
sasniegtu panāku-
mus tālu no ģime-
nes un draugiem. 
Nešaubos, ka va-
rat piedalīties izci-
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Valsts prezidenta uzruna 
Tautiešiem visā pasaulē Latvijas 98. gadadienā

Dārgie tautieši visā 
plašajā pasaulē!

Sveicu jūs no šogad 
atjaunotās Rīgas pils 
Svētku zāles!

Man ir prieks jūs 
atkal uzrunāt laikā, kad 
tuvās un tālās zemēs at-

zīmējam Latvijas valsts svētkus. Šajās 
dienās jo īpaši apzināmies savu piede-
rību Latvijai. Dzīves un darba gaitas 
jūs ir aizvedušas uz dažādām pasaules 
zemēm. Tomēr jūs vieno domas par 
brīvu un neatkarīgu Latviju, interese 
par dzimtenē notiekošo un vēlme pie-
dalīties labākas nākotnes veidošanā.

Šis laiks allaž ir iespēja atskatīties 
uz aizvadīto gadu, novērtēt paveiktos 
darbus un apzināt priekšā stāvošos iz-
aicinājumus. 2016. gads Latvijai ir ne-
sis gan vienus, gan otrus.

Prieks, ka šajā pasaulei tik nemie-
rīgajā laikā esam stiprinājuši Latvijas 
aizsardzības spējas. Turpinām konsek-
venti palielināt pašu izdevumus valsts 
drošībai, un to novērtē mūsu sabied-
rotie. Šovasar NATO samitā Varšavā 
tika pieņemts vēsturisks lēmums par 
četru daudznacionālo bataljonu izvie-
tošanu Baltijas valstīs un Polijā. Tas 
ir līdz šim nopietnākais apliecinājums 
NATO gatavībai aizstāvēt Austrumei-
ropas valstu, tai skaitā Latvijas brīvī-

bu.
Savukārt Latvijas pievienošanās 

Ekonomiskās attīstības un sadarbības 
organizācijai bija atzinība par Latvijas 
gatavību pilnveidot savu ekonomisko 
pārvaldību, sasniedzot starptautiski 
atzītus standartus.

Tomēr nekādā ziņā nedrīkstam 
apstāties pie sasniegtā un dažreiz at-
zinību esam saņēmuši avansā. Valdība 
ir ķērusies pie reformām izglītības un 
veselības aprūpes nozarē. Taču tas ir 
tikai pats ceļa sākums. Valsts pārval-
dei nepieciešama drosme un apņēmība 
īstenot pašas nospraustos uzdevumus.

Dārgie tautieši!
Šovasar notikušais referendums 

par Lielbritānijas izstāšanos no Eiro-
pas Savienības ir vēl viens pierādījums 
tam, cik nepastāvīga mēdz būt pasaule 
mums apkārt, un kā šķietami negaidī-
ti notikumi var ietekmēt ikvienu no 
mums. Tāpēc jo svarīgāk ir strādāt, 
lai veidotu Latviju par modernu, ino-
vatīvu, labklājības un miera zemi, kur 
ikviens gribētu atgriezties arī pēc tam, 
kad gūta izglītības vai darba pieredze 
ārzemēs.

Ļoti ceru uz jūsu palīdzību šī mēr-
ķa sasniegšanā. Jūs esat nepieciešami 
Latvijai, jo jūsu piedzīvotais ir unikā-
las zināšanas. Daudziem no jums ir 
bijis jāpārvar ne mazums grūtību, lai 

Viļa Rīdzenieka lielformāta kolorētā fotogrāfija „Latvijas valsts pasludināšana 1918. gada 18. novembrī“. Skat. rakstu 3.lpp.
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Laikraksts „Latvietis“ sveic Latvijas Valsts svētkos!
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Sveicinām Lāčplēšus 
Lāčplēša dienā,

Dižākos latviešus 
pieminot sveicinām!

Edmunds Zirnītis
Divdesmit pirmajā 

gadsimtā, redzēt sievie-
tes bruņoto spēku uni-

formā nav nekas neparasts; daudzu 
zemju armijās, ieskaitot Latvijas, daiļā 
dzimuma pārstāves ir atrodamas dažā-
dās dienesta pakāpēs. Turpretī, pirms 
simts gadiem valdīja uzskats, ka sie-
vietes vieta ir saimniecībā, uz lauka, 
bērnistabā, bet tikai ne armijā. Tādēļ 
bija ne tikai liels brīnums, bet arī zi-
nāma pretestība, kad 1915. gadā Līna 
Čanka, uzdodamās ar mirušā brāļa 
dokumentiem kā Jānis, brīvprātīgi 
pieteicās latviešu strēlniekos; cik zi-
nāms, pirmā sieviete latviešu karotāju 
pulkā.

Savā uzrunā Lāčplēša piemiņas 
sarīkojumā, sestdien, 12. novembrī, 
DV Adelaides nodaļas priekšniece 
Gunta Rudzīte izcēla Līnas Čankas 
varonību un reizē arī likteņa ironiju: 
Līna pieteicās strēlniekos, lai tīšuprāt 
riskētu ar dzīvību, jo brāļa nesenā 
nāve, bet galvenais, pajukušās attiecī-
bas ar līgavaini viņai uzdzina tanī brī-
dī neremdināmas sirdssāpes. Daudzi 
krita, negribēdami, bet viņai ne prātā 
nenāca, ka par spīti ievainojumiem, 
viņa ne tikai pagūs izpelnīties augstus 
apbalvojumus, bet pēc gadiem, piedzī-
vos savu 89. dzimšanas dienu, kad lī-
gavainis jau sen būs aizmirsts!

Varoņiem veltītu dzejoli Aijas Vil-
nis Varoņu diena lasīja Astra Kronī-
te, un klusuma brīdi pēc pusminūtes 
papildināja Jāņa Lindberga lasītā 
Lielā Junda un tautas dziedātā Latvi-
jas Valsts himna.

Svētku runu teica Latvijas Bruņo-
to spēku atvaļinātais pulkvedis Jānis 
Hartmanis par tēmu Latvijas armijas 
dibināšana 1919. g. 10. jūlijā. Īsi un 
kodolīgi ar ekrāna palīdzību tika pa-
skaidrots, ar kādām grūtībām, ar kādu 
varonību dibinājās jaunās, trauslās re-

publikas pirmā armija. Ģenerālis Dā-
vids Sīmansons iemantoja neapskau-
žamu situāciju, kurā mazai Latvijai 
nācās pieveikt gan Vāciju, gan Krievi-
ju. Lielinieku un vācu nodarītie postī-
jumi un briesmu darbi pret civiliedzī-
votājiem Latvijas teritorijā iedrošināja 
tautu pretoties un atbalstīt savu jauno 
valsti un tās karaspēku. Latvijas brīvī-
ba no debesīm nenokrita – to vajadzēja 
izcīnīt, un 1919. gada jūlijā 25 428 vīri 
bija gatavi aizstāvēt savas valsts neat-
karību un brīvību.
Sveicinām dzīvos un pieminām mirušos,
Lāčplēša gara un zobena bruņiniekus!

Šogad Dauagavas Vanagu Aus-
trālijas valdes (DVAV) un Daugavas 
Vanagu Centrālās valdes (DVCV) ap-
balvojumus saņēma astoņi Adelaides 
sabiedriskie darbinieki: Zemes valdes 
Atzinības rakstus par nopelniem DV 
organizācijas darbā piešķīra Mārai 
Kīnai (Keen) un Deividam Džail-
sam (David Giles); Centrālās valdes 
Atzinības rakstus bija izpelnījušies 
Dzidra Virgin, Rasma Lāce, Juris 
Jaudzems un Reinis Dancis; orga-
nizācijas augstāko apbalvojumu, DV 
krūžu nozīmi zeltā, pulkv. Jānis Hart-
manis piesprauda Dainai Ezeriņai un 
Lilitai Daenkei. Mārai, Deividam; 

Juris diemžēl nevarēja ierasties, lai 
saņemtu savus diplomus. Vienreizējs 
apbalvojums tika majoram Jurim 
Ābolam, ko Latvijas Bruņoto spēku 
uzdevumā viņam pasniedza un pie-
sprauda pulkv. Hartmanis par viņa 
darbu esošās Latvijas armijas veidoša-
nā un trenēšanā.

Lāčplēšus pieminot
Piemiņas sarīkojums DV namā Adelaidē
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DV Adelaides nodaļas vadītāja Gunta Rudzīte (no kreisās) ar apbalvotajiem.
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Apvienotais koris – vīru koris „Daugava“ un Vanadžu ansamblis – diriģentes 
Ineses Laines vadībā.
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Rīgas Vēstures un kuģniecības mu-
zejā no 9. līdz 27. novembrim apskatā-
ma leģendārā un unikālā Latvijas valsts 
vēstures relikvija – Viļa Rīdzenieka 
lielformāta kolorētā fotogrāfija Latvi-
jas valsts pasludināšana 1918. gada 
18. novembrī. Tā ir vienīgā vizuālā 
liecība, kurā iemūžināts vēsturiskais 
mūsu valsts tapšanas brīdis – Latvijas 
Republikas proklamēšanas pasākums 
tagadējā Latvijas Nacionālajā teātrī 
(toreizējā II Rīgas pilsētas teātrī).

Unikālā fotogrāfija ikdienā tiek 
rūpīgi glabāta muzeja krājumā speciā-
lā saglabāšanas režīmā un tikai reizi 
gadā – Latvijas valsts proklamēšanas 
svētku periodā, tiek eksponēta apska-
tei, sniedzot iespēju to apskatīt ikvie-
nam interesentam. No fotogrāfijas pāri 
laikam uz mums raugās cilvēki, kas 
izloloja un izveidoja Latvijas valsti. 
Mūsdienās unikālā fotogrāfija kļuvusi 
par Latvijas valsts neatkarības paslu-
dināšanas simbolu.

Latviešu fotogrāfijas meistars Vi-
lis Rīdzenieks (1884.–1962.) bija vie-
nīgais fotoreportieris, kas piedalījās 
Latvijas valsts pašnoteikšanās paslu-
dināšanas pasākumā Rīgas pilsētas II 
teātrī, tagadējā Latvijas Nacionālajā 

teātrī. Noslēpumā tītas apstākļu sakri-
tības dēļ pasākumā tika veikta tikai 
viena fotofiksācija, tādējādi radot šo 
vienīgo vizuālo liecību. Lielformāta 
fotogrāfija un tās fotonegatīvs uz stik-
la plates tiek glabāts Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzeja krājumā.

Leģendāro lielformāta kolorēto fo-
toattēlu (119x158 cm) Vilis Rīdzenieks, 
tolaik darbodamies ar segvārdu Alek-
sandrs Mednis, izgatavoja 1920. gadu 
sākumā. Meistars ar kolorētas retušas 
palīdzību izcēla galvenās personas un 
Latvijas sarkanbaltsarkano karogu, tā 
panākdams melnbaltā uzņēmuma iz-
teiksmību. Fotogrāfija vairākus gadus 
ir greznojusi fotomeistara darbnīcas 
KLIO skatlogu Vaļņu ielā. Okupācijas 
periodā to, aizlīmētu ar papīru, slēpa 
Viļa Rīdzenieka ģimene. Un tikai pēc 
49 gadiem, 1989. gadā, latviešu tautas 
trešās atmodas laikā, fotogrāfija atkal 
ieraudzīja dienas gaismu izstādē Latvi-
jas Laiks. Turpmāko notikumu rezul-
tātā fotogrāfa atraitne Olga Rīdzenie-
ce unikālo fotogrāfiju un tās negatīvu 
uzticēja Rīgas Vēstures un kuģniecī-
bas muzejam. Tas notika pateicoties 
fotogrāfa Gunāra Janaiša tālredzībai, 
neatlaidībai un vēsturiskās nozīmības 
apziņai. Un stāsts turpinās...

Ingrīda Lukašēviča
Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Patriotu nedēļa ir 

laiks būt lepniem par to, 
ko mūs senči pagājušā 
gadsimtā izcīnīja, un 
pārdomāt sekas tam, ka 
to varējām nosargāt tikai 

kādus 20 gadus.
Laikraksts Jaunākās Ziņas savā 

1918. gada 19. novembra izdevumā 
zem maza virsraksta pirmā lapā Esi 
sveicināta, jaunā Latvija! rakstīja:

„Sirmajā Rīgā 1918. gada 18. no-
vembrī ir izsludināta Latvijas valsts. 
Latvijas zemes, Vidzeme, Kurzeme 
un Latgale ir tagad vienotas Latvijas 
valsts teritorijā, uz kuras dzīvojošā nā-
cija ir izveidojusi augstāko sabiedrības 
kopdzīves organizāciju, kādu līdz šim 
pazīst cilvēces radošais ģēnijs – valsti.“

Seko daudzi cēli un cildinoši vār-
di, to starpā:

