevgeņija
Starptautiskā neredzīgo diena
1652. Peter Heinrih Engelbrehts iecelts 
par Tobago mācītāju.
1893. gleznotājs Voldemārs Irbe.
1928. dibināts Latvijas Dzelzceļu aiz-
sargu bataljons (vēlāk pulks).
1933. dzejnieks Ojārs Vācietis.  ■

ir nepieciešama sadarbība ar vietējām 
latviešu organizācijām ārzemēs. Klāt-
esošie ar ļoti lielu aizrautību diskutēja 
par papildus vēlēšanu iecirkņu veido-
šanu ārvalstīs, īpaši Vācijā, jo daudzi 
latvieši nevēlas sūtīt savas pases pa 
pastu uz vēstniecību, lai varētu pieda-
līties vēlēšanās.

Latvijas vēstniecei Vācijā Elitai 
Kuzmai un Latvijas vēstniecības Vā-
cijā padomniecei Gunai Japiņai uz-
deva jautājumus par dubultpilsonību 
un to, kas ir jādara, lai cilvēki iegūtu 
vai atgūtu Latvijas pilsonību. Latviešu 
organizācijām Vācijā un arī ārzemēs 
vajadzētu vairāk informēt cilvēkus 
par dubultpilsonības iespējām; tādēļ, 
lai nerastos pārpratumi, vajadzētu 
censties cik vien iespējams precīzi 
noskaidrot atšķirīgo un kopīgo likumā 
par pilsonību tajā valstī, kur organizā-

cijas atrodas.
Kopumā ir nepieciešama lielāka 

atvērtība starp latviešu organizāci-
jām, kā arī attiecībās ar cilvēkiem. 
Latviešiem savā starpā būtu jākļūst 
saliedētākiem un mazliet atklātākiem, 
jo vienam no pamatmērķiem latviešu 
organizācijām un kopā sanākušajām 
cilvēku grupām būtu jābūt latviskuma 
veicināšanai ārzemēs, jo saorganizējo-
ties, aktīvi kopā darbojoties, vēl vairāk 
tiks stiprināts latviskums.

Noderīga bija diskusija par jumta 
organizācijām, jo pirms diskusijām 
tika prezentēta to darbība, padarītais, 
un bija labāks priekšstats par šo orga-
nizāciju mērķiem. Latviešu kopībai 
Vācijā (LKV), Eiropas Latviešu ap-
vienībai (ELA) un Pasaules Brīvo lat-
viešu apvienībai (PBLA) būtu jāpastāv 
arī nākotnē un jādomā par labāku sa-
darbību savā starpā, jo citādi veidojas 
sava veida konkurences situācija, kurā 
katra organizācija ir pati par sevi.

Konferences vakaros pēc uzru-
nām, prezentācijām un diskusijām 
notika kopīga sadziedāšanās, kas stip-
rināja kopības sajūtu un vēlreiz apstip-
rināja zināmo, ka latvieši ir dziedātāju 
tauta. Sestdienas vakarā bija Latvijas 
Televīzijas un Daugavas Vanagu Vāci-
jā sadarbībā tapušās dokumentālās fil-
mas Zenta Mauriņa – latviete Eiropā 
skatīšanās.

Cerams, ka šī konference kļūs par 
pamatu labākai cilvēku un organizā-
ciju sadarbībai nākotnē, jo kopējā ir 
ļoti daudz, lai arī daži no cilvēkiem 
varbūt to vēl pagaidām nesaskatīja, ie-
spējams, izteiktie viedokļi rosinās aiz-
domāties un kļūt atvērtākiem jaunām 
idejām, sarežģījumu risinājumiem, 
viedokļu un informācijas apmaiņai un, 
vēlreiz uzsveru, arī sadarbībai.

Erasmus praktikante Latviešu cen-
trā Minsterē no Ventspils Augstskolas

Valda Dureika
Laikrakstam „Latvietis“

„Mēs – latvieši pasaulē“
Turpinājums no 13. lpp.

romantiķa acīm, arī cilvēkos saskatu 
labo vairāk nekā slikto. Dominē pē-
dējo 5 gadu laikā gleznotie akvareļi 
no Viesītes un Ķeipenes plenēriem. 
Mīlu Latviju – Dievzemīti, kur nav 

ne postošu zemestrīču, ne taifūnu vai 
neciešams sals, karstums un sausums. 
Latvija – visskaistākā, mīļākā vieta uz 
pasaules.

