
Ceturtdien, 6. ok-
tobrī, Rīgā, viesnīcas 
Radi un Draugi konfe-
renču zālē iesākās Pa-
saules Brīvo latviešu 
apvienības (PBLA) val-
des darba sēde, kas seko 

dienu iepriekš notikušajai svinīgajai 
valdes sēdes atklāšanai un PBLA 60 
darbības gadiem veltītai konferencei.

PBLA valdes sēdes fokusā PBLA 
dalīborganizāciju darbība savās mītnes 
zemēs, PBLA sadarbība ar Latvijas val-
dību, Latvijas diasporas iesaiste Latvi-
jas tautsaimniecībā, Krievijas izvērstā 
propaganda un dezinformācijas kam-
paņa, kā arī Latvijas diasporas iesaiste 
Latvijas valsts Simtgades atzīmēšanā.

Atzīmējot PBLA 60. darbības 
gadskārtu, PBLA sadarbībā ar Latvijas 
Zinātņu akadēmiju 5. oktobrī rīkoja 
konferenci, kuras uzmanības lokā bija 
PBLA ieguldījums Latvijas neatkarības 
atjaunošanā un tās izaugsmes veicinā-

šanā atjaunotās neatkarības periodā. 
Konferencē ar priekšlasījumiem pieda-
lījās PBLA kādreizējie priekšsēži Uldis 
Grava, Oļģerts Pavlovksis un Vaira Pa-
egle, Latvijas Brīvības fonda pārvaldes 
priekšsēdis Jānis Lucs, Latvijas Tautas 
frontes priekšsēdētājs Dainis Īvāns, vēs-
turnieki Andrejs Plakans, Ainārs Lerhis 
un Kristīne Beķere, kā PBLA priekšsē-
dis un dalīborganizāciju vadītāji.

Konferencē piedalījās arī sociologs 
un SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš, kurš 
prezentēja sabiedriskās domas aptau-
jas datus par PBLA darbības novēr-
tējumu Latvijas sabiedrībā un par lat-
viešu diasporas ieguldījumu Latvijas 
tautsaimniecībā.

Kā to liecina šī gada aprīlī veikts 
SKDS pētījums, 86% Latvijas iedzīvo-
tāju piekrita apgalvojumam, ka PBLA 
mūsdienās spēlē nozīmīgu lomu, vie-
nojot latviešus ārpus Latvijas. 76,3% 

PBLA valdes darba sēde
Atzīmē PBLA darbības 60. gadskārtu
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Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) valde un viesi gadskārtējās valdes sēdes atklāšanā 2016. gada 5. oktobrī 
Rīgas Mazās Ģildes Lielajā zālē. Pirmajā rindā no kreisās: PBLA ģenerālsekretāre Ilze Garoza, Amerikas Latviešu ap-
vienības (ALA) pārstāve Taira Zoldnere, ALA pārstāve un ALA Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe, kultūras ministre 
Dace Melbārde, Krievijas Latviešu kongresa priekšsēde Lauma Vlasova, PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis, Ministru 
prezidents Māris Kučinskis, PBLA valdes priekšsēža vietniece un Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) 
priekšsēde Kristīne Saulīte, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, Eiropas 
Latviešu apvienības (ELA) pārstāve un Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā priekšsēde Lilija Zobens un ELA 
pārstāve un Zviedrijas Latviešu apvienības valdes locekle Ilze Šakare.
Otrajā rindā no kreisās: līdzšinējā PBLA Izglītības padomes (IP) izpilddirektore Anta Spunde, PBLA IP locekle Daina 
Grosa, PBLA IP izpilddirektore Aira Priedīte, PBLA Kultūras fonda priekšsēdis Juris Ķeniņš, Dienvidamerikas un 
Karību latviešu apvienības priekšsēde Renāte de Karvaļo-Albrehta, Rīgas Sv. Jāņa draudzes mācītājs Juris Zariņš, 
PBLA IP loceklis Māris Pūlis, Latviešu Nacionālās apvienības Kanādā (LNAK) pārstāvis Mārtiņš Sausiņš, LAAJ pār-
stāvis Dāvids Dārziņš, Latvijas Brīvības fonda pārvaldes priekšsēdis Jānis Lucs, ELA priekšsēdis Kristaps Grasis, 
LNAK priekšsēdis Andris Ķesteris, PBLA pārstāvniecības vadītājs Latvijā Jānis Andersons, ALA priekšsēdis Pēteris 
Blumbergs, LAAJ pārstāvis Pēteris Strazds, PBLA kasieris Jānis Grāmatiņš, LNAK pārstāvis Alberts Upeslācis, ALA 
ģenerālsekretārs Raits Eglītis un ALA pārstāve un ALA Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere.
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4. oktobrī Ārlietu 
ministrijā norisinājās 
darba grupas diaspo-
ras politikas jautājumos 
sēde, kurā diasporas or-

ganizācijas un sadarbības partnerus 
iepazīstināja ar Kultūras ministrijas 
(KM) sagatavoto prezentāciju par 
konceptuālo ziņojumu Par priekšliku-
miem par valsts politikas sabiedrības 
integrācijas jomā finansējuma pār-
valdības modeļa maiņu, virzoties uz 
vienotu un koordinētu valsts politikas 
īstenošanu sabiedrības integrācijas 
jomā. Sēdi vadīja Ārlietu ministrijas 
speciālo uzdevumu vēstnieks diaspo-
ras jautājumos Atis Sjanīts.

Atzīmējot viedokļu dažādību par 
KM konceptuālo ziņojumu, vēstnieks 
aicināja turpināt diskusijas par piedā-
vāto koncepciju un diasporas politi-
kas nākotni kopumā. Sēdes dalībnieki 
aktīvā diskusijā uzsvēra, ka diasporas 
politika ir sabiedrības integrācijas po-
litikas būtiska sastāvdaļa, un tai jābūt 
pārstāvētai un koordinētai augstā lī-
menī.

KM sagatavotais konceptuālais 
ziņojums balstās uz politikas plānoša-
nas dokumentiem un zvērinātu advo-
kātu biroja COBALT 2016. gadā veik-
to padziļināta tiesisko aktu juridisko 
ekspertīzi Sabiedrības integrācijas 
politikas organizatoriskā un tiesiskā 
ietvara pilnveides iespējas. Ziņojums 
paredz sabiedrības integrācijas jomas 
pārvaldības pilnveidošanu, piedāvājot 
vairākus politikas koordinācijas mo-
deļus.

Sēdē tika sniegta arī informācija 
par Latvijas simtgades komunikācijas 
jautājumiem un informatīvo ziņojumu 
Par Latvijas valsts simtgades svinību 
pasākumu plānu 2017.-2021.g. Ārlietu 
ministrijas, Latvijas institūta un Lat-
vijas valsts simtgades biroja pārstāvji 
iepazīstināja sēdes dalībniekus ar ak-
tualitātēm un simtgades pasākumiem 

plānoto finansējumu, kā arī paredza-
mo Latvijas diplomātisko un konsulā-
ro pārstāvniecību sadarbību ar diaspo-
ras organizācijām.

Darba grupas sēdē piedalījās 
Pasaules Brīvo latviešu apvienības 
pārstāvniecības valdes priekšsēdis 
J. Kukainis, Eiropas Latviešu ap-
vienības priekšsēdētājs K. Grasis, 
Amerikas Latviešu apvienības priekš-
sēdis P. Blumbergs, Latviešu Nacio-
nālās apvienības Kanādā priekšsēdis 
A. Ķesteris un Dienvidamerikas un 
Karību Latviešu apvienības priekš-
sēde R. Albrehta, kā arī pārstāvji no 
Kultūras, Izglītības un zinātnes, Eko-
nomikas ministrijām, Latvijas Inves-
tīciju un attīstības aģentūras, Latviešu 
valodas aģentūras, Rīgas domes, Sa-
biedrības integrācijas fonda, Latvijas 
Universitātes Diasporas un migrācijas 
pētījumu centra, Latvijas Nacionālā 
kultūras centra, Valsts izglītības sa-
tura centra, Latvijas valsts simtgades 
biroja un Latvijas Institūta.

5. oktobrī ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs piedalījās Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības (PBLA) 60 gadu 
jubilejas valdes sēdē un konferences at-
klāšanā. Sveicot PBLA, ārlietu ministrs 
klātesošajiem pateicās par Latvijas ne-
atkarības atgūšanu un stiprināšanu, kā 
arī latvisko tradīciju saglabāšanu trim-
dā. „Pateicos Pasaules Brīvo latviešu 
apvienībai par saiknes stiprināšanu ar 
mūsu diasporu šajā globalizētajā pa-
saulē. Arī šodien nekas nav beidzies, 
jo mūsu valsts neatkarība un drošība 
nav pašsaprotama – pie tā mums vi-
siem kopā ir jāstrādā katru dienu. No-
tikumi Austrumukrainā, Lielbritānijas 
izstāšanās process no Eiropas Savie-
nības, migrācijas izaicinājumi, gaidā-
mās vēlēšanas ASV un citviet Eiropā 
2017. gadā rada nepieciešamību kopī-
giem spēkiem aizstāvēt Latvijas intere-
ses pasaulē. Tādēļ aicinu arī turpmāk 
Pasaules Brīvo latviešu apvienībai ak-
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Daugavas Vanagu 
organizācija dzima pēc 
Otrā pasaules kara, kurā 
latviešu leģionāri cīnī-
jās, lai pasargātu savu 
zemi no komunisma. 
Daudzi no tiem bija jau-
ni puiši, knapi divdesmit 

gadus pārsnieguši. Austrālijā pēc pāris 
gadu desmitiem ļoti nozīmīga un kon-
troversiāla bija Austrālijas līdzdalība 
Vjetnamas karā, kura iedvesmā radās 
dziesma I was only nineteen (Man bija 
tikai deviņpadsmit), par austrāliešu 
jaunekļa pieredzi šai Āzijas karā pret – 

komunismu. Šo dziesmu, un daudzas 
citas, angliski un latviski, dzirdējām 
Viļņa Jankovska izpildījumā, krodzi-
ņa vakarā Adelaidē.

Vakariņas piektdien, 7. oktobrī, 
gatavoja šefs David Giles ar palīdzi 
Māru īKīnu (Keen), un par tautas slāp-
ju remdēšanu rūpējās kluba saimnieks 
Juris Jaudzems. Viss bija: ēdiens, dzē-
riens, talantīga izklaide, trūka tikai – 
publikas! Diemžēl daudzi sagatavotie 
galdiņi palika tukši. Grūti saprast, jo 
pēc Adelaides lielām vētrām un lieta-
vām, šī bija jauka diena un vakars, kad 
tiešām varētu papriecāties kopā ar tau-

tiešiem izklaides vakarā. Tie daži des-
miti, kas atnāca, dzirdēja kvalitatīvu 
izklaides mūziku dažādos stilos, divās 
valodās, un baudīja gardas vakariņas 
un plašu dzērienu izvēli par ļoti drau-
dzīgām cenām.

Liels paldies pienākas vakara rī-
kotājam Andrim Jaudzemam par gau-
mīgi iekārtoto zāli un vakara norises 
sakārtošanu. Paldies arī tiem, kas sa-
rīkojumu apmeklēja. Zaudētāji bija tie, 
kuri neieradās uz šo vērtīgo izklaides 
vakaru DV namā.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Darba grupa diasporas politikas jautājumos
Sēde Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā

tīvi piedalīties un aizstāvēt Latvijas po-
litiskās un ekonomiskās intereses visā 
pasaulē,” pauda E. Rinkēvičs.

Šodien Ārlietu ministrija parakstī-
ja arī līgumu ar PBLA par finansējuma 
piešķiršanu 42 660 eiro apmērā, lai 
nodrošinātu Pasaules Latviešu ekono-
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ganizācijas Baltijas Mel-
nās jūras alianse – NVO, 
kas attīsta sadarbības 
projektus ar Eiropas 
Savienības partnerval-
stīm – valdes priekšsē-
dētāja, kā arī Normunda 
Naumaņa biedrības – 
NVO, kas piešķir gada 
balvu mākslas kritikā, 
valdes priekšsēdētāja. Viņa darbojas 
Ārlietu ministrijas darba grupā, kas 
risina diasporas politikas jautājumus.

Sarmītei Ēlertei ir žurnālistes un 
kino kritiķes izglītība, kā arī brīvklau-
sītājas statusā apgūti kursi Vīnes Diplo-
mātu akadēmijā. Viņai ir dēls Krišs un 
mazdēls Teodors. Sarmīte Ēlerte ir sa-
ņēmusi Triju Zvaigžņu kavaliera ordeni.
Valsts svētku svinības 
Austrālijā:
Svētdiena, 13. novembris, – Brisbane;
Trešdiena, 16. novembris, – Kanbera;
Piektdiena, 18. novembris – Sidneja;
Sestdiena, 19. novembris, – Melburna;
Trešdiena, 23. novembris, – Perta;
Svētdiena, 27. novembris. – Hobarta.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sa-
biedrības integrācijas fonds no valsts 
budžeta līdzekļiem.

Kristīne Saulīte
LAAJ priekšsēde

Laikrakstam „Latvietis“

2016. gada viešņa 
valsts svētkos Austrā-
lijā būs Sarmīte Eler-
te. Vēlamies laikraksta 
lasītājus mazliet tuvāk 
iepazīstināt ar šī gada 

runātāju, kā arī informēt par svētku 
datumiem Austrālijas latviešu centros.

Sarmīte Ēlerte šobrīd ir deputāte 
Rīgas domē un domes Vienotības frak-
cijas vadītāja. Viņa tika ievēlēta 10. Sa-
eimā un kļuva par Latvijas Republi-
kas kultūras ministri, bijusi Ministru 
prezidenta Valda Dombrovska ārštata 
padomniece. No 1990. gada Sarmīte 
Ēlerte bija Dienas galvenā redaktora 
vietniece, bet no 1992. – 2008. gadam 
Dienas galvenā redaktore. 1990. gadā 
viņa izveidoja un vadīja Augstākās Pa-
domes preses centru, bet pirms tam no 
1988. – 1990. gadam bija Latvijas Tau-
tas frontes informācijas centra vadītāja.

Sarmīte Ēlerte ir nevalstiskās or-

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Latvijas Tieslietu 

ministrija septembrī 
nāca klajā ar likumpro-
jektu: Sejas aizsegšanas 
ierobežojuma likums. 
Likuma būtība ir: „Pub-

liskā vietā ir aizliegts aizsegt seju, 
izņemot šā likuma 3. pantā noteiktos 
gadījumus.“ Seko publiskās vietas 
definīcija un septiņi izņēmumi – ga-
dījumi, kad sejas aizsegšana publiskās 
vietās ir atļauta.

Liekot malā jautājumus par ne-
precizitātēm likumprojekta patreizējā 
formulējumā, ļoti satraucoša ir funda-
mentāla neizpratne par islāmu.

Runāsim skaidru valodu – likuma 
mērķis var būt divējāds. Vai nu tas 
ir vajadzīgs tīri drošības apsvērumu 
dēļ, vai tas ir līdzeklis apspiest vienu 
mums svešu reliģiju – islāmu.

Preses konference, ko Tieslietu 
ministrija rīkoja, lai paziņotu šo li-
kumprojektu, liek domāt, ka otrais 
mērķis dažiem cilvēkiem ir svarīgā-
kais. Tur varēja dzirdēt gan patiesus 
apgalvojumus par islāmu, gan dažādas 
muļķības. Piemēram, – „Vispirms jau 
jāsaka, ka hidžābs ir vesela pakete, 
kuru cenšas ieviest tie, kas uzstāj uz 
modernā, politiskā islāma ieviešanu 
visā pasaulē. Vispirms hidžābs nozī-
mē, ka sieviete ir pakļauta vīram, ka 
vīram ir tiesības viņu sist“. Patiesība ir 
tāda, ka matu un seju aizklāšana ir no-
teikta, lai sargātu sievietes tikumību, 
jo citādi, tos neaizklājot, vīrieši tiks 
kārdināti un uzmāksies sievietei. Vīra 
tiesības izpildīt sievai miesas sodu ir 
neatkarīgas no hidžāba valkāšanas.

Sekas šādam likumam būtu ticī-
go sieviešu apspiešana, jo viņas ne-
drīkstētu iziet no mājas neaizsegtas. 
Tātad, tieši pretrunā ar likuma mērķi: 
„nodrošināt vienotas un harmoniskas 
sabiedrības pastāvēšanu, atvērtu sav-
starpējo sabiedrības locekļu saziņu un 
kopā dzīvošanu“.