„Liels un augsts ir valsts princips 
cilvēku dzīvē, un augsti ir viņa uzde-
vumi. Valsts vara, kā sociāli kalpojoša 
vara, uzņemas lielus un grūtus pienā-
kumus katrā valstī. Jo lielāki un grū-
tāki ir šie pienākumi un atbildība tajā 
brīdī, kad pate valsts dzimst un top par 
tādu, kad uz to cerībā un paļāvībā rau-
gās visa tauta un tad ir ieņemams un 
nodibināms valsts stāvoklis civilizētās 
pasaules tautu un valstu starpā. (..)“

„Latvijas valsts ir dzimusi. Valsts 
labums demokrātiskā valstī viscaur ir 
arī tautas labums, un kā tāds lai ir mūsu 
augstākais likums šinī likteņa stundā.“

Kā sakrīt šie principi ar to, kas no-
tika atjaunotās Latvijas valsts pirma-
jos gados, un ar to, kas notiek šodien? 
Mūsu priekšstāvji ir mūsu pašu ievē-
lēti, un mūsu valsts ir mūsu pašu radī-
ta – atcerēsimies, ka ne visā pasaulē ir 
līdzīgi laimīgi apstākļi. Tāpēc mums 
katram arī ir atbildība veicināt šo aug-
stāko likumu. 

Tā bija liela uzdrīkstēšanās – vācu 
okupētajā latviešu apdzīvotā teritorijā 
pieteikt jaunu valsti. Un bez armijas, 
kas jauno valsti varēt noturēt. Sekoja 
pašu latviešu trīspusēja cīņa: Ulmaņa 
valdība (kopā ar angļiem un arī fran-
čiem) pret Niedras valdību (kopā ar 
vāciešiem), pret Stučkas valdību (kopā 
ar krieviem).

Brīvības cīņu sekmīgais iznākums 
lika dažam labam aizmirst, ka lietas 
bija citādas, un varēja atkal pagriezties 
mums nelabvēlīgā virzienā. Ja mums 
nav gribas aizstāvēt mūsu valsti, tad 
kāds to arī atņems. Un tad augstākā 
likumā minētais tautas labums nebūs 
mūsu, bet gan kādas citas tautas labums.

Patriotu nedēļa ir laiks atcerēties, 
ka cēli vārdi vien nebija pietiekami, lai 
īstenotu ieceres par valsti, un ka aiz-
sardzības ministrs par prezidentu ir 
doma pareizā virzienā, bet ka budžeta 
2% ir vēl svarīgāk.

GN

„Latvijas valsts pasludināšana 
1918. gada 18. novembrī“
Eksponēta unikālā Latvijas valsts vēstures relikvija – Viļa 
Rīdzenieka lielformāta fotogrāfija

Šī gada koncerta daļa izveidojās 
sevišķi bagātīga. Vanadžu ansamblis 
nodziedāja Uz ežiņas galvu liku, tad 
pieaicināja divus solistus no DV vīru 
kora – Andri Jaudzemu un Ričardu 
Rozentālu, jo dziesmā Div’ dūjiņas 
gaisā skrēja vajadzēja divus bāliņus, 
kas karā jāja, domādami. Raimonda 
Jaudzema drošais piesitiens divās kla-
vieru kompozīcijās iepriecināja publi-
ku, jo esam jau dažus gadus bijuši lie-
cinieki Raimonda muzikālās izglītības 
attīstībai. Sen jau viņš ticis pāri pir-
mziemnieka nedrošībai un nu jau ērti 
iejūtas īstajās lielo klasiķu kompozīci-
jās. Šoreiz dzirdējām divus Mocarta 
darbus Rondo un Menuets nr. 1. Šādu 
sarīkojumu pirmajā daļā Raimonds ar 
savu spēli jau pāris gadus liek drošu 
pamatu publikas dziedātai valsts him-
nai.

Astra Kronīte lasīja Friča Dzies-
mas aizkustinošo dzeju Bēgļu mātes 
apglabāšana un Jānis Lindbergs – 

Edmunda Zirnīša Lāčplēša diena. 
Profesionāli mūziķi vienmēr paceļ 
sarīkojumu mazliet izcilākā līmenī 
(un pievelk publiku!), un tā arī šoreiz – 
čellists Jānis Laurs ar pavadītāju 
Džefrijs Kongs (Jeffrey Kong) no-
spēlēja Adadžo no Jāņa Ivanova Čella 
koncerta un Jāzepa Mediņa Mazo se-
renādi. Paldies pavadītājam, kurš, vi-
ņam vienīgam piedāvāto honorāru, tū-
līt noziedoja atpakaļ Vanagu darbam.

Piemērota kopdziesma, priekš-
nieces vadībā, bija Daugav’s abas 
malas ar Raiņa vārdiem, un koncerta 
daļa beidzās, kā vienmēr, ar DV vīru 
kora Daugava un Vanadžu ansambļa 
dziesmām, Ineses Laines vadībā. Vīri 
nodziedāja K. Alberta Par zemi, ko 
mīlam, I. Saksa Es karā aiziedams, un 
Norviļa Karavīrs; tad Vanadzes pie-
vienojās dziesmās Kad ar uzvaru un 
Lāčplēša dziesma, ar kuras beidzamo 
pantu iznesa karogu.

Sekoja Vanadžu sarūpētais kafijas 
galds.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Lāčplēšus pieminot
Turpinājums no 2. lpp.
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Latviešu gadskārtas
Šogad 3x3 tēma

Tuvojas Kultūras 
dienas Melburnā, kā arī 
Pasaules latviešu ekono-
mikas un inovāciju fo-
rums. Pēc vienas dienas 
atelpas brīža – 1. janvā-
rī – tūlīt jau 2. janvārī 

sāksies Austrālijas latviešu 3x3 saiets 
Folskrīkā, Haumensgepā (Falls Creek, 
Howman’s Gap) YMCA īpašumā.

Kas tad īsti ir 3x3?
Tā ir iespēja vienu nedēļu – no 

2. līdz 8. janvārim – būt kopā ar ci-
tiem latviešiem latviskā vidē, prom 
no ikdienas, kopā dzīvojot vienā vietā, 
visiem kā lielai saimei. Te var apmek-
lēt dažādas ievirzes pa latvisku tēmu, 
uzzināt ko jaunu, pārrunāt tēmas, kas 
latviešiem tuvu sirdij. Ir gan prāta ie-
virzes, gan praktiskas ievirzes. Bet 
galvenais jau ir 3x3 iepazīties ar ci-
tiem, izveidot jaunas draudzības. Bēr-
niem iespēja katru dienu būt latviskā 
vidē, uzzināt ko jaunu rotaļu un spēļu 
veidā, dzirdēt latviešu valodu katru 
dienu, censties to arī pašiem runāt.