28. oktobrī 2013. gadā.
Mārtiņš Dāboliņš

mežu taksators pēc izglītības, 
gleznotājs pēc aicinājuma.

Laipni lūdzu apmeklēt manu jau-
nāko gleznu izstādi šā gada 13. novem-
brī plkst. 17.00 Latvijas Akadēmiskās 
bibliotēkas telpās Rīgā, Rūpniecības 
ielā 10. Izstādes moto: „Man viņa ir 
visskaistākā“. Varēsiet arī iepazīties 
ar manu otro grāmatu „Ceļojumi 
mežā, mākslā, politikā“.

„Man viņa ir visskaistākā“
Turpinājums no 11. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien, 9. nov., plkst. 14.00 Varoņu 
piemiņas sarīkojums DV namā. Pirms 
100 gadiem – referents Dr. Aldis Put-
niņš. Piedalās vīru koris Daugava, 
vanadžu ansamblis un citi. Vanadžu 
kafijas galds. Visi laipni aicināti.
Svētdien, 10. nov., plkst. 9.30 novusa 
nodarbības Tālavas mazā zālē.
Otrdien, 12. nov., plkst. 10.00 – 12.00 
Vasaras karstumu gaidot – informa-
tīva lekcija Bērnsaides namā par to, 
kā pašiem sagatavoties un māju saga-
tavot, lai ne karstums, ne ugunsgrēks 
nepārsteigtu jūs nesagatavotus. Visi 
laipni aicināti. Pieteikties LAIMAS 
birojā līdz 8. nov.
Piektdien,  15.  nov., plkst. 17.30 
DLOA Latvijas Goda konsula LTRKA 
rīkotā pieņemšana Tālavas lielā zālē.
Sestdien, 16. nov., plkst. 10.00 Karo-
gu pacelšana Tālavas dārzā.
Sestdien, 16. nov., plkst. 12.00 Tāla-
vas lielā zālē ALB rīko Latvijas Valsts 
dibināšanas atceres svētku aktu ar se-
kojošu koncertu un pieņemšanu. ALB 
valdes priekšsēža Bruno Krūmiņa uz-
runa. Svētku runātājs – Rolands Lap-
puķe, Latvijas Ārlietu ministrijas Spe-
ciālo uzdevumu vēstnieks. Piedalās 
ALB jauktais koris Dziesmu laiva, DV 
vīru koris Daugava, Latviešu skolas 
dziesmu ansamblis, Dziesmu un mū-
zikas ansamblis, čellists Jānis Laurs. 
Pēc koncerta pieņemšana mazā zālē. 
Ieeja $10. Visi laipni aicināti!
Pirmdien, 18. nov., plkst. 8.30 Latvi-
jas valsts karoga pacelšana pie Bērn-
saides pilsētas valdes nama. Lūdzam 
visus tautiešus piedalīties.
Ceturtdien,  21.  nov., plkst. 11.00 
ALB namā aprūpētāju pusdienas, ku-
rās atskatīsimies uz Gūlvas braucienu, 
un pēc maltītes mācīsimies spēlēt kro-
ketu. Visi aprūpētāji laipni lūgti pie-
teikties LAIMAS birojā līdz 18. nov.
Sestdien,  23.  nov., plkst. 11.00 ALB 
zālē Anita Hale demonstrēs savu pi-
parkūku recepti. Visi laipni aicinā-
ti piebiedroties. Ziedojumi, sākot ar 
$4. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
15. nov.
Svētdien, 24. nov., plkst. 9.30 novusa 
nodarbības Tālavas mazā zālē.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 17. nov., plkst. 11.00 Valsts 
svētku dievkalpojums bez dievgalda.

Brisbanē
Sestdien,  9.  nov., plkst. 14.00 Latvi-
jas Valsts dibināšanas atceres akts DV 
sarīkojumā Latviešu namā. Rolanda 
Lappuķes svētku runa. Koncerta daļā 
BLB koris Beverīna un citi priekšne-
sumi.
Svētdien,  10.  nov., plkst. 15.00 Bris-
banes Latviešu skoliņa Saules zaķis 
Latviešu namā. (Datumi varētu mainī-

ties – tuvāku informāciju sniedz Vita 
Rieksta 0403 530 982 vai vrieksta@
yahoo.com).
Svētdien, 17. nov., plkst. 19.00 filmas 
Dream Team 1935 izrāde Schonnell 
Theatre, University of Queensland, 
St. Lucia. Ieeja $17,50, pensionāriem 
$14, bērniem $12,50 un ģimenei ar 
bērniem $38.
Sestdien, 23. nov., plkst. 12.00 Zolītes 
kausa izcīņa Latviešu namā DV sarī-
kojumā. Piedalīšanās $7,50.
Svētdien,  24.  nov., plkst. 13.00 Rok-
darbnieču kopas nodarbības Latviešu 
namā.
Svētdien,  24. nov., plkst. 15.00 Bris-
banes Latviešu skoliņa Saules zaķis 
Latviešu namā. (Datumi varētu mainī-
ties – tuvāku informāciju sniedz Vita 
Rieksta 0403 530 982 vai vrieksta@
yahoo.com).
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien,  16.  nov., plkst. 13.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu Nācaretes baz-
nīcā.

Kanberā
Trešdien,  20.  nov., plkst. 19.00 Lat-
vijas Valsts proklamēšanas atceres 
akts Immanuel baznīcas zālē, Lyons. 
Svētku runu teiks viesis no Latvijas, 
Speciālo uzdevumu vēstnieks Latvijas 
Ārlietu ministrijā Rolands Lappuķe. 
Ieeja pret labprātīgiem ziedojumiem.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 17. nov., plkst. 13.00 Latvi-
jas Valsts proklamēšanas atceres diev-
kalpojums Sv. Pētera baznīcā, Reid.

Melburnā
Sestdien, 9. nov., plkst. 11.00 Dauga-
vas Vanagu namā pilnsapulce, lai di-
binātu Māras Saulītes Kapsētu fondu 
(māc. Buģa un māc. Kociņa kapsētu 
vietās Fawkner kapos). Visi laipni 
ielūgti. Tuvāka informācija George 
Vīksne (0409 519 321), Jānis Kārkliņš 
(0413 544 135).
Svētdien, 10. nov., plkst. 16.00 filmas 
Dream Team 1935 (Sapņu koman-
da 1935) izrāde Rivoli Cinemas, 200 
Camberwell Rd., East Hawthorn. Fil-
ma ir angļu valodā.
Pirmdien,  11.  nov., plkst. 11.00 Lā-
čplēša atceres sarīkojums DV mītnē.
Otrdien, 12. nov., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Laviešu ciema zālē. Saietā rādīs 
īsfilmu Vienīgā fotogrāfija. Ieeja pret 
ziedojumiem. Līdzi ņemami groziņi.
Līdz  12.  nov., analogu fotogrāfiju 
izstāde Unsensored13 Collingwood 
Gallery, 292 Smith St., Collingwood. 
Izstāde atvērta: pirmd.-piektd. 
plkst. 12.00-18.00, sest.-svētd. 
plkst. 10.00-18.00.
Svētdien, 17. nov., plkst. 11.00 Latvi-
jas Valsts 95 gadu dibināšanas atceres 

sarīkojums Latviešu namā. Svētku 
runu teicējs – Rolands Lappuķe, Lat-
vijas Ārlietu ministrijas speciālo uzde-
vumu vēstnieks diasporas jautājumos. 
Priekšnesumi – MLB Daugavas skolas 
un Melburnas Latviešu vidusskolas 
audzēkņi, koris Daina. No plkst. 10.30 
Nama foajē  telpā ēdienu un mantu 
tirdziņš; no plkst. 12 Nama pagalmā 
Dārza kafejnīca. Ikviens aicināts ie-
rasties tautas tērpā!
Sestdien,  23.  nov., plkst. 10.00 Mel-
burnas Latviešu vidusskolas noslēgu-
ma akts Latviešu namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien,  10.  nov., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien,  10.  nov., plkst. 11.30 pēc 
dievkalpojuma mācītāja referāts Mār-
tiņš Luters un mūzika.
Svētdien,  17.  nov., plkst. 10.00 diev-
kalpojums draudzes vecāko vadībā.
Svētdien,  17.  nov., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā draudzes 
vecāko vadībā.
Pirmdien, 18. nov., plkst. 19.00 Valsts 
svētku dievkalpojums.
Svētdien, 24. nov., plkst. 10.00 Kapu 
svētki Foknera (Fawkner) kapsētā.

Pertā
Pirmdien, 18. nov., plkst. 7.00 Latvi-
jas Valsts svētki – karoga uzvilkšana 
Latviešu centrā.
Pirmdien, 18. nov., plkst. 18.00 Latvi-
jas Valsts svētki – karoga nolaišana un 
Atceres akts Latviešu centrā.
Svētdien, 24. nov., plkst. 13.00 Ārlie-
tu ministrijas speciālo uzdevumu vēst-
nieks diasporas jautājumos Rolands 
Lappuķe sniegs 18. novembra svētku 
runu DV klubā.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien,  17.  nov., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sestdien,  9.  nov., plkst. 13.00 Sidne-
jas Kino kluba izrādes Latviešu namā. 
Plkst. 13.00: Animācijas brigādes ani-
mācijas filmas bērniem. Plkst. 13.30: 
Mammu, es tevi mīlu, (Spēlfilma) bez 
subtitriem angļu valodā. Plkst. 15.15: 
Trejādas saules, (Dokumentālā fil-
ma). Subtitri angļu valodā.
Svētdien, 17. nov., plkst. 14.00 Latvi-
jas Valsts 95 gadu dibināšanas atceres 
Pusdienas Latviešu namā. Priekšne-
sumi – Ints Teterovskis, Ivara Štubja 
pavadījumā. Piedalīšanās $30 no per-
sonas, $50 ģimene ar skolas bērniem. 
Pieteikties pie Imanta Līča Rīgas grā-
matnīcā 9744 8500 līdz 11. nov.
Pirmdien, 18. nov., plkst. 19.00 Latvi-
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jas Valsts 95 gadu dibināšanas atceres 
akts Latviešu namā. Svētku runu teiks 
Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu 
vēstnieks Rolands Lappuķe. Aktu ku-
plinās Sidnejas jaunais koris/ansamb-
lis Latvijas diriģenta Inta Teterovska 
vadībā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  10.  nov., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 17. nov., plkst. 10.00 Valsts 
svētku dievkalpojums ar Svēto Vakar-
ēdienu.
Svētdien, 24. nov., plkst. 10.00 Miru-
šo Piemiņas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
 
Sidnejas  latv.  ev.  lut.  Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 10. nov., plkst. 9.30 Lāčplē-
ša dienas dievkalpojums. Bībeles stun-
da.

Zelta piekrastē

ASV
Sestdien,  9.  nov., plkst. 15.00 Ņu-
jorkas Daugavas Vanagu namā, 115 
West 183rd Street, Brox, NY Lāčplē-
ša dienai veltīts koncerts, kurā pieda-
lās dziedātāja Ieva Akuratere, Matīss 
Akuraters (perkusijas) un Leons Sē-
jāns (ģitāra). Ieeja $25, bērniem ar at-
laidi. Pēc koncerta DV klubā varēs ie-
gādāties pusdienas, atspirdzinājumus. 
Sīkāks apraksts www.NYLatvian.org 
Visi laipni aicināti!
Svētdien,  17.  nov., plkst. 13.00 Prie-
dainē NY – Latvijas Valsts prok-
lamēšanas 95 gadu atcere. Svētbrī-
dis – māc. Ieva Pušmucāne Kineyko, 
svētku runa – Dr. Visvaldis Dzenis, 
koncerts – Mineapoles folkloras an-
samblis Teiksma, vadītāja Elga Pone. 
Pēc koncerta saviesīgs vakars un silta 
bufete; pusdienas gatavo Terēza Apsī-
te. Ieeja $25. Latviantaste.com

Vācijā
Sestdien, 9. nov., plkst. 10.00 Bonnas 
latviešu skoliņā kārtējais Mārtiņdie-
nas gadatirgus, uz kuru visi esiet mīļi 
aicināti. Bērni pārdos pašu gatavotas 
lietas un gardumus, būs rudens velšu 
izstāde, rotaļas, konkurss. Droši aici-
niet līdzi savus draugus un paziņas, 
mēs ļoti priecāsimies. Skoliņas adre-
se – Godesberger Allee 70, Bonn.
Svētdien, 10. nov., plkst. 14.00 Ham-
burgā, Sv. Pētera baznīcā (Hauptkir-
che St. Petri), Bei der Petrikirche 2, 
20095 Hamburg; piedalās Hamburgas 
baltiešu koris, diriģents Gints Rācenis, 
ērģelniece Santa Bulatova, mācītājs 
Tālis Rēdmanis; sekos sadraudzības 
brīdis pie kafijas tases.
Svētdien, 17. nov., plkst. 14.00 Berlī-

nē, Paula Gerharda baznīcā (Paul Ger-
hardt Kirche), Wisbyer Str. 7, 10439 
Berlin – piedalās Berlīnes latviešu 
kora dziedātāju grupa, ērģelniece Ru-
dīte Līvmane, mācītājs Tālis Rēdma-
nis; sekos sadraudzības brīdis pie ka-
fijas tases.

Latvijā
Sestdien, 9. nov., plkst. 10.00 – 17.00 
Latvijas Kara muzejā SARKAN-
BALTSARKANO LENTĪŠU LOCĪ-
ŠANA.
Svētdien, 10. nov., plkst. 10.00 – 17.00 
Latvijas Kara muzejā SARKAN-
BALTSARKANO LENTĪŠU LOCĪ-
ŠANA.
Svētdien,  10.  nov., plkst. 19.00 Rī-
gas Kongresu namā rokopera Lāčplē-
sis. Lomās: Daumants Kalniņš vai 
Juris Jope, Marts Kristians Kalniņš, 
Jānis Kurševs, Ieva Sutugova, Paula 
Dukure, Juris Vizbulis un citi. Izrā-
dēs piedalās mūziķu grupa Kristapa 
Krievkalna vadībā, Rīgas Zelta koris, 
kā arī kordebaleta grupa.

* * *
Lāčplēša diena

Pirmdien, 11. nov.:
Plkst. 9.00 Rīgas Doma baznīcā eku-
meniskais dievkalpojums.
Plkst. 11.00 Rīgas Brāļu kapos vaina-
gu nolikšanas ceremonija.
Plkst. 13.00 laukumā pie Brīvības pie-
minekļa Nacionālo bruņoto spēku un 
iekšlietu ministrijas vienību militārā 
parāde. 
Plkst. 14.00 pie pulkveža Oskara Kal-
paka pieminekļa ZIEDU NOLIKŠA-
NAS CEREMONIJA.
Plkst. 15.30 Slokas ielas un Kurzemes 
prospekta krustojumā PIEMIŅAS 
BRĪDIS SUDRABKALNIŅĀ. Pie-
dalās Profesionālais pūtēju orķestris 
Rīga, apvienotais vīru koris, aktieris 
Vilis Daudziņš.
Plkst. 16.00 – 22.30 BRĪVĪBAS CĪNĪ-
TĀJU GARS CAURI VISIEM LAI-
KIEM. Plkst.16.00 – 17.00 pulcēšanās 
Rīgas Brāļu kapos – svecīšu aizdedzi-
nāšana.
Plkst. 17.45 – 18.45 lāpu gājiens mar-
šrutā Rīgas Brāļu kapi – Varoņu iela – 
Gaujas iela – Miera iela – Brīvības 
iela – Brīvības piemineklis.
Plkst. 18.00 – 22.00 Sv. Pestītāja (An-
glikāņu) baznīcā koncerts Daugavma-
lā mierīgs vakars; piedalās Kristīne 
Adamaite (ērģeles), Artis Sīmanis 
(saksofons), Iveta Pelše (ērģeles), Jā-
nis Pelše (ērģeles), jauniešu koris Aus-
trums, Zemessardzes koris Stars, An-
džejs Rancevičs (ērģeles).
Plkst. 18.30 Kultūras pilī Ziemeļblāz-
ma postfolkloras grupas Iļģi koncerts.
Plkst. 18.45 – 19.15 Svētbrīdis pie Brī-
vības pieminekļa.
Plkst. 19.00 Kultūras centrā Mazā 
ģilde Karavīrs, karavīrs, mans jau-
nais bāleliņš. Piedalās folkloras kopas 
Vilcenes, Budēļi, Savieši, Laiva un 
Triampus.
Plkst. 19.00 Rīgas Latviešu biedrībā 
dižkoncerts Mana Tēvija. Piedalās 

Latvijas vīru kori. Diriģents Edgars 
Račevskis.
Plkst. 19.00 Rīgas Kongresu namā 
rokopera Lāčplēsis; lomās: Daumants 
Kalniņš vai Juris Jope, Marts Kristi-
ans Kalniņš, Jānis Kurševs, Ieva Su-
tugova, Paula Dukure, Juris Vizbulis 
un citi. Izrādēs piedalās mūziķu gru-
pa Kristapa Krievkalna vadībā, Rīgas 
Zelta koris, kā arī kordebaleta grupa.
Plkst. 19.00 Ģertrūdes ielas teātrī ie-
priekšējās sezonas Spēlmaņu nakts 
balvu saņēmušā izrāde Leģionāri, re-
žisors Valters Sīlis. Izrādē spēlē ak-
tieri Karls Alms (Carl Alm) un Kārlis 
Krūmiņš, izrādes ilgums 2 stundas 
bez pārtraukuma.
Plkst. 19.15 – 19.30 lāpu gājiens līdz 
Latviešu strēlnieku laukumam.
Plkst. 19.30 – 21.00 koncerts Daudzi-
nājums brīvībai. Piedalās kori, folklo-
ras kopas, Austris, Uldis un Kristaps 
Graši.
Plkst. 21.00 – 21.30 uguns plosta laiša-
na Daugavā pie Akmens tilta.
Plkst. 22.00 – 22.30 postfolkloras gru-
pas Iļģi koncerts Latviešu strēlnieku 
laukumā.

* * *
Otrdien,  12.  nov., plkst. 19.00 Ģer-
trūdes ielas teātrī iepriekšējās sezonas 
Spēlmaņu nakts balvu saņēmušā iz-
rāde Leģionāri, režisors Valters Sīlis. 
Izrādē spēlē aktieri Karls Alms (Carl 
Alm) un Kārlis Krūmiņš, izrādes il-
gums 2 stundas bez pārtraukuma.
Trešdien,  13.  nov., plkst. 17.00 Mār-
tiņa Dāboliņa jaunāko gleznu izstā-
de Man viņa ir visskaistākā Latvijas 
Akadēmiskās bibliotēkas telpās Rīgā, 
Rūpniecības ielā 10. Varēs arī iepazī-
ties ar otro grāmatu Ceļojumi mežā, 
mākslā, politikā.
Trešdien,  13.  nov., plkst. 19.00 Ģer-
trūdes ielas teātrī izrāde Leģionāri.
Ceturtdien, 14. nov., plkst. 19.00 Ģer-
trūdes ielas teātrī izrāde Leģionāri.
Piektdien, 15. nov., plkst. 19.00 Ģer-
trūdes ielas teātrī izrāde Leģionāri.
Piektdien,  15.  nov.  –  18.  nov., gais-
mas festivāls Staro Rīga
(www.staroriga.lv).
Sestdien,  16.  nov., plkst. 19.00 Ģer-
trūdes ielas teātrī izrāde Leģionāri.
Svētdien,  17.  nov., plkst. 19.00 Ģer-
trūdes ielas teātrī izrāde Leģionāri.
Pirmdien, 18. nov., plkst. 16.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā. Kalpos 
draudzes mācītājs Klāvs Bērziņš. Visi 
mīļi lūgti un aicināti!
Līdz  30.  nov. Eiropas Savienības 
mājā, Rīgā, Aspazijas bulv. 28, Gunas 
Oškalnas-Vējiņas fotoizstāde Piemi-
neklis Brīvībai.  ■

Sarīkojumi
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