
Kopš Latvijas neat-
karības pasludināšanas 
1918. gada 18. novem-
brī, Latvija un latvie-
šu tauta ir pieredzēju-
si dažādus nozīmīgus 
un liktenīgus vēstures 
pagriezienus, daudzi no 

kuriem šogad atzīmē apaļu gadskārtu.
Šogad aprit 75 gadi kopš Moloto-

va-Ribentropa pakta parakstīšanas, 
kurā divas lielvaras slepeni sadalīja 
ietekmi Eiropā un izlēma Baltijas val-
stu likteni nākamajiem pieciem gadu 
desmitiem. Šogad aprit 70 gadi kopš 
mūsu vecāki, vai daudzos gadījumos 
mēs paši, Otrā pasaules kara izskaņā, 
tuvojoties padomju okupācijas armijai, 
bijām spiesti pamest Latviju. Pirms 
25 gadiem krita Berlīnes mūris, rei-
zē ar kuru krita dzelzs priekškars, un 
drīz pēc tam sabruka Baltijas valstis 

okupējusī Padomju Sa-
vienība. Pirms desmit 
gadiem, kļūstot par piln-
tiesīgu Eiropas Savie-
nības un NATO dalīb-
valsti, Latvija atzīmēja 
simbolisku, pilntiesīgu atgriešanos 
Rietumu pasaulē.

Šobrīd mēs atkal esam vēsturisku 
notikumu krustcelēs, kur Latvijas kai-
miņu reģionos aktivizējusies cīņa par 
varu un ietekmi, novērojami centieni 
graut neatkarīgu valstu teritoriālo inte-
gritāti un suverēno varu. Latvijas Neat-
karības dienas noskaņās aicinu ikvienu 
tautieti brīvajā pasaulē vērsties pie 
savas mītnes zemes valdības, paužot 
satraukumu par Krievijas agresiju Ei-
ropā, un aizstāvēt Latvijas valsts dro-
šību. Jāatceras, ka mūsdienās pakļaut 

Godātie tautieši tu-
vās un tālās zemēs!

Latvija – tie esam 
mēs! Katrs no savas bēr-
nības un skolas, no sa-
vām atmiņām, sapņiem 
un emocijām, katrs ar 
savu īpašo piederības 

sajūtu mūsu Latvijai - skaistākajai ze-
mei pasaulē.

Lai arī cik tālu dzīves ceļi mūs ves-
tu no Latvijas, ik gadu nozīmīgākajos 
datumos, it sevišķi 18. novembrī, mēs 
savās domās kaut uz mirkli esam Lat-
vijā.

Kas noticis mūsu Dzimtenē pa šo 
gadu? Kā dzīvo mūsu mīļie, draugi un 
laikabiedri? Kas notiek mūsu pilsētā, 
novadā, pagastā? Šīs ir pirmās domas, 
kas ikvienam nāk prātā, domājot par 

valsti, kurā ir sācies mūsu dzīves ceļš. 
Šis gads ir bijis notikumiem pār-

bagāts gan starptautiski, gan iekšpo-
litiski. Pasaule ir mainījusies, tai līdzi 
maināmies arī mēs. Drošība ir kļuvusi 
par vienu no galvenajām prioritātēm 
Eiropā un jo īpaši Baltijas reģionā. Lai 
gan Latvijas ekonomiskās izaugsmes 
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Rīgas Latviešu biedrības nams Lāčplēša dienā 2014. gada 11. novembrī.
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Pirmais Valsts svēt-
ku karogs Adelaidē sāka 
plīvot mastā jau agrā 
15. novembra rītā pie 
Daugavas Vanagu nama, 
kur par to bija parūpē-
jies Andris Jaudzems. 
Pēc dažām stundām, 

plkst. 10.00, Tālavas dārzā pulcējās 
skolas saime un plašāka publika uz 
karoga uzvilkšanas ceremoniju, kas 
jau senus gadus kļuvusi par Adelaides 
tradīciju, kopā ar īsu svētbrīdi, jaunās 
paaudzes pārstāvja uzrunu un kopī-
gām dziesmām.

Pēc prāvesta Agņa Rozīša svētbrī-
ža, Anita Bučera (Butcher) pastāstīja 
par savu īso, bet jau pieredzes pilno, 
dubultās kultūras dzīvi. Dzimusi Rīgā, 
1996. gadā. Anitas pirmie četri gadi 
pavadīti Latvijā, taču pamatskolas 
gadi nodzīvoti vecāku dzimtenē, Ade-
laidē, kur latviešu skolā slīpēti Latvijā 
ieliktie pamati. Krimuldā 2011. gadā 
nodzīvotais vidusskolas pusgads no-
apaļoja Anitas valodas zināšanas un 
stiprināja apziņu par piederību lat-
viešu tautai. Nu jau studentes gados, 
Anita turpina apmeklēt latviešu vi-
dusskolu un piedalās tautas deju grupā 
Auseklītis. Pēc pāris mēnešiem viņai 
paredzēts atkal apciemot Latviju un 
apliecināt tai savu piederību.

Skolas bērni uzvilka karogus, tau-
tas nodziedātās himnas pavadībā, un 

īsā ceremonija bei-
dzās ar kopdzies-
mu Dievs, sargi 
mūsu tēvu zemi.

Gadskārtējais 
svinīgais akts un 
koncerts sākās 
plkst. 12.00, tātad 
daži brauca mājās, 
lai vēlāk atgriez-
tos, citi pakavējās 
Tālavas kafejnīcā 
pie viegliem at-
spirdzinājumiem 
un sarunām. Precī-
zi plkst. 12.00 zālē 
ienesa karogus, 
un sarīkojuma vadītāja Astra Kronīte 
uzrunāja sapulcējušos tautu. DIEVS, 
SVĒTĪ LATVIJU!

Kaut neliels Adelaides Latviešu 
pamatskolas dziesmu ansamblis Ras-
mas Celinskas vadībā, iepriecināja ar 
savu drošo dziedāšanu, vietām pat uz 
balsīm! Dzirdējām trīs tautas dzies-
mas: Kas dimd, kas rīb, Aiz kalniņa 
dūmi kūp (ar ļoti pārliecinoši izrunātu 
Vēl vajag!) un Rīga dimd.
„Kā es ieaugu Latvijā“ – Māra 
Branča svētku runa

Gadu gaitā, Valsts svētkos ir dzir-
dēti visādi viesu runātāji – gan politiķi, 
gan akadēmiķi, gan literāti. Jāatzīst, 
ka ne katrs no tiem spēja klausītājus 
aizraut un iedvesmot. Šogad mums lai-
mējās; Māris Brancis, gan runādams 
par sevi, atklāja visas mūsu tautas 
dzīvi Latvijā, Staļina laikos. Vienkār-
šā, katram saprotamā valodā, mākslas 
maģistrs un zinātnieks ieveda mūs tais 
laikos, kad latvietim būt bija pazemo-
joši, apkaunojoši un pat bīstami. Un tā 
dzīvoja visa mūsu tauta pirms Staļina 
nāves.

Audzināšana skolā krasi atšķīrās 
no audzināšanas ģimenē, tomēr lat-
viešu valodas uzturēšana ģimenē pa-
līdzēja bērnam apjēgt, ka ir kaut kas 
citādāks, labāks, nekā skolā tiek mā-
cīts. Mājas bēniņos atrastie, slēpjamie 
žurnāla Atpūta eksemplāri liecināja 
par neatkarības laiku dzīvi, kas rādījās 

skaistāka, kulturālāka, bagātāka, nekā 
pašreizējā. Tur bija redzami skaisti ap-
ģērbti, glīti safrizēti un labi paēduši 
ļaudis un raksti skaistā latviešu valo-
dā. Radās sajūta, ka ikdienas dzīve no-
tiek neīstā Latvijā, kamēr īstā Latvija 
ieslēdzama visdziļākā sirds kambarī.

Šais drūmajos laikos, latvietību 
uzturēt un krievu naida dzēlīgumu 
pret latviešiem remdēt palīdzēja māks-
la, mūzika, dzeja, kas slavēja Latvijas 
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Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!
Valsts svētki Adelaidē

Valsts svētku akta dalībnieki.

Anita Bučera (Butcher) „Tālavas“ dārzā.
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Svētku runātājs Māris Brancis.
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Roberts ir dzimis 
1924. gada 6. novem-
brī, Līvānu pagasta 
Avotiņos. Viņš bijis ot-
rais bērns no sešiem 
bērniem Teklas un Al-
berta ģimenē. Bērnības 

dienas pavadīja, palīdzot tēva jaun-
saimniecībā, mācījies Līvānu pagasta 
sešgadīgā pamatskolā. 1943. gadā ie-
saukts armijā un pēc apmācībām Lie-
pājā tika aizsūtīts uz kara fronti Krie-
vijā. 1948. un 1949. g. dienējis Franču 
armijā. No tā laika viņam ir palikušas 
visspilgtākās atmiņas, kā arī iegūts 
uzticams draugs Vilis Kuļikovskis, 
ar kuru pēdējos gados dzīves ceļš ir 
savedis kopā Melburnas Latviešu cie-
mā. 1950. g. iebraucis Austrālijā, Ņu-
kāstlā (Newcastle).

Roberta un Alvīnas ģimenē ir seši 
dēli – Jānis, Andris, Valdis, Pēteris, 
Pauls un Juris un viena meita – Rasma. 
Jaudzemu ģimene ir plaši pazīstama 
latviešu sabiedrībā ar aktīvu līdzdar-
bību vairākās organizācijās.

Šogad Robertam atzīmēja lielu ju-
bileju viņa tuvākie cilvēki. Tas arī ir 
liels notikums visai lielajai dzimtai, 
kas bija sabraukuši no dažādām paval-
stīm un tālākām zemēm.

Svinības notika četras dienas. 
Pirmajā dienā, kas ir viņa dzimšanas 
diena, daļa no ģimenes bija sarūpējuši 
tradicionālus latviešu ēdienus: pīrā-
gus, galertu, siļķu maizītes, kartupeļu 
salātus, aknu pastēti, kliņģeri u.c. Visi 
omulīgi sēdēja Latviešu ciema rožu 
dārzā. Daži ciema iemītnieki, garām 
ejot, pievienojās sveicēju pulciņam, 
suminot jubilāru.

Otrā diena bija ģimenes diena. 
Laiks bija sadalīts visas dienas garu-
mā, lai katra no Roberta atvasēm ar 
ģimenēm varētu klusībā pavadīt laiku 

ar tēvu.
Trešā dienā bija ieplānotas lielās 

svinības, kur izcilā saimniece Ingrī-
da Houka (Hawke) bija sagādājusi 
karalisku galdu. Svinību sākumā bija 
oficiālā fotografēšanās profesionā-
la fotogrāfa, ģimenes drauga un ģi-
menes mājas kaimiņu dēla, Dāvida 
Rasela (David Russell) vadībā. Tam 
sekoja muzikāli priekšnesumi no maz-
bērniem – Raimonda un Kārlas, un 
pēc tam bērniem. Bija arī divi video 
sveicieni no Latvijas – no mazdēla 
Andreja, kas pašlaik dzīvo un strādā 
Latvijā, Latvijas Prezidentūras Eiro-
pas Savienības Padomē sekretariātā. 
Otrs sveiciens bija no Latvijā dzīvojo-
šiem Jaudzemu ģimenes pārstāvjiem.

Diena izvērtās ļoti skaista un da-
žubrīd sakāpināti emocionāla, pie-
minot 2008. gadā mūžībā aizgājušo 
mammu – Alvīni. Uz vakara pusi gaisā 
virmoja jautras dziesmas karaoke pa-
vadībā, un bija grūti šķirties.

Ir burvīga sajūta, kad sanāk liela 

Šī gada 8. oktobrī 
Inga Māra Eversone iegu-
va Kanberas Universitātē 
akadēmisko grādu – Mas-
ter of Business Adminis-
tration (Biznesa adminis-
trācijas maģistrs).

Māra strādā Kan-
beras Universitātē kā direktores viet-
niece Studentu apkalpošanas daļā 
Studentu administrācijas un plānoša-
nas nodaļā (Deputy Director, Student 
Services, Student Administration & 
Planning).

Māra un viņas vīrs Pēteris bija ilg-
gadēji Kanberas latviešu tautas deju 
kopas Sprigulītis dalībnieki. Viņu bēr-
ni jau ir Eversonu dzimtas trešās paau-

dzes sprigulīšu dejotāji.
Skaidrīte Dariusa

Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Latvijas valsts karogs 

ir mūsu valsts simbols.
Latvijas valsts ka-

roga likums paredz, ka: 
„Latvijas valsts karogu 
pie publisko personu 

ēkām, privāto tiesību juridisko perso-
nu un personu apvienību ēkām, kā arī 
dzīvojamām ēkām novieto 1. maijā, 
4. maijā, 21. augustā, 11. novembrī un 
18. novembrī.“ Tālāk, Latvijas valsts 
karogu sēru noformējumā „novieto 
25. martā, 14. jūnijā, 17. jūnijā, 4. jū-
lijā un decembra pirmajā svētdienā.“ 
Es atstāšu lasītājiem pārliecināties, vai 
var nosaukt katru šo datumu nozīmi.

Nākamā dienā pēc šiem datumiem 
laikrakstos lasām par pārkāpumiem. 
Pēc šāgada Lāčplēša dienas Rīgas 
Pašvaldības policija ziņoja par 45 pār-
kāpumiem. No tiem, vienā gadījumā 
karogs esot bijis sēru noformējumā, un 
divos gadījumos neatbilstošā izskatā.

Sēru noformējums var būt divē-
jāds: karogs ir uzvilkts pusmastā vai 
karogam ir pievienotas sēru lentes. Abi 
veidi nozīmē tieši to pašu – šī diena ir 
sēru diena, t.i., šī diena atzīmē kaut ko 
bēdīgu, ko sliktu. Sēru noformējums 
Lāčplēša dienā vai Valsts svētkos no-
zīmē, ka sērojam par šo dienu notiku-
miem – uzvaru pret Bermontu un Lat-
vijas Valsts proklamēšanu.

Simboli ir mums svarīgi. Latvijas 
Valsts karogs nav tikai krāsains audums. 
Mēs ar to apejamies ar cieņu, jo tas ie-
tver sevī mūsu identitāti, mūsu Brīvības 
cīņas un pat mūsu nākotni. Tas viss ne 
kaut kādu likumu dēļ, bet tāpēc, ka esam 
vienojušies atzīt šo simbolu kā mūsējo.

Šī valsts simbola spēku arī aplie-
cina mūsu valsts ienaidnieku bailes no 
tā. Ne par velti garos okupācijas gados 
šis simbols bija aizliegts, un par to rā-
dīšana draudēja baigas represijas. Ne 
tikai draudēja, bet arī pietiekami bieži 
izpildīja.

Krievijas politikas zinātnieks Ser-
gejs Markovs pirms nedēļas apgalvoja, 
ka „Tur, kur ir krievu zaldāti, tur ir de-
mokrātija un runas brīvība,“ bet piebil-
da, ka nopietna kara gadījumā Latvija 
un Igaunija „varētu vienkārši beigt ek-
sistēt“. Vai šāda izteicienu kombinācija 
ir domāta kā mierinājums, ka Latvijas 
valsts iznīcināšanas gadījumā tomēr 
vēl drīkstētu izkārt Latvijas karogus?

Pirmais apgalvojums ir vienkār-
ši smieklīgs, bet otrais apgalvojums 
kodolīgi izklāsta daļu no problemā-
tikas – ja nepretojamies jau uzsāktai 
agresijai, tad beigsim eksistēt, bet ja 
nonāksim līdz nopietnam karam, tad 
arī beigsim eksistēt.

Mums jārīkojas ļoti rūpīgi, bet ne 
bailīgi.

Klusi rokas uzliekam, Brīvās Lat-
ves karogam...

GN

Jauna maģistre
Inga Māra Eversone

Inga Māra Eversone.
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90. dzimšanas diena
Sveicam Robertu Jaudzemu!

Roberts Jaudzems jubilejā.
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Garīgai mūzikai ir vienmēr bijusi 
svarīga vieta latviešu mūzikas vēs-
turē. Jau 19. gadsimta otrajā pusē – 
1873. gadā, Pirmo Vispārējo Dziesmu 
svētku ietvaros, notika Garīgās mūzi-
kas koncerti.

Jūlija Jonāne savā disertācijā par 
latviešu sakrālo mūziku saka tā: „Ga-
rīgās mūzikas terminu var izskaidrot 
kā ārpus pāri laika robežām stāvošs. 
Kā Dieva vārda nesēja un līdzgaitnie-
ce, garīgā mūzika spēj atvērt cilvēku 
dvēseles, pacelties pāri ikdienišķa-
jam.“

Skatoties uz mūsu pašu Austrālijas 
Latviešu Kultūras dienu vēsturi, Garī-
gie koncerti ņēmuši svarīgu vietu sa-
rīkojumu programmās un pat noturēti 
galvaspilsētu lielākajās katedrālēs.

Un tā arī šī gada 27. decembrī 
Austrālijas Latviešu 55. Kultūras dienu 
ietvaros, plkst. 13.30 notiks Garīgais 
koncerts Svētā Jāņa baznīcā Hombušā.

Kāpēc nākt uz Garīgo koncertu? 
Kas tur piedalīsies, un ko mēs tur dzir-
dēsim?

Baudīsim iecienīto latviešu, kā 
arī austrāliešu sabiedrībā, Adelaides 
Simfoniskā orķestra galveno čellistu 
un Eldera Mūzikas koneservatorijas 
lektoru Jāni Lauru. Jānis ir koncertē-
jis Austrālijā, Eiropā, Ķīnā, Kanādā 
un ASV. Viņš ir čellists Melbas Stīgu 
kvartetā, Eldera Klavieru Trio un ag-
rāk plaši pazīstamā New England an-
samblī. Jānis ir aicināts 2015. gadā Cē-
sīs vadīt starptautisko Čellu festivālu. 
Jānis spēlēs Lūcijas Garūtas un Jāzepa 
Mediņa komponētos darbus.

Sidnejas mūziķe Daina Kaina ir 
izvēlējusies pasaules slavenā latviešu 
komponista Pētera Vaska 1985. gadā 
komponēto darbu vijolei un klavie-
rēm. Citēju Pēteri Vasku – „Mūzika 
ir visdiženākā no visām mūzām, jo 
visvieglāk tiek klāt dievišķajam.“ Ga-
rīgais koncerts ir ideāla vieta šos abus 
māksliniekus un viņu instrumentus 

izbaudīt.
Dzirdēsim Sidnejas ev. lut. latviešu 

draudzes ansambli Ināras Gedgovdas 
ilggadīgā vadībā. Ansambļa mērķis ir 
vienmēr bijis slavēt Dievu dziesmā un 
regulāri kuplināt baznīcas dievkalpo-
jumus. Ināra ir arī draudzes un ansam-
bļa ērģelniece.

Jaunie Sidnejas mūziķi Ella Ma-
čēna un Ivars Štubis izpildīs Renā-
ra Kaupera dziesmu Gods Dievam 
augstībā ar Imanta Ziedoņa vārdiem. 
Ella un Ivars jau ilgāku laiku kupli-
na latviešu un austrāliešu sabiedrības 
sarīkojumus gan dziedot duetus, gan 
pavadot, komponējot un aranžējot 
dziesmas citiem māksliniekiem. Abi ir 
ļoti apdāvināti mūziķi.

Klavieru pavadījumus visiem 
māksliniekiem sniegs Sidnejas Kon-
servatorijas iecienītā mūzikas speciā-
liste Ingrīda Šakurova, kura jau vai-
rākus gadu desmitus aktīvi darbojās 
latviešu sabiedrībā.

Sidnejas Latviešu Vīru korī jaunā-
kais korists ir 16 gadus vecs, un korī 
vēl dzied viens no tā dibinātājiem, kas 
šogad svinēja savu 90 gadu dzimšanas 
dienu. Dzied arī vairāki ģimenes lo-
cekļi plecu pie pleca. Sidnejas Latvie-
šu Vīru koris ir vecākais vīru koris ār-
pus Latvijas un ir dibināts 1956. gadā.

Nāciet uz Garīgo koncertu klausī-
ties 40 vīrus, dziedot slavas dziesmas 
Dievam. To starpā Andreja Jurjāna 
Kantāti Tēvijai, kurā sakausētas vis-
pārējās garīgi patriotiskās idejas – 
dzimtenes mīlestība, tautas identitāte, 
lūgums Dievam par labu likteni Lat-
vijai. Šī kantāte ir viena no vokāliem 
darbiem latviešu mūzikā, kas nezaudē 
savu aktualitāti arī šodien.

Daudzas reizes šis opuss skanējis 
Kultūras dienās, un nupat pagājuši 125 
gadi kopš tās pirmatskaņojuma trešos 
Dziesmu svētkos Latvijā 1888. gadā.

Sidnejas Latviešu Vīru kora sāku-
ma gados diriģenta Jāņa Puisēna vadī-

bā koris dziedāja Tēviju 
ar ilggadīgā priekšnieka 
Arvīda Luča tenora solo.

Šoreiz komponista, 
diriģenta un profesora 
Leonīda Vīgnera vīru 
korim aranžētai Kon-
tātei Pernigeles jauktā 
kora kormeistare Līga 
Liedskalniņa izpildīs 
soprāna solo dziedāju-
mu. Kori diriģēs mākslinieciskā vadī-
tāja un ilggadīgā diriģente Daina Jaun-
bērziņa. Redzēsim arī jauno diriģentu 
Ivaru Štubi, kas ar entuziasmu un ap-
ņēmību uzsācis diriģēšanas gaitas.
Debesis daudzina Dieva dižu garu
Visa plašā pasaule pauž Viņa vārdu!

Ar šo Melngaiļa komponēto mūzi-
ku un spēcīgiem Dāvida 19. dziesmas 
vārdiem, Latvijas viesu jauktais koris 
Pernigele noslēgs Garīgo koncertu. 
Dzirdēsim starp citu arī Em. Dārziņa 
un R. Dubras komponētās dziesmas. 
Koris katru gadu sagatavo Garīgās 
mūzikas programmu un bieži koncertē 
daudzās Latvijas baznīcās – Augstro-
zē, Straupē, Salacgrīvā, kā arī Rīgas 
dievnamos. Pernigeles koristu spilgtā-
kā atmiņa no nesen aizvadītiem Dzies-
mu svētkiem ir pašu dziedātā Lūcijas 
Garūtas Lūgšana Mūsu Tēvs debesīs.

Citēju Pernigeles kora diriģenti un 
māksliniecisko vadītāju Artu Zundi: 
„Klausītāji zālē piecēlās kājās un ilgi, 
ilgi aplaudēja. Šī lūgšana kori ir pava-
dījusi visu pastāvēšanas laiku.“

Aicinu ikvienu arī mūsu Kultūras 
dienās izjust garīgās mūzikas spēku – 
uzturēt dzīvu dvēseli, un tā padarot 
dzīvi bagātāku. Atbalstīsim vietējos 
un ārzemju māksliniekus, iedziļinā-
simies pārdomās un smelsim spēku 
turpmākai ikdienas dzīvei.

Daina Jaunbērziņa
AL 55.KD Garīgās Mūzikas Koncerta 

rīkotāja
Laikrakstam „Latvietis“

Dziedāt tam kungam!
AL 55. Kultūras dienu Garīgās mūzikas koncerts

Koris „Pernigele“. Vadītāja Arta Zunde.
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Sidnejas Latviešu vīru koris. Vadītāja Daina Jaunbērziņa.
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Neatliec pēdējam brīdim biļešu iegādi uz Sidnejas Kultūras dienu sarīkojumiem! Biļetes uz balli, kuģīša izbraukumu 
un dažiem citiem sarīkojumiem varēs iegādāties tikai līdz noteiktam datumam. Vairāk info meklē www.al55kd.com
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Ārlietu ministrijas 
un sava vārdā sirsnī-
gi Jūs sveicu Lāčplēša 
dienā un Latvijas neat-
karības proklamēšanas 
96. gadadienā!

Pasaulē vēl aizvien 
ir daudz tādu tautu, kas 

cer uz iespēju izveidot savu neatkarīgu 
valsti. Mums tas ir izdevies, 1918. gadā 
nodibinot neatkarīgu Latvijas Republi-
ku un 1990. gadā, pēc okupācijas des-
mitgadēm, to pilnvērtīgi atjaunojot!

Valsti veido cilvēki – gan valstī 
esošie, gan tie, kas atrodas ārpus tās 
robežām. Latvijas vēsture ir pierādīju-
si – kā vieni, tā otri var sniegt būtisku 

atbalstu valsts esībai!
Man ir patiess prieks redzēt, ka 

tautieši Austrālijā un Jaunzēlandē nav 
zaudējuši saikni ar savu dzimteni un 
turpina sniegt atzīstamu ieguldījumu 
latviešu kultūras tradīciju un tīras lat-
viešu valodas uzturēšanā, nododot šīs 
vērtības arī jaunākajām paaudzēm. Es 
ceru, ka laika gaitā būs mazāk tādu, 
kas dosies svešumā nepieciešamības 
spiesti, un vairāk tādu, kas atradīs 
iespēju atgriezties mājās, lai ar iegū-
to pieredzi darītu labus darbus savā 
dzimtenē.

Pēc četriem gadiem Latvija svi-
nēs pastāvēšanas 100. gadadienu! Lai, 
sagaidot Latvijas simtgadi, mēs visi 

varētu būt lepni par paveikto un sa-
sniegto, aicinu Jūs turēt galvu augstu 
paceltu, kā ikdienas darbus darot, tā 
grūtības pārvarot. Katram atsevišķi un 
visiem kopā mums ir būtiska nozīme 
Latvijas tālākā izaugsmē un attīstībā.

Godināsim Latviju šajā svētku 
laikā! Nedēļā līdz valsts svētkiem ie-
degsim logā svecīti, piespraudīsim pie 
krūtīm sarkanbaltsarkano lentīti un 
sanāksim kopā, izrādot cieņu Latvijas 
valstij, tās dibinātājiem un aizstāv-
jiem, un pašiem sev!

Dievs, svētī Latviju!
Andris Teikmanis

Latvijas vēstnieks
Austrālijā un Jaunzēlandē

Latvijas vēstnieka apsveikums
Mīļie tautieši Austrālijā un Jaunzēlandē!

prognozes un rādītāji joprojām ir pozi-
tīvi, attiecību samezglojumi starp rie-
tumiem un Krieviju ietekmē arī mūsu 
uzņēmējus. Tādēļ mums jābūt tālre-
dzīgiem un gudriem, jāprot atrast un 
piesaistīt alternatīvas gan enerģētikas 
sektorā, gan jaunu noieta tirgu meklēju-
mos, bet mūsu jaunievēlētajiem politi-
ķiem ir jāspēj domāt cilvēku vajadzību 
un vērtību kategorijās. Ja to nedarīsim 
un ja vēlme pēc cilvēka cienīgas dzīves 
dzimtenē paliks tikai nodomu līmenī, 
aizbraukušo skaits turpinās pieaugt un 
par atgriešanos domās arvien mazāk.

Latvijas stiprums un nākotne ir 

Valsts prezidenta uzruna
Turpinājums no 1. lpp.

mūsu prātos, darbos un rokās, mēs to 
nododam saviem bērniem un bērnu 
bērniem. Ko par Latviju domāsim un 
stāstīsim, to domās arī viņi; kā Latviju 
mīlēsim, tā to darīs arī nākamās paau-
dzes.

Šajā svētku priekšvakarā novēlu, 
lai mums vēl vairāk pašapziņas, gribas 

un apņēmības, ceļot Latviju un ticot 
tās izaugsmei gan pārmaiņu, gan pār-
baudījumu laikos. 

Mūsu spēkos ir darīt Latviju stipru 
un mūžīgu!

Dievs, svētī Latviju!
Andris Bērziņš

Latvijas Valsts prezidents

citu valsti iespējams ne tikai militāri, 
bet arī ekonomiski un informatīvi. Šajā 
Latvijai kritiskajā laikā aicinu ikvienu 
tautieti sniegt atbalstu Latvijas ekono-
miskai stabilitātei un tautsaimniecības 
izaugsmei, palīdzot jaunu eksporta 
tirgu atrašanā un ārvalstu investīciju 
piesaistē. Aicinu ar vēstuļu, publikāci-
ju un publisku akciju palīdzību kliedēt 
Kremļa propagandas radītos mītus par 
Baltijas valstu vēsturi un šī brīža no-
tikumiem reģionā. Kopīgiem spēkiem 
mums jāturpina latviskās izglītības 
programmas ārpus Latvijas un caur vē-
lēšanu reformu jāveicina ārzemēs dzī-
vojošo latviešu patriotu aktīvāka līdz-
dalība Latvijas politiskajos procesos.

Kā mūsu senči demonstrēja dros-
mi, pasludinot Latvijas neatkarību 
1918. gada 18. novembrī un izcīnot to 
Brīvības cīņās, tā mūsu un nākamām 
paaudzēm šī brīvība ir jānosargā. 
Vienreiz to esam uz laiku pazaudējuši. 
Otrreiz to vairs nevaram atļauties.

Dievs, svētī Latviju!
Jānis Kukainis

PBLA priekšsēdis

PBLA priekšsēža apsveikums
Turpinājums no 1. lpp.
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Svētdien, 9. novem-
brī, DV Mītnē Ziemeļ-
melburnā, bija pulcēju-
šies ap 50 tautiešu, lai 
pieminētu mūsu tautas 
varoņus Lāčplēša dienā. 
Pēc karoga ienešanas 

un kopīgi nodziedātas valsts himnas, 
māc. Dainis Markovskis ievadīja svi-
nīgo aktu ar svētbrīdi. Sekoja DV Mel-
burnas nodaļas valdes priekšsēža Jāņa 
Kārkliņa uzruna, kurā viņš apskatīja 
Lāčplēša dienas vēsturi un tās nozīmi 
mūsu dzīvē.

Seši jaunie biedri deva savu svinī-
go solījumu: Andreas Fedizins (Andre-
as Fedyszyn), Gregs Vaitlovs (Greg 
Whitelaw), Viktors Zeidaks, Kārlis 
Ziedars, Laima Ziedare un Daina 
Zvirbule. Par darbu DV organizācijas 
labā DV Austrālijas valdes Atzinības 
rakstus saņēma: Gunārs Klauss, Ivars 
Mirovics, Juris Nemiro un Indulis Pik-
sons. Dāmu komiteja jaunajiem bied-

riem un Atzinības 
rakstu saņēmējiem 
piesprauda ziedus.

S e k o j a 
māc. Daiņa Mar-
kovska priekšla-
sījums Lāčplēša 
dienas tradīcijas 
šodienas Latvijā. 
Tradīcijas pastāv, 
ja tās ir izaugušas 
un dzīvo tautā, bet 
vai Latvijas iedzī-
votāji zina, kas ir 
Lāčplēša diena? 
2005. gadā kāda 
sociālo pētījumu 
aģentūra iztaujāja 
500 Latvijas iedzī-
votājus vecumā no 15 līdz 74 gadiem. 
Lai gan šai dienai ir ievērojama nozī-
me Latvijas vēsturē, liela daļa Latvijas 
iedzīvotāju par to zina maz vai nemaz. 
39% aptaujāto nezināja, kādēļ tiek at-
zīmēta Lāčplēša diena. 17% domāja, 
ka Lāčplēsis ir nacionālais varonis, ka-
rotājs un 11. novembris ir viņa dzimša-
nas diena.

Tomēr ar katru gadu Latvijas iedzī-
votāji un jaunākā paaudze tiek izglīto-
ta: rāda video filmas, un informācija 
par Lāčplēša dienas nozīmi parādās 
gan TV, gan arī presē. Bruņoto spēku 
vienības apmeklē skolas, un ir organi-
zācijas, kas rīko konkursus jauniešiem.

Lāčplēša dienā ir ekumeniskais 
dievkalpojums Doma baznīcā un ce-
remonijas pie Brīvības pieminekļa, 
Brāļu kapos un vakarā – Daugavmalā.

Sarīkojuma otrajā daļā mēs redzē-
jām 20 minūšu garu video, ko ir ie-

runājis Kao Vjets Ngujens (Kao Viet 
Nguyen). Viņš dzīvo Latvijā kopš bērnī-
bas, un stāstīja par savu dzīvi ļoti skaid-
rā latviešu valodā. Viņš ir gleznotājs, 
un viņu it īpaši interesē Lāčplēsis. Viņš 
ir sīki iepazinies ar Pumpura Lāčplēsi 
un citām teikām par līdzīgiem stipri-
niekiem. Visi šie stāsti būs apvienoti 
gleznu un zīmējumu ciklā, kas sauksies 
Lāčplēša hronika un tiks izdota 6 daļās. 
Pirmā daļa ir jau tirgū, un mēs vienu 
eksemplāru varējām apskatīt. 

Kao video ir internetā uz You 
Tube, un to varat atrast pēc šīs adreses:

h t t p s : / / w w w .y o u t u b e . c o m /
watch?v=PeLo6j-A1aQ

Sarīkojuma oficiālā daļa noslēdzās 
ar kopīgi nodziedātu Daugavas vana-
gu dziesmu un karoga iznešanu. Seko-
ja atspirdzinājumi un cepumi.

Aivars Saulītis
Laikrakstam „Latvietis“

Lāčplēša diena Melburnā
Priekšlasījums par Lāčplēša dienas tradīcijām

Silvija Migle (Silvia Miglis) ar Atzinības rakstu saņēmē-
jiem. No kreisās: Ivars Mirovics, Gunārs Klauss, Indulis 
Piksons, Juris Nemiro, DV Melburnas nodaļas priekšsēdis 
Jānis Kārkliņš.
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Māc. Daiņa Markovska priekšlasījums.
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Valdis Dombrovskis Brisbanē
Eiropas Komisijas viceprezidents piedalās G20 līderu samitā Brisbanē

Eiropas Komisijas Viceprezidents 
Valdis Dombrovskis pārstāvēja Ei-
ropas Savienību G20 līderu samitā, 
kas norisinājās 15. un 16. novembrī 
Brisbanē, Austrālijā. Sanāksmes lai-
kā Eiropas Savienības (ES) pārstāvji 
rosināja apstiprināt Brisbanes Rīcības 
plānu izaugsmei un nodarbinātībai, 
lai koordinētu ES un G20 valstu dar-
bu pasākumos, kas vērsti uz globālās 
ekonomiskās situācijas uzlabošanu un 
jaunu darbavietu radīšanu.

Valdis Dombrovskis uzsver: „Da-
lība G20 līderu samitā ir mana pirmā 

lielā starptautiskā misija jaunās Eiro-
pas Komisijas sastāvā. Kopā ar Eiro-
pas Komisijas prezidentu Žanu Klodu 
Junkeru un Eiropadomes prezidentu 
Hermanu van Rompeju aizstāvēsim 
Eiropas Savienības nostājas finanšu 
pārvaldības, attīstības, enerģētikas 
un citās jomās. Aicināsim arī starp-
tautiski risināt problēmas, kas saistās 
ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas, 
izmantojot ofšorus jeb zemu nodokļu 
jurisdikcijas.“

ES nostādnes izklāstītas 
2014. gada 21. oktobra ES dalībvalstu 

vadītāju vēstulē.
G20 dalībnieki ir Argentīna, ASV, 

Austrālija, Brazīlija, Dienvidāfrika, 
Francija, Itālija, Indonēzija, Japāna, 
Meksika, Kanāda, Ķīna, Korejas Re-
publika, Krievija, Lielbritānija, Saū-
da Arābija, Turcija, Vācija, kā arī ES. 
G20 līderu tikšanās tradīcija aizsākās 
2008. gadā. Kopā G20 dalībvalstis 
pārstāv 90% no pasaules IKP, 80% no 
starptautiskās tirdzniecības un divas 
trešdaļas no pasaules iedzīvotājiem.

Žaneta Vegnere
Preses un komunikācijas padomniece

ģimene, un katrs cenšas radīt svēt-
ku sajūtu ar praktisku palīdzību un 
emocionālu pacilātību. Kā piemēram, 

Pauls bija paņēmis gan projektoru ar 
datoru, gan arī divas bungas ar dažām 
perkusijām.

Ceturtā diena bija kā atvadas un 
mierīgas pusdienas, atzīmējot Roberta 
mazmazmeitiņas Liliānas (Lillyana) 

7. dzimšanas dienu un arī mazdēla 
Andreja 19. dzimšanas dienu.

Veselību un izturību Robertam vēl 
tuvinieki!

Elīna Rikarde
Laikrakstam „Latvietis“

90. dzimšanas diena
Turpinājums no 3. lpp.



Otrdien, 2014. gada 18. novembrī Laikraksts „Latvietis“ 7. lpp.

Pārsteidzoši liela 
publika pārslogoja saga-
tavotās mēbeles varoņu 
piemiņas sarīkojumā 
Adelaidē, sestdien, 8. no-
vembrī, tā, ka steidzīgi 
vajadzēja meklēt papil-
dus krēslus, un visiem sa-

spiesties mazliet mīlīgāk. Labi, ka nebija 
karsts! Viena ģimene bija atnākusi trijās 
paaudzēs, lai priecātos par mātei un 
vecmāmiņai pie krūts piesprausto Dau-
gavas Vanagu (DV) zelta nozīmi. Citas 
ģimenes trīs paaudzes nāca, lai atbalstī-
tu savu meitu un mazmeitu, kas stāstīja 
par saviem piedzīvojumiem Latvijā, kā 
Sveika, Latvija! dalībniece. Svētku ru-
nātājs arī noteikti pievilka dažus, kas 
citādi varbūt nenāktu; un tā sanāca pilns 
DV nams. Bet sākšu no sākuma.

Nodaļas karogu, svinīgi ienestu, 
zāles priekšā sagaidīja DV vīru koris 
un Vanadžu Ansamblis, lai novadītu 
publiku tautas lūgšanā. Dievs, svētī 
Latviju izskanēja sen nedzirdēti kupli 
un spēcīgi. Sekoja nodaļas priekšnie-
ces Guntas Rudzītes uzruna un diako-
na Dr. Ivara Ozola svētbrīdis.

Piemiņas referātu lasīja mācītājs 
Guntars Baikovs par tematu Brīvība 
21. gadsimtā: kas mūs dara brīvus? 

Mācītājs Baikovs dzimis Valmie-
rā un caur studijām Amerikā pirms 
nepilniem diviem gadiem nokļuvis 
Dienvidaustrālijā, kur tagad kalpo kā 
mācītājs divās Barossa ielejas luterāņu 
draudzēs. Vārdu brīvība viņš apskatīja 
no vairākiem viedokļiem – gan fizis-
kiem, gan garīgiem. Vienmēr ir biju-
ši ļaudis, kuri savu personīgo brīvību 
līdzina ar visatļautību, kas, protams, 
ierobežo brīvību citiem cilvēkiem. Re-
ferāts vedināja publiku uz dziļām pār-
domām par šī vārda īsto nozīmi.

Mācītājs Guntars Baikovs dalī-
jās savās pārdomās par tēmu Brīvība 
21. gadsimtā: kas mūs dara brīvus? 
Viņš aicināja mūs reflektēt par trīs 

dažādām vārda brīvība nozīmēm. 
Pirmkārt, kas bija tā brīvība, par kuru 
cīnījās mūsu tēvi. Otrkārt, kā brīvība 
tiek saprasta šodien Rietumu pasaulē. 
Treškārt, kāda ir Dieva dotā brīvība, 
kas patiesi dara mūs brīvus.

Mūsu tēvi atdeva savas dzīvības 
par mūsu tautas un mūsu valsts brī-
vību, par Latviju. Tā ir liela Dieva 
dāvana. Cik daudz pasaulē tautu un 
valodu, cik nedaudzām ir pašām sava 
valsts. Mums tā ir dota. Izcīnīta. At-
ceroties brīvības cīņās kritušos, varam 
ieraudzīt, ka brīvība nenāk bez cīņas, 
turklāt tās cena parasti ir visai augsta. 
Izlietu asiņu un zaudētu dzīvību cena.

Brīvības jēdziens kā tāds ir atvasi-
nāts no kristīgā pasaules skatījuma jeb 
Bībeles stāsta, kurā katrs cilvēks ir ra-
dīts pēc Dieva tēla un līdzības, bezgalīgi 
dārgs Radītāja acīs. Diemžēl Rietumu 
kultūrā šodien dominē citi stāsti, kuros 
arī brīvība tiek savādāk saprasta. Kādi 
saista brīvību ar noteiktu ekonomisko 
sistēmu vai politisko pārvaldi. Vēl kādi 
saprot brīvību, kā indivīda tiesības darīt 
visu, ko vien sirds kāro. Vēl citi uzsver 
seksuālo iekāru piepildīšanu, kā pašu 
svarīgāko brīvības elementu.

Visi esam saskārušies ar to, kā šie 
stāsti maina cilvēkus. Varam vien no-
pūsties par paaudzi, kurai savs Es ir 
pāri visam, kuru seksuālā brīvība ir 
novedusi pie izpostītām laulībām un 
sagrautām ģimenēm. Sliktākais, ka šie 
stāsti formē mūsu dzīves un izpratni 
par brīvību mums to pat neapzinoties.

Pastāv arī patiesa brīvība. Jēzus 
par to runā Jāņa evaņģēlijā. Patiesība 
un Dēls darīs mūs brīvus. Ko tas nozī-
mē? Dievs runā uz mums savā Vārdā, 
Svētajos Rakstos. Mūsu Tēvs atklāj 
mums patiesību, par to, kāds Viņš ir, 
cik dārgi mēs visi esam Viņa acīs, cik 
daudz Viņš Kristū mūsu labā darījis, 
un cik daudz sagatavojis mums savā 
mūžības valstībā. Kad zinām šo patie-
sību, esam brīvi tās gaismā izvērtēt arī 

visus citus stāstus.
Lāčplēša dienā mācītājs Guntars 

Baikovs visiem novēlēja ne tikai pa-
teikties un priecāties par mūsu valsts 
politisko brīvību, bet arī visiem ie-
mantot Dieva dotu brīvību, kas nāk no 
patiesības atziņas.