Dzīvošana ir kopmītnēs – var ģi-
menes atsevišķās istabās palikt, tikai 
jādalās ar kopīgām vannasistabām. 
Ēst nav jāgatavo pašam – būs garšīgs 
ēdiens, ko gatavos nometnes perso-
nāls.

Tēma šogad – senču gadskārtas
Šī gada tēmu izvēlējāmies Latvie-

šu gadskārtas, jo likās, ka laiks pienā-
cis atkal par tām runāt. Iemesls - mūsu 
modernajā dzīvē dzīvojot, maz iznāk 
iespēju padomāt par un iedziļināties 
mūsu senču domāšanā un dzīvesziņā. 
Viņi uz gadu skatījās citādāk, kā mēs 
šodien. Gadskārtas saistās ar lauku 
dzīvi; tās ir senas, tiek dziedāts par 
senām dievībām, ko mums šodien pat 
grūti izprast. Bet mēģināt varam - un 
to arī darīsim. Katras dienas sākumā 
visi mācīsimies par kādu no latviešu 
gadskārtām, bērni vēlāk par šo tēmu 

mācīsies ½x½ un viņu nodarbības būs 
veidotas ap šo tēmu. Viens saieta va-
kars būs arī veltīts gadskārtām.

Kas tad vēl notiks?
Būs rokdarbu nodarbības. Va-

rēs izvēlēties vai nu krekla izšūšanu, 
mauču (adītu rokassprādžu, rotātu ar 
pērlītēm) gatavošanu, jostiņu gatavo-
šanu, vainaga darināšanu (vadīs Janta 
Meža, Aija Grosa, Vizma Skābe-
Boag). Varēs uzzināt par latviešu fol-
kloru (vadīs Janta Meža), pārspriest 
Latvijas politiku (Ilmārs Mežs, Jānis 
Kukainis, Uldis Ozoliņš), dziedāt 
korī (vadīs Ivars Štubis), mācīties lat-
viskus ēdienus pagatavot (vadīs Valda 
Bērlija (Burleigh), iet pastaigāties pa 
mežu vai braukt ar riteni pa Austrālijas 
alpiem (vadīs Arnis Gross), mākslu 
veidot no pogām vai veidot keramikas 
darbus ar Andu Banikos, pētīt pašam 
savu dzimtas koku ar Ilmāru Mežu, 
risināt latviskās audzināšanas jautāju-
mus ar Ļenu Rumpi, uzlabosim savu 
latviešu valodu ar Andu Banikos.

Vieslektori būs Jānis Kukainis, 
Ilze Garoza, Kristaps Grasis, Ma-
tīss Kukainis, Ilmārs Mežs.

Jauniešiem īpaša ievirze
Tad vēl jauniešiem paredzēta īpa-

ša ievirze: Ko mēs tālāk darīsim?, ko 
vadīs viesi no Latvijas un ASV Van-
da Dauksta, Ilze Garoza, Matīss un 
Līga Kukaiņi.

Jauniešiem būs iespēja padomāt 
katrs par saviem talantiem un spējām 
un kā viņi tās var likt lietā tālāk dzīvē 
izkopjot savu latvietību.

Būs ievirze arī tiem mūsu pieaugu-
šajiem saieta dalībniekiem, kas nerunā 
latviski – uzzināt vairāk par Latviju, 
latviešu valodu, vēsturi. To vadīs Ul-
dis Ozoliņš, Anda Banikos.

Vakaros notiks dažādi pasākumi, 
kas domāti visai ģimenei - Danču va-
kars, ko vadīs Zinta Rūtiņa, Vikto-
rīna (Trivia vakars), ko vadīs Matīss 
Kaziņš, Koncerta vakars, kur uzstā-
sies mūsu mūzikālie saieta dalībnieki; 
to vadīs Ivars Štubis.

Izbraukums uz Bonegillu
Vienu pus dienu pavadīsim Bone-

gillas immigrantu piemiņas centrā, 
kur varēsim apskatīt senās barakas no 
laika pirms 60 gadiem, kad imigranti 
no Eiropas un citām pasaules valstīm 
iebrauca Austrālijā. Te ir izveidota 

ļoti apjomīga izstāde ar fotogrāfijām, 
audiovizuālām liecībām, kā arī priekš-
metiem no tiem laikiem.

Uz 3x3 var arī piedalīties arī daļēju 
laiku, ja nevarat palikt visu nedēļu. Ja 
vēlaties palikt nakti vai divas, noteikti 
atrakstiet, sarunāsim jums naktsmā-
jas un īsāku laiku. Tikai jāiegaumē, 
ka ceļš uz Folskrīku no Melburnas ir 
5 stundas, no Sidnejas 7,5 stundas un 
Kanberas – 5 stundas.

Pieteikšanās uz 3x3 līdz 
2. decembrim! Sīkāku info un 
pieteikšanās lapas var saņemt, rakstot: 
info@3x3fallscreek.com.au vai 
www.3x3fallscreek.com.au

3x3 Falls Creek tiek rīkots ar Lat-
vijas Republikas Kultūras ministrijas 
atbalstu.

Daina Grosa
Laikrakstam „Latvietis“

Divi no Latvijas viesiem – Janta un Il-
mārs Meži.
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Folkloras nodarbībā varēs mācīties, 
kā gatavot maučus. Mauču piemērs.
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Haumensgepa (Howman’s Gap).
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lu sasniegumu kaldināšanā arī Latvijā.
Tautieši!
Jūs visi esat mūsu valsts pārstāv-

ji ārzemēs, Latvijas vēstnieki. Aicinu 

jūs stāstīt uzņēmējiem jūsu mītnes 
zemē par to, ka viņiem ir vērts investēt 
Latvijā, jo šī ir unikāla vieta pasaules 
kartē, un šeit dzīvo izglītoti un darbu 
mīloši cilvēki. Stāstiet cilvēkiem par 
Latviju, aiciniet viņus braukt šurp, lai 
baudītu mūsu viesmīlību, skaisto dabu 

un bagāto kultūras dzīvi.
Jau pēc diviem gadiem atzīmēsim 

pirmo simtgadi kopš Latvijas valsts 
izveidošanas. Trimdas tautiešiem bija 
nenovērtējama nozīme, lai garajos 

Valsts prezidenta uzruna 
Turpinājums no 1. lpp.