Smieklīgs ir likuma anotācijā teik-
tais – „Persona, kura uzvilkusi burku, 
var turēt rokās, piemēram, nazi vai 
šaujamieroci, un blakus esošie cilvēki 
to vienkārši nevarēs pamanīt, un ne-
spēs apzināties, ka atrodas briesmās“. 
Nazi vai šaujamieroci taču neslēps aiz 
pretlikumīgā sejas aizsega, bet gan 
zem vēl arvien likumīgā apģērba.

Ļoti augstprātīga izklausās sprie-
delēšana par to, kas ir islāmā pieņemts 
vai nepieņemts. Tāpat kā kristīga ticī-
bā, pastāv atšķirīgi islāma novirzieni, 
kuri viens otru pat apvaino ķecerībā. 
Tāpēc tādi izteicieni, kā „Ne vairāk 
kā 7% musulmaņu sieviešu nēsā šos 
sejas aizsegus“ ir pilnīgi nevietā, jo, 
piemēram, Saūda Arābijā tikpat kā vi-
sas saūdietes aizklāj seju un pat aizklāj 
acis, jo pretējā gadījumā reliģiskā poli-
cija viņas fiziski pārmācīs.

Valsts svētku svinības Austrālijā
Viešņa valsts svētkos Austrālijā – Sarmīte Elerte

Sarmīte Ēlerte.FO
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mikas un inovāciju foruma pēctecību 
un 2016. gadā organizētu pirmo reģio-
nālo foruma pasākumu ārpus Latvijas: 
„Ar skatu uz Āzijas un Klusā okeāna 
reģionu,” kas norisināsies Melburnā, 
Austrālijā, 29. un 30. decembrī.

Par foruma norises vietu izvēlēta 
Austrālija, ņemot vērā 2015. gada fo-
ruma dalībnieku izrādīto interesi par 
Āzijas un Klusā okeāna reģiona tir-
gu, un Latviešu apvienības Austrālijā 
un Jaunzēlandē gatavību veicināt šī 
reģiona kopienas iesaisti savstarpē-
jo ekonomisko attiecību veicināšanā. 
27. septembrī valdība Ministru kabi-
neta sēdē atbalstīja Ārlietu ministrijas 
finansējuma piešķiršanu PBLA foru-
ma norisei 2016. gadā.

Ar Klusā okeāna un Āzijas reģionā 
dzīvojošo latviešu mērķtiecīgu iesais-
ti abu valstu ekonomisko sakaru vei-
cināšanā plānots ne vien popularizēt 

Latvijas biznesa iespējas šajā reģionā, 
bet arī veicināt diasporas resursa mo-
bilizēšanu Latvijas uzņēmējdarbības 
un eksporta atbalstam. Austrālijā mīt 
viena no pasaulē lielākajām latviešu 
kopienām. Pēc Austrālijas pēdējās tau-
tas skaitīšanas datiem 2011. gadā šajā 
valstī dzīvo aptuveni 20 000 cilvēku, 
kas uzrāda latvisku piederību.

Pasaules Latviešu ekonomikas un 
inovāciju forums ir Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības iniciatīva, kas at-
tīstīta sadarbībā ar Ārlietu ministriju. 
Tās mērķis ir stiprināt Latvijas eko-
nomisko izaugsmi, veicinot dažādās 
uzņēmējdarbības nozarēs Latvijā un 
pasaulē strādājošo profesionāļiem sa-
darbību, zināšanu pārnesi un finanšu 
kapitāla piesaisti Latvijai.

Pirmais šāds forums notika 
2013. gadā Rīgā, otrais – 2015. gadā 
Rīgā, pulcējot vairākus simtus augsta 
līmeņa uzņēmējus un dažādu nozaru 
speciālistus no vairāk nekā 25 valstīm.

LR Ārlietu ministrija

Darba grupa diasporas...
Turpinājums no 2. lpp.

Likums aizliegs klaunus – paš-
darbniekus (bet ne profesionālus klau-
nus). Interesanti, ka Amerikā un Aus-
trālijā pēdējā laikā parādījusies klaunu 
sērga – cilvēki, maskējušies kā ļauni 
klauni (ar aizsegtām sejām), uzbrūk 

bērniem un citiem.
Likuma apspriešanā vienkārši jā-

pieņem, ka dažu cilvēku reliģiskā brīvī-
ba tiks ierobežota, bet, ka drošības ap-
svērumu dēļ ir vajadzīgs šāds likums.
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Cienījamie latviešu mākslinieki!
Austrālijas Latviešu 56. Kultūras dienas 

aicina visus latviešu vizuālos māksliniekus 
piedalīties Kultūras dienu Mākslas, foto un 
multimediju izstādēs. Aicināti piedalīties ir 
visi Austrālijas latviešu mākslinieki, kā arī 
mākslinieki, kam ir saites ar Austrālijas lat-
viešiem.

Austrālijas Latviešu Kultūras dienas izstādi šogad rīko 
Rita Kauliņa kopā ar Anitu Hermani. Abas ir Melburnā pa-
zīstamas fotogrāfes un skolotājas. Šī gada maijā Rita Kauliņa 
aizbrauca uz Latviju īpaši, lai sameklētu un uzņemtu kon-
taktus ar Latvijas latviešu māksliniekiem un iesaistītu mūsu 
Kultūras dienas izstādē Melburnā. Pēc vairāku nedēļu sadar-
bības Rita Kauliņa paveica, lai Austrālijas Latviešu Kultū-
ras dienu izstādē būtu darbi no septiņām slavenām sieviešu 
māksliniecēm no Latvijas. Šis projekts arī iekļauj Austrālijas 
latviešu 56. Kultūras dienu tēmu Septiņu dienu gredzens.

Starp tām Latvijas māksliniecēm būs slavenās: Daina 
Dagnija, Ilze Avotiņa, Aija Baliņa, Baiba Rītere un vēl ci-
tas. Būs arī darbi no Latvijas Mākslinieku Savienības sa-
darbības ar vadītāju Igoru Dobiciņu, kā arī jauniešu darbi 
no Latvijas mākslas skolām: Jelgavas Mākslas skolas un 
Ādažu Brīvā Valdorfa skolas.

Patreiz Anita Hermane ir aizbraukusi uz Latviju, lai sa-
vāktu palikušos mākslas darbus izstādei.

Austrālijas Latviešu 56. Kultūras dienas mākslas izstāde 
notiks Bright Space Gallery pirmā stāvā, St Kildā, Melburnā. 
Šī izstāžu zāle atrodas ļoti tuvu Melburnas Latviešu namam, 
kā arī citām Kultūras dienu notikumu vietām. Bright Space 
izstāžu zāle ir skaista un liela ar dabīgi apgaismotām ista-

bām. Bright Spa-
ce Gallery ir bieži 
izstāda slaveno un 
neseno Austrāli-
jas mākslinieku 
darbus.
Vispārīgā 
informācija 

Izstāde no-

tiks: Bright Space Gallery, 1 st Floor, 8 Martin Street, 
St Kilda, VIC 3182 brightspace.com.au

Atklāšana 26. decembrī plkst. 11.00.
Izstādes darba laiks no 22. – 23., 26. – 31. decembrim 

no plkst. 11.00 – 17.00.
Patreiz Austrālijas latviešu mākslinieki ir aicināti pie-

teikties Austrālijas Latviešu 56. Kultūras dienu mākslas 
izstādei. Izstādei būs trīs daļas:

– Tēlotājmākslas Izstāde Latvietis bez Robežām
– Fotoizstāde Dievs, Daba, Darbs
– Video izrāde: Septiņu dienu gredzens un vēl...
Austrālijas Latviešu māksliniekiem būs iespēja arī sa-

ņemt godalgas par vislabākajiem mākslas darbiem. Tie tiks 
izvēlēti ar neatkarīgu žūrijas komiteju.

Darbu Pieteikšanu
Pieteikšanas anketa atrodama www.alkd.org.au mā-

jas lapā. To var lejuplādēt, vai rakstot uz al56kdmaksla@
gmail.com var saņemt pieteikšanās lapas pa epastu.

Lūgums darbus pieteikt elektroniski uz  al56kdmaksla@
gmail.com

Pieteikšanās līdz:
Tēlotājmākslas un foto izstādei – 2016. g. 25. novem-

brim; Īsfilmu video – 2016. g. 31. oktobrim.

Darbu iesniegšana
Tēlotājmākslas un foto mākslas izstādei darbus var sū-

tīt pa pastu uz Melburnas Latviešu namu, 3 Dickens Street, 
Elwood, līdz 2016. gada. 16. decembrim starp plkst. 13.00 
un 17.00, vai personīgi piegādāt Bright Space Gallery  st 
Floor, 8 Martin Street, St Kilda līdz 2016. gada. 19. decem-
brī starp 13.00 un 17.00.

Video izrāde:
Filmu un reģistrācijas iesniegšana līdz 2016. g. 15. no-

vembrim, sūtot uz al56kdmaksla@gmail.com vai Anita 
Apinis Herman, Unit 312, 2-12 Bute St, Seddon, VIC 3011.

Ar lielu prieku Jūs gaidām!
Rita Kauliņa

AL56.KD Mākslas Izstādes vadītāja

Austrālijas Latvie-
šu 56. Kultūras dienu 
(AL56.KD) rīcības ko-
mitejas priekšsēde tikās 
ar Kultūras Ministri 
Daci Melbārdi un Latvi-

jas nacionālā kultūras centra direktori 
Ingu Oliņu.

Šogad Austrālijas Latviešu 

56. Kultūras dienas tiks atklātas un 
bagātīgi kuplinātas ar ļoti īpašu vieš-
ņu – Latvijas Kultūras ministri Daci 
Melbārdi.

Kultūras ministre atklās kultūras 
dienas, atsevišķos sarīkojumus, lasīs 
lekciju par Latvijas 100 gadi, kā arī 
dziedās Kopkora koncertā!

Ar to ministres kundzes pienā-
kumi gan nebūs beigušies, jo paralēli 
Kultūras dienām notiks Pasaules lat-
viešu ekonomijas un inovācijas fo-
rums, kurā ministre ir apstiprinājusi 
gatavību piedalīties kā atklāšanas se-
sijas paneliste.

Ministrei ir arī paredzēta tikšanās 
ar Adelaides latviešu sabiedrību pirms 
Austrālijas Latviešu 56. Kultūras die-
nām.

Kristīne Saulīte
LAAJ priekšsēde

Laikrakstam „Latvietis“

Kultūras ministre atklās Kultūras dienas
AL56.KD priekšsēde viesojas Kultūras ministrijā

No kreisās: Lāra Brennere, Dace Mel-
bārde, Inga Oliņa.
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Kultūras dienu mākslas izstāde
Latviešu mākslinieki tiek aicināti pieteikties

Bright Space Gallery.
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Dimants – visvērtī-
gākais dārgakmens pa-
saulē. Arī daudzas vīru 
kora īpašības varam lī-
dzināt dimantam – stip-
rums, izturība, spēks un 
pastāvība.

Liekas, ka tikai īsu laiku atpakaļ 
svinējām 50 gadu jubileju. Domājām, 
ka, sasniedzot šo mērķi, būs grūti tur-
pināt. Bet te nu mēs esam uz 60 gadu 
jubilejas sliekšņa. Esam spējuši sniegt 
koncertus un dziesmu pēcpusdienas 
ar plašām programmām, kā arī kupli-
nājuši latviešu sabiedrības svarīgākos 
sarīkojumus. Sidnejas Latviešu vīru 
koris ir joprojām vecākais aktīvais 
vīru koris ārpus Latvijas.

Kora ierindās ir stājušies jauni 
dziedātāji; puse no koristiem ir rados!

Kopā ar ilgstošiem, pieredzējušiem 
koristiem, ieskaitot kora dibinātāju Rai-
mondu Kraukli, kurš ir aktīvi darbo-
jies un dziedājis visus 60 gadus, esam 
sekmīgi turpinājuši darbu, izmantojot 
dimanta īpašības. Ļoti gaidām atpakaļ 
no Latvijas mūsu jauno diriģentu Ivaru 
Štubi, kurš arī piedalīsies svinībās.

Mīļi aicinu jūs visus uz 60 gadu ju-
bilejas koncertu svētdien, 6. novembrī 
plkst. 13.00 Sidnejas Latviešu namā, 
lai kopā varam svinēt šo nozīmīgo 
sniegumu korim.

Programmā dziedāsim senlaiku kla-

siķu Vītola, Dārziņa, Mediņa un Nor-
viļa darbus, kā arī mūsdienu modernos 
komponistu darbus; to starpā Raimonda 
Paula, Zigmara Liepiņa, Mārtiņa Brau-
na un Ērika Ešenvalda. Dzirdēsim arī 
mūsu pašu sidnejiešu darbus – Imanta 
Līča kompozīciju un divus dzejnieka 
Teodora Tomsona dzejoļus ar Bruno 
Skultes mūziku. Solo un dueta dziedāju-
mus sniegs koristi Oskars Štubis, Toms 
Mačēns un Ivars Štubis. Kori, kā vien-
mēr, meistarīgi pavadīs pianiste Ingrīda 
Šakurova un vijolniece Daina Kaina.

Programmu pieteiks un īsu dzies-
mu pārskatu sniegs Iveta Rone. Kā 

vienmēr, par skaistu skatuves iekārtu 
rūpēsies Vija Spoģe – Erdmane un Pē-
teris Erdmanis.

Koristi apzinīgi un cītīgi mācās 
dziesmas, lai varētu jums, mūsu vien-
mēr uzticīgai, ilggadīgai klausītāju 
saimei, sniegt rūpīgi sagatavotu kon-
certu. Pirms tam varēsiet pakavēties 
atmiņās apskatot kora dzīvi foto izstā-
dē un pēc koncerta pakavēties ar koris-
tiem pie glāzes vīna un uzkodām.

Uz redzēšanos svinībās!
Daina Jaunbērziņa

Sidnejas Latviešu vīru kora diriģente
Laikrakstam „Latvietis“

Pļaujas svētki tra-
dicionāli ir diena, kad 
pateicamies Dievam par 
Viņa svētību un labestī-
bu mūsu dzīvēs. Šogad 
Sidnejas ev. lut. latviešu 
draudzes gadskārtējais 
Pļaujas svētku dievkal-

pojums izskanēja dubultpateicības 
zīmē. Bez personīgā pateicības zieda, 
ko mēs katrs nesam uz dievnamu šai 
dienā, arī Sidnejas Latviešu vīru ko-
ris bija izvēlējies Pļaujas svētkus, lai 
savas 60 gadu pastāvēšanas jubilejas 
priekšvakarā pateiktos Dievam par 
kora darbības svētīšanu.

Dievkalpojuma kārtība no kop-
dziesmām un Sv. Rakstu lasījumiem 
līdz sprediķim un lielajai lūgšanai cen-
trējās ap pateicības tēmu. Toni svētku 
norisei – dievkalpojumam un sekojo-
šam SLVK Pateicības koncertam – 
piešķīra ievadvārdi no Ps 103:2 Teici to 
Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, 
ko Viņš Tev labu darījis!

Savā svētrunā māc. Kolvins 
Makfersons (Colvin MacPherson) 
iztirzāja pateicības lomu un nozīmi cil-
vēka dzīvē. Kā nozīmīgākās viņš izcē-

la trīs atziņas: pateicība cilvēkus tuvi-
na; pateicība pievelk kā jauka smarža; 
pateicībā dzīvota dzīve cilvēku līdz-
svaro garīgās veselības svaru kausos.

Dievkalpojumam bez pārtrauku-
ma sekoja SLVK Pateicības koncerts. 
Pateicība plauka dziesmā kā daudzžu-
buru zieds. Korim par saņemto svētī-
bu 60 gadu darbības laikā un mums – 
koncerta klausītājiem – par dziesmas 
dāvanu, ko esam saņēmuši un baudī-
juši gadu pēc gada. Par to mēs sakām 
paldies.