Kā katru gadu Lāčplēšu sarīko-
jumā, arī šogad par nopelniem tautas 
druvā notika apbalvošana ar Zemes 
valdes un Centrālās valdes atzinības 
rakstiem un Centrālās valdes DV krū-
šu nozīmi zeltā. Šogad DV Austrāli-
jas valdies (DVAV) Atzinības rakstus 
saņēma Toms Kļavenieks, Agris Eze-
riņš, Juris Ābols un Aivars Vēzis; DV 
Centrālās valdes (DVCV) Atzinības 
rakstu saņēma Austrālijas Vanadžu 
Zemes Māte Ilga Vēvere un ar diplo-
mu un krūšu nozīmi zeltā apbalvoja 
Ritu Pillupu, Maldu Ceplīti (bērniem 
un mazbērniem par prieku!), Dr. Jāni 
Priedkalnu un Dr. Valdi Tomani.

Bagātīga programma Lāčplēša piemiņai
Adelaide godina varoņus

Karoga sardze. No kreisās: Jānis Bra-
kovskis, Artūrs Berķis, Irmgarde Ozo-
liņa, Regīna Berķe.
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Apbalvotie. No kreisās: Svētku runātājs māc. Guntars Baikovs, Agris Ezeriņš, 
Inese Laine, Toms Kļavenieks, Astra Kronīte, Valdis Tomanis, Ilga Vēvere, 
Jānis Priedkalns, Rita Pillupa, Juris Ābols, Malda Ceplīte, Aivars Vēzis, no-
daļas priekšniece Gunta Rudzīte.
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Tamāra Līduma stāsta par „Sveika, Lat-
vija!“ braucienu.
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Turpinājums 12. lpp.



8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Otrdien, 2014. gada 18. novembrī

Par nozīmīgu ieguldījumu latvis-
kās izglītības veicināšanā diasporā 
ar Izglītības un zinātnes ministrijas 
Atzinības rakstiem ir apbalvoti 26 iz-
glītības darbinieki: Inga Jakse, Lilita 
Marianna Lauriņa (Austrālija), Skaid-
rīte Brence, Gundega Dāvidsone (Ka-
nāda), Andra Zommere, Nora Lunda, 
Līga Ejupe, Jānis Rogainis, Valda 
Grīnberga (ASV), Regīna Jakobidze 
(Gruzija), Lienīte Liepiņa, Sarmīte 

Vorobjova, Jānis Dzirītis, Juris Lub-
raks (Īrija), Inese Asermane, Diāna 
Djumajeva (Lielbritānija), Aija van 
Hofa (Aija van Hooff) (Nīderlande), 
Zane Priede (Vācija), Ieva Reine, Ilze 
Jundze-Lundegrāne (Ilze Jundze-Lun-
degran), Austra Krēsliņa, Aira Miķel-
sone, Juris Rozītis, Inese Vallenberga 
(Inese Wallenberg), Lilita Zaļkalne un 
Ilze Zvejniece (Zviedrija).  ■

2014. gada LAAJ Atzinības raksti
Saņēmēji Melburnā

Anita Andersone, Lāra Brennere, Silvia Miglis, Gunta Vagare, Aleksandrs Grimms. ■

Trīcēj’ kalni, skanēj’ meži,
Kad tik vieni es dziedāj;
Saka ļaudis dzirdēdami,
Lakstīgala skaisti dzied.

Melburnas latvie-
šu koris Daina šogad 
atzīmē savu 30 gadu 
jubileju ar ieskaņas kon-

certu, kas notiks sestdien, 29. novem-
brī, plkst. 16.00, Lietuviešu namā, 
44 Errol Street, North Melbourne. 

Biļešu iegāde būs pie ieejas, sākot 
no plkst.15.00 – $20/$10 (Daugavas 
skolas audzēkņiem ieeja brīva). Diri-
ģente Zane Ritere un koristi ir jau visu 
gadu gatavojuši koncerta programmu, 
un varu apliecināt, ka mūsu sniegums 
būs krāšņs, enerģisks, iejūtīgs un kon-
trastiem pilns. Esam sadraudzējušies 
ar mūsu lietuviešu brāļiem un māsām, 
kopā sadarbojoties Baltiešu koncertos, 
un esam ļoti sajūsmināti, ka lietuviešu 
vokālais ansamblis Pamesta Klumpe 
(The Lost Clog) arī piedalīsies mūsu 
koncertā. Pēc koncerta laipni lūdzam 
apmeklētājus pakavēties Lietuviešu 
namā uz jautru saviesīgu vakaru.

Sandra Birze
Laikrakstam „Latvietis“

Korim „Daina“ – 30
Jubilejas koncerts Lietuviešu namā

Koris „Daina“.
1. rindā no kreisas: Gita Meiere-Nestecka, Jolanta Lārmane, Rita Hach, Sand-
ra Birze, diriģente Zane Ritere, Indra Ritere, Lija Pūpēde, Gita Pūpēde, Dace 
Daliņa.
2. rindā no kreisas: Lilita Lauriņa, Kristīne Saulīte, Karīna Vīksne, Linda 
Graudiņa, Līvija Džadže (Judge), Daina Grosa, Daila Piksone, Māra Bauma-
ne, Anita Andersone, Ilze Nāgela, Ilze Kasparāne.
3. rindā no kreisas: Arnis Gross, Daris Leitmanis, Roberts Atvars, Mārtiņš 
Kvins, Andrejs Daliņš, Roberts Birze.
4. rindā no kreisas: Petras Nesteckis, Viktors Brenners, Valdis Vagars, Dāvids 
Zemdegs, Tomas Kalējs, Edgars Vēgners, Mārtiņš Biršs, Aleksandrs Šmits
 Fotogrāfijā trūkst sekojošie koristi: Kira Baumane, Simona Gaisa, Dārta Kal-
niņa-Pleta, Zinta Lazdiņa, Ivette Miglis, Ieva Ozoliņa, Ilze Štāla, Indra Pilskal-
ne, Kārlis Ātrens, Miķelis Stepaņuks.
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Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksti
Apbalvoti 26 izglītības darbinieki diasporā



Otrdien, 2014. gada 18. novembrī Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

Rakstu jums no Rīgas vēsā dienā, 
dažas dienas pirms Latvijas Valsts 
svētkiem 18. novembrī. Ļoti nesen biju 
tieši jūsu vietā un sēdēju Melburnas 
Latviešu nama Lielajā zālē kā skolas 
audzēknis. Tāpat kā jūs, biju uzvilcis 
savu tautas tērpu. Klausījos aprakstu 
par Latviju Valsts svētkos, par svecī-
tēm lodziņos un par ziedu kaudzēm pie 
Brīvības pieminekļa. Gadu pēc gada, 
tāpat kā jūs, noliku ziedus pie Brīvības 
pieminekļa attēla vai aizdedzināju sve-
cīti tepat Latviešu namā. Dziedājām 
valsts himnu, un pa reizei ar lielu godu 
es arī stāvēju karoga sardzē.

Nezinu īsti, kad tas iesākās, bet 
pēdējos gados manī sāka augt dedzi-
noša griba dzīvot Latvijā. Biju jau bi-
jis Latvijā divas reizes, bet negribēju 
vairs braukt kā tūrists. Gribēju būt 
iedzīvotājs, piedzīvot ikdienišķo. Tad 
pagājušajā gada 18. novembra aktā 
noklausījos goda viesa Rolanda Lap-
puķes runu. Viņam bija lūgums kat-
ram sniegt savu artavu Latvijas labā 
un iesaistīties Latvijas valsts attīstībā. 
Izdomāju atsaukties uz šo lūgumu.

Tajā laikā biju 12. gadā vidusskolā, 
VCE klasē. Biju pamatīgi mācījies, un 
ieguvu vietu Monaša Universitātē uz 
tālākām mācībām. Bet tas mani pārāk 
nepievilka, manas domas bija pilnīgi 
Latvijā, un nolēmu ņemt atpūtas gadu, 
jeb gap year, lai brauktu uz Latviju un 
tur dzīvotu uz ilgāku laiku – vismaz 
sešus mēnešus. Sāku rakstīt visādas 
vēstules uz Latviju un sazinājos ar 
vairākiem cilvēkiem, jo gribēju savu 
laiku Latvijā pavadīt nozīmīgā veidā. 
Gribēju atrast darbu, lai nodarbotos 
ar kaut ko konkrētu ikdienā un tiešām 
kaut kā palīdzētu Latvijas attīstībai.

Un pēc laiciņa laimējās. Mani uz-
ņēma kā praktikantu Latvijas prezi-
dentūras Eiropas Savienības padomes 
sekretariātā, un kopš jūnija esmu strā-
dājis valsts iestādē Rīgas centrā, 200 m 
attālumā no Brīvības pieminekļa.

Īsumā par Prezidentūru. Katra Ei-
ropas Savienības dalībvalsts rotācijas 
kārtībā uz 6 mēnešiem kļūst par prezi-
dējošo valsti un vada ES Padomes darba 
norisi. Prezidentūra ir iespējama katrai 

ES dalībvalstij neatkarīgi no tās lieluma 
vai iestāšanās laika, veidot ES dienas-
kārtību un vadīt Padomes darbu. Šobrīd 
Itālija ir prezidējošā valsts ES padomē, 
un no 1. janvāra 2015. gadā Latvija pār-
ņems prezidentūru uz sešiem mēnešiem. 
Turklāt, Luksemburga būs prezidējošā 
valsts 2015. gada otrā pusē. Ar prezi-
dentūru nāk liela atbildība, un veiksmī-
gu prezidentūras īstenošana prasa lielu 
ieguldītu darbu tā sagatavošanā. Sekre-
tariātā ir vairāki departamenti, tai skaitā 
programmas plānošanas, juridiskais un 
finanšu, kā arī komunikācijas departa-
ments, kur es strādāju.

Sekretariātā es strādāju kā tulks – 
tulkoju no latviešu uz angļu valodu 
daudz dažādus dokumentus vai raks-
tus. Man arī ik pa reizei sanāk pārlasīt 
un veikt labojumus citiem svarīgiem 
dokumentiem. Vēl pie mana darba ir 
fotografēt dažādos ar prezidentūru 
saistītos pasākumus, piemēram, trio 
prezidentūras atklāšana Jūrmalā un 
preses konferencēs Latvijas Republi-
kas Ārlietu ministrijā un mūsu birojā. 
Šodien biju Ministru kabinetā foto-
grafēt Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas priekšsēdētāja Anrī 
Malosa (Henri Malosse) tikšanos ar 
Ministru prezidenti Laimdotu Strauju-
mu un pēc tam preses konferenci. Tālāk 
arī bijām Ārlietu ministrijā, Nacionāla-
jā bibliotēkā un Latvijas Universitātē. 
Savā laikā sekretariātā esmu arī veicis 
stock photography prezidentūras mā-
jas lapai, fotografējot dažādas ēkas, kā 
piemēram, Latvijas Nacionālās Biblio-
tēkas jauno ēku Gaismas pili, Nacio-
nālo Operu, Rīgas biržu un augstāko 
tiesu. Ja jūs ieskatieties LSESPS mājas 
lapā, redzēsit dažas manas fotogrāfijas.

Es turpinu attīstīt savas fotografē-
šanas prasmes un gūt pieredzi arī ārpus 
sekretariāta, apmeklējot vairākus pasā-
kumus Latvijā. Esmu fotografējis ar me-
diju akreditāciju Positivus festivālā, Da-
vid Guetta un OneRepublic koncertos, 
hokejā, rallijā, kā arī grupas Astro’n’out 
koncerttūrē. Tas bija ļoti īpašs, jo man 
bija iespēja doties ar viņiem līdzi uz 
koncertiem Siguldā, Liepājā, Cēsīs un 
Rīgā, pa kuru laiku iepazinos ar grupas 

dalībniekiem un 
menedžeri, kura arī 
ir producente Lat-
vijas Radio Pieci. 
Minot Latvijas Ra-
dio, var piebilst ka 
es pirms trim nedē-
ļām sniedzu īsu in-
terviju 21. gadsim-
ta latvietis sadaļai 
Latvijas Radio 1.

Lai gan esmu 
pasaules otrā pusē 
un tik tālu prom no 
savas tiešās ģime-
nes, man šeit Latvi-

jā ir stipra māju sajūta. Jūtos, ka pilnīgi 
piederu šeit. Novērtēju to, ka varu runāt 
latviski katru dienu, katrā brīdī, pat ar 
svešiniekiem ielas malā. Baudu dziļo sa-
draudzību ar latviešu paziņām, radiem 
un kolēģiem. Man it sevišķi patīk tas, ka 
satieku tik daudz jaunu latviešu draugu 
un kontaktu. Novērtēju arī visas iespē-
jas, kas man šeit ir radušās.

Drīz vien mans laiks šeit Latvijā 
būs cauri. Janvārī atgriezīšos Austrā-
lijā un pēc īsas satikšanās ar saviem 
vecākiem, došos atkal uz latvisko vidi 
Vasaras vidusskolā Adelaidē kā audzi-
nātājs. Pēc tam iesākšu savas studijas 
Monaša Universitātes inženierzināt-
nes fakultātē. Bet zinu, ka man pie-
trūks Latvija un tā māju sajūta ko es 
Latvijā jūtu, tā kā ceru atgriezties uz 
Latviju pa brīvdienām, un, pēc studiju 
beigšanas un grādu iegūšanas, plānoju 
atgriezties Latvijā, varbūt pat uz dzīvi.

Mans veltījums jums, Daugavas 
skolas un Vidusskolas audzēkņiem 
ir: ja vien ir iespējams, ņemt atpūtas 
gadu pēc vidusskolas beigšanas un 
piedzīvot ikdienišķo Latviju. Tāpat 
kā Rolands Lappuķe – mudinu jūs 
sniegt savu artavu Latvijai. Mudinu 
jūs izmantot savas latviešu valodas 
spējas, kultūras sapratni, vēstures un 
ģeogrāfijas zināšanas, kuras ir iegūtas 
no abām šīm skolām, un atbraukt uz 
Latviju, lai piedzīvotu šo vienreizējo 
māju un piederības sajūtu, tāpat kā es.

Gribu šajā brīdī patiekties visiem, 
kas mani atbalstīja un atļāva man īs-
tenot savu sapni – it sevišķi LAAJ, 
DV Melburnas nodaļai un LAAJ par 
finansiālo atbalstu, Dainai Grosai un 
Kristīnei Saulītei par personīgo atbal-
stu. Sirsnīgs, sirsnīgs paldies!