 
Turpinājums 5. lpp.



Piektdien, 2016. gada 18. novembrī Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

Šogad brisbanie-
šiem atkal bija izdevība 
kā pirmajiem tikties ar 
LAAJ aicināto valsts 
svētku runas teicēju 
Sarmīti Ēlerti Latvi-
jas valsts dibināšanas 
atceres aktā svētdien, 

13. novembrī, Brisbanes Latviešu 
biedrības sarīkojumā. Viņa iepazi-
nās ar Kvīnslandi, pavadot dažas die-
nās Palmkovā (Palm Cove) Kērnsas 
(Cairns) pilsētas tuvumā, un tikās ar 
Brisbanes latviešiem jautrajā Ķekatu 
sarīkojumā iepriekšējā dienā.

Aktu ievadīja Arnis Siksna, 
LAAJ vicepriekšsēdis Kvīnslandē, 
nolasot Latvijas Valsts prezidenta uz-
runu tautiešiem ārzemēs un Latvijas 
goda konsula Kvīnslandē Jura Meijas 
atsūtīto apsveikumu angļu valodā. 
Pēc kopīgi dziedātās Latvijas himnas, 
koris Baltika diriģentes Rūtas Ge-
brieles (Ruth Gabriel) vadībā braši 
nodziedāja trīs dziesmas: Manai dzim-
tenei (R. Pauls), Pūt, vējiņi un Karo-
ga dziesma (J. Lūsēns). Tām sekoja 
Saules Zaķa pulciņa bērnu un vecāku 
skaisti pasniegtais Daugav’s abas ma-
las dziedājums, Latvijas kartē parādot 
Kurzemi, Vidzemi un Latgali.

Muzikālā daļa noslēdzās ar izcilā 
pianista Oļega Stepanova nospēlētām 
divām Šopēna (Chopin) noktirnēm: 
Op.9, no.1 Si bemol minorā; Op.9, no.3 
Si mažorā. Pianists, kurš ir dzimis un 
jaunību pavadījis Rīgā, ne tikvien at-
veda savu Estonia flīģeli uz Latviešu 
namu, bet to arī atstāja kā dāvanu Bris-
banes latviešu sabiedrībai – sirsnīgs 
paldies Tev, Oļeg, par to!

Brisbanes Latviešu biedrības 
priekšnieks Adolfs Lācis pasniedza 
Latvijas Ārlietu ministrijas Atzinī-
bas rakstus par nozīmīgu ieguldījumu 
Latvijas un latviešu stiprināšanā čet-
riem brisbaniešiem: Mārai un Arnim 
Siksnām un Zigrīdai un Andrim 
Frančiem.

Šogad Brisbanes latviešu sabiedrī-
bas balvas pasniedza diviem praktisku 
darbu rūķiem: Ērikam Lindemanim 
par viņa firmas Lindemanis Construc-
tions ilggadīgo devumu, veicot visus 
vajadzīgos būvdarbus un remontus 

Brisbanes Latviešu namam – pat tos, 
kurus bija jāveic lielā steigā dažādos 
ļoti kritiskos brīžos!

Valdim (Indy) Indriksonam par 
viņa brīvprātīgo un regulāro Brisba-
nes Latviešu nama logu un durvju 
stiklu tīrīšanas darbu, kā arī par nama 
bāra uzturēšanu un dzērienu sagādā-
šanu mūsu sabiedrības sarīkojumos.

Aktā atzīmējām arī īpašu jubile-
ju – latviešu 100 gadus Kvīnslandē, 
jo, kā norāda Aldis Putniņš rakstā 
laikrakstā Latvietis* pirmais latviešu 
pulciņš Auseklis Brisbanē nodibinā-
jās 1915. g. novembrī. Krievu valodas 
avīzes 1916. g. 25. februāra numurā 
pulciņš ziņoja par pirmo trīs mēne-
šu darbību: 7 sapulces, 4 lekcijas, 32 
grāmatas iegādātas, abonēts laikraksts 
Strahdnieks un izdots savu pašu ar 
roku rakstīts laikraksts. Nav zināms, 

cik ilgi pulciņš pastāvēja, bet katrā 
ziņā to var uzskatīt par latviešu sa-
biedrības pirmsākumu Kvīnslandē.

Sarmītes Ēlertes Valsts svētku 
runa tiks pilnībā publicēta laikrakstā 
vēlāk. Viņa ļoti kodolīgi un spilgti iz-
cēla tās pamatīpašības, kuras šodien ir 
pašas svarīgākās Latvijas un ikvienas 
valsts vadībā. Nākotnes veiksmei ir 
nepieciešamas visas trīs: griba, ticī-
ba, rīcība un tās kļūs vēl svarīgākas, 
kad sāks darboties Amerikas Savieno-
to Valstu jaunievēlētais prezidents.

Arnis Siksna
Laikrakstam „Latvietis“

*Dr. Aldis Putniņš, „Iz Austrāli-
jas latviešu vēsturi: pirms 100 ga-
diem“, Laikraksts „Latvietis“ nr. 372, 
2015. gada 7. augustā, 6. lpp.

Latvijas valsts dibināšanas atceres akts Brisbanē
Pirmie tiekas ar LAAJ aicināto valsts svētku runas teicēju

No kreisās: Arnis Siksna, Māra Siksna, Sarmīte Ēlerte, Adolfs Lācis.
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„Saules Zaķa“ pulciņš dzied „Daugav’s abas malas“.
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okupācijas gados uzturētu dzīvu ne-
atkarības ideju. Lai palīdzētu Latvijai 
atgriezties brīvajā pasaulē kā pilntiesī-
gai spēcīgāko starptautisko organizā-
ciju dalībniecei.

Pateicoties tam, ka Latvija ir neat-
karīga, demokrātiska valsts, mums ir 
iespējas, par kādām vēl pirms dažiem 

gadu desmitiem varējām tikai sapņot – 
mēs varam brīvi ceļot, izvēlēties vietu, 
kur strādāt vai mācīties, vairot savu un 
savas ģimenes labklājību, realizēt sa-
vus sapņus un ieceres.

Taču, lai kur dzīves līkloči mūs 
aiznes, mēs paliekam Latvijas – savas 
valsts daļa. Uz pasaules fona mēs esam 
maza cilvēku kopa, kam ir netica-
mi veicies – mums ir sava neatkarīga 
valsts – Latvija.