Kā kormūzikas cienītāji, mēs no-
vērtējam, ka mums ir savs izcils vīru 
koris tepat mūsu vidū. Laikā, kad kori 
irst un izbeidz darbību pa labi un krei-
si, mēs esam lepni un pateicīgi, ka pre-
tī laika straumei mūsu SLVK zied un 
zeļ, ieņemot godpilno vietu kā visilgāk 
pastāvošais vīru koris ārpus Latvijas. 
Teic, cerams baumo, ka pat Latvijā 
viendabīgie (vīru/sieviešu) kori strau-
ji sarūkot, un viens pēc otra darbību 
izbeidzot. Jau šobrīd viendabīgo koru 
esot par maz, lai tiem piešķirtu vietu 
Latvijas simtgades Dziesmu svētku 
estrādē.

To apzinoties, mēs vēl jo vairāk 

novērtējam mūsu 32 dziedāt spējīgus, 
dziedāt gribošus vīrus un diriģentus – 
ilggadīgo māksliniecisko vadītāju un 
diriģenti Dainu Jaunbērziņu un pašu 
paspārnē izaugušo diriģentu Ivaru 
Štubi. Mēs neredzam jūsu darba pūles, 
mēs nezinām jūsu rūpes un šaubas, bet 
mēs novērtējam jūsu darba augļus. Ar 
pateicību sveicam jūsu izturību, notu-
rību un gribu pastāvēt.

Koncertprogrammu sastādīja se-
šas, īpaši skanīgas dziesmas no mums 
pazīstamā garīgo dziesmu pūra. Dzir-
dējām Jāņa Sieriņa, Andreja Jurjā-
na, Bruno Skultes, Imanta Kalniņa, 
Romāna Grantovska un Bēthovena 
skaņdarbus. Varenas Dieva slavas un 
pateicības dziesmas mijās ar liegām 
lūgšanām, pildot dievnamu un klausī-
tāju sirdis. Neievērojot mums pieņem-
to tradīciju, spontāni aplausi pāršalca 
dievnama telpu pēc katras dziesmas.

Dziesmu izpildījumi sasniedza 
pilnību katrā dziesmā. Drošā, skanīgā 
dziedājumā sabalsojumi bija līdzsva-
roti, dikcija skaidra, interpretācija ie-
jūtīga, dinamika un muzikālie frazēju-

Sidnejas Latviešu vīru koris
Gatavojieties tā dimanta jubilejai!

Sidnejas Latviešu vīru koris ar diriģenti Dainu Jaunbērziņu.
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Pateicības zieds dziesmā
Sidnejas latviešu vīru kora Pateicības koncerts Pļaujas svētku dievkalpojumā

 
Turpinājums 12. lpp.
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Panorāma un dziesma
Sidnejas Latviešu biedrības Dāmu kopas sarīkojums

Sidnejas Latviešu 
Biedrības (SLB) dāmu 
kopas 42. gadskārtējais 
sarīkojums notika svēt-
dien, 18. septembrī, 
SLB Lielajā zālē.

Mūsu kafejnīcas dā-
mas prot strādāt, prot uzstāties un prot 
priecāties! Pašas cep tortes un smalk-
maizītes, pašas gatavo karstus mielas-
tus sarīkojumiem, pašas uzstājas ar 
priekšnesumiem un arī lustīgi dzied 
un priecājas.

Sarīkojuma rītā ieradās agri, 
lai izceptu šķiņķi, ieliktu puķes vā-
zēs un nobeigtu citus darbus. Līdz 
plkst. 12.00 galdi bija uzklāti, ēdieni 
gatavi, un sarīkojums varēja sākties. 
Bija sanākuši kādi 70 cilvēki, ieskaitot 
kafejnīcas dāmas. Vietas ap galdiem 
bija piepildījušās.

Lielajā zālē gar vienu sienu, visā 
sienas garumā bija izstādīti laimesti 
divām loterijām. Lielajā loterijā bija 
daudz biļešu, bet tikai 13 laimestu – 
galvenokārt grozi pilni ar visādiem 
labumiem. Mazajā loterijā bija kādi 
150 laimesti, un biļešu šķiet nedaudz 
vairāk. Jādomā, ka neviens nebūs gājis 
mājās tukšām rokām!

Gar zāles pretējo sienu visā garu-
mā bija ēdienu galdi, kur varēja nopirkt 
karstas pusdienas, kafiju, smalkmaizī-
tes, pīrāgus un torti. Bija arī galds ar 
vīnu, karstvīnu, alu, liķieri un limonā-
di. Ēdieni gardi, kā jau vienmēr. Seviš-
ķi pārsteidza debešķīga medus torte, 
kurā saskaitīju septiņas pavisam plā-
nas kārtas. Apvaicājos, kā cepta? Sie-
vietes visumā labprāt dalās ar savām 
receptēm. Torte esot gatavota 2 dienas 
iepriekš, lai pildījums varētu iesūkties. 
Mīkla līdzīga piparkūku mīklai, izrul-
lēta plāni un izcepta 7 plāksnēs.

Pēc mielasta dāmu kopas priekšnie-
ce Ināra Krūmiņa uzrunāja klāteso-
šos. Dāmu kopa dibināta 1974. gadā. 
Dāmas vienmēr strādājušas brīvprātī-
gi. Sapelnītā nauda ziedota SLB bied-
rībai, Okupācijas muzejam, Annas 
Ziedares Vasaras vidusskolai un citiem 
cēliem mērķiem. Diemžēl apmeklētāju 
skaits sarucis, tomēr cerams, ka kaut 
kas arī šoreiz iekritīs SLB kasē. Nesen 
dažas jaunas sievietes nākušas klāt. 

Četras dāmas strādājušas visus gadus 
kopš dibināšanas. Ina Rone 42 gadus 
bijusi kasiere, bet šogad no amata aiz-
gājusi. Kā pateicību, Inai pasniedza 42 
skaistas, dzeltenas, saulainas rozes.

Sidnejas kafejnīcas dāmām ir pa-
šām sava dziesma par kādu mazu ka-
fejnīcu, kurā strādā: Kādas četrdesmit 
sievas, Īsas, garas, resnas, tievas, Tik 
dēļ jums, valdes vīri, dēļ jums. Dzies-
mu pirms vairākiem gadiem sarakstīja 
Ileāna Zvirbule veselai garai izrādei. 
Kopš tā laika teksts ir saīsināts un kat-
ru gadu tiek piemērots notikumiem 
un apstākļiem. Šogad, tāpat kā katru 
gadu, dāmas dziesmu nodziedāja ar 
sajūsmu, un klausītāji atsaucās ar tādu 
pašu sajūsmu.

Sekoja Panorāmas priekšnesums, 
kurā Vita Kristovska intervēja četrus 
sabiedrībā pazīstamus goda viesus. 
Divi viesi, Ināra Krūmiņa un Jānis 
Ronis, dzimuši brīvās Latvijas lai-
kos un bijuši Otrā pasaules kara bēg-
ļi. Turpretī Marita Lipska un Lolita 
Jurāne – abas dzimušas un uzaugušas 
padomju laikos Latvijā. Vita ar slīpē-
tiem ievadiem un jautājumiem izraisī-
ja interesantas, spontānas un humoris-
tiskas atbildes. Ar goda viesiem labāk 
iepazināmies.

Bija interesanti noklausīties, ka pa-
domju laikos jau 9 gadu vecumā Lolita 
sapratusi, ka jādzīvo dubultdzīvi. Arī 
Marita stāstīja, ka bijušas lietas, par 
kurām runāja mājās, un citas, par ku-
rām – skolā. Laiks ap 1987. gadu bijis 
satraucošs. Lolita un Marita abas tad 
vēl bija jaunas, nebija politiskas, nepie-
dalījās ne barikādēs, ne Baltijas ceļā. 
Sajūta bijusi nedroša. Tik daudz cilvē-
ku kā Daugavmalā, Marita nekad nebi-
ja redzējusi. (1989. g. 12. martā sapul-
cējušies kādi divsimt tūkstoši cilvēku.)

Jānis Ronis kādus 13 gadus bija 
SLB priekšsēdis – cienīts un iemīļots. 
Jānim tie bijuši labi gadi, sastrādājo-
ties ar šīm kafejnīcas dāmām. Pats 
neko daudz nedarījis, jo palīgu bi-
jis daudz. Kā vienu no svarīgākiem 
panākumiem, kārtojis rokdarbnieču 
priekšnieces Palavas kundzes stipen-
dijas latviešu valodas, literatūras un 
vēstures studijām Latvijā. Izsludinā-
jis stipendijas. Pieteikušies kādi 150 
jaunieši. Stipendijas piešķīris kādiem 
6 vai 7, kuriem bija praktiska un lat-
viska pieeja. Jānis jaunībā, 1963. gadā, 
Sidnejā organizējis otrās Austrālijas 
Jaunatnes dienas ar lozungu Pulcēsi-
mies, priecāsimies, precēsimies! Vēl 
arvien ar prieku atceras, ka no Adelai-
des atbraucis pilns autobuss jauniešu. 
Jaunatnes dienas bijušas vareni lustī-
gas ar kādiem 600 brīnišķīgiem dalīb-
niekiem no visām pilsētām.

Inārai Krūmiņai uzdeva jautā-
jumu par saticību SLB dāmu kopā. 
Kā varot sievietes tik ilgi un drau-
dzīgi sadarboties bez ķildošanās, bez 
sašķelšanās? Atbilde vienkārša! Ar 
savstarpēju cieņu, ar darba un spēju 
atzīšanu. Mūsu gudrās, lepnās latviešu 
sievietes!

Uz jautājumu, kā izaudzināt lat-
viskus bērnus un mazbērnus, Ināra 
Krūmiņa atbildēja, ka ar mīlestību un 
neatlaidību. Marita Lipska deva pado-
mu – Runājiet! Runājiet ar bērniem 
un mazbērniem. Neklusējiet! Runājiet! 
Dodiet to zeltu par velti!

Sidnejas Latviešu biedrības Dāmu kopa.
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No kreisās: Ināra Krūmiņa, Ina Rone.
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No kreisās: Jānis Ronis, Lolita Jurāne, Marita Lipska, Ināra Krūmiņa.
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Grāmata „Latviešu Ciems 1986-2016“
Apsveikums Latviešu Ciema 30 gadu jubilejas sarīkojumā un grāmatas atvēršanā

Cienījamie tautieši!
Kā Latvijas goda 

konsuls Melburnā, es 
sveicu Latviešu savstar-
pējās palīdzības biedrību 
Latviešu ciema 30 gadu 
jubilejā. Vēlos apsveikt 

Biedrības valdi, kā arī visus Latviešu 
Ciema iemītniekus un darbiniekus.

Jūtos, ka esmu draugu vidū, jo Lat-
viešu Ciemā man ir daudz paziņu. Lat-
viešu Ciemā dzīvo un ir dzīvojuši daudz 
Latvijas pilsoņu, Latvijas patriotu.

Ideja veidot un attīstīt Latviešu Cie-
mu Melburnā, – tas bija ļoti drošsirdīga 
un tālredzīga iniciatīva. Sākumā tas 
varbūt bija tikai sapnis, un ne visa lat-
vieši Melburnā atbalstīja šo projektu.

Latviešu Ciems ir patiešām viens 
no Melburnas latviešu sabiedrības 
centriem un ar katru gadu sarīkojumu 
skaits Melburnas latviešiem jūsu skais-
tajās telpās un šajā skaistajā vidē – šis 
sarīkojumu skats pieaug. Pirmais ie-
spaids, ienākot Ciemā ir ļoti pozitīvs. 
Skaisti sakoptie dārzi liecina par Ciema 
valdes rūpēm, lai gādātu par Ciema ie-
mītnieku garīgo un emocionālo labklā-
jību. Visiem patīk dzīvot skaistā vidē!

Es domāju, ka mēs varam būt lepni 
uz mūsu Latviešu Ciemu, un izsaku pa-
teicību Latviešu Ciema valdei un Ciema 
daudzajiem darbiniekiem par viņu dar-
bu, par viņu rūpēm, lai mūsu Melburnas 
latviešiem būtu skaista, droša un laba 
dzīvesvieta. Latviešu Ciema 30 gadu ju-
bilejā vēlos izteikt arī pateicību visiem 
iepriekšējiem Biedrības valdes priekšsē-
žiem, valdes locekļiem, Ciema pārvald-
niekiem, kā arī Ciema darbiniekiem. 
Novēlu Latviešu savstarpējās palīdzības 
biedrībai, tās valdei un darbiniekiem 

enerģiju vēl ilgus gadus īstenot savus 
mērķus un rūpēties par Latviešu Ciema 
iemītnieku fizisko un garīgo labklājību.

Un tagad man ir tas pagodinājums 
jūs iepazīstināt ar jaunu grāmatu – Lat-
viešu Ciems 1986 – 2016. Grāmatas au-
tore ir Daina Grosa, un par grāmatas 
dizainu bija atbildīga Laila Grosa. Au-
tore Daina Grosa ir Latvians on line lī-
dzīpašniece, redaktore un PBLA izglītī-
bas padomes locekle. Daina ir tulkojusi 
vairākas grāmatas no latviešu uz angļu 
valodu. Daina arī studē lingvistiku Mo-
naša Universitātē Melburnā, kur viņa 
cer iegūt maģistra grādu. Daina pašlaik 
ir Latvijā bet esam ļoti priecīgi, ka Laila 
Grosa ir mūsu vidū. Laila studē komuni-
kāciju dizainu Svinburnas Universitātē.

Grāmata, kuru jūs varēsit nopirkt 
pēc sarīkojuma, ir latviešu un angļu 
valodās, un tajā varam lasīt par Lat-
viešu Ciema tapšanu, par Ciema aprū-
pes nama un privātmāju būvēšanu; ir 
intervijas ar bijušajiem Valdes priekš-
sēžiem, darbiniekiem un Ciema vadī-
tājiem; ir izvilkumi no latviešu laik-
rakstiem par Latviešu Ciema vēsturi, 
ir daudz krāšņu bilžu, un viena svarīga 
lieta – tekstu jūs varēsit viegli salasīt!

Mans tēvs, žurnālists, Emīls Dē-
liņš, savā laikā bieži teica šādus vār-
dus: Kas nav uzrakstīts, tas nav noticis! 
Jaunā grāmata ir svarīga dokumentāci-
ja par vienu no mūsu sabiedrības cen-
triem, kur latvieši var pavadīt savas 
vecumdienas skaistajā vidē.

Aicināju grāmatas autori mazliet 
pastāstīt par grāmatas tapšanu. Daina 
izsakās ar šādiem vārdiem: „Par citiem, 
kas palīdzējuši grāmatas tapšanā, būtu 
jāpiemin visus agrākos aktīvos Ciema 
darbiniekus, kas ir dalījušies savās at-

miņās, kā arī pārlasījuši manuskriptu, 
lai būtu precīzi atspoguļots tas laiks, 
kad Ciems attīstījās un tika būvēts: 
Aivars Saulītis, Eva Brennere, Edvīns 
Misa, Ivars Daliņš, Valda Rube, Dag-
nija Balmforde (Balmford), Visvaldis 
Sniedze, Nora Žubecka, Aina Kučera.

Par grāmatas tapšanu man, pētot 
vecos laikrakstus un citas publikācijas, 
ļoti spilgti paliks atmiņā sajūta, cik sa-
biedrība bija atsaucīgi ar ziedošanu – 
gan laika ziņā, gan līdzekļu ziņā, lai 
Ciema ideju varētu īstenot. Ir bijušas ļoti 
stingras personības pie vadības agrāka-
jos gados, kas „izsita cauri“ un pārva-
rēja visādus šķēršļus, lai soli pa solītim 
tiktu risināti visi jautājumi. Ciems, ma-
nuprāt, ir pierādījums tam, ka sabiedrī-

Pēkšņi pārsteidza Panorāmas va-
dītājas, Vitas Kristovskas, stingrā 
pavēle: Paldies! Pusstunda ir cauri. 
Programma beigusies! Kāda atbilde 
palika pusteikumā!

No Melburnas bija atbraucis Inā-
ras mazdēls Ivars Štubis – ģitārists un 
komponists. Vispirms Ivars uzstājās 
ar trim dziesmām. Pirmo – Jūriņ pra-
sa smalku tīklu – nospēlēja pats savā 
aranžējumā. Nākamo – Imanta Kalni-
ņa Lūgšana ar Knuta Skujenieka vār-
diem – nodziedāja ģitāras pavadīju-

mā. Vai šī Lūgšana ar aizkustinošiem 
vārdiem ...Kamēr vēl esmu pie prāta... 
būtu rakstīta lēģerī, Moldāvijā? Trešo 
skaisto dziesmu – Mārtiņa Brauna Vel-
tījums mīlestībai ar Māras Zālītes vār-
diem – Ivars dziedāja un spēlēja.