Andrejs Jaudzems
13. novembrī, Rīgā

LAAJ Vicepriekšsēde Melburnā 
Kristīne Saulīte nolasīja šo sveicie-
nu skolu Valsts svētku aktā Melburnā 
svētdien, 16. novembrī.

Novēlējums Valsts Svētkos
MLB Daugavas skolas un Melburnas Latviešu vidusskolas audzēkņiem

Andrejs Jaudzems Melburnas Latvie-
šu vidusskolas izlaiduma aktā 2012. 
gada 24. novembrī.
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Andreja Jaudzema fotogrāfija. Prezidenta uzruna koncer-
tā pie Brīvības pieminekļa Rīgā, 2014. gada 23. augustā.

FO
TO

 A
nd

re
js

 Ja
ud

ze
m

s



10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Otrdien, 2014. gada 18. novembrī

Arī šogad devos vērot oficiālos Lāčplēša 
dienas pasākumus; tie sākās Brāļu kapos ar 
piemiņas brīdi un ziedu nolikšanu pie Mūžī-
gās piemiņas uguns. Neparasti silts novem-
brim, tālumā migliņa rada īpašu gaisotni, 
liek palēnināt gaitu un rada nelielu satrauku-

mu. Ozoli jau visas lapas nometuši, zaļa tikai zāle un ozolu 
aleju kāpnes, un flīžu klājuma sūna. Lejā, kapu lauks un 
Mātes Latvijas tēls miglas ieskauts.

Pa galveno aleju nāk ļaudis, un skolas bērnu pulciņi tek 
kā skudriņas gar sveču lāpiņām. LR Aizsardzības ministri-
jas organizētajā pasākumā ir stingra kārtība – visi ieņem sa-
vas vietas, skatītāji, Nacionālo bruņoto spēku pūtēju orķes-
tris, Goda sardze pie Mūžīgās uguns, karognesēji un prese, 
TV. Lejā, lielajā kapu laukā, Mātes Latvijas tēla pakājē, 
celiņos, taisnās rindās stāv simtiem NBS karavīru, godinot 
kritušos brīvības cīnītājus. Pa centrālo aleju, aiz kapelāna, 
nāk oficiālās personas ar vainagiem. Karoga krāsu ziedu 
vainagus ar nebalināta lina lentām ar uzrakstiem – Kritušo 
karavīru mūžīgai piemiņai noliek Valsts vadošās amatper-
sonas: prezidents Andris Bērziņš, Saeimas priekšsēdētāja 
Ināra Mūrniece un premjere Laimdota Straujuma; tāpat 
LR NBS vadība, ministri, deputāti, diplomāti un tauta. Ka-
pelāna uzruna, Valsts himna, klusuma brīdis, karognesēji 
nostājas ar seju pret kapu lauku un noliec karogus, godinot 
kritušos brīvības cīnītājus, un oficiālā daļa beigusies. 

Valsts prezidents dodas aprunāties ar tautu, vēršoties 
pie jaunākās paaudzes. Mazajiem skolas bērniem būs ko 
atcerēties. Daudzi apstaigā kapu lauku, noliekot svecītes, 
sevišķi jau pie NEZINĀMS kapa vietas. Daudzi bariņos 
fotografējas, jauniešu grupas gida vai skolotāja vadībā iz-
staigā Brāļu kapu kompleksu, iegūstot informāciju. Es arī 
pievienojos tādai grupiņai, bija interesanti. Satiku tikai vie-
nu grupiņu krievu jauniešu, no kuriem viens ļoti enerģis-
ki stāstīja par Bermontu, ceru, ka tā nebija vienīgā grupa. 
Ļaužu straumei līdzi devos uz tramvaju. Man vienkārši pa-
laimējās – skolas bērnu straume vienkārši ierāva līdzi jau 
pirmajā tramvajā.

Brīvības piemineklis – Nacionālo bruņoto spēku un 
Iekšlietu ministrijas vienību militāra parāde, Godasardzes 
maiņa un ziedu nolikšana. Pie Brīvības pieminekļa uz kāp-
nēm sastājas Valsts oficiālās personas un diplomāti, gar 
laukuma malām kompakti, taisnās rindās nostājas karavīri 
un NBS orķestris. Viss notiek zināmā secībā – Valsts prezi-
dents Andris Bērziņš, LR Aizsardzības ministrs Raimonds 
Vējonis un Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieris 
ģenerālleitnants Raimonds Graube dodas apsveicināties 
ar karavīriem, noliek ziedus pie pieminekļa, un prezidents 
saka uzrunu Latvijas brīvības cīnītāju piemiņai. Pēc valsts 
himnas un Godasardzes maiņas karavīri parādes solī aiz-
soļo gar pieminekli, Valsts oficiālās personas noliek ziedus, 
šogad, protams, daudz jaunu seju. Kad ziedi nolikti, prezi-
dents dodas aprunāties ar tautu – šoreiz ar bērniem. Pie-
minēšanas vērta ir vienas fotogrāfijas tapšana – prezidents 
stāv aiz puisēna ratiņkrēslā, abi sadevuši rokas sveicienā, 
un tad zēns palūdz kādu iemūžināt šo brīdi ar viņa telefonu.

Skatītāji ar ziediem un svecītēm dodas pie Brīvības pie-
minekļa, katrs brīdi pastāv noliektu galvu.

Sekoju spožām taurēm un milzīgām bungām – NBS 
orķestris dodas uz piemiņas brīdi pie pulkveža Oskara 
Kalpaka pieminekļa. Šeit viss notiek mazākā mērogā, visi 
dalībnieki (izņemot pāris civilistu) ir militāristi, arī citu 
valstu pārstāvji ar ziediem. Kapelāna uzruna, LR Aizsar-
dzības ministra Raimonda Vējoņa un ģenerāļa Raimonda 
Graubes uzrunas, Valsts himna, ziedu nolikšana. Uzrunu 
domas kodols: lai latviešu karavīram nekad vairs nenāktos 
atdot dzīvību Latvijā. (Tad nu civilistiem jādomā un jārīko-
jas, lai nosargātu mieru bez zobena.)

Sāk krēslot, dodos atkal uz Brāļu kapiem. Aiz mūžīgās 

uguns krāšņi ziedi un svecītes. Viens pēc otra tiek ieslēgti 
prožektori arī lejā ap kapu kompleksu. Ļaudis nāk un nāk, 
daudz bērnu, joprojām grupas ar gidiem. Pie Mātes Latvi-
jas tēla svecīšu jūra.

Ļoti aizkustinošs skats – var redzēt, ka jaunieši ir sa-

Lāčplēša diena Rīgā
Pieminot un godinot
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Rīgas Brāļu kapos. No kreisās Saeimas priekšsēdētāja 
Ināra Mūrniece, Valsts prezidents Andris Bērziņš, minis-
tru prezidentu Laimdota Straujuma.
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Rīgas Brāļu kapos.
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Rīgas Brāļu kapos.
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Valsts prezidents Andris Bērziņš un aizsardzības ministrs 
Raimonds Vējonis.
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strādājušies, viss notiek precīzi: tiek sanestas svecīšu iepa-
kojumu kaudzes, vieni tās atver, citi aizdedzina, nākamie 
tikpat kā uz paplātes nes aizdegtās svecītes pa celiņiem 
un noliek gandrīz pie katra kritušā brīvības cīnītāja vārda 
plāksnītes. Tie ir Nacionālās apvienības jaunieši, kuriem 
palīdz arī vīri sirmām galvām. Tas ir milzīgs darba apjoms, 
un tas priecē acis un sirdi, jo tumsā sveču gaismiņas vai-
rojas.

Prožektoru gaismā viss pieņem svešādus apveidus, ga-
ras ēnas – tas viss ir ļoti skaisti. Ik pa laikam atskan pazīs-
tamas melodijas pūtēju orķestra priekšnesumā un TV garā 
roka braukā pār skatītāju galvām. Atskaņojot pirmo skaņ-
darbu, notika mazs blīkšķis, – sasitot kopā šķīvjus; vienam 
nolūza rokturis un tas ar troksni nokrita zemē. Es nemaz 
nezināju, ka šim orķestrim ir solisti dziedātāji. Arī šogad 
apstaigāju visus četrus Depozitārijus un pie viena ārpusē 
bija plāksne ar uzrakstu: Lāčplēša kara ordeņa kavalieru 
piemiņas vieta. Piemiņas vieta izveidota par Austrālijas 
latviešu Rīgas Brāļu kapu atbalsta fonda ziedojumiem. 
Fonda organizētājs – Jānis Vējiņš.

Jo tumšāks palika, jo vairāk ļaužu nāca ar svecītēm, 
un sāka pulcēties arī Lāpu gājiena dalībnieki. Lāpu gājienu 
no Brāļu kapiem līdz Brīvības piemineklim organizē Na-
cionālās apvienības jauniešu grupa. Arī šogad nolēmu pie-
dalīties. Stundas laikā jānoiet 4,5 km, ievērojot satiksmes 
noteikumus, pie luksoforiem gaidot zaļo gaismu. Lāpas 
aizdedzināja pie Mūžīgas piemiņas uguns; maza instruk-
tāža un dodamies ceļā. Šogad neņēmu lāpu, jo tad nevar 
fotografēt. Temps bija pieklājīgs, gājiens izstiepās garumā, 
jo krustojumus paspēja šķērsot tikai vairākos piegājienos. 
Šoreiz gāju pašā sākumā. Visu ceļu ar mums kopā gāja Paš-
valdības policisti. Gājienu bez pārrāvumiem varēja redzēt 
tikai liepu alejā Brīvības ielā. (Mazliet par drošību – jābūt 
uzmanīgiem, tumsā jāskatās zem kājām, lāpu jātur vertikā-
li un ļoti jāuzmanās ar bērniem, tiem, kurus nes uzsēdinā-
tus uz pleciem, ...no malas skatoties.)

Pie Brīvības pieminekļa Lāpu gājiena dalībniekus sa-
gaida apvienotais Liepupes koris Pernigele un Jasmīnas 
koris un Okupācijas muzeja organizēts piemiņas brīdis ar 
vēsturnieka Ritvara Jansona uzrunu. Tad visi dodamies uz 
Strēlnieku laukumu, kur ar lāpu karavīru rituālā tiek aiz-
dedzināti trīs milzīgi ugunskuri, un uz skatuves vairākas 
grupas dzied patriotiskas dziesmas.

Dodos pa 11. novembra krastmalu (slēgta satiksme) 
uz Rīgas pils pusi. Pārsteidz jauns svētku noformējums – 
milzīga izmēra režģis ar tautiskiem rakstiem sarkanas un 

baltas gaismas 
veidojumā. (For-
mu nevaru pa-
reizi aprakstīt, jo 
tumsā nesapratu, 
bet – iespaidīgi.) 
Gāju skatīties sve-
cītes, jo biju lasī-
jusi informāciju ar 
aicinājumu nelikt 
tās pie pils atjau-
notā mūra, bet likt 
Daugavas pusē. 
Bet kas tev deva, 
svecītes bija salik-
tas un tika liktas 
gan uz krastma-
las režģiem, gan 
zālienos, gan uz 
baznīcas mūra, 
gan cieši pie pils 
mūra un sastutē-
tas arī pašā mūrī. 
Biju ļoti pārsteig-
ta, iedomājos var-

būt ir bijis kāds cits paziņojums. Piegāju pie jauna pāra... 
tā un tā, lasīju paziņojumu,... vai ir kādas izmaiņas, ja jūs 
liekat te – pie mūra. Es neatstāstīšu mūsu sarunu, es biju 
pati laipnība, jo gribēju uzzināt maksimālu izskaidrojumu 
šādai rīcībai. Beidzās ar to, ka man atbildēja – ja degs, lai 
ugunsdzēsēji dzēš. Aizejot es atskatījos un redzēju kā jau-
nā sieviete ar košļājamās gumijas palīdzību centās pielipi-
nāt svecīti pie mūra. Es biju šokā.

Tīri jauki izskatījās divu krāsu svecīšu ornamenti un 
arī uzraksti, piem., RNDV (Rīgas Natālijas Daudziņas vi-
dusskola) zālienā. Bet cilvēkiem vajag mūri, un arī baznī-
cas mūra žogs bija apgaismots kā vitrīna.

Visus gadus, kopš Lāčplēša dienā tiek liktas svecītes, 

Lāčplēša diena Rīgā
Turpinājums no 10. lpp.

Militārā parāde pie Rīgas Brīvības pieminekļa.
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Aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis pie Oskara Kal-
paka pieminekļa.
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Rīgas Brāļu kapos vakarā.
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Lāpu gājiens sasniedzis Rīgas Brīvības pieminekli.

FO
TO

 G
un

ār
s N

āg
el

s

Svecītes pie Rīgas pils mūra.
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skaistumu. Protams, pastāvēja aiz-
liegumi un cenzūra, bet tas pats par 
sevi pierādīja, ka ir kaut kas, par ko ir 
vērts cīnīties. Dziesmu svētki bija reta 
iespēja latviešiem pulcēties un izjust 
savu spēku un kopību. Tie bija kā dvē-
seles dievkalpojumi.

Par trimdas latviešiem stāstīja vi-
sādus melus, kas diemžēl atsvešināja 
divas tautas daļas vienu no otras. Ru-
nātājs ar trimdu saskārās 1993. gadā 
un ar milzīgu pārsteigumu atklāja, ka 
ārzemju latvieši labi runā latviski, vei-
do latvisku dzīvi un ir ļoti patriotiski – 
ka arī šeit ir sastopama īsta Latvija!

Paldies Mārim Brancim par aiz-
raujošo stāstījumu!

LR goda konsuls Adelaidē Valdis 
Tomanis nolasīja Valsts Prezidenta 
Andra Bērziņa svētku apsveikumu, 
tad Pēteris Strazds, LAAJ priekšsēdis, 
paziņoja PBLA un LAAJ apbalvoju-
mus. No adelaidiešiem, saņēmējam 
par lielu pārsteigumu, ar LAAJ Atzi-
nības rakstu apbalvoja bijušo skautu 
vadītāju un bij. DV Adelaides nodaļas 
priekšnieku Imantu Kronīti par mūža 
garo devumu latviešu sabiedrībai. 
Dienvidaustrālijas Latviešu organizā-
ciju apvienības (DLOA) balvu saņēma 
Bruno Krūmiņš, kura vispār ievēro-
jamais devums latviešiem vainagojās 
ar tikai nesen izbeigtiem trīsdesmit 
gadiem Adelaides Latviešu biedrības 
priekšgalā. Abi šie kungi ir bagātīgi 
pelnījuši viņiem parādīto godu un uz-
slavu.