Paldies jums par milzīgo darbu un 
apņemšanos saglabāt mūsu tautas va-
lodu, kultūru un tradīcijas. Visi kopā 
izmantosim mums dotās iespējas, lai 
padarītu Latviju stiprāku, drošāku un 
pārliecinātāku.

Lai jums priecīgi mūsu valsts svēt-
ki!

Dievs, svētī Latviju!
Raimonds Vējonis

Latvijas Valsts prezidents

Valsts prezidenta uzruna 
Turpinājums no 4. lpp.
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Šī gada Latvijas Re-
publikas 98. gadadienas 
pasākumos Madridē 
piedalās Dr. Vaira Vī-
ķe-Freiberga, kura bija 

Latvijas Republikas Valsts prezidente 
(1999-2007), un kuras pilnvaru termi-
ņā Latvija iestājās Eiropas Savienībā 
un NATO. Pašlaik viņa ir pasaules 
valstu bijušo vadītāju kluba Club de 
Madrid prezidente.

15. novembrī Latvijas Republikas 
vēstniecība Spānijas Karalistē rīkoja 
Latvijas Republikas proklamēšanas 
gadadienas svinības, kuru laikā rādī-
ja režisora Jāņa Ozoliņa-Ozola doku-
mentālo filmu Trejādas saules (filmu 
studijas Rija). Uz to aicināti tautieši un 
Latvijas draugi. Kinofilma Trejādas 
saules ir dokumentāli biogrāfiska fil-
ma par Prezidentes Vairas Vīķes-Frei-
bergas dzīves gaitām no bērnu dienām, 
kad bija jāatstāj dzimtene, līdz atbildī-
gajai misijai Valsts prezidentes amatā. 
Pasākumu ievadīja Valsts prezidenta 
Raimonda Vējoņa videouzruna, tajā 
piedalījās Dr. Vaira Vīķe-Freiberga, ki-
nofilmas režisors Jānis Ozoliņš-Ozols 
un Latvijas vēstniece Spānijā Argita 
Daudze. Pēc filmas noskatīšanās pa-
redzēta diskusija un pieņemšana. Fil-
mu rādīja latviešu valodā ar subtitriem 
spāņu valodā kultūras centrā Conde 

Duque Madridē (calle Conde Duque 
9, Madrid). Vēstniecība pateicas Mad-
rides pilsētas pašvaldībai par atbalstu 
pasākuma norises gatavošanā.

Savukārt, 17. novembrī Spānijas 
Nacionālajā bibliotēkā notiks prezi-
dentes Vairas Vīķes-Freibergas priekš-
lasījums Dialogs. Eiropas vērtības. No 
saknēm folklorā līdz sadarbībai Ei-
ropā par kopīgo Latvijas un Spānijas 
tautu saknēs un kopīgo atbildību par 
Eiropas nākotni. Priekšlasījums no-
tiks Latvijas vēstniecības Spānijā un 
Spānijas Nacionālās bibliotēkas kopī-
gi rīkota pasākuma ietvaros, sakarā ar 
izdevniecībā Neputns izdotās grāma-
tas Dialogs. Latviešu un spāņu tautas 
dziesmas atvēršanu spāņu lasītājiem. 
Par spāņu lirisko poēziju stāstīs profe-
sors Damaso Lopess Garsija (Dáma-
so López García), kas ir arī viens no 
grāmatas prologa autoriem, un izdev-
niecības Neputns galvenā redaktore 
Laima Slava pievērsīs uzmanību grā-
matas tapšanai. Pasākumu ievadīs Lat-
vijas vēstniece Spānijā Argita Daudze 
un Spānijas vēstnieks Latvijā Pedro 
Himeness Načers, kurš bija iniciators 
šādas grāmatas izdošanai. Spānijas 
Nacionālās bibliotēkas telpas šajā laikā 
rotās Džemmas Skulmes glezna Dia-
logs, kurā attēlotas latviešu un spāņu 
sievietes tradicionālajos tērpos.

Spānijas Nacionālā bibliotēka no-
drošina tiešraidi internetā š.g. 17. no-
vembrī plkst. 20.00 pēc Latvijas lai-
ka:.*

2016. gadā Rīgā iznākušajā biling-
vālajā grāmatā Dialogs. Latviešu un 
spāņu tautas dziesmas ietvertas lat-
viešu tautasdziesmas oriģinālā un tul-
kojumā spāņu valodā, tāpat kā spāņu 
liriskā poēzija oriģinālvalodā un tul-
kojumā latviešu valodā. Tajā lasāmas 
arī profesoru Vairas Vīķes Freibergas 
un Damaso Lopesa Garsijas esejas. 
Grāmatu ilustrē izcilās latviešu māks-
linieces Džemmas Skulmes gleznu re-
produkcijas.

Uz pasākumu aicināti Spānijas 
valsts un sabiedriskie darbinieki, dip-
lomātiskais korpuss, kultūras perso-
nības, Latvijas goda konsuli Spānijā, 
latviešu diasporas pārstāvji un sadar-
bības partneri, augstskolu mācībspēki 
un studenti.

Dr. Vairas Vīķes-Freibergas vie-
sošanās programmu vēstniecība veido 
sadarbībā ar pasaules līderu apvienību 
Madrides klubs.

Latvijas vēstniecība Spānijā

* http://www.bne.es/
es/ComunidadBNE/
Retransmisiones/1117-Ciclo-
TramaseuropeaslibroDialogo

Piektdien, 11. no-
vembrī, Latviešu Bied-
rība Norvēģijā, kopā 
ar Latvijas vēstniecību 
rīkoja Lāčplēšu dienas 
sarīkojumu. To ievadī-
ja Oslo Latviešu teātra 
grupas uzvedums, atai-

nojot gan strēlnieku, gan Brīvības cī-
ņas. Vakara turpinājumā LBN valdes 
priekšsēdis Kārlis Valdmanis nolasī-
ja Rīgas Latviešu Biedrības priekšsēža 
Gunta Gailīša apsveikumu Lāčplēšu 
dienā un Latvijas Valsts svētkos. Tad 
viņš deva atskatu par Andreja Pum-
pura eposu Lāčplēsis, velkot paralēles 
starp Lāčplēša cīņām ar Melno Bru-
ņinieku un latviešu Brīvības cīnītāju 
kaujām ar Bermonta Avalova armiju. 
Pēc Rīgas atbrīvošanas 11. novembrī 
dibināja Lāčplēša kara ordeni ar devīzi 
Par Latviju.