Pēc uzstāšanās Ivars vadīja kop-
dziesmas. Dziesmu bija daudz, dzie-
dāšana lustīga un pieprasījumi nāca uz 
vēl un vēl dziesmām! Negribējās vēl 
mājās iet!

Paldies dāmām, palīgiem un Iva-
ram Štubim par ļoti jauku pēcpusdie-
nu!

Baiba Haringtona
Laikrakstam „Latvietis“

Panorāma un dziesma
Turpinājums no 6. lpp.

Ivars Štubis.
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Latvijas iedzīvotāju piekrīt apgalvo-
jumam, ka PBLA ir devusi nozīmīgu 
ieguldījumu Latvijas neatkarības at-
jaunošanā; 68,5% piekrita apgalvoju-

mam, ka PBLA mūsdienās spēlē nozīmī-
gu lomu, pārstāvot Latvijas intereses 
ārpus Latvijas; 56,7% – PBLA mūs-
dienās spēlē nozīmīgu lomu Latvijas 
drošības stiprināšanā; 33,9% – PBLA 
ir devusi nozīmīgu ieguldījumu Latvi-
jas tautsaimniecībā. No visiem aptau-

jātajiem, 43% piekrita apgalvojumam, 
ka ārzemēs dzīvojošie latvieši ir no-
zīmīgs resurss, kas var dot nozīmīgu 
ieguldījumu Latvijas attīstībā.

Ilze Garoza
Pasaules brīvo latviešu apvienības 

(PBLA) ģenerālsekretāre

PBLA valdes darba sēde
Turpinājums no 1. lpp.

Grāmatas vāks.
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Viena no izstādēm, 
kas pēdējā laikā patīkami 
pārsteigušas un garīgi un 
emocionāli bagātinājušas, 
ir Imanta Vecozola glez-
nu izstāde Aiz parādes 
durvīm, kas visu septem-
bri rīdziniekiem bija pie-

ejama Latvijas Mākslas akadēmijas aulā.
Par šīs izstādes uzdevumu un mērķi 

no akadēmijas mājas lapas neko īpašu 
neuzzināsim, vienīgi varam izlasīt vis-
pārīgas, neko neizsakošas frāzes: „Izstā-
des nosaukums „Aiz parādes durvīm“ ir 
mākslinieka īpaši izlolots – tajā viņš ir 
uzsvēris vēlmi iepazīstināt ar savas daiļ-
rades būtiskākajiem aspektiem, kā arī 
savu glezniecisko meklējumu saturu.“

Ikviena gleznotāja izstāde iepazīs-
tina ar viņa radošās darbības būtiskiem 
aspektiem un glezniecisko meklējumu 
saturu. Citādāk viņš nevar gleznot. Vērts 
gleznot ir tikai to, kas māksliniekam 
dzīvē ir svarīgs, kas viņu saviļņo, kas 
viņam ir dārgs, par ko viņš stāv mākslā. 
Nebūtiskais, acumirklīgais parādās un 
tikpat nemanot un bez pēdām pazūd. 
Tas pats sakāms arī par Imanta Vecozola 
gleznieciskajiem meklējumiem.

Izstāde Mākslas akadēmijā patiesi ir 
īstajā vietā, kur tās autors pats skolojies 
un vēlāk citus iesvaidījis glezniecības 
gudrībās. 83 gadus vecais LMA profe-
sors šo augstskolu beidza 1960. gadā, 
kopš 1961. gada viņš šeit sāka mācīt sa-
gatavošanas kursos, bet kopš 1967. gada 
strādāja kā Glezniecības katedras pe-
dagogs, vēlāk bija tās docents, arī Stā-
jglezniecības meistardarbnīcas vadītājs 
(1982), līdz 1989. gadā kļuva profesors. 
Tātad nākamgad paies 50 gadi, kopš 
Imants Vecozols māca topošos glezno-
tājus, jaunākām paaudzēm cenšas tālāk 
nodot savas zināšanas, amata noslēpu-
mus. Šī izstāde ir izcila paraugstunda 
glezniecībā un ne tikai tur, kur jaunajiem 
smelties radošās darbības jēgu un saturu, 
prasmes un līdzekļus sevis izteikšanai.

Gleznas ekspozīcijā ir izkārtotas 
tā, ka jaunākie darbi mijas vai atrodas 
līdzās ar pavisam veciem darbiem. 
Blakus klusajām dabām ar šķīvjiem 
vai bērzu sulas lielo pudeli, vai siena 
kaudzei ziemā piepeši parādās studiju 
gadu studijas. Tās ir īpaši saistoši re-
dzēt un aptvert, kā no iesācēja izaudzis 
tonālās glezniecības meistars, maestro. 
Man gan šķiet, ka daudzas lietas māks-
linieks nevar iemācīties, daudz kam ir 
jābūt Dieva dotam līdz ar dzīvību, pie-
mēram, krāsu izjūta, sirdsjūtība.

1952. gadā Imants Vecozols glezno-
ja nelielu skicīti Rudens. Tajā brīdī vi-
ņam bija tikai 19 gadi, viņš vēl mācījās 
Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidussko-
lā, kuru beigs tikai pēc diviem gadiem. 
Tomēr jau tad iezīmējās topošā māksli-
nieka intereses, talantīgums, iedzimtais 
jūtīgums pret krāsu tonalitāti. Ar ga-
diem viņa krāsu palete ir kļuvusi tikai 
izsmalcinātāka, mērķtiecīgāk organizē-
ta krāsu kompozīcija, arī valdošā tēma 
netieši iezīmējas šajos vēl zaļajos gados. 
Tuvojas negaiss, pūš asi vēji, kas plēš 
lapas no rudens iekrāsotajiem kokiem. 
Ganībās pie ķēdes piesiets stāv zirgs, 
pacietīgi pārlaizdams nemīlīgo laiku un 
cilvēku atstātību. Imants Vecozols jau 
jaunībā nestāsta saldsērīgus dzejolīšus 
par dzīves nežēlību, bet akcentē dzīves 
dramatismu, par ko vēsta sižets un ko 
pastiprina pelēcīgais skices koptonis, 
vēl visai oriģinālā kompozīcija.

Gadiem ejot, dramatisms paliek, 
vienīgi bieži vien tas vairs nav ārišķīgs, 
drīzāk slēpts, piemēram, virtuves trauku 
gleznojumos vai lauku cilvēku figurāla-
jos stāstos. Pēdējo gadu darbos māks-
linieks rāda pavisam triviālas, šķieta-
mi negleznieciskas tēmas; piemēram, 
novalkāti, pamesti zābaki, akmeņogļu 
maiss vai dzīves saliekta večiņa, nākot 
no veikala, arī kaimiņa galīgi sagrabē-
jusī kūts. Tomēr tēmā ietvertais drama-
tisms, sižeta vienkāršība un izpildījuma 
raupjums neienes pesimismu. Bet jādo-

mā par mākslinieka 
vitalitāti, iekšējo 
spēku. Viņš nekad 
neizplata negatīvu 
attieksmi pret dzī-
vi, viņš nesēj arī 
salkanu rožainumu, 
drīzāk sagatavo iz-
turībai.

No kādas citas 
puses, Imanta Vec-
ozola pēdējo gadu 
darbi apliecina, 
ka jebkura tēma ir 
glezniecības cie-
nīga, visu nosaka 
mākslinieka attiek-
sme pret dzīves un 
mākslas pamatvēr-
tībām. Pie reizes 
šeit jāatzīmē, ka nav 

svarīgi, kādā tehnikā darbs ir darināts – 
eļļas vai pasteļa tehnikā, vai kolāžā. Īsta 
meistara rokās un izpildījumā jebkura 
tehnika ir laba, pielietojama, nepiecie-
šams tikai pārvaldīt amata noslēpumus. 
Vēl tiešāk izsakoties, viss atkarīgs no 
gleznotāja talantīguma. Un otrādi – ma-
zapdāvināta cilvēka rokās spožākās krā-
sas būs neizteiksmīgas un bālas.

Tiesa, Imanta Vecozola glezniecī-
ba nekad nav izcēlusies ar krāsainību. 
Viņa darbos dominē divi, augstākais 
trīs pamattoņi, kam pieslienas desmi-
tiem krāsu noziedu. Pelēkie un dažkārt 
brūnie toņi ir valdošie viņa darbos. 
Vairāk māksliniekam nav vajadzīgs, 
viņš prot ar minimāliem līdzekļiem 
panākt maksimālu iespaidu un šķie-
tamajā pelēkumā atklāt dzīves daudz-
krāsainību, daudznozīmību.

Dievs dotu, ka akadēmijas studen-
ti no profesora izstādes aiznestu pašu 
būtiskāko vēstījumu – mākslai ir jābūt 
saķēdētai ar realitāti, tā nedrīkst no-
liegt dzīvi un tai jāsniedz cilvēkiem 
garīgs un intelektuāls gandarījums.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Izstāde, kas emocionāli bagātina

Skats no izstādes.
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Imants Vecozols. „Bērzu sula“. 1978.
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Imants Vecozols. „Rudens“. 1952.
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Korupcijas apkaro-
tāji lepni paziņojuši, ka 
sodīta teju vai viena no 
visnelietīgākajām valsts 
amatpersonām – Liel-
vārdes Kultūras nama 
direktore Maija Jaudze-
me. Par to, ka viņa gadu 

gadiem rūpējusies par latviešu trimdas 
unikālo grāmatu krātuvi un to padarī-
jusi tautai pieejamu, viņa sodīta ar 70 
eiro lielu sodu.

Sods ir salīdzinoši neliels, bet tā 
absurdums ir visnotaļ kliedzošs. Ziņa 
par to, ka Jaudzeme sodīta, parādījās 
pirms nedēļas, kaut gan sods viņai uz-
likts pirms pāris mēnešiem. Zīmīgi, 
ka informācija parādījusies tagad, kad 
tiek spriests par jauno Korupcijas un 
apkarošanas biroja (KNAB) priekšnie-
ka izvēli. Katrā ziņā šī vēsts pierāda, 
ar cik neloģiskiem tautu tracinošiem 
niekiem nodarbojas KNAB un liek 
šaubīties par pašreizējā KNAB vadī-
tāja Jaroslava Streļčenoka atbilstību 
augstajam amatam. KNAB lēmums 
pierāda, ka pašaizliedzīga pašiniciatī-
va ir sodāma!

Unikālā „Grāmatu klēts“
Trimdas Grāmatu klēts ir unikāla 

bibliotēka – Latvijā lielākais trimdas 
grāmatu krājums, kurā ir ap 7000 vie-
nību – grāmatas, preses izdevumi, ska-
ņu plates, kas tapušas latviešu trimdas 
mītnes zemēs pēc 2. pasaules kara līdz 
Latvijas neatkarības atgūšanai.

To uzreiz pēc valsts neatkarības 
atgūšanas 1991. gadā sāka komplektēt 
toreizējā Lauberes pagasta kultūras 
nama direktore Dace Jansone, kad 
sāka saņemt bijušā lauberieša, aktīva 
trimdas darbinieka, Latviešu preses 
biedrības ilggadējā priekšsēdētāja, 
Ņujorkas latviešu laikraksta Laiks 
žurnālista Viļa Miķelsona grāma-
tu sūtījumus. 24 gadu laikā Grāmatu 
klēts no Miķelsona un citiem trimdas 
latviešiem saņēmusi vairāk nekā 40 
tūkstošus grāmatu eksemplāru. Dau-
dzi no tiem bija vairākos eksemplāros, 
un daļa grāmatu nonāca citās biblio-
tēkās un skolās. Tomēr no katras grā-
matas pa vienam eksemplāram palika 
Lauberē, jo nu jau nelaiķis Miķelsons 
vēlējās, lai Grāmatu klēts paliktu viņa 
dzimtajā pusē. Miķelsona darbs nepa-
lika nenovērtēts, un viņš tika apbal-
vots ar Triju Zvaigžņu ordeņa Sudraba 
Goda zīmi.

Laika gaitā izveidojās nenovēr-
tējami plašs un vērtīgs krājums. Sa-
eimas deputāti to atbalstīja finansiāli 
no tā saucamajām deputātu kvotām. 
UNESCO Nacionālā komiteja Janso-
nei izteica lielu pateicību par neno-
vērtējamo un pašaizliedzīgo darbu, 
lai aizsargātu un saglabātu latviešu 
trimdas bagātību. Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas (LNB) direktors Andris 
Vilks, iepazīstoties ar Grāmatu klēti, 
atzina, ka daudzi tajā esošie izdevumi 
nav pat LNB krājumā. Daudzi Latvi-
jas kultūras darbinieki Grāmatu klēti 
nosauca par nenovērtējumu dārgumu; 
piemēram, dzejniece Māra Zālīte to 
nodēvēja par Burtnieku pili.

Neērtais privātīpašums
Tikmēr Grāmatu klēts formāli bija 

privātīpašums, par kuru rūpes tik-
pat formāli nedrīkstēja uzņemties ne 
valsts, ne pašvaldības iestādes. Te nu 
arī sākās absurda teātris.

Privātpersonām, kuras pārstāvē-
ja Jansone, Grāmatu klēti nebija kur 
izvietot, un tāpēc pirms 16 gadiem 
nolēma to dāvināt Lielvārdes pašval-
dībai, respektīvi, Lielvārdes Kultūras 
namam. Grāmatu klēts saimnieces no-
doms bija visnotaļ racionāls – Laube-
re ir mazs pagasts un uz to lasītājiem 
nokļūšana būtu apgrūtinoša, bet Liel-
vārde ir pilsēta, un grāmatmīļiem būtu 
lielāka iespēja iepazīties ar bibliotēku. 
Un nebūtu grēkots arī pret Miķelsona 
gribu – Grāmatu klēts atrastos līdzās 
viņa dzimtajam pagastam.

Mainījās pašvaldību deputāti un 
kultūras namu direktori, bet grāma-
tas palika aizvien vairāk un vairāk. 
Lielvārdes pašvaldība ik pa laikam 
Lielvārdes Kultūras nama vadībai solī-
ja – tūlīt, tūlīt pieņemsim grāmatu dā-
vinājumu un tad to arī pavisam oficiāli 
varēs glabāt kultūras namā! Kultūras 
nama direktore, paļaudamies uz paš-
valdības solījumiem, ne tikai grāma-
tu krājumu uzglabāja, bet arī ierīkoja 
bibliotēku un lasītavu, kurā nu jebkurš 
varēja iepazīties ar unikālajiem izde-
vumiem. Lielvārdes pašvaldības mājas 
lapa reklamēja Grāmatu klēti.

Tomēr 15 gadu laikā Lielvārdes 
pašvaldība tā arī nespēja pārņemt Grā-

matu klēti, aizbildinoties ar visādiem 
birokrātiskiem sarežģījumiem. Pagāju-
šā gada martā pašvaldība beidzot pie-
ņēma lēmumu Grāmatu klēti pārņemt 
savā īpašumā. Tomēr pērnā gada noga-
lē toreizējais Lielvārdes novada domes 
priekšsēdētājs, bēdīgi slavenais Jānis 
Āboliņš, kurš Lielvārdes domes vārdā 
parakstīja 200 miljonus vērtu vekseli, 
šo lēmumu atcēla un pavēlēja nekavē-
joši grāmatas izvākt no kultūras nama, 
jo tas novadam nes vienus vienīgus 
zaudējumus (ap 2500 eiro gadā).

Par galveno vaininieci un līdzekļu 
izšķērdētāju tika pasludināta Jaudze-
me, kuras paraksts bija zem visiem 
dokumentiem, kuros bija fiksēta Grā-
matu klēts uzglabāšana un apsaimnie-
košana pašvaldības īpašumā.
„Grāmatu klēts“ pārvesta 
atpakaļ uz Lauberi

Tā nu grāmatas tika krāmētas ka-
stēs un vestas prom no Lielvārdes. 
Viens no formālajiem iemesliem, kā-
pēc Lielvārdes novada dome nevarēja 
pieņemt dāvinājumu: nebija katras 
grāmatas apraksts un novērtējums! 
Atrisinājums tomēr radās – grāmatas 
tika pārvestas uz Lauberi, no kurienes 
tās iesākumā arī nākušas.

Lauberes pagasts ir Ogres novadā, 
un Ogres pašvaldība nebija tik pieka-
sīga – tā Grāmatu klēti dāvinājumā 
pieņēma kā kopumu, neprasot katra iz-
devuma atsevišķu iegrāmatojumu pa-
pīros. Drīzumā Grāmatu klēts visiem 
interesentiem būs pieejama Lauberes 
pagastā.