Reinis Dancis, DLOA pārstāvis un 
Latviešu skolas padomes priekšsēdis, 
parādīja Latvijai veltītu plakātu, ko 
bija gatavojuši skolas bērni. Šis ievē-
rojamais mākslas darbs būs apska-
tāms Tālavas kafejnīcā. Runājot par 
mākslas darbiem, jāpiemin Īgo Ozola 
lielformāta fotogrāfijas, kas grezno-
ja zāles vienu sienu. Šie patiešām ir 
mākslas darbi, kuros attēlota mūsu 
skaistā Latvija.

Pēc 20 minūšu starpbrīža koncer-
ta daļa sākās ar Jozefa Haidna stīgu 
kvartetu re mažorā Elder konserva-
torijas stīgu kvarteta Maple izpildīju-
mā. Tad ALB Jauktais koris Dziesmu 
Laiva, kopā ar DV Vīru kori Daugava 
nodziedāja trīs dziesmas. Nesmejati, 
sveši ļaudis, tautas dziesma ar Kārļa 
Skalbes papildtekstu un Imanta Līča 
mūziku; izpildīja kori ar solistiem, 
soprānu Geņu Janmeiju un vijolnieci 
Inesi Laini. Sekoja vienmēr populārā 

Raiņa/Brauna Saule, Pērkons, Dauga-
va. Tad korim pievienojās solisti Ani-
ta Laura un Aldis Sils, lai nodziedātu 
Ērika Ešenvalda apgaroto Dvēseles 
dziesmu. Publikas izrādītā sajūsma 
ļāva šo darbu atkārtot. Diriģente Lili-
ta Daenke, pavadītājs visās dziesmās 
Stefan Ammer.

Tad atlika tikai iznest karogus, 
pirms varēja sekot pēcpusdienas va-
dītājas Astras Kronītes ielūgumam uz 
brīdi pakavēties Tālavas mazajā zālē, 
kur gaidīja uzkodas (par kurām pal-
dies jāsaka Inārai Kalniņai) un spir-
dzinoši dzērieni. Dažiem svinības tur-
pinājās vēl pēc tam DV namā pie bāra 
ar desām un pīrāgiem.

Jāpiemin Veltas Voitkunas mīles-
tības dāvana Latvijas dzimšanas die-
nai – skaisti izveidotā programma. Uz 
vāka attēlota mūsu Gaismas pils – jau-
nā valsts Bibliotēka – ar tekstu Gais-
mu sauca, gaisma ausa, Augšā cēlās 
gaismas pils. Apkārt apsieta sarkan-
baltsarkana lentīte. Paldies Veltai par 
daudzām, daudzām skaistām prog-
rammām!

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Daudz laimes dzimšanas dienā...
Turpinājums no 2. lpp.

Skolas bērnu sagatavotais plakāts.
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Karogu ienešana. No kreisās Gunta 
Rudzīte, Artūrs Berķis, Regīna Berķe.
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Ja cilvēkam pie krūts jau spīd DV 
augstākais apbalvojums, zelta nozīme, 
bet tomēr vēl ir vajadzība, par izciliem 
nopelniem viņam pateikties un viņu 
cildināt, ko vēl var darīt? Var viņu pie-
kārt pie sienas! Ne jau pašu, protams, 
bet portretu. Divas diriģentes, Astra 
Kronīte un Inese Laine, kas gadiem ilgi 
diriģē DV Vīru Kori un Vanadžu An-
sambli, turpmāk smaidīs uz koristiem 
no savām vietām virs klavierēm bla-
kus oriģinālam Vīru Kora diriģentam, 
nelaiķim Stasim Līvmanim, kura pa-
spārnē viņas izauga un savu diriģentes 
māku apguva. Pie abu muzikālās izglī-
tības piestrādāja arī bijušais jauktā kora 

diriģents, nelaiķis Kaspars Svenne.
Visus apbalvotos apsveica ar šam-

panieša tostu un dziesmu Nevis slinko-
jot un pūstot.

Sarīkojuma otro daļu iesāka jaunie-
te Tamāra Līduma, kura 2013. gadā ar 
DV Adelaides nodaļas atbalstu kustības 
Sveika, Latvija! ietvaros apciemoja savu 
senču zemi. Viņas stāstījums ar attēliem 
uz ekrāna liecināja par bagātīgu piere-
dzi, divās nedēļās apciemojot Latvijas 
skaistākās un nozīmīgākās vietas un sa-
tiekoties pat ar valsts prezidentu Andri 
Bērziņu. Bija prieks dzirdēt viņas skaid-
ro, neakcentēto latviešu valodu un dalī-
ties viņas sajūsmā par redzēto un iegūto.

Vanadžu Ansamblis uzstājās ar 
trim dziesmām: Div’ dūjiņas ar Ineses 
Laines kokles pavadījumu un Geņas 

Janmeijas solo dziedājumu Mōtes sirds 
un Vij dieviņi, zelta viju. Vīru koris 
Daugava nodziedāja Šalci, Daugava un 
Kad šķiroties no tēva mājām, tad kopā 
ar dāmām nobeidza programmu ar Rīga 
dimd, Kad ar uzvaru (akordeonists 
Imants Kronītis) un Lāčplēšu dziesmu.

Sekoja, kā parasts, Vanadžu ba-
gātīgi klātais kafijas galds. Jāizsaka 
Vanadzēm kompliments par pīrāgiem, 
gardām kūkām un saldām maizītēm. 
Vienalga, cik viņas izliek, pāri nepa-
liek pat drupačas! Paldies čaklām Va-
nadzēm par pašaizliedzīgo darbu, gan 
cepot, gan galdus skaisti klājot, un par 
uzmanīgo apkalpošanu – vienmēr ar 
smaidu un mīlestību.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

... Lāčplēša piemiņai
Turpinājums no 7. lpp.

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $42 par 10 numuriem, $82 par 20 numuriem vai $210 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

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



Otrdien, 2014. gada 18. novembrī Laikraksts „Latvietis“ 13. lpp.

18. novembra vakarā jau divpad-
smito gadu notika Nacionālās apvienī-
bas un biedrības Sargi valodu un Latvi-
ju! rīkots lāpu gājiens, kas plkst. 18.00 
sākās no Kārļa Ulmaņa pieminekļa, 
bet noslēdzās pie Brīvības pieminekļa.

Pirms gada lāpu gājiens pulcēja 
vairāk nekā 12 000 dalībniekus.

Šogad lāpu gājiena devīze – Lat-
vijas uguns cauri laikiem. Tradīcijas 
aizsācējs, tā laika organizācijas Visu 
Latvijai! vadītājs Raivis Dzintars 
skaidro pasākuma nozīmi: Uguns 
simbolizē latviskumu, kas sargājams 
un nododams tālāk nākamajām pa-
audzēm. Tūkstošiem dažādu vecuma 
Latviju mīloši cilvēki uguns liesmiņas 
cauri pilsētas ielām iznes no vietas, ar 
ko saistās Latvijas dzimšana līdz Brī-
vības piemineklim – vietai, kas simbo-
lizē Latvijas mūžīgumu.

Aicināts piedalīties ir ikviens, ku-

ram mīļa Latvija 
un ir vēlme sargāt 
latviskumu cauri 
laikiem.

Pulcēšanās pie 
Kārļa Ulmaņa pie-
minekļa (Krišjāņa 
Valdemāra iela 
un Raiņa bulvā-
ra krustojums) no 
pulksten 17.00, kad sāksies gājiena da-
lībniekus iesildošs svētku koncerts un 
būs iespējams saņemt lāpas. Organiza-
tori plāno dalībniekiem izsniegt gan-
drīz 10 000 lāpas un lielākas iespējas 
tās saņemt ir atnākot savlaicīgi.

Koncertā uzstāsies grupa Teikas 
muzikanti, Nacionālās apvienības 
dziedošo jauniešu grupa, kā arī rok-
grupa Dūmi Fēliksa Ķiģeļa un Jāņa 
Buķeļa vadībā.

Gājiens sāksies ap pulksten 18.00. 

Dalībnieki pa Kr. Valdemāra ielu do-
sies uz 11. novembra krastmalu, tad pa 
Kaļķu ielu gājiens virzīsies cauri Ve-
crīgai līdz Brīvības piemineklim. Pare-
dzēts, ka pasākums noslēgsies ap pulk-
sten 19.30 pie Brīvības pieminekļa, 
kopīgi dziedot Daugav’s abas malas.

Vēlot priecīgus svētkus,
Nacionālā apvienība

Informāciju sagatavoja Nacionālās 
apvienības preses sekretāre 

L. Ozoliņa

„Latvijas uguns cauri laikiem“
Svētku vakarā notiks vērienīgs lāpu gājiens

Unikālā Latvijas valsts vēstures relikvija
Īsu laiku skatāma valsts dibināšanas fotogrāfija

Latvijas valsts vēstures relikvi-
ja – Viļa Rīdzenieka lielformāta fo-
togrāfija Latvijas valsts pasludināšana 
1918. gada 18. novembrī izstādīta ap-
skatei Rīgas vēstures un kuģniecības 
muzejā

Rīgas vēstures un kuģniecības mu-
zejā no 29. oktobra līdz 23. novem-
brim apskatāma leģendārā un unikālā 
Latvijas valsts vēstures relikvija – Viļa 
Rīdzenieka lielformāta kolorētā oriģi-
nālfotogrāfija Latvijas valsts pasludi-
nāšana 1918. gada 18. novembrī  –  vie-
nīgā vizuālā liecība, kurā iemūžināts 
Latvijas Republikas proklamēšanas brī-
dis. Skolēnu auditorijai Latvijas valsts 
svētku periodā muzejs piedāvā tematis-
kas ekskursijas Latvijas valsts sākotne.

Mūsdienās fotogrāfija kļuvusi par 
Latvijas valsts neatkarības pasludinā-
šanas simbolu, un muzejs ik gadu to 
izstāda Latvijas Republikas proklamē-
šanas svētku laikā. No fotogrāfijas pāri 
laikam uz mums raugās cilvēki, kas iz-
loloja un izveidoja mūsu valsti.

Vilis Rīdzenieks (1884.–1962.) bija 
vienīgais fotogrāfs, kas piedalījās un 

nofotografēja Latvijas valsts pašnoteik-
šanās pasludināšanas vēsturisko aktu 
Rīgas pilsētas II teātrī, tagadējā Latvi-
jas Nacionālajā teātrī. Noslēpumā tītas 
apstākļu sakritības dēļ pasākumā tika 
veikta tikai viena fotofiksācija, tādējādi 
radot vienīgo vizuālo liecību. Lielfor-
māta fotogrāfija un tās fotonegatīvs uz 
stikla plates tiek glabāts Rīgas vēstures 
un kuģniecības muzeja krājumā.

Leģendāro lielformāta kolorēto fo-
toattēlu (119x158 cm) Vilis Rīdzenieks, 
tolaik darbodamies ar segvārdu Alek-
sandrs Mednis, izgatavoja 1920. gadu 
sākumā. Meistars ar kolorētas retušas 
palīdzību izcēla galvenās personas un 
Latvijas sarkanbaltsarkano karogu, tā 
panākdams melnbaltā uzņēmuma iz-
teiksmību. Fotogrāfija vairākus gadus 
ir greznojusi fotomeistara darbnīcas 
KLIO skatlogu Vaļņu ielā. Okupācijas 
periodā to, aizlīmētu ar papīru, slēpa 
Viļa Rīdzenieka ģimene. Un tikai pēc 
49 gadiem tā atkal ieraudzīja dienas-
gaismu. Atmodas laikā fotogrāfa at-
raitne Olga Rīdzeniece unikālo foto-
grāfiju un tās negatīvu uzticēja Rīgas 

vēstures un kuģniecības muzejam.
Iespējams, ka unikālās relikvi-

jas liktenis būtu savādāks, ja tolaik, 
1989. gadā, fotogrāfs Gunārs Janai-
tis, ar apziņu par vēsturisko nozīmību, 
nebūtu notikumu attīstību ņēmis savās 
rokās. Tā tomēr notika, un tagad uni-
kālā liecība tiek rūpīgi glabāta muzeja 
krājumā un reizi gadā ir ikvienam ap-
skatāma.

Arī šogad Latvijas valsts vēsturei 
visnozīmīgākā fotogrāfija ir atceļoju-
si no saudzējošā uzglabāšanas režīma 
muzeja krājuma novietnē uz ekspozī-
cijas zāli, lai uz neilgu brīdi – Latvi-
jas valsts svētku laikā, būtu starmešu 
gaismā un apliecinātu, ka bijām, esam 
un būsim gaiši un stipri.

Ekskursijas lūdzam pieteikt muze-
ja Komunikācijas darba nodaļā vai pa 
tālruņiem: 67356676, 67356677. Mu-
zeja darba laiks: Trešdiena – Svētdiena 
no 11.00-17.00; Pirmdiena, Otrdiena – 
slēgts. 

Ingrīda Lukašēviča
Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

mani ir grauzis kāds ķirmis, tas nav labi bojāt mūri. Tās 
uguntiņas ir skaistas un tradīcija ar tām godināt kritušo 
brīvības cīnītāju piemiņu ir brīnišķīga. Bet svecīšu ir ļoti 
daudz un uguns posta. Manas domas: svecītes jāliek arī 
turpmāk. Rīgas domei jāizveido noteiktas vietas vai vie-
tu, kur var likt svecītes, un tikai tur. Tam jāpieiet radoši, 
varbūt pat ņemot vērā cilvēku vēlmi likt svecīti augstāk. 
Gada laikā šo problēmu ir jāatrisina, jo pilsētas saimnieks 

nedrīkst ar vienu roku restaurēt mūri un ar otru – kūpināt 
melnu. Varbūt vajag daudz un dikti rādīt bildes, kā izskatās 
pils mūris, baznīcas mūra žogs, krastmalas režģi un zāliens 
otrā rītā – 12. novembrī, vienkārši šausmīgi... notecējis pa-
raf īns un sakususi plastmasa. Vēlu skaistu un saprātīgu at-
risinājumu šai problēmai.