Pēc īsa pārtraukuma, spirdzinoties 
ar kafiju, sākām kopdziedāšanu Ievas 
Melbārdes vadībā. Iesākām ar Divā 
dūjiņas un izdziedājām dažādu laiku 
un cīņu latviešu karavīru dziesmas. 
Tad vēstniecības pagalmā iededzinā-
jām svecītes, izveidojot sirdi. Viena no 
dalībniecēm skandēja dzejoli Iededz 

svecīti logā. Noslēgumā dziedājām 
Pūt, vējiņi, un tā beidzās skaistais Lā-
čplēšu dienas sarīkojums.

Sestdienas, 12. novembra, pieva-
karē Kultūras Biedrība Norge-Latvija, 
sadarbībā ar Latvijas vēstniecību un 
Latviešu Biedrību Norvēģijā, rīkoja 
Valsts svētku sarīkojumu. To ievadīja 
četri pāri no tautas deja grupas Zie-
meļmeita un ansamblis Laipa ar dzies-
mām. Kultūras biedrības vadītājs Ķells 
Mīre-Jensens (Kjell Myhre-Jensen) 
atklāja vakaru, apsveicot sanākušos un 
izteica prieku par lielo skaitu bērnu. 
Sekoja Kastaņa skoliņas bērnu priekš-
nesumi. Tad video skatījāmies un klau-
sījāmies Valsta Prezidenta Raimonda 
Vējoņa uzrunu latviešiem ārzemēs.

Svētku runu teica Latvijas vēst-
nieks Norvēģijā Indulis Ābelis, at-
skatoties uz paveikto un vēršot skatu 
uz turpmāk darāmo. Vēstnieks minēja 
NATO galotņu sanāksmes lēmumu, 
izvietot Baltijas valstīs un Polijā kau-
jas spējīgus NATO spēku bataljonus. 
Minēja, ka Latvija 2017. gada budže-
tā aizsardzībai ir piešķīrusi 1,7% no 
iekšzemes kopprodukta un 2018. gadā 
paredz to paaugstināt līdz 2%.

Pēc vēstnieka runas dziedājām 

Latvijas un Norvēģijas himnas.
Šai svinīgajai daļai sekoja Zigfrīds 

Muktupāvels un grupa Bet, Bet ar 
programmu Vasara nebeigsies nekad. 
Publika, visumā jaunlatvieši, program-
mu uzņēma ar sajūsmu, daļēji dziedot 
līdz, kā arī zinot visus piedziedājumus. 
Latviešu tautasdziesmām ir astoņi, 10, 
12 vai vairāk pantu, un tām mēs visām 
zinām vārdus. Tagadējie mūziķi visā 
pasaulē vienu pantiņu vai reizēm divus, 
trīs teikumus dzied 10 vai 12 reizes, bet 
laiki mainās, varbūt tā ir attīstība.

Pēc koncerta pirmās daļas varējām 
spirdzināties ar malku vēstniecības 
gādāto Rīgas šampanieti un pašu sa-
nestiem gardumiem. Tad sekoja deju 
grupu Ziemeļmeita, Oslo un Ozoliņš, 
Sandefjord uzvedums. Vakara prog-
ramma noslēdza Zigfrīds Muktupā-
vels ar grupu Bet, Bet.

Vēl svētku nedēļā būs Latvijas 
vēstniecības pieņemšana ceturtdien, 
17. novembra, pēcpusdienā. Ar to tad 
noslēgsies šīs svētku nedēļas publiskie 
sarīkojumi. Latvijas dzimšanas dienu, 
18. novembri, varēsim svinēt katrs sa-
vās mājās, iededzinot svecīti logā.

Harijs Valdmanis
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas svētku nedēļa Oslo
Sarīkojumu virkne sākas Lāčplēša dienā

Latvijas Republikas 98. gadadienas pasākumi Madridē
Piedalās Dr. Vaira Vīķe Freiberga
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Dievs Tas Kungs 
ņēma cilvēku un ielika 
viņu Ēdenes dārzā, lai 
viņš to koptu un sargātu. 
(1 Moz 2, 15)

Dievs pirmajiem cil-
vēkiem dāvāja viņu dzimteni – Ēdeni, 
paradīzi ar uzdevumu to kopt un sar-
gāt. Radītājs ir mums, latviešiem, dā-
vājis skaistu vietu zem saules – Latvi-
ju, lai mēs par to gādātu un to sargātu. 

Mūsu tautai ir ilga un slavena cīņu 
vēsture. Tā sākas jau ilgi pirms Sau-
les (1236.), Durbes (1260.) un Smoļi-
nas (1502.) u.c. nozīmīgām kaujām, tā 
gāja caur 1905.g. revolūciju, latviešu 
strēlniekiem, Brīvības cīņām, Latvie-
šu leģionu, nacionālajiem partizāniem 
un Barikādēm. No šīs vēstures šodien 
jāgūst svarīga atziņa – mēs aizvien 
esam cīnījušies par savu zemi, brī-
vību, godu, pašcieņu, līdz izcīnījām 
pat savu valsti un atguvām to. Tātad: 
kamēr cīnāmies, tikmēr esam. Un: ka-
mēr esam, tikmēr cīnāmies.

1919. gada Brīvības cīņas ne tikai 
deva mums, latviešiem, savu valsti, 

bet arī izveidoja mūs no tautas par nā-
ciju, kas uzņēmās atbildību sevis, pa-
saules un Dieva priekšā paši kopt un 
sargāt savu Tēvzemi – Latviju.

Šodienas lielo politisko notikumu 
kontekstā jautāsim sev – vai esam ga-
tavi ne tikai pārliecinoši pretimstāvēt, 
bet arī cīnīties – garīgi, morāli, inte-
lektuāli, fiziski un citādi pret Latvi-
jas nīdējiem un pašmāju nodevējiem, 
mīkstčauļiem, atpakaļrāpuļiem?

Mēs esam nācija tik ilgi, kamēr 
esam zinoši, spējīgi un griboši aizstā-
vēt savu senču izcīnīto valsti. Vēsture 
liecina, ka katrai latviešu paaudzei ir 
jāizcīna savs brīvības karš. Mūsu vec-
tēvu paaudzei tās bija cīņas Leģionā 
un nacionālajos partizānos, manai pa-
audzei – nevardarbīgā cīņa okupācijas 
gados un Barikādes, nākamajai paau-
dzei – jaunais hibrīdkarš. Tā ir cīņa par 
to, kurš būs faktiskais noteicējs plaš-
saziņas līdzekļos, kultūrā, izglītībā, 
ekonomikā, demogrāfijā. Par to, kādas 
vērtības un kādā valodā tiek paustas 
mūsu virtuālajā vidē, kibertelpā.