Tikmēr Lielvārdes pašvaldība ju-
tās laimīga, atbrīvojoties no briesmī-
gās kultūras nastas un arī atrada gal-
veno vaininieci – Jaudzemi.

Kāds KNABam bija uzrakstījis 

KNAB absurda teātris
Lielvārdes Kultūras nama direktori soda par trimdas grāmatu saglabāšanu
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Trimdas „Grāmatu klēts“ izveidotāja Dace Jansone iepazīstina Ogres novada 
vicemēru Egilu Jansonu ar unikālo bibliotēku pirms Ogres pašvaldība to pie-
ņem kā dāvinājumu.
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Cienītie Dzintaru biedri!
Paldies par jūsu atbalstu un intere-

si par Dzintariem! Esam gandarīti, ka 
sekmīgi nobeigts vēl viens darba gads. 
Ar jūsu atbalstu šis ir bijis iespējams.

Finanses
Varu ziņot, ka aizvadītajā saimnie-

cības gadā ienākumi no Dzintariem un 
ieguldījumiem ir bijuši ievērojami. Ie-
nākumu summas neatkārtošu, bet tos 
var lasīt pieliktos finanšu pārskatos. 
Izdevumi, Dzintarus uzturot un veicot 
Latviskās izglītības veicināšanas ko-
operatīva sabiedrības (LIVKS) darbu, 
arī bija ievērojami. Esam gandarīti, ka 
šogad atkal esam strādājuši ar pozitīvu 
atlikumu.

2016. gada atlikums ir mazāks 
nekā iepriekšējos gados, un to izskaid-
rojam ar pazeminātu īres ienākumu 
(no 2015. gadā $ 205 120 uz 2016. gadā 
$ 189 751) un lielāku ziedojumu izmak-
su Annas Ziedares Vasaras Vidusskolai 
(no 2015. gadā $ 8 000 uz 2016. gadā 
$ 15 680), kuros maksājumos ietilpst 
gadskārtējais ziedojums un divu gadu 
skolnieku stipendiju apmaksa) un arī 
paaugstinātas administratīvas izmak-
sas un arī paaugstinātas īpašuma uztu-
rēšanas un labošanas izmaksas.

LIVKS naudas rezerves turpi-
na augt (no 2015. gada $ 583 407 uz 
2016. gada $ 620 347), nav neviena 
parāda, ir atbildīgi stiprā finansiālā 
stāvoklī un var bez lielām finansiālām 
grūtībām kārtot visas savas saistības. 
LIVKS savus līdzekļus izmanto uz-
labojot un pilnveidojot Dzintarus, kas 
gadu no gada tiek veiksmīgi īstenots.

LIVKS valde
Kopš pēdējās pilnsapulces LIVKS 

valdē strādā sekojošās personas:
Dāvids Dārziņš, Zinta Ozoliņa, 

Kārlis Rolavs, Andra Rone, Ilze 
Švarca, Andris Švolmanis, Mirdza 
Zvaigzne.

Statūti paredz, ka valdes locekļu 
termiņš ir uz vairākiem gadiem un, 
ka ap trešā daļa valdes noliek savas 
pilnvaras katru pilnsapulci. Patreizē-
jo valdes locekļu termiņi ir: 3 gadi – 
Andris Švolmanis un Zinta Ozoliņa; 
2 gadi – Kārlis Rolavs un Andra Rone; 
un 1 gads – Dāvids Dārziņš, Mirdza 
Zvaigzne un Ilze Švarca.

Pagājušā pilnsapulcē es ziņoju, ka 
Dāvids Dārziņš un Mirdza Zvaigzne 
neturpinās LIVKS valdē pēc šī gada 
pilnsapulces. Abi ilggadējie valdes 
locekļi atstās LIVKS valdi pēc dau-
dziem darba pilniem gadiem.

Mirdza Zvaigzne ir bijusi LIVKS 
valdes locekle kopš 1991. gada ar lielu 
atbildību par grāmatvedību un LIVKS 
finansiālām lietām un arī pēdējos ga-
dos par Dzintari administratīvām lie-
tām Adelaidē.

Dāvids Dārziņš ir strādājis LIVKS 
valdē kopš 1997. un 2005. gadā pārņē-
ma valdes priekšsēža amatu no Leonīda 
Ritera. Kā valdes loceklis un vēlāk kā 
priekšsēdis Dāvids Dārziņš ir kārtojis 
daudzas administratīvas un juridiskas 
lietas Dzintariem, un strādājis pie riska 
novēršanas un finansiālo lietu kārtoša-
nas. Viņš ir arī daudz piestrādājis pie 
LIVKS failu un administratīvās doku-
mentācijas uzturēšanu un kārtošanu. 
Valde ir arī formalizējusi dokumentu 
pieejamības kārtību un tiesības, un fai-
lu reģistrs tiek sastādīts un kārtots.

Valde ir gandarīta, ka Lilita Da-
enke ir piekritusi būt kandidāts LIVKS 
valdes locekļa amatam. Lilita Daenke 
ir jau sākusi strādāt pie LIVKS lietām 
un ir uzņēmusies atbildību par Dzin-
taru nometnes izdošanas un izīrēšanas 
kārtību. Arī pieminu, ka Ilze Švarca, 
kura pievienojās pie LIVKS valdes pē-
dējā pilnsapulcē, arī atkal kandidē uz 
LIVKS valdes locekļa amatu. Valde 
pilnīgi atbalsta abu šo kandidātu ievē-
lēšanu LIVKS valdē.
Lielākais paldies Mirdzai 
Zvaigznei

Valde izsaka Mirdzai Zvaigznei 
vissirsnīgāko pateicību par viņas div-
desmit pieciem darba gadiem, ko strā-
dājusi LIVKS valdē. Mirdzai Zvaig-
znei arī pienākas vislielākā LIVKS 
biedru pateicība par viņas apjomīgo, 
rūpīgo un pašaizliedzīgo darbu. Mir-
dza Zvaigzne kopā ar Dzintaru pār-
valdniekiem Karen un Trevoru Mak-
kenziju (Trevor McKenzie) ir veikusi 
Dzintaru uzturēšanu, apkopšanu un 
efektīvu komerciālu izmantošanu.
Pateicība arī LIVKS valdei un 
darbiniekiem

Pateicība par ziedoto laiku, pado-
miem un pūlēm pienākas arī pārējiem 
LIVKS valdes locekļiem. Pateicamies 
arī revidentam Oļģertam Bergmanim.
Atbalsts Annas Ziedaras 
Vasaras vidusskolai

LIVKS sekmīgā darbība dod ie-
spēju Dzintarus izmantot Annas Zie-
dares Vasaras vidusskolai bez īres 
maksas. Šogad LIVKS ziedoja Annas 
Ziedares Vasaras vidusskolai $ 8 000, 
kā arī piešķīra skolēnu stipendijas, kas 
sedza vairāku Annas Ziedares Vasaras 
vidusskolnieku skolas naudu.

LIVKS valde ir priecīga par šāda 
veida atbalstu Austrālijas latviešu jau-
niešu latviskās izglītības un audzinā-
šanas pilnveidošanu, ko arī cer turpi-
nāt darīt nākotnē.

Mēs arī augti novērtējam lielo, 
gadskārtējo atbalstu, ko LAAJ Kul-
tūras fonds $ 10 000 apmērā katru 
gadu izsniedz Annas Ziedares Vasaras 
vidusskolai. LIVKS un LAAJ KF ir 

galvenie Annas Ziedares vasaras vi-
dusskolas finansiālie atbalstītāji.

Annas Ziedares Vasaras vidussko-
lai ir vajadzīgas skolu telpas un cita 
moderna skolas iekārta, piemēram, 
kārtīgi iekārtotas skolas telpas ar kār-
tīgām tāfelēm, rakstāmgaldiem, data 
projektoriem un citu klases iekārtu. Ir 
arī vajadzīga interneta pieeja un lieto-
jams WIFI Dzintaros. LIVKS valde 
ir uzņēmusies sākt formāli apskatīt un 
veikt šos vajadzīgos darbus. Tie darāmi 
apdomātā un finansiāli izdevīgā veidā. 
Annas Ziedaras Vasaras vidusskolas 
vadība ir dokumentējusi savas ideālās 
skolas vajadzības, un LIVKS valde šīs 
prasības apsvērs un centīsies apmieri-
nāt, cik vien iespējams īsā laika sprīdī.

LIVKS pagājušos gadus ir saņē-
musi ziedojumus no labvēļiem un tes-
tamentāriem fondiem, atbalstot LIVKS 
darbu un arī Annas Ziedaras Vasaras 
vidusskolu. Aicinu arī citas Latviešu 
organizācijas gan palīdzēt LIVKS, gan 
arī Annas Ziedaras Vasaras vidussko-
lai ar nopietniem naudas ziedojumiem. 
Mēs pateicamies par simts vai piec-
simts dolāru ziedojumu, bet diemžēl ar 
šādām naudām daudz nevar iesākt. Pie-
minu, ka daudzām Latviešu organizā-
cijām ir ļoti lielas naudas un kapitāla re-
zerves, pie kurām šīs organizācijas reti 
pieskaras, un ierosinu katrai Latviešu 
organizācijas valdei apskatīt savas ban-
kas un kapitāla bilances un apsvērt, cik 
nopietni lielu ziedojumu tā organizācija 
var atļauties ieguldīt latviešu jaunatnes 
atbalstam un izaugsmei.
Lūgums Latviešu organizācijām 
vairāk lietot „Dzintarus“

LIVKS valde aicina visas latvie-
šu organizācijas izmantot Dzintarus 
saviem sarīkojumiem un notikumiem.

LIVKS valde izskatīs visus piepra-
sījumus, un esam labvēlīgi noskaņoti 
sniegt atbalstu latviskiem sarīkoju-
miem, kas tiek organizēti Dzintaros. 
Kā sākuma punkts būtu bezmaksas ap-
mešanās un īpašuma lietošana latviešu 
organizācijām, kas izmanto Dzintarus 
saviem sarīkojumiem un notikumiem.
„Dzintaru“ izdošanas un 
izīrēšanas kārtība

Kā iepriekš rakstīju, Lilita Daenke 
ir pārņēmusi Dzintaru izdošanas un 
izīrēšanas kārtošanu. Pateicamies Li-
litai Daenke par līdzšinējo darbu un 
uzņēmību.

LIVKS īpašuma izdošana ir svarī-
ga sastāvdaļa LIVKS darbā. Aicinām 
LIVKS labvēļus ieteikt skolām, baz-
nīcām un citām sabiedrības organi-
zācijām, ar kurām viņiem ir saistības, 
apskatīt Dzintarus un tos lietot savam 
vajadzībām.

„Dzintaru“ valdes priekšsēža ziņojums
Latviskās izglītības veicināšanas kooperatīva sabiedrība „Dzintari“
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Lūdzam jautājumus par Dzintaru 
nometnes lietošanu un pieejamību vir-
zīt pie Lilitu Daenke, kuras telefona 
numuri ir (08) 8339 5892 un 0422 591 
176, vai sūtot epastu uz bookings@lat-
viancampdzintari.com.au

LIVKS valdes noteiktās īres un 
īpašuma lietošanas likmes var piepra-
sīt no Lilitas Daenke.

Darbs „Dzintaros“ turpinās
Pagājušajos gados LIVKS valdei ir 

bijis daudz darba. Veiksmīgi turpinām 
uzturēšanas un apgādes sistēmas un 
procesus, Dzintaru ikdienas un darbī-
bas risku novēršanai.

LIVKS valdes loceklis Kārlis Ro-
lavs ir uzņēmies atbildību par Dzintari 
īpašuma uzturēšanas, apsaimnieko-
šanas atbildībām. Kopā ar darbinie-
ku, būv. mērnieku Kalvi Jaunalks-
ni, Kārlis Rolavs ir iesācis pilnveidot 
darba plānus. Šie plāni iekrīt vairākos 
darba sadalījumos, kas ir:

– Pilnveidot un nobeigt iesāktos 
Dzintaru nometnes plānus un iekār-
tas apraksta sagatavošanu. Dzintari 
nometnes plānus ir sagatavojis kar-
togrāfs Māris Laķis, un pie plāniem 
tiek piestrādāts, lai būtu pilnīgi aku-
rāts un pilnīgs vietas, īpašuma un ie-
kārtas plāns un saraksts. Visas Dzin-
taru nometnes daļas ir nofotografētas, 
lai ir digitālā veidā pierakstīts, kas un 
kur atrodas. Angliski šo sauc As-built 
site plans and record.

– Kārto visādus īpašuma laboju-
mus, kas rodas ar vienkāršu īpašuma 
lietošanu. Sagatavo regulārās laboša-
nas plānu un kārtību, lai var priekšlai-
cīgi veikt labojumus. Angliski šo sauc 
Repairs and maintenance schedule.

– LIVKS valde arī skatās tālākā un 
arī tuvā nākotnē un paredz lielākus īpa-
šuma uzlabošanas darbus, kurus varētu 
klasificēt kā kapitāla ieguldījumus. Sa-
gatavo darba plānu un to kārtību. An-
gliski šo sauc Capital works program.

– Mēs arī saņemam pieprasījumus 
un ieteikumus Dzintaru īpašumu uz-
labot un šur un tur lietas mainīt. Tiek 
uzturēts reģistrs, kur pieraksta visus 
lūgumus, prasības un ieteikumus, lai 
šos LIVKS valde var apsvērt un lemt, 
kā par šiem tālāk rīkoties. Angliski šo 
sarakstu sauc Wish List.

– LIVKS valde pateicās Kārlim 
Rolavam un Kalvim Jaunalknim par 
darbu un uzņēmību kārtot un pārrau-
dzīt šīs svarīgās lietas.

Pieminu arī vajadzību pie šīm lie-
tām piestrādāt un uzturēt kārtīgus dar-
ba failus risku novēršanas nolūku dēļ.

LIVKS pajas
Atgādinu biedriem, ka Dzintaru 

pajas var ziedot Dzintariem vai arī kā-
dai citai latviešu organizācijai, kas vēl 
ir aktīva latviešu sabiedrībā, tādējādi 
atvieglojot LIVKS valdes administra-
tīvos pienākumus.

Par LIVKS pajām LIVKS valde 
lūdz ievērot sekojošās lietas:

– Ar šo LIVKS pilnsapulces ziņo-
jumu esam izsūtījuši LIVKS paju re-
ģistra izrakstu, kā tas attiecās uz tām 
LIVKS pajām, kas reģistrētas Jūsu vār-
dā vai organizācijas, kuru Jūs pārstā-
viet, vārdā. Lūdzam uzmanīgi apskatīt 
Jūsu vārdu un adresi. Ja ir ielaista kļū-
da vai vārds, vai adrese ir mainījusies, 
tad lūdzam LIVKS atsūtīt labojumus.

– Ja šis pilnsapulces ziņojums ir 
adresēts kādai personai, kas ir miru-
si vai aktīvi vairs nepiedalās Latviešu 
sabiedrībā, tad lūdzam tās personas 
pēcnācējiem vai aizbildņiem paziņot 
LIVKS, lai varam pierakstīt maiņas.

– Ja šis pilnsapulces ziņojums ir 
adresēts kādai personai, kas ir miru-
si, vai aktīvi vairs nepiedalās Latviešu 
sabiedrībā, tad lūdzam tās personas 
pēcnācējiem vai aizbildņiem ziedot 
pajas atpakaļ LIVKS. Šo var darīt, 
lietojot pieliktu veidlapu Transfer of 
Shares, kas ir drukāta uz zaļa papīra.

– Ja paši vairs nevēlaties turpmāk 
no LIVKS saņemt ziņojumus vai vēla-
ties atbrīvot LIVKS no administratīva 
darba izsūtīt pilnsapulces un citus zi-
ņojumus, tad apsveriet ziedot Jūsu pa-
jas LIVKS, vai arī kādai citai aktīvai 
Latviešu organizācijai, par piemēram 
LAAJ, Daugavas Vanagiem, vietējai 
Latviešu biedrībai vai vietējai Latvie-
šu baznīcai.

– Šogad pirmo reizi esam sākuši 
vākt LIVKS biedru e-pasta adreses, lai 
nākotnē varam regulāri sazināties ar 
biedriem, lietojot modernu saziņas teh-
noloģiju, un likuma un LIVKS statūtu 
ietvaros arī izsūtīt LIVKS gadskārtējo 
pilnsapulces ziņojumus un informāciju. 
Lūdzam ikvienam LIVKS biedram iz-
pildīt veidlapu, kur paziņo savu e-pasta 
adresi, un ar to sagādāšanu LIVKS pie-
ņem atļauju nākotne sazināties ar Jums, 
lietojot šo moderno saziņas tehnoloģiju.

Pielikumā pievienotā veidlapa 
Transfer of Shares, kas drukāta uz 
zaļa papīra, kas dod iespēju pārnest 
pajas. Pēc vajadzības aizpildiet veid-
lapu. Aizpildiet pieprasīto informāci-
ju un atzīmējiet izvēlēto pārnešanas 
organizāciju vai personu. Atzīmējiet 
informāciju par paju apliecību tukša-
jos laukumiņos, parakstiet un ierak-
stiet aizpildīšanas datumu un nosūtiet 
mums uz veidlapā minēto adresi.

Lūdzu nosūtīt veidlapu LIVKS un 
šim nolūkam pieliekam jau adresētu 
aploksni. Tuvāku informāciju par LIV-
KS paju reģistra kārtību variet saņemt 
no LIVKS valdes locekli ar atbildību 
par LIVKS paju reģistru, Zintu Ozo-
liņu, zvanot (08) 8381 9056 vai 0428 
748 037 vai arī nosūtot email uz share-
register@latviancampdzintari.com.au
Pilnsapulces jautājumu 
veidlapa

Pielikumā lūdzu atrodiet veidlapu, 
ko variet izmantot priekšlaicīgi pirms 
pilnsapulces vai informatīvās sapul-
ces, iesniegt jautājumus LIVKS valdei 

par LIVKS darbu, finansēm un tam 
līdzīgi. Šī veidlapa ir drukāta uz dzel-
tena papīra.

Lūdzam Jums izmantot šo iespēju 
sagatavot jautājumus, lai LIVKS val-
de var laicīgi saprast jautāto un pēc 
vajadzības apzināt informāciju un arī 
sagatavot izsmeļošu atbildi.

Šī ir pirmā reize kad LIVKS ir 
pielikusi šādu veidlapu ar aicinājumu 
iesniegt jautājumus un ceram, ka varē-
sim apmierināt Jūsu jautājumus.

Izpildītās veidlapas lūdzu sūtīt 
LIVKS ar pastu uz LIVKS adresi, kas 
ir 50 Rosstrevor Crescent, Mitchgam, 
Victoria, 3132. Variet arī nosūtīt iz-
pildīto veidlapu, lietojot fakss uz (03) 
9873 0793 vai ar email uz chair@lat-
viancampdzintari.com
Informatīva sapulce Adelaidē 
un Sidnejā

Klāt pielikts ziņojums uz LIVKS 
gadskārtējo pilnsapulci kas notiks šī 
gada 22. oktobrī, Elvudā, Viktorijas 
pavalstī, Melburnas Latviešu nama 
mazajā zālē.

Ja Jums nav iespējas ierasties uz 
LIVKS pilnsapulci Melburnā, laipni 
lūdzam Jūs piedalīties vienā no LIKVS 
Informatīvām sapulcēm, kas notiks 
Adelaidē un arī Sidnejā. LIVKS rīko 
šīs Informatīvās sapulces sabiedrībai 
dod iespēju iepazīties ar LIVKS dar-
bu un jautāt par tās darbu un stāvokli. 
LIVKS arī vēlās lietot šīs sapulces at-
gādināt LIVKS biedriem par iespējas 
ziedot LIVKS un arī nodot LIVKS 
paju reģistra labojumus.

Adelaidē LIVKS Informatīvā sa-
pulce notiks īsi pēc Adelaides Latviešu 
biedrības pilnsapulces, šī gada 15. ok-
tobrī, no plkst. 13.00 līdz plkst. 14.30, 
Adelaides Latviešu biedrības namā, 
34 Rose Terrace, Wayville, Dienvid-
austrālijā.

Sidnejā, LIVKS Informatīvā sa-
pulce notiks šī gada 29. oktobrī, 
Sidnejas Latviešu namā, 23 Parnell 
Street, Strathfield, Jaundienvidvelsā. 
Laiku, kad notiks sapulce laicīgi izslu-
dinās Ritums un arī ar veidlapu Sidne-
jas Latviešu namā.

Visi LIVKS biedri un Latviešu no-
metnes Dzintari labvēļi laipni lūgti ie-
rasties kā uz Informatīvām sapulcēm, 
tā uz pilnsapulci.

Informāciju par Latviešu nometni 
Dzintari, LIVKS pilnsapulci un šo in-
formatīvo sapulci variet dabūt no LIV-
KS priekšsēža Dāvida Dārziņa, zvanot 
03 9873 0792 vai nosūtot epastu uz 
chair@latviancampdzintari.com.au

Pateicību un visu labu vēlot
Šī gada LIVKS pilnsapulce būs 

mana pēdējā kā LIVKS valdes priekš-
sēdim. Darbs ir bijis daudz, bet no tā 
neesmu baidījies, ne arī izvairījies. 
Sirsnīgi pateicos visiem LIVKS labvē-
ļiem par atbalstu, un līdz strādāšanu.

Pateicos arī visiem patreizējiem un 

„Dzintari“
Turpinājums no 10. lpp.
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Mansards izdevis latviešu autores 
Baibas Ozoliņas grāmatu skolas ve-
cuma bērniem Matilde un Šalku Pai-
ja. Tā aicina uz tikšanos ar Matildi un 
viņas draugiem – Šļakatu Sprikstīti, 
Rīta Rasulīti, Kalvi Dadžuli, Šalku 
Paiju un citiem meža un pļavas iemīt-
niekiem.

Grāmatas redaktore ir Māra Cie-
lēna, ilustrējusi Renāte Rulle. Matil-
de un Šalku Paija ir Baibas Ozoliņas 
un Renātes Rulles pirmā grāmata.

Lasītāju iepazīstināšana ar grā-
matu notika sestdien, 8. oktobrī, Rī-
gas grāmatu svētkos Rīgas Kongresu 
namā, 204. auditorijā. Sarīkojumā pie-

dalījās grāmatas autore un ilustratore, 
grāmatas fragmentus lasīja aktrise 
Ance Kukule. Latvijas Grāmatizde-
vēju asociācijas rīkotie Rīgas Grāmatu 
svētki notika no 7. līdz 9. oktobrim 
Rīgas Kongresu namā.

Grāmata nopērkama grāmatu 
un kultūras preču mājā NicePlace 
Mansards Kr. Barona ielā 21, www.
apgadsmansards.lv un grāmatnīcās 
visā Latvijā.

Arvis Ostrovskis, 
apgāda „Mansards” pārstāvis

Kāds ir noslēpums „īstas“ maizes cepšanai?
Jauna grāmata

Tas ir jautājums, ko autore Ināra 
Strunga iztirzā savā jaunajā doku-
mentālā grāmatā Secrets of a Waterloo 
Baker. Tā iesākas ar tautas dziesmu, 
kas raksturo rupjmaizi un saldskāb-
maizi, ap ko iet runa:

Kviešu maize, griķu maize,
Tā pa ciemu lenderēja;
Rudzu maize, miežu maize,
Tā saimītes turētāja.
Šī grāmata savij kopā trīs stāstus: 

vienu par vecu maiznīcu, kur cepa īstu 
maizi, otru par latviešu iebraucēju ģi-
meni – Strungiem, kuriem piederēja 
maiznīca, un trešo par Sidnejas priekš-
pilsētu Voterlū (Waterloo), kur tas viss 
norisinājās. Piedevām ir arī dažas sle-
penībā turētas receptes.

Secrets of a Waterloo Baker izdota 
šogad maijā; izdevējs MoshPit Publis-
hing.

Grāmatā aprakstīta Elmas beķere-
ja, kas līdz 1991. g. cepa rudzu maizi 
pēc senām latviešu un igauņu recep-
tēm. Maize bija ļoti iecienīta un to pār-

deva visā Austrālijā. Autore jautā, kas 
tad īsti bija šīs maizes noslēpums? Vai 
recepte, vai maiznieku latviešu izcels-
me, vai Voterlū apkārtne?

Šī ir grāmata, ko ilustrējusi Linda 
Mekinalija (McInally), un kurā at-
rodamas daudzas Aivara un Oskara 
Štubju un Anitas Apinis-Hermanes 
fotogrāfijas par maizi, veciem aro-
diem, latviešu bēgļu un iebraucēju gai-
tām, ģimenēm un par graustu rajonu, 
kas tagad pārveidots par dārgu un ie-
kārojamu dzīves vietu (ar interesantu 
vēsturi, ieskaitot noziedzniekus, bubo-
ņu mēri un t.s. Zaļos aizliegumus).

Autore Ināra Strunga ir Austrāli-
jas latviete, kas arī uzrakstījusi romā-
nu Sunstone. Viņa dzīvo Brisbanē un 
strādā kā patoloģe. Viņas interese par 
vietējo vēsturi un savu vecāku unikā-
lo uzņēmumu iedvesmoja viņu izpētīt 
apkārtni un savākt stāstus no ģimenes.

Grāmata (186 lpp., angļu valodā) 
pērkama no Amazon un citiem grā-
matu veikaliem tīmeklī. Ir 3 izdevumi 

(ar dažādām ce-
nām): melnbal-
tā, krāsu (ISBN 
978-1-925447-
47-7) un e-grā-
mata.

Krāsu iz-
devums ir pēr-
kams arī SLB 
grāmatnīcā un 
pasūtams no 
autores Ināras 
Strungas, raks-
tot uz e-pastu 
j immyinara@
b i g p o n d . c o m 
vai uz PO Box 1907, Toowong, QLD 
4066, vai zvanot +61 401 997790. 
Cena $A25 Austrālijā, $A35 ārzemēs 
(sūtīšana ieskaitīta).  ■

http://www.amazon.com/Secrets-
Waterloo-Baker-Full-colour/
dp/1925447472

„Matilde un Šalku Paija“
Apgādā „Mansards“ iznākusi Baibas Ozoliņas grāmata bērniem

Grāmatas „Matilde un Šalku Paija“ 
vāks.

mi niansēti izsvērti. Dziesmas dzīvoja. 
Dziesmas elpoja.

Tādā pat pilnības līmenī dziesmu 
pavadījumus veica melburniete, pi-
aniste Sandra Birze: viscaur iejūtī-
ga, piekļāvīga, instinktīvā saskaņā ar 
dziesmas noskaņu un dinamiku.

Programmas gaitā īpaši izcēlās 
četras dziesmas: J. Sieriņa Dievam 

slava (dir. Ivars Štubis), kur vīru spēks 
kontrastēja ar dažviet neticamu ska-
ņas maigumu; B. Skultes Lūgšana 
(dir. Daina Jaunbērziņa), kur dinami-
kas gradācija pieņēma pretēju virzienu 
no sirsnīga, skumja dziedājuma caur 
mēreniem kāpinājumiem līdz vare-
nam pieaugumam dziesmas beigās. 
Šai dziesmā uzkrita, cik laba ir kora 
dikcija; ne vārds mums negāja garām. 
I. Kalniņa Lūgšana (dir. I. Štubis) sa-
viļņoja ar emocionālo intensitāti, kas 

uz brīdi lika aizmirst laiku un telpu. 
Bija tikai dziesma.

Varenu nobeigumu varenam kon-
certam piešķīra Bēthovena nemirstīgā 
Tā debess izteic, diriģējot Dainai Jaun-
bērziņai. Slava Dievam un gods SLVK 
par godam nodziedātu koncertu.

Ja šī bija priekšspēle tam, kas vēl 
būs, tad gaidīt gaidām SLVK jubilejas 
koncertu š.g. 6. novembrī.

Lauma Reinfelde
Laikrakstam „Latvietis“

Pateicības zieds dziesmā
Turpinājums no 5. lpp.

bijušajiem LIVKS valdes locekļiem, 
ar kuriem man ir bijusi privilēģija 
kopā strādāt. Pateicos LIVKS valdei 

un biedriem uzticot man šo lielo dar-
bu, atbildību un pienākumu.

Vēlu jaunajai valdei labas sekmes, 
rosīgi kopā atklāti un mērķtiecīgi strā-
dāt, uzturēt LIVKS organizāciju un it 
sevišķi Dzintaru īpašumu, kas ir tik 

ļoti svarīga un vērtīga sastāvdaļa Aus-
trālijas latviešu jaunatnes izglītībai un 
latviskās iedvesmas došanai.

Ar patiesu cieņu
Dāvids V. Dārziņš
Valdes priekšsēdis

„Dzintaru“ priekšsēža ziņojums
Turpinājums no 11. lpp.
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Te ir atkal stāsts par 
vienu burvīgu trimdas 
bērnu bērnu, kas dažā-
du tehnisku iemeslu dēļ 
pēc intervijas ir aizkavē-
jies ceļā uz redakcijām. 
Tādēļ arī sapratīsiet, kā 
tas nāk, ka intervija bija 

jūnijā un redakciju tā sasniedza tikai 
oktobrī, kad mans dzīvoklis nepavi-
sam nav vairs karsts. Bet man jau ta-
gad ir arī cits dzīvoklis, par ko esmu 
sevišķi priecīga. Te nu ir mana saruna 
ar Paulu.

Šodien vēl arvien Latvijai neieras-
tā karstumā man sarunāta tikšanās ar 
vienu trimdas bērnu Paulu Raudse-
pu. Ir jau jūnija priekšpēdējā diena, 
bet Jāņu brīvdienu karstumā piesil-
dītais dzīvoklis nav paspējis atdzist. 
Man viena liela problēma ir arī tā, ka 
savu no Amerikas līdzpaņemto fēnu, 
karstumā bez apdoma ieslēdzu bez 
strāvas pārveidotāja un saprotams, ka 
tas tūlīt arī apstājās. Tagad jādzīvo 
ar vienmēr aukstā ūdenī saslapinātu 
dvieli ap kaklu, jo dzīvoklī tempera-
tūra visu laiku ir ap 28 un vairāk grā-
diem pēc Celsija, un tas man ir daudz 
par siltu.

Paulu es atceros jau no tiem lai-
kiem, kad vēl dzīvoju Amerikā un at-
balstīju Latviešu studiju centru Kala-
mazū, jo arī Pauls ir savu laika sprīdi 
ir tur pavadījis. Latvijā viņš nereti ir 
redzams televīzijā, jo ir zinošs cil-
vēks daudzos latviešiem interesantos 
jautājumos un katru nedēļu žurnālā 
IR ir atrodami viens vai vairāki viņa 
raksti. Man viņš ir autoritāte jau no 
pašiem pirmajiem gadiem, kopš atkal 
dzīvoju Latvijā. Kā parasti pirms tik-
šanās ar kādu no šiem bērniem es pa-
skatos, ko par viņu varu atrast Google 
portālā.

Tur starp daudz un dažādiem zi-
ņojumiem un citātiem no twitera un 
citiem avotiem atrodu diezgan garu 
rakstu, vai labāk sakot interviju, ko 
veikusi teātra zinātniece Maija Sva-
rinska jau 1997. gadā. Man interesants 
likās pats nobeigums, kur intervētāja 
viņam jautā, ko viņš darītu, ja Lat-
vija atkal ieripotu krievu tanki: „Vai 
brauksi uz Ameriku vai ņemsi plinti 
rokās,“ bija bijis Maijas jautājums, un 
pēc brītiņa klusuma Pauls bija atbil-
dējis: „Zini, kad tajā augusta dienā 
man no rīta piezvanīja un pateica, ka 
ir noticis pučs, es uzreiz sapratu, ka 
palikšu Latvijā, cik vien ilgi varēšu. 
Tajā laikā es dzīvoju Valdemāra ielā, 
viesnīcā, un man likās, ka tur varētu 
nākt kaut ko meklēt, tāpēc aizlaidos 
nakšņot pie radiem. Bet zināju, ka 
turēšos šeit, cik ilgi vien būs iespē-
jams.“

Vispirms es uzzinu, ka viņa tēvs 
ir dzimis 1938. gadā un mamma 

1939.; tātad, Pauls noteikti ir diez-
gan mazu trimdas bērniņu bērns un 
labi iederas šajā sērijā. Pats viņš man 
stāsta:

„Es piedzimu 1963. gadā Ohai-
jo štata galvaspilsētā Kolumbusā, jo 
tēvs tai laikā tur studēja maģistratū-
rā. Mana tēva ģimene pēc ierašanās 
Amerikā apmetās tur. Tā es līdz 4 
gadu vecumam nodzīvoju Kolumbu-
sā. Tad ģimene pārcēlās uz Bostonu, 
kur es sāku iet skolā. Līdz sestajai 
klasei es gāju priekšpilsētas paras-
tajā skolā, bet no 7. līdz 12. klasei 
es gāju mazā, ļoti vecā privātskolā. 
Tā bija zēnu skola. Manā klasē bija 
57 puiši, kas bija lielākā klase sko-
las vairāk nekā trīssimts gadu garajā 
vēsturē. Līdz sestajai klasei es gāju 
arī Bostonas Latviešu skolā un tad 
vēlāk divus gadus Beverīnas Vasaras 
vidusskolā.

Aktīvi latviešu sabiedrībā es ie-
saistījos pēc tam, kad 1981. gadā pie-
dalījos 2x2 nometnē. Tur iepazinos ar 
Vairu Vīķi Freibergu un Jāni Krēsliņu 
senjoru; bija arī vairāki citi interesan-
ti un pazīstami latvieši. Pēc tam es 
sāku dejot tautas dejas un piedalīties 
dažādos sarīkojumos un uzvedumos. 
1983. gadā bija dziesmu svētki Mil-
vokos, un tur Andrejs Jansons uzveda 
mūziklu Homo novus pēc motīviem 
no Anšlāva Eglīša romāna. Es tur pie-
teicos un sev par lielu pārsteigumu 
dabūju galveno lomu. Pēc tam es pie-
dalījos dažādos teātra uzvedumos Ņu-
jorkā, Bostonā un Toronto. 1987. gadā 
es vienu semestri pavadīju Kalamazū 
Latviešu Studiju centrā kopā ar citiem 
latviešu studentiem. It sevišķi inte-
resants man bija Lalitas Muižnieces 
kurss par latviešu literatūras vēsturi 
un profesora Leļa kurss par latviešu 
literatūru.

Pēc Harvarda Universitātes beig-
šanas 1986. gadā es padzīvoju dažā-
dās Amerikas pilsētās un meklēju 
iespējas nodarboties ar teātri, taču pa 
vasarām biju vai nu audzinātājs vai 
skolotājs latviešu vasaras vidussko-
lās.

1988. gada vasarā man Ņujorkas 
Latviešu teātris piedāvāja iespēju pie-
dalīties Anšlāva Eglīša lugas Omartija 
kundze izrādē, kurā man atkal iedeva 
galveno lomu. Viņi bija sarunājuši ar 
Latvijas Kultūras ministriju un Kultū-
ras Sakaru komiteju, ka šo lugu varēs 
izrādīt Latvijā. Bija norunāts, ka izrā-
des būs vairākas, arī ārpus Rīgas un 
ar piemērotām zālēm, lai pēc iespējas 
vairāk cilvēku to varētu noskatīties. 
Ņujorkieši negribēja spēlēt tikai iz-
meklētai publikai. Latvijas puse tam 
bija piekritusi, bet Ņujorkā nebija, kas 
nospēlē Upenāja lomu, un viņi uzaici-
nāja mani.

Tad nu es 1988. gada rudenī pār-

cēlos uz Ņujorku. Visu rudeni mēs 
mēģinājām, un 1989. gada janvārī 
mēs bijām Latvijā. Mums bija izrā-
des VEF Kultūras pilī, Ventspilī, 
Valkā, Cēsīs, Ogrē un Ādažos. Tas 
man bija ļoti aizraujošs piedzīvo-
jums, jo pēc katras izrādes bija tik-
šanās ar skatītājiem, kas bija ļoti 
sirsnīga un vienmēr beidzās ar lielu 
dziedāšanu. Tas man bija ļoti spē-
cīgs pārdzīvojums. 1989. gada maijā 
atkal biju Latvijā, šoreiz ar Baņutas 
Rubesas un Daces Aperānes mūzik-
lu Tango Lugāno, kā arī ar paša un 
trīs LSC draugu – Elisas Freimanes, 
Lienes Kalniņas un Nila Muižnieka 
izveidotu izrādi Krišjānis Barons, 
kas balstījās uz Ulda Bērziņa tā paša 
nosaukuma poēmu. Biju jau nolēmis 
atsākt studijas Amerikā, tāpēc rude-
nī apmeklēju dažus kursus Kolumbi-
jas Universitātē.

Tomēr Latvijā notika aizraujošas 
lietas, un es ar Sarmīti Ēlerti sarunā-
ju darbu viņas tolaik vadītajā Latvijas 
Tautas Frontes Preses dienestā. Sāku-
mā bija grūtības ar vīzas dabūšanu, bet 
1990. gada februārī man tas izdevās, 
un es atkal biju Rīgā un sāku strādāt 
Tautas Frontē. Tur nostrādāju līdz 
maijam, kad sanāca jaunievēlētā Aug-
stākā Padome, kurai kopā ar Sarmīti 
Ēlerti izveidojām Preses centru. Biju 
klāt 4. maija deklarācijas pieņemšanas 
brīdī. Tas ir neaizmirstami – viens no 
mana dzīves spēcīgākajiem pārdzīvo-
jumiem.

1990. gada vasarā radās doma 
dibināt laikrakstu Diena. Rudenī es 
atgriezos Amerikā studēt Indiānas 
Universitātē, taču novembrī atkal biju 
Rīgā vadīt apmācības Dienas jauna-
jiem reportieriem. 1991. gada pava-
sarī Sarmīte man piezvanīja un lūdza 
braukt pa vasaru uz Rīgu. Viņa gaidīja 
bērnu un gribēja, lai es dzemdību un 
atvaļinājuma laikā viņu aizvietoju 
Dienā, kur viņa bija galvenā redaktora 

Trimdas bērnu bērni un mazbērni Latvijā (10)
Pauls Raudseps

Pauls Raudseps.
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sūdzību, ka viņa patvarīgi šķērdējusi 
pašvaldības līdzekļus. Jaudzeme pa-
stāstīja: „Nesaprotu visu šo vājprā-
tu, neko nesaprotu, esmu šokā! Man 
naudas sodu uzlika pirms vairākiem 
mēnešiem, un es to jau sen kā esmu 
samaksājusi. Godīgu sakot, nezinu 
par ko. Jā, zem visiem dokumentiem 
bija mans paraksts. Mani pati izsauca 
uz pratināšanu KNABā. Teica, ka par 
„Grāmatu klēti“ kāds bija uzrakstījis 
sūdzību un viņiem tā bija jāizskata.“

Vēlāk KNAB sekretariāta vadī-
tāja Māra Priedīte skaidroja, ka sods 
Jaudzemei tika piemērots pamatoti, jo 
pašvaldības īpašums ne tikai bija no-
dots bezatlīdzības lietošanā privātper-

sonas kolekcijas uzglabāšanai, bet šai 
privātpersonai vēl tika piemaksāts no 
pašvaldības finanšu līdzekļiem par tai 
piederošās privātās kolekcijas uzturē-
šanu.

Paldies Dievam, vērtīgais trimdas 
grāmatu krājums netiks sadedzināts 
sārtā. Tagad tas tiek izvietots speciālās 
telpās Lauberes pagasta centrā. Lau-
beres pagasta Kultūras nama direktore 
Valda Plūģe pastāstīja: „Domāju, ka 
drīz šis krājums būs pieejams visiem 
interesentiem un lasītājiem. Mēs to 
izvietojam Lauberes centrā – mājā lī-
dzās kultūras namam un pagastmājai. 
Nesen „Grāmatu klētij“ atvesti jauni 
plaukti.“

Neizprotams sods
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu 

un korupcijas novēršanas komisijas 
sekretārs Kārlis Krēsliņs par izvērtu-
šos situāciju ap trimdas Grāmatu klē-
ti teica: „Emocionāli varu pateikt – 
KNAB ir daudzi svarīgāki jautājumi, 
nekā šādi formāli pārkāpumi! Ja cil-
vēks kaut kur ir kļūdījies, bet sev neko 
kabatā nav iebāzis, tad tas nav tāds 
pārkāpums, par kuru pienāktos šāds 
sods. Ja cilvēks kaut ko ir iebāzis 
savā kabatā, tad tas noteikti ir noso-
dāms, bet, ja viņš kļūdījies ne jau sa-
vās interesēs, tad par to šāds naudas 
sods nebūtu piemērojams. KNABam 
ir daudz svarīgāki jautājumi – piemē-
ram, kā kāda skolotāja savam dēlam 
var uzdāvināt pusmiljonu vērtu īpa-
šumu?”

Elmārs Barkāns
Laikrakstam „Latvietis“

KNAB absurda teātris
Turpinājums no 9. lpp.

pirmā vietniece.
Tā es arī izdarīju un maijā jau at-

kal biju Rīgā. Tad augustā bija pučs, 
Latvija kļuva pilnīgi neatkarīga. Sa-
protams, ka es nekur prom vairs ne-
gribēju braukt. Satiku te savu sievu 
Daci Smildziņu, kura pēc izglītības 
ir teātra zinātniece un kādu laiku 
Dienā vadīja teātra nodaļu, pēc tam 
bija žurnāla SestDiena redaktore. Ta-
gad viņa arī strādā žurnālā IR kā re-
daktore. 1992. gadā mums piedzima 
pirmais bērns – meita Ieva. 1997. un 
1998. gadā es nobeidzu studijas ASV 
un ieguvu maģistra grādu Krievi-
jas vēsturē, bet no 2001. gada vadīju 
Dienas komentētāju nodaļu. Diemžēl 
2009. gadā zviedru īpašnieki pārdeva 
Dienu, un mēs ar kolēģiem nolēmām 
aiziet, jo negribējām strādāt uzņēmu-
mā, par kuru patiesajiem īpašniekiem 
ir liela neskaidrība. Tagad jau sešus 
gadus strādāju žurnālā IR.

Bez meitas Ievas mums ir arī divi 
dēli: Miķelis ir dzimis 1995. gadā un 
Niklāvs – 2001. gadā. Ieva ir jau uni-
versitāti beigusi, viņa izstudēja filo-
zofiju Latvijas Universitātē, bet tagad 
viņa nodarbojas ar mākslas fotogrāfi-
ju. Viņa strādā organizācijā, kas rīko 
fotogrāfijas kursus un vasaras skolas. 
Pati arī fotogrāfē, viņai tikko bija iz-
stāde. Savukārt Miķelis 2015. gadā 
uzsāka studijas Vorika (Warwick) 
Universitātē Anglijā.“

Tagad, rakstot šo interviju, pie Vo-
rika universitātes vārda es atkal grie-
žos pie sava drauga Google, kur par 
Anglijas universitātēm atrodu ziņu, 
ka minētā universitāte ir ne tikai An-
glijas 20 labāko universitāšu sarakstā 
vispār, bet tā ir jau saraksta 8. vietā. 
Šai rakstā ir salīdzinātas Anglijas 109 
universitātes, un man ir skaidrs, ka 
kļūt par šī saraksta 8. universitāti nav 
nekāda nieka lieta. Tas nozīmē, ka šis 
trimdas bērna bērns ir viens absolūti 
burvīgs Latvijas bērns, kurš te ir ti-
kai tādēļ, ka vēl viens trimdas bērns 

ir izlēmis dzīvot un strādāt savu senču 
zemē Latvijā, un par to es varu tikai 
priecāties. 

Bet tagad atpakaļ pie tā, ko stāsta 
Pauls pats: „Tur Miķelis studē politi-
ku, filozofiju un ekonomiku. Niklāvs 
tikko beidza 8. klasi. Citādi savā pri-
vātā dzīvē esmu iesaistījies vairākos 
sabiedriskos projektos. Piemēram, biju 
klāt pie Delnas dibināšanas un vairā-
kus gadus biju tās padomē, tagad gan 
esmu tur tikai biedrs.“

Te es atkal griežos pie Googļa 
un tur atrodu, ka Delna ir nevalstis-
ka organizācija un ir: „Sabiedrība 
par atklātību – Delna” ir sabiedris-
kā labuma biedrība, kuras darbības 
mērķis ir veicināt demokrātiskas 
sabiedrības veidošanos, sekmējot 
informācijas atklātību un korupcijas 
novēršanu. 1998. gada 27. augustā 
Delna tika izveidota kā starptau-
tiskās pretkorupcijas organizācija 
Latvijas nodaļa, kas kopā ar 85 citu 
valstu nodaļām darbojas gan valsts, 
gan starptautiskā līmenī.“ Izlasot šo 
informāciju, es vēl vairāk varu prie-
cāties; arī šodien intervētais trimdas 
bērns ir izvēlējies savu dzīvi vadīt 
Latvijā un tālāk stāsta man: „Tagad 
Delnā ir iesaistījušies diezgan daudz 
jaunu un darboties gribīgu jaunu cil-
vēku, un mēs jau tagad vecākā pa-
audze varam amatus vairs neieņemt. 
Nupat pirms kāda pusotra gada tur 
pievienojās vairāki labi izglītoti un 
zinoši cilvēki, ieskaitot Valdi Liepi-
ņu.“

Te man atkal jāpaskaidro, ka Val-
dis Liepiņš ir tas trimdas cilvēks, kurš 
Latvijā nodibināja organizāciju VĒL, 
kas panāca to, ka vēlēšanās viens cil-
vēks jeb lokomotīve vairs nevarēja 
kandidēt visos piecos vēlēšanu apga-
balos, bet gan tikai vienā, un, manu-
prāt, tas bija viens fantastisks gājiens. 
Tagad es atgriežos atkal pie tā, ko stās-
ta Pauls Raudseps:

„Jā, tagad Delnā ir daudz jaunu 
darbinieku, un es domāju, ka tur viss 
ir kārtībā. Tad es vēl ap gadsimta 
miju darbojos komisijās pie „Baltic 

American Partnership Fund“, ko at-
balstīja Sorosa fonds. Viņi atbalstīja 
Latvijas nevalstiskās organizācijas. 
Vienu laiku es arī biju Latvijas Žur-
nālistu Asociācijas Ētikas komisijā. 
Šo organizāciju ir vadījušas Latvijā 
ļoti pazīstamas un iecienītas žurnā-
listes – Anda Rožkalne, Inga Spriņ-
ģe, Sanita Jemberga un tikko par 
vadītāju ievēlēts Ivo Leitāns. Arī 
šajā organizācijā tagad es esmu tikai 
biedrs, jo vairāk laika gribu veltīt 
rakstīšanai. Es esmu vairākas grāma-
tas jau rediģējis un esmu līdzautors 
grāmatai VVF par Vairu Vīķi-Frei-
bergu. Esmu arī lepns par grāmatu 
Diena 15, kas ir Latvijas atjaunotās 
neatkarības 15 gadu vēsture caur 
Dienas pirmajām lapām. Tā iznāca 
2006. gadā. Savukārt pagājušā sezo-
nā bija raidījums televīzijā Skutelis 
IR studijā, pie kura es arī piestrādā-
ju.“

Mana intervija ar Paulu tuvojas 
beigām. Mēs vēl parunājamies par 
notikumiem politikā gan Latvijā, gan 
Amerikā, gan arī Eiropas politiku, 
par ko mēs neesam priecīgi ne viens, 
ne otrs. Kad es viņam prasu, ko viņš 
domā par tikko Anglijā notikušo 
Brexit, viņš iesmejas tik skaļi, ka man 
momentā ir skaidrs, ka neko labu viņš 
nedomā. Arī tur mūsu domas sakrīt, 
tāpat kā sakrīt mūsu domas par to, kas 
notiek Amerikā un par to, kas pašlaik 
notiek Latvijā. Mēs vēl brīdi pārru-
nājam politiskos notikumus pasaulē, 
kas pašlaik nekur nav mums patīka-
mi, un Pauls man vēl tikai piemin, ka 
ir iesācis dziedāt korī Jubilate un cer 
piedalīties Latvijas simtgades dziesmu 
svētkos.

Pēc sarunas ar Paulu man ir atkal 
skaidrs, ka viņš ir viens no tiem trim-
das bērniem, kuri Latvijai bija vaja-
dzīgi atjaunotās neatkarības sākuma 
gados, ir vajadzīgs tagad un būs Lat-
vijai vajadzīgs un piederīgs vienmēr, 
bet es esmu lepna un priecājos, ka man 
bijusi izdevība viņu iepazīt.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas bērnu bērni... (10)
Turpinājums no 13. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien, 15. okt., plkst. 11.00 ALB 

namā Adelaides Latviešu biedrības 
pilnsapulce. Lūdzam biedriem nekavē-
joties nokārtot biedru maksas!

Sestdien, 15. okt., plkst. 13.00 līdz 
 

Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
15. oktobris
Eda, Hedviga, Helvijs
1786. Krievijas valdība pieprasa reor-
ganizēt amatnieku cunftes pēc Katrī-
nas II Amatniecības nolikuma.
1918. gleznotājs, arhitekts Reinis Zusters.

16. oktobris
Daiga, Dinija, Dinārs
1786. ģenerālgubernators Georgs fon 
Brauns pavēl Rīgas rātei organizēt pil-
sētas galvas vēlēšanas.
1932. pedagoģe, psihoterapeite, sa-
biedriska darbiniece, 3x3 kustības aiz-
sācēja Līga Ruperte.

17. oktobris
Gaits, Karīna, Gaitis
1901. rakstnieks Kārlis Janševskis (īs-
tajā vārdā Kārlis Janovskis).
1906. rakstnieks, tulkotājs Valdemārs 
Kārkliņš.
1932. ALT aktrise Maija Ozoliņa.
1986. latviešu basketboliste Aija Bru-
mermane.

18. oktobris
Rolands, Rolanda, Ronalds, Erlends
1947. dzejnieks Pāvils Johansons.

19. oktobris
Elīna, Drosma, Drosmis
1956. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Anda Banikosa.

20. oktobris
Leonīda, Leonīds
1943. Anglija, PSRS, ASV vienojas dibi-
nāt AN komisiju par kara noziegumiem.

21. oktobris
Urzula, Severīns
1856. dzejnieks, žurnālists Vensku Ed-
varts (Skujenieks).
1906. aktieris Hermanis Vazdigs.  ■

Spēle ar gurķi – Grand fināls
Jancis par Austrālijas nacionālo sportu

Šodien jau pavasara 
pirmā mēneša pēdējā die-
na. Varētu domāt, ka varē-
si jauki pasauļoties saulītē, 
lai dabūtu veselīgāku ādas 
krāsu. Kas tev deva! Vējš 
pūš visām drēbēm cauri, 

ka jau piecās minūtēs tev zosāda no gal-
vas līdz kāju galiem. Derētu uzvilkt garās 
apakšbikses, bet kur tādas ņemsi? Tas jau 
bija daudzus gadus atpakaļ, kad nolēmi, 
ka šinī kontinentā garo apakšbikšu neva-
jag, un veselus trīs pārus iesviedi mēslu 
kastē. Kod nu pirkstā! Tā kā uz veikaliem 
ar vairs netiec, tad jaunas nopirkt nevari. 
Un nevar taču prasīt kādai no kopējām, 
lai pērk priekš tevis apakšbikses. Nez kas 
vēl var aiz pārpratuma iznākt. Būs labāk 
jāsagriež kāds palags tādās garās stērbe-
lēs, ko var ap kājām aptīt.

Varbūt tomēr labāk ir nedarīt 
nekā; – un tupēt savā istabelē līdz va-
sarai. Tas labi jāpārdomā.

Šitais mums ir garais vīkends*, jo 
notiek futbola spēles Grand fināls**, 
kur noskaidro, kura komanda ir tā spē-
cīgākā, – kurš ir čempions. Man tā lieta 
galīgi neinteresē; tik daudz zinu, ka sa-
centīsies Gulbji (baltā formā) ar Buldo-
giem (zilā formā). Bet te tev ir ikdienas 
jāsastopas ar darbiniekiem, kam futbols 

ir sirdslieta, un ja tu parādīsi, cik glupjš 
tu šai lietā esi, tad tam nākotnē var būt 
bēdīgas sekas. Jāprot sadzīvot. Tāpēc uz 
šo Grand fināl dienu gatavojos visu pē-
dējo nedēļu. No avīzēm izgriezu visādas 
bildītes, ko savā istabā sabārstīju gan pa 
galdu, gan pa gultu. Tur bija gan stalti 
peldoši gulbji, gan baigi atņirgti buldogu 
ģīmji. Šur tur piesēju arī pa krāsainu len-
tu kušķim – komandu krāsās. Iemācījos 
pat svilpot abu komandu kluba dziesmas. 
Lielās dienas rītā, kārtīgi nodušojos, kā 
kad uz baznīcu būtu jāiet. Sameklēju 
pienācīgas drēbes, sameklēju zeķes fut-
bolkluba krāsās un kārtīgi nopucēju kur-
pes. Es izvēlējos Gulbjus, man ar suņiem 
nav sevišķi draudzīgas attiecības; – tātad 
biju baltā štātē, ieskaitot veļu.

Ātri iekodu brokastis un tad sēdos 
pie televizora, lai nezaudētu neko no šīs 
slavenās dienas notikumiem. Sēžoties 
krēslā, uzsēdos virsū kurpēm, ko biju 
tur atstājis pēc nopucēšanas. Priekš kam 
pucēju kurpes? Es taču nekur netaisos 
braukt. Veltīgi izšķiests laiks. Tā nav 
laba zīme! Kurpes ielidoja zem gultas.

TV pilns ar ziliem un baltiem vī-
riem, kas jau iekarsuši stumda un grūsta 
viens otru. Cilvēku pilns stadions, un tie 
kliedz un brēc, tā kā drebuļi pārskrien 
pār kauliem. Vai tad nav varējuši sagai-

dīt īsto laiku un rauj jau vaļā? Nē, – izrā-
dās, ka rāda iepriekšējā gada spilgtākos 
momentus. Pieci vīri un viena sieviete 
sēž pie tādas kā letes – spoži nopucē-
tas – gluži kā manas kurpes – un runā 
par futbolu, it kā paši par to ko saprastu.

Nolēmu, ka ja skatīšos un klausī-
šos visu to dullumu līdz spēles sāku-
mam, tad palikšu bļem, bļem...Tāpēc 
nogriezu televizoru un gāju pastaigā-
ties pa koridori; tur televizora nav.

Spēle sākās pustrijos, bet īstenībā ne-
kas nemainījās no iepriekš redzētā. Tā-
pat viens otru grūstīja un raustīja. Tāpat 
gāza gar zemi un tāpat iepļaukāja. Mani 
gulbji izskatījās pēc pīlēm, kas ļodzīda-
mies skraidīja gan uz vienu pusi, gan 
otru, bet nekur īsti netika, neko neizda-
rīja. Vai kāds brīnums, ka viņi zaudēja?

Es biju gatavojies jums reportēt par 
Grand final futbola spēli, bet tā kā tur 
vairāk nekā neredzēju, kā tikai gur-
ķa spārdīšanu, tad, diemžēl, man nav 
jums nekas ko teikt... Atvainojos par 
nesmalkjūtīgu laika nosišanu.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

* Angliski „weekend“ – nedēļas 
nogale.

** Angliski – finālspēle.

bas vēlme var īstenoties, ja tik vien tiek 
paturēts prātā mērķis. Ciems ir pierādī-
jums latviešu neatlaidībai un dedzīgu-
mam ar mērķi – nodrošināt, ka vecākai 

paaudzei ir iespēja dzīvot vienkopus, 
pašu tautiešu aprūpētiem. Man ir lie-
la cieņa pret visiem, kas ir darbojušies 
Ciema labā, un ceru, ka Ciems vēl varēs 
turpināt daudzus gadus pastāvēt un kal-
pot mūsu vecajai paaudzei kā droša un 
mājīga vieta, kur pavadīt vecumdienas.“

Un tagad, dāmas un kungi, man ir 
liels prieks pasludināt jauno grāmatu 
par atvērtu.

Paldies par jūsu uzmanību!
Jānis Dēliņš

Latvijas goda konsuls Melburnā
9.10.2016. g., Melburnas Latviešu Ciemā

„Latviešu Ciems 1986-2016“
Turpinājums no 7. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2016. gada 14. oktobrī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 12. oktobrī.
€1 = 1,45530 AUD
€1 = 0,89990 GBP

€1 = 1,56210 NZD
€1 = 1,10200 USD

plkst. 14.30 ALB namā, Dienvidaus-
trālijā Latviskās izglītības veicinā-
šanas kooperatīva sabiedrības (LIV-
KS) sapulce. Visi LIVKS biedri un 
Latviešu nometnes Dzintari labvēļi 
laipni lūgti. Informāciju par Latviešu 
nometni Dzintari, LIVKS pilnsapulci 
un šo informatīvo sapulci varat dabūt 
no LIVKS priekšsēža Dāvida Dārzi-
ņa, zvanot 03 9873 0792, vai nosūtot 
epastu uz:
chair@latviancampdzintari.com.au
Sestdien, 15. okt., plkst. 13.00 DV 
namā seriāla Likteņa līdumnieki seri-
āla epizode.
Svētdien, 16. okt., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novuss.
Trešdien, 19. okt., plkst. 10.15 sa-
tiksimies pie ALB nama, lai dotos ar 
autobusu uz pusdienām German Arms 
Hotel, Hahndorf. Pusdienu maksa, sā-
kot no $20. Pieteikties LAIMAS birojā 
līdz 10. okt.
Sestdien, 22. okt., plkst. 14.00 DV 
namā Daugavas Vanagu Adelaides no-
daļas vīru koris Daugava aicina pieda-
līties sarīkojumā Kur Daugava plūst, 
tur dziesma skan. Kuplo programmu 
izpildīs vīru koris, vanadžu ansamb-
lis, viesi no Melburnas, Pertas un so-
listi. Bufete darbosies no plkst. 13.00; 
atspirdzinoši dzērieni no bāra. Būs 
loterija. Biļetes pie galdiem pērkamas 
sestdienās DV namā, no plkst. 12.00 
līdz 13.00. Tuvāka informācija pie 
Aivara Vēža 8278 1305 vai Jāņa Lin-
dberga 8278 3021. Maksa $15. Skol-
niekiem, vecāku pavadībā, ieeja bez 
maksas.
Svētdien, 23. okt., plkst. 93.00 Tāla-
vas mazajā zālē novuss.
Ceturtdien, 27. okt., plkst. 9.00 – 
15.00 aicinām tautiešus uz ALB namu 
noklausīties jaunāko informāciju pir-
mās palīdzības sniegšanā (angļu va-
lodā). Kursu pārtraukumā pasniegs 
siltas pusdienas, kā arī no rīta un pēc-
pusdienā vieglas uzkodas. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 24. okt.
Sestdien, 29. okt., plkst. 12.00 Tāla-
vas Mazajā zālē Latviešu nama koope-
ratīva pilnsapulce.
Sestdien, 29. okt., plkst. 13.00 DV 
namā seriāla Likteņa līdumnieki seri-
āla epizode.
Sestdien, 29. okt., plkst. 13.30 Tā-
lavas mazajā zālē Sabiedriskā kluba 
pilnsapulce. Pirms pilnsapulces klubs 
gādās par uzkodām un atspirdzināju-
miem!
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 16. okt., plkst. 11.00 
22. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 
dievkalpojums.

Brisbanē
Sestdien, 15. okt., plkst. 12.00 Pavār-
mākas meistarklase Latviešu namā ar 
bijušo brisbanieti Guntu Rudzīti. Tau-
tietes! Mācīsimies cept latvisku kliņ-

ģeri, un, kamēr rūgst kliņģera mīkla, 
gatavosim dažus vienkāršus tradicio-
nālā aukstā galda ēdienus kopīgām 
pusdienām. Vietas ierobežotas. Mak-
sa $25-$30. Pieteikšanās līdz 7. okt. 
pie Ingas Česles: inga.ceslis@gmail.
com Informācija: Gunta Rudzīte: 
 guntamara@adam.com.au.
Svētdien, 16. okt., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā.
Sestdien, 22. okt., plkst. 12.00 Rum-
my un zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Piedalīšanās $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Svētdien, 23. okt., plkst. 11.00 Ka-
pusvētki Mount Gravatt kapsētā. Lū-
dzam visus piedalīties – iesaistiet arī 
savus bērnus un mazbērnus! Ņemiet 
līdzi groziņus, atspirdzinājumus un 
kādu dārza krēslu vai segu, kur pasē-
dēt zālīte, un cerams arī saulītē. Ja līs, 
varēsim patverties pajumtē. Mēs esam 
apkopojuši pēc iespējas pilnu sarakstu 
un kapsētas plānu, kur norādītas ap 60 
mūsu tautiešu kapuvietas, un lūdzam 
jūs palīdzēt godināt arī tos, kam vairs 
nav piederīgo Brisbanē. Sapulcēsimies 
pie kapsētas kapelas auto novietnē 
plkst. 11.00, kur varēsiet saņemt karo-
dziņus un norunāt, kuru dārza daļu jūs 
apstaigāsiet. Pēc tam sanāksim kopā 
pieminēt aizgājējus un dalīsimies at-
miņās.

Kanberā
Sestdien, 22. okt., plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanadžu rīkots saiets Immanuel 
baznīcas zālē, Lyons.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 30. okt., plkst. 10.30 Sv. Pē-
tera (austrāliešu) draudzes Reformā-
cijas svētku dievkalpojums Sv. Pētera 
baznīcā, Reid. Kalpos ungāru izcel-
smes Sv. Pētera draudzes mācītājs Ga-
bor Szabo. Mūsu draudze aicināta uz 
šo interesanto dievkalpojumu.

Melburnā
Sestdien, 15. okt., plkst. 9.15 turpi-
noties visu dienu, Melburnas Uni-
versitātē Babel ēkā Association for 
the Advancement of Baltic Studies 
(AABS) konference.
Sestdien, 22. okt., plkst. 14.00  LEACS 
(Dzintaru) pilnsapulce Latviešu namā.
Piektdien, 28. okt., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Ievērot: No 1. okt. dievkalpoju-
mu laiks mainīts uz plkst. 11.00.
Svētdien, 16. okt., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 23. okt., plkst. 11.00 Mirušo 
piemiņas dienas dievkalpojums. Miru-
šo piemiņas diena. Tiek pieminēti ģi-
menes locekļi, kuri nav guldīti drau-
dzes kapsētās.
Sestdien, 29. okt., plkst. 10.00 Baznī-
cas Lielā talka. Ņemt līdzi darbarīkus.

Svētdien, 30. okt., plkst. 11.00 Ticības 
atjaunošanas dienas dievkalpojums. 
Reformācijas svētki 31. oktobrī.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.

Sidnejā
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 16. okt., plkst. 10.00 Kapu 
svētki.
Svētdien, 23. okt., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 30. okt., plkst. 10.00 Refor-
mācijas svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 16. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 23. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 30. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē

Latvijā
Sestdien, 15. okt., plkst. 19.00 Dzin-
taru koncertzālē komponista Imanta 
Kalniņa jubilejas koncerts. Ievēro-
jamais latviešu komponists Imants 
Kalniņš, kura daiļrade ir nozīmīga un 
neatņemama latviešu kultūras sastāv-
daļa, šogad svin 75 gadu jubileju. Tam 
par godu Dzintaru koncertzāle kopā ar 
Liepājas Simfonisko orķestri, obojistu 
Pēteri Endzeli un diriģentu Māri Sir-
mo aicina uz Imanta Kalniņa jubilejas 
koncertu. Tajā dzirdēsim komponista 
simfoniskās mūzikas skaņdarbus – 
miniatūru Santakrusa, koncertu obo-
jai un orķestrim un Septīto simfoniju.
Trešdien, 19. okt., Jūrmalas pilsē-
tas muzejā atklās izstādi FORMOSA. 
Skaistā sala, kas iepazīstinās ar māks-
linieka, Latvijas Mākslas akadēmijas 
profesora Jāņa Murovska un Taivānas 
Grafikas asociācijas mākslinieku siet-
spiedes darbu izlasi. Izstāde būs ap-
skatāma līdz 6. nov.
Līdz 30. oktobrim Muzejā Rīgas Jū-
gendstila centrs skatāma neparasta iz-
stāde – Tērps kā mākslas darbs no jū-
gendstila līdz mūsdienām. Autori Irina 
fon Šlipe, modes nama Irina v. Schlip-
pe Moden dibinātāja, un viņas dēls, 
slavenais dizaineris un vairāku Eiro-
pas teātru tērpu mākslinieks Andrejs 
fon Šlipe.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