Un pēdējā uguns stihija šai vakarā bija uguns plosts 
Daugavā un grupa Pērkons uz skatuves Strēlnieku lauku-
mā.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Lāčplēša diena Rīgā
Turpinājums no 11. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi

Adelaidē
Otrdien, 18. nov., plkst. 18.00 pie-
dāvājums visiem, kuri vēlas pieminēt 
Latvijas neatkarību. Iespēja pasēdēt 
Sv. Pētera baznīcā un pie sevis pado-
māt – ko nozīmē mūsu tautas brīvība, 
un kādu nākotni mēs veidosim, kā arī 
klausīsimies neatkarības svētkiem 
piemērotus muzikālus sniegumus un 
dzeju.
Otrdien, 18. nov., plkst. 19.00 Latvi-
jas valsts dibināšanas atceres vakari-
ņas The British hotelī 18 Finniss St., 
North Adelaide. Vakariņas un dzērieni 
pērkami uz vietas. Sarunājiet galdu ar 
draugiem. Rezervēšana obligāta, zva-
not Rūdim Dancim 0412 637 427, vai 
rudis@bigpond.
Trešdien, 19. nov., plkst. 10.30 iz-
braukšana no ALB nama LAIMAS 
grupas pusdienām Sellicks Beach Vic-
tory Hotel. Cenas sākot no $18. Pie-
teikties LAIMAS birojā līdz 14. nov.
Ceturtdien, 20. nov., plkst. 11.00 
LAIMAS aprūpētāju grupa izbrauks 
no ALB nama uz TAFE Regency 
Park, kur baudīs trīs kursu ēdienu par 
$15. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
17. nov.
Sestdien, 22. nov., plkst. 11.00 LAI-
MAS pavārmākas kurss ALB namā. 
Anita Hale demonstrēs savu piparkū-
ku recepti. Ieeja pret ziedojumiem, sā-
kot no $4. Pieteikties LAIMAS birojā 
līdz 14. nov.
Sestdien, 22. nov., plkst. 19.30 „The 
Adelaide Philharmonia Chorus“ (di-
riģents Aldis Sils) uz uzvedīs Hendeļa 
oratoriju Izraēlieši Ēģiptē Sv. Pēte-
ra katedrālē Ziemeļadelaidē. Biļetes 
$50/$25/$10.
Svētdien, 23. nov., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.

Svētdien, 30. nov., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 7. dec., plkst. 11.00 
2. Adventa svētvakara dievkalpojums 
ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 22. nov., plkst. 14.00 Latvi-
jas Valsts dibināšanas atceres akts Lat-
viešu namā BLB sarīkojumā. Latvijas 
viesa Māra Branča svētku runa. BLB 
koris Beverīna un citi priekšnesumi.
Svētdien, 23. nov., plkst. 14.30 Ja 
jums interesē satikt citus un dalīties 
zināšanās par latviešu valodu, tradī-
cijām, ēdienu, dziesmām, dejām un 
rotaļām, gaidīsim jūs Saules zaķa pul-
ciņā. Nodarbības notiks divās valodās 
bērniem (no 1 -91!). Nākamās reizēs 
gatavosimies Ziemsvētkiem un labprāt 
iesaistīsim jūs un izmantosim jūsu ie-
teikumus un mākas. Tuvāka informā-
cija: Inga Česle (0408 302 506), inga.
ceslis@gmail.com
Pirmdien, 1. dec., plkst. 11.00 Saule 
Ltd. pilnsapulce Latviešu namā.
Sestdien, 6. dec., plkst. 14.00 Dau-
gavas Vanagu pilnsapulce Latviešu 
namā.
Svētdien, 7. dec., plkst. 10.00 Svēt-
dienas rīts Dievam. Pārrunāsim Ko 
darīsim Adventes laikā? pie A. un 
M. Siksnām, 4 Marmindie St., Chapel 
Hill.
Svētdien, 7. dec., plkst. 12.30 Rok-
darbnieču kopas nodarbības Latviešu 
namā.
Svētdien, 7. dec., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvā-
ka informācija: Inga Česle (0408 302 
506), inga.ceslis@gmail.com
 

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 29. nov., plkst. 13.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu. Kalpos 
māc. Kolvins Makfersons.

Kanberā
Trešdien, 19. nov., plkst. 19.00 Lat-
vijas Valsts proklamēšanas 96 gadu 
atceres akts Immanuel baznīcas zālē, 
Lyons. Svētku runu teiks viesis no 
Latvijas, mākslas zinātnieks un kriti-
ķis Māris Brancis. Ieeja pret labprātī-
giem ziedojumiem.
Sestdien, 6. dec., plkst. 14.00 Sv. Pē-
tera baznīcas zālē Kanberas Latviešu 
biedrības 65 gadu darbošanās atcere 
un Dr. Tālava Jundža stāstījums Latvi-
jas drošība un aizsardzība pēc Krievi-
jas agresijas Ukrainā.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Svētdien, 23. nov., plkst. 16.00 Mel-
bourne Recital Centre Elisabeth Mur-
doch Hall 31 Sturt St Ineses Galantes 
koncerts. www.melbournerecital.com.
au/events/2014/inessa-galante-in- 
recital/
Piektdien, 28. nov., plkst. 19.00 kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 29. nov., plkst. 10.00 Mel-
burnas Latviešu vidusskolas gada 
noslēguma akts.
Sestdien, 29. nov., plkst. 16.00 kora 
Daina 30 gadu jubilejas koncerts Lie-
tuviešu namā, 44 Errol St., North Mel-
bourne. Varēs dzirdēt skaistu dziedā-
šanu, dažādu instrumentu mūzikas 
skaņas, vairākas solo partijas, kā arī 
baudīt mūsu ciemiņa The  Lost Clog 
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
20. novembris
Anda, Andīna
1891. filozofs Pauls Jurevičs.
1904. tautsaimnieks, vēsturnieks Ed-
gars Dunsdorfs.
1924. dib. studentu korp. Imeria.

21. novembris
Zeltīte, Andis
Starptautiskā televīzijas diena
1919. Latvijas brīvības cīņas: Latvijas 
armija atbrīvoja Jelgavu no bermontie-
šiem.
2004. Ukrainas prezidenta vēlēšanu 
pēdējā kārta: Viktors Janukovičs tika 
atzīts par uzvarētāju; sakarā ar vēlē-
šanu laikā novērotajiem pārkāpumiem 
Kijevā sākās iedzīvotāju protesti; pēc 
12 dienām vēlēšanu rezultāti tika atzīti 

par nederīgiem un tika noteiktas jau-
nas vēlēšanas.
2013. sabrūkot jumtam Maxima vei-
kala ēkai Rīgā, Zolitūdē, bojā gāja 54 
cilvēki, vairāki desmiti ievainoti. Šis 
notikums tika atzīts par visu laiku 
lielāko traģēdiju atjaunotās Latvijas 
vēsturē.

22. novembris
Aldis, Aldris, Alfons
1878. politiķis, žurnālists, Liepājas 
pilsētas galva Ansis Buševics.

23. novembris
Zigrīda, Zigfrīda, Zigfrīds
Mirušo piemiņas diena (2014.)
1864. Atvērta Ainažu jūras skola.
1889. Sanfrancisko sāk darboties pir-

mie mūzikas automāti.
1889. kritiķis un literatūras vēstur-
nieks Alfrēds Goba.

24. novembris
Velta, Velda
1944. Latv. ev. lut. Baznīcas Virsval-
des 1. sēde ārpus Latvijas (Zālfeldā).

25. novembris
Katrīna, Katrīne, Kadrija, Kate, Trīne
Katrīnas diena
1569. Kurzemes hercogs Frīdrihs Ket-
lers (Friedrich Kettler). 

26. novembris
Konrāds, Sebastians
1905. ALT aktrise, režisore Lūcija 
Kalniņa.  ■
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sniegumu. Pēc koncerta visi mīļi gai-
dīti uzkavēties kopā ar koristiem uz 
glāzi vīna.
Svētdien, 30. nov., plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanadžu sanāksme (seko pus-
dienas ar partneriem un viesiem) DV 
mītnē.
Sestdien, 6. dec., plkst. 10.00 Dau-
gavas skolas 8. klases izlaiduma akts 
Latviešu namā.
Sestdien, 6. dec., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē (tikai ar ie-
priekšēju pieteikšanos).
Svētdien, 7. dec., plkst. 14.05 Lat-
viešu namā Kino klubiņš izrādīs Jura 
Poškusa 2011. gada spēlfilmu Kolka 
Cool. Angļu valodas subtitri. Vecu-
ma ierobežojums: +16. Otrā filma 
plkst. 15.55 – Vara Brasla un Gunāra 
Cilinska 1976. gada spēlfilma Ezera 
sonāte. Angļu valodas subtitri. Kafej-
nīca atvērta no plkst. 13.00
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Otrdien, 18. nov., plkst. 19.00 Latvi-
jas Valsts svētku dievkalpojums.
Svētdien, 23. nov., Mūžības svēt-
diena / kapu svētki Fawkner kapsētā: 
Plkst. 10.00 Grosbacha kapos; plkst. 
11.00 Buģa kapos; plkst.  12.00  Ko-
ciņa kapos.
Svētdien, 30. nov., plkst. 10.00 
1. Adventa svētdienas dievkalpojums.
Svētdien, 7. dec., plkst. 10.00 Adventa 
2. svētdienas dievkalpojums.
Svētdien, 7. dec., plkst. 14.00 Adventa 
2. svētdienas dievkalpojums Latviešu 
ciemā.

Pertā
Otrdien, 18. nov., plkst. 7.00 karoga 
uzvilkšana Latviešu centrā.
Otrdien, 18. nov., plkst. 18.00 karoga 
nolaišana un Valsts svētku akts Lat-
viešu centrā.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 7. dec., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.

Sidnejā
Otrdien, 18. nov., plkst. 19.00 Latvi-
jas valsts 95 gadu dibināšanas atceres 
akts Latviešu namā. Svētku runu teiks 
Latvijas mākslas vēsturnieks Māris 
Brancis. Aktu kuplinās Sidnejas Lat-
viešu vīru koris.
Ceturtdien, 20. nov., plkst. 19.00 Sid-
nejas kino klubs Latviešu namā izrā-
dīs režisoru Ivara Zviedra un Ineses 
Kļavas 2012. g. dokumentālo filmu 
Dokumentālists. Latviešu valodā bez 
subtitriem. Ziedojumi, sākot ar $10. 
Visa peļņa AL 55. Kultūras dienām.
Trešdien, 26. nov., plkst. 19.30 Angel 
Place Recital Hall – Ineses Galantes 
koncerts. https://tickets.cityrecitalhall.
com/single/psDetail.aspx?psn=2514
 

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 23. nov., plkst. 10.00 Miru-
šo piemiņas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
Svētdien, 30. nov., plkst. 10.00 
1. Adventes svētdiena. Garīgais kon-
certs.
Svētdien, 7. dec., plkst. 10.00 
2. Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 23. nov., plkst. 10.00 Ka-
pusvētki Rukvudā, latviešu nodalīju-
mā, Mirušo piemiņas diena.
Svētdien, 30. nov., plkst. 9.30 I Adven-
tes dievkalpojums.

Zelta piekrastē
Otrdien, 18. nov., plkst. 12.00 Latvi-
jas Valsts svētku svinēšana pie Anetes, 
9 White Ash Rd, Bonogin. Groziņi.
Ceturtdien, 20. nov., plkst. 16.30 
MAGIC grāmatas My Story – A Col-
lection of Stories from McPherson 
Seniors Robina bibliotēkas Meeting 
Room. Projekta vadītāja Elga Ķēniņa. 
Grāmatā publicēti ABFS biedru Joan 
Songaila, Al Kalniņa, Aldona Milose-
viča, Andy Liepas, Kristapa Zariņa, 
Gustava Gebelsa stāsti.
Ceturtdien, 4. dec., plkst. 13.00 
kārtējā baltiešu mēneša tikšanās un 
gadskārtējā pilnsapulce Broadbeach 
Library, 61 Sunshine Boulevard, Mer-
maid Waters (iepretim Pacific Fair ie-
pirkšanās centram). Ieejot bibliotēkā, 
sekot norādījumam uz Meeting Room 
A.
Svētdien, 7. dec., plkst. 13.00 baltiešu 
mini-koncerts Robina bibliotekas Me-
eting Room (UBD Map 43, 20 K). Mū-
zika un jautrība. Telpas ir mūsu rīcībā-
no plkst. 12.15, tāpēc ierodaties agri, 
lai palīdzētu telpas sagatavot. Groziņi. 
Visi laipni aicināti!

Zviedrijā
Otrdien, 18. nov., plkst. 17.30 Valsts 
svētku dievkalpojums Ādolfa Fredrika 
baznīcā (Adolf Fredriks kyrka), Hol-
ländargatan 14 (tuvākā metro stacija 
Hötorget). Piedalās Stokholmas Lat-
viešu koris un Stokholmas Latviešu 
skolas audzēkņi.
Sestdien, 22. nov., plkst. 17.00 Valsts 
svētku svinības Gēteborgā – Allegår-
den. Geteborgas koklētāju ansamblis 
sagaidīs viesus. Svētku uzrunu teiks 
Zviedrijas latviešu apvienības/ZLA 
priekšsēdis Juris Rozītis. Iemalkosim 
šampanieti pirms dosimies pie svētku 
galda. Varēs iegādāties dzērienus. Mū-
ziķi/aktieri no Liepājas teātra, Nor-
munds Kalniņš un Viktors Ellers, iz-
klaidēs mūs ar mūziku un dziesmām. 
Vakara gaitā Valda Drulle ar bērnu 
grupiņu dziedās dziesmiņas. Būs lote-
rija ar jaukām balvām no Latvijas. Ie-
ejas maksa: 180kr; 150kr, iemaksājot 

PlusGiro 153184-7 līdz 19/11. Bērniem 
bezmaksas. Ievērojiet! Iemaksājot 
PlusGiro kontā, lūgums norādīt biļetes 
īpašnieka vārdu un uzvārdu. Iemak-
sāto naudu neatmaksā. Laipni lūgti / 
LAG valde.
Sestdien, 22. nov., plkst. 17.00 Valsts 
svētku sarīkojums Ālvīkas kultūras 
namā (Alviks medborgarhus), Brom-
masalen, Gustavslundsvägen 168 A, 
Bromma. (Tuvākā metro stacija Al-
vik). Uzruna: Latvijas vēstnieks 
Zviedrijā Gints Jegermanis. Svētku 
runa: dzejniece un dramaturģe Māra 
Zālīte. Koncerts: Kaspars Gulbis – 
akordeons; tautas deju kopa Zibenītis. 
Šī gada valsts svētku ieejas maksa būs 
150 kronas no pieaugušas personas, 
studentiem un pensionāriem – 100 
kronas, bērniem ieeja par brīvu. Kā 
vienmēr, pasniegs glāzi šampanieša 
ar pīrāgiem. Ja vēlaties, jums tiek dota 
iespēja priekšlaicīgi iemaksāt dalības 
maksu pasta tekošā rēķina kontā ar 
numuru (Plusgiro) 694456-5 (Lettis-
ka nationaldagskommitten). Svarīgi 
uzdot maksātāja (-u) vārdu (-s). Pēc 
svinīgā akta paredzēts saviesīgs va-
kars, par kura norisi šogad visu atbil-
dību uzņēmušies Stokholmas tautas 
deju dejotāji, Zibenītis. Būs iespēja par 
pašizmaksu iegādāties siltu maltīti un 
atspirdzinājumus. Visi vakara maksā-
jumi tikai skaidrā naudā! Visi laipni 
lūgti!

Latvijā
Otrdien, 18. nov., plkst. 9.00 Ekume-
niskais dievkalpojums Rīgas Doma 
baznīcā.
Otrdien, 18. nov., plkst. 10.30 ziedu 
nolikšanas ceremonija pie Brīvības 
pieminekļa.
Otrdien, 18. nov., plkst. 12.00 Rīgas 
Kongresu namā koncerts TREJAS 
GUNIS ATMODAI. Piedalās Vidze-
mes kamerorķestris, Latvijas Kultūras 
akadēmijas jauktais koris Sōla, diri-
ģenti Andris Veismanis un Kaspars 
Ādamsons, solisti Zane Dombrovska, 
Jolanta Strikaite, Viesturs Jansons, 
Daumants Kalniņš. Koncertu vada 
Andris Keišs. Scenogrāfs Reinis 
Suhanovs, scenārija autors Pauls Ban-
kovskis, aranžētājs Emīls Zilberts. Ie-
lūgumi no 10. novembra darba dienās 
no 10.00 līdz 19.00 saņemami Rīgas 
Kongresu nama vestibilā.
Otrdien, 18. nov., plkst. 12.00 Rīgas 
Latviešu biedrības Baltajā zālē kon-
certs SPĒKA VĀRDI LATVIJAI. Pie-
dalās folkloras kopas Grodi, Garata-
ka, Ceidari Vilkači, Latvijas folkloras 
biedrības dalībnieki, latgaliešu dzej-
nieks Raibīs. Ieeja bez maksas.
Otrdien, 18. nov., plkst. 13.00 NA-
CIONĀLO BRUŅOTO  SPĒKU UN 
IEKŠLIETU MINISTRIJAS VIENĪ-
BU MILITĀRĀ  PARĀDE 11. no-
vembra krastmalā.
Otrdien, 18. nov., plkst. 14.00 Kultū-
ras un atpūtas centrā Imanta koncerts 
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Sarīkojumi
Turpinājums no 14. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 17. novembrī.
€1 = 1,43120 AUD
€1 = 0,79890 GBP

€1 = 1,57750 NZD
€1 = 1,24960 USD

ES STĀVU DZIESMAS VIDŪ. Pieda-
lās solisti Zigfrīds Muktupāvels, Ieva 
Sutugova, apvienotais jauktais koris, 
instrumentālā grupa, diriģents Edgars 
Vītols. Ieeja bez maksas.
Otrdien, 18. nov., plkst. 14.00 Gul-
benes Kultūras centrā Bellaccord or-
ķestris un aktieris Juris Jope Valsts 
svētkos apmeklēt aizraujošu koncer-
tizrādi Mariss Vētra. Rīga toreiz. Kon-
certā skanēs divdesmito un trīsdesmi-
to gadu izcilākā latviešu un pasaules 
vieglā mūzika. Slaveni valši, fokstroti, 
tango. Un stāsti – īsti, kā toreiz.
Otrdien, 18. nov., plkst. 15.00 Rīgas 
Sv. Pētera baznīcā SVĒTKU KON-
CERTS sadarbībā ar Lietuvas Repub-
likas vēstniecību Latvijā. Piedalās 
Čurļoņa stīgu kvartets, solistes Asta 
Krikščūnaite un  Monta Martinsone, 
pie klavierēm Audrone Kiseļūte. Ieeja 
bez maksas.
Otrdien, 18. nov., plkst. 16.00 Rīgas 
evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Anglikāņu baznīcā.
Otrdien, 18. nov., plkst. 16.00 Rīgas 
Latviešu biedrības Lielajā zālē Lat-
vijas vīru koru dižkoncerts RĪGA 
DIMD, LATVIJA DZIED. Piedalās 
Valda Zālīša pamatskolas zēnu koris 
(diriģente Inguna Osmane), RLB Ka-
merkoris Unigunde (diriģents Edgars 
Račevskis), vīru kori Latvis (diriģents 
Edgars Račevskis), Absolventi (diri-
ģents Edgars Vītols), Iustus (diriģente 
Māra Batraga), LU prezidija Konven-
ta vīru koris (diriģents Arnis Paurs), 
Latvijas Meža darbinieku vīru koris 
Silvicola (diriģents Aivars Opincāns), 
Brocēni (diriģente Iveta Logina), 
Amatas novada vīru koris Cēsis (di-
riģente Marika Slotina-Brante), Talsu 
novada vīru koris Dziedonis (diriģen-
te Zane Venžega), Valmieras kultūras 
centra vīru koris Imanta (diriģente Ilze 
Krūmiņa), Ķekava (diriģents Arvīds 
Platpers), Jelgavas novada vīru koris 
Ozols (diriģents Guntis Galiņš), Aiz-
kraukles novada vīru koris Staburags 
(diriģente Māra Batraga), Ventspils 
kultūras centra vīru koris (diriģente 
Lorija Cinkuss). Koncerta mākslinie-
ciskais vadītājs un diriģents Edgars 
Račevskis, solists Andris Ludvigs un 
Dana Bramane, klavieru pavadījums 
Ilze Ozoliņa un Mārtiņš Zilberts. RLB 
priekšsēdētāja Gunta Gailīša un LZA 
Prezidenta Ojāra Spārīša svētku uzru-
na. Ieeja bez maksas.
Otrdien, 18. nov., plkst. 16.00 Mazajā 
ģilde Rīgā koncerts ...MŪŽAM DZĪ-
VOT… Piedalās jauniešu koris Balsis 
(diriģents Ints Teterovskis), Jasmīnas 
koris (diriģente Agita Ikauniece), ins-
trumentālais ansamblis. Ielūgumi no 
10. novembra darba dienās no 10.00 
līdz 18.00 saņemami Mazajā ģildē.
Otrdien, 18. nov., plkst. 17.00 Rīgas 
Kultūras centrā Iļģuciems. Koncerts 
ES GRIBU DZĪVOT TĒVU ZEMĒ. 
Piedalās brāļi – Āris un Saulceris Zie-

meļi. Ielūgumi no 10. novembra darba 
dienās no 10.00 līdz 18.00 saņemami 
Kultūras centrā Iļģuciems pie dežu-
ranta.
Otrdien, 18. nov., plkst. 17.00 Kul-
tūras pils Ziemeļblāzma Lielajā zālē 
koncerts SKAN SIRDĪ LATVIJA. 
Piedalās Liepājas Simfoniskais orķes-
tris, solisti Elīna Šimkus, Ilze Zariņa, 
diriģents Atvars Lakstīgala. Koncertu 
vada aktieris Aigars Apinis. Ieeja bez 
maksas.
Otrdien, 18. nov., plkst. 17.00 Nacio-
nālās apvienības rīkots svētku kon-
certs pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa 
Rīgā (Kr. Valdemāra ielas un Raiņa 
bulvāra krustojumā).
Otrdien, 18. nov., plkst. 18.00 Nacio-
nālās apvienības rīkots lāpu gājiens. 
Sākums pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa 
Rīgā (Kr. Valdemāra ielas un Raiņa 
bulvāra krustojumā), noslēgums pie 
Brīvības pieminekļa.
Otrdien, 18. nov., plkst. 18.00 Lielajā 
ģildē koncerts VELTĪJUMS. Piedalās 
Rīgas mūzikas skolu apvienotais sim-
foniskais orķestris, diriģents Kaspars 
Ādamsons. Programmā Ērika Ešen-
valda, Valta Pūces, Imanta Kalniņa un 
Andreja Jurjāna skaņdarbi. Ielūgumi 
no 10. novembra saņemami Lielās ģil-
des kasēs.
Otrdien, 18. nov., plkst. 18.00 Limba-
žu Kultūras namā koncertizrāde Ma-
riss Vētra. Rīga toreiz. Koncertā ska-
nēs divdesmito un trīsdesmito gadu 
izcilākā latviešu un pasaules vieglā 
mūzika. Slaveni valši, fokstroti, tango. 
Un stāsti – īsti, kā toreiz.
Otrdien, 18. nov., plkst. 19.00 Rīgas 
Sv. Pētera baznīcā Vokālās grupas 
Latvian Voices koncerts RŪTOJ… Ie-
eja bez maksas.
Otrdien, 18. nov., plkst. 19.30 Sv. Pes-
tītāja Anglikāņu baznīcā koncerts 
MŪSU DZIESMAS LATVIJAI. Pie-
dalās Jauniešu kamerkoris Vecrīga (di-
riģents Normunds Ķirsis), jauktais ko-
ris Rīdzene (diriģents Vitolds Rijnieks), 
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas sko-
las  meiteņu koris Vivace (diriģente 
Andra Fenhane) un ērģelniece Iveta 
Pelše, Latvijas izdevniecību jauktais 
koris Burtnieks, mākslinieciskais va-
dītājs Egils Lipšāns. Ieeja bez maksas.
Otrdien, 18. nov., plkst. 19.30 pie 
Brīvības pieminekļa SVINĪGAIS  PA-
SĀKUMS PAR GODU LATVIJAS 
REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS 
96. GADADIENAI. Piedalās Profesio-
nālais pūtēju orķestris Rīga, jauniešu 
koris Balsis, Ieva Parša (mecosoprāns), 
diriģenti Mārtiņš Ozoliņš, Agita Ikau-
niece un Ints Teterovskis. Plkst. 20.00  
Latvijas Valsts prezidenta Andra Bēr-
ziņa svētku uzruna.
Otrdien, 18. nov., plkst. 21.00 11. 
novembra krastmalā dziedāsim kopā 
Latvijas himnu DIEVS, SVĒTĪ LAT-
VIJU! SVĒTKU UGUŅOŠANA.
Trešdien, 19. nov., plkst. 18.00 Ap-
gāds Mansards ar Valsts kultūrkapitā-
la fonda atbalstu sarūpējis dāvanu la-
sītājiem – literatūrā un grāmatniecībā 

balstītu filmu programmu līdz pat pa-
vasarim grāmatu un kultūrpreču mājā 
NicePlace Mansards Krišjāņa Barona 
ielā 21a (māja pagalmā). Atklāšanas 
seansā izrādīs režisora Dāvja Sīma-
ņa intelektuāli poētisko dokumentālo 
filmu Pēdējā tempļa hronikas (2012) 
par laiku, kad Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas jaunā ēka vēl tikai tapa un 
daudziem vēl nebija pārliecības, ka tā 
patiešām tiks uzcelta. Seansu ievadīs 
filmu programmas idejas autore, ap-
gāda Mansards izdotā žurnāla Kino 
Raksti redaktore Kristīne Matīsa un 
apgāda Mansards dibinātājs Jānis 
Oga.  Ieeja bez maksas.
Līdz 23. nov., Rīgas vēstures un kuģ-
niecības muzejā apskatāma leģendārā 
un unikālā Latvijas valsts vēstures 
relikvija – Viļa Rīdzenieka lielformā-
ta kolorētā oriģinālfotogrāfija Latvi-
jas valsts pasludināšana 1918. gada 
18. novembrī – vienīgā vizuālā liecība, 
kurā iemūžināts Latvijas Republikas 
proklamēšanas brīdis. Skolēnu audi-
torijai Latvijas valsts svētku periodā 
muzejs piedāvā tematiskas ekskursijas 
Latvijas valsts sākotne.
Pirmdien, 24. nov., plkst. 19.00 Vai-
ņodes Kultūras namā koncertizrāde 
Mariss Vētra. Rīga toreiz. Koncer-
tā skanēs divdesmito un trīsdesmito 
gadu izcilākā latviešu un pasaules 
vieglā mūzika. Slaveni valši, fokstroti, 
tango. Un stāsti – īsti, kā toreiz.
Trešdien, 26. nov., plkst. 18.00 Ap-
gāda Mansards filmu programma. 
Seansu grāmatu un kultūrpreču mājā 
NicePlace Mansards Krišjāņa Baro-
na ielā 21a (māja pagalmā) ievada li-
teratūrzinātnieks Raimonds Briedis, 
uz ekrāna padomjlaiku un mūsdienu 
hipsteri – komponists Marģeris Zariņš 
(Aivara Freimaņa dokumentālajā spē-
lē Hepenings ar M.Z. (1987), dzejnieks 
Imants Ziedonis (Laimas Žurginas 
Portrets locījumos (1979) un rakstnie-
ka Māra Bērziņa literārais personāžs 
Gūtenmorgens režisores Elīnas Eih-
manes īsfilmās. Ieeja bez maksas.
Sestdien, 6. dec., plkst. 18.00 Siguldā, 
koncertzālē Baltais flīģelis koncertiz-
rāde Mariss Vētra. Rīga toreiz. Kon-
certā skanēs divdesmito un trīsdesmi-
to gadu izcilākā latviešu un pasaules 
vieglā mūzika. Slaveni valši, fokstroti, 
tango. Un stāsti – īsti, kā toreiz.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.

Vieta Jūsu reklāmai.

Cena $6 par 1 cm vienā slejā. 
Minimums $10. Tieši šis laukumiņš 

izmaksās tikai $15.