Hibrīdkara apstākļos Latvijas te-

ritorijas aizstāvēšanai jānotiek visās 
dzīves jomās, jo tās visas tiek soli pa 
solim pārvērstas par hibrīdkara fron-
tes vai piefrontes joslām.

Šajos apstākļos mūsu Nacionālie 
Bruņotie spēki un Zemessardze ir ne 
tikai nācijas bruņotais spēks, bet vis-
pirms jau nācijas pašaizsardzības un 
cīņas gribas motivētājs un uzturētājs.

Svētku reizēs dziedam Dievs, svētī 
Latviju! ar to lūgdami, lai Dievs mūs 
svētī un sargā, lai Viņš ir mūsu valsts 
un zemes sargs. Bet Dievs to īsteno 
nevis pāri mūsu galvām, bet gan caur 
mums, gribēdams, lai katrs esam sa-
vas valodas, kultūras un zemes sargs. 
Mums katram ir iespēja tapt par savas 
valsts zemessargu (18 – 55 g.v.) vai tās 
aktīvu atbalstītāju.

Ar to, ka Dievs ir devis mūsu tau-
tai skaistu vietu zem saules, Viņš ir 
arī uzdevis to kopt un sargāt. Tāpēc 
šodien ne tikai atceramies savu senču 
slaveno vēsturi, bet svinam savu privi-
lēģiju – būt savas zemes kopējiem un 
sargiem.

Mācītājs Guntis Kalme

Pasaules Brīvo lat-
viešu apvienības (PBLA) 
dalīborganizāciju balso-
jumā 2016. gada PBLA 
Balva piešķirta Milvo-
kos, ASV, dzīvojošajam 
Ērikam Krūmiņam par 

ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Lat-
vijas un latviešu tautas labā, Ameri-
kas Latviešu apvienības Sadarbība ar 
Latviju nozares paspārnē izveidojot un 
vairāk nekā 20 gadus vadot program-
mu Drošais Tilts Latvijas daudzbērnu 
ģimeņu, bāreņu un smagu apstākļu 
piemeklētu bērnu atbalstam, par iegul-
dījumu latviskā izglītībā, skautismā 
un Dziesmu un Deju svētku tradīcijas 
uzturēšanā ārpus Latvijas.

Ēriks Krūmiņš, kurš dzimis 
1935. gadā Valmierā, bet savu mūža 
lielāko daļu nodzīvojis Milvokos, 
ASV ir viens no redzamākajiem, uz-
ticamākajiem un ilggadīgākajiem sa-
biedriskajiem darbiniekiem ASV, kurš 
latviešu sabiedriskā darbā aktīvi un 
neatlaidīgi darbojies vairāk nekā 50 
gadus.

Kopš jaunības dienām Ēriks Krū-
miņš darbojies latviešu skautu kustībā, 
vairāk nekā divdesmit gadu garumā 
strādājot par latviešu mazskautu un 
skautu vadītāju 11. Gaujas skautu vie-
nībā Milvokos. Par ieguldījumu skau-
tisma kustībā 1982. gadā apbalvots ar 
skautu kustības Baltās Lilijas ordeni. 
20. gadsimta septiņdesmito gadu vidū 

Ēriks Krūmiņš tika ievēlēts par Mil-
voku pulkveža Kalpaka latviešu skolas 
pārzini, kuru viņš vadīja 12 gadus un 
kurā viņš vienlaikus pasniedza Latvi-
jas jaunāko laiku vēsturi. 1978. gadā 
Ē. Krūmiņš uzņēmās 7. Vispārējo Lat-
viešu Dziesmu un Deju svētku ASV 
rīcības virsvadību, kas sekmīgi norisi-
nājās 1983. gadā, pulcējot vairāk nekā 
12 000 dalībnieku un apmeklētāju.

Ēriks Krūmiņš darbojies Ame-
rikas Latviešu apvienības valdē no 
1992. gada līdz 2015. gadam, kur viņš 
pildījis gan ALA vicepriekšsēža pie-
nākumus, gan ar lielu entuziasmu un 
sirdsdegsmi vadījis Sadarbība ar Lat-
viju (SAL) nozari un Drošā Tilta pa-
līdzības programmu trūcīgajām Lat-
vijas daudzbērnu ģimenēm, bāreņiem 
un smagu grūtību piemeklētiem bēr-
niem. Ē. Krūmiņa vadībā Amerikas 
latviešu apvienības Sadarbība ar Lat-
viju nozare ziedojumos savākusi un uz 
Latviju pārskaitījusi gandrīz trīs mil-
jonus ASV dolāru, kas piešķirti Latvi-
jas trūcīgo bērnu atbalstam sadarbībā 
ar Latvijas Bērnu fondu.

„Ērika Krūmiņa kunga entuzi-
asms un sirdsdegsme ir devusi iespēju 
saņemt nozīmīgus finansiālus atbals-
tus daudzām labām latviešu daudz-
bērnu ģimenēm, slimiem bērniem, 
bāreņiem, studentiem,“ skaidro Latvi-
jas Bērnu fonda viceprezidenta Vaira 
Vucāne, uzsverot, ka Ē. Krūmiņš ir 
„Latvijas patriots, latvietis ar lielo 

burtu, kas ar īstu, neviltotu latvisku-
mu māca latviešu jauniešiem un ģime-
nēm, ar kurām viņš daudz komunicē, 
apmeklē šīs ģimenes dzīves vietās un 
iepazīstas ar reālo situāciju kā dzīvo 
ģimenes, kuras saņem Amerikas Lat-
viešu stipendijas.“ Tāpat V. Vucāne 
uzsver, ka Ēriks Krūmiņš pazīsta-
mos ar to, ka pašaizliedzīgi piedalās 
jauniešu, bērnu, ģimeņu audzināšanā 
latviskuma garā, māca būt lepnam par 
to, ka esi latvietis. „Viņš prot ieska-
tīties jauniešu liktenī, aicina saprast 
pašu nozīmīgāko – iegūt Latvijai 
nepieciešamāko profesiju, kas celtu 
valsts un ģimeņu labklājību turpmāk, 
kas veidotu jauniešu prasmi pamanīt 
to vienīgo, īpašo brīdi, kura sniegtais 

2016. gada PBLA Balva
Piešķirta sabiedriskajam darbiniekam Ērikam Krūmiņam

Ēriks Krūmiņš Amerikas Latviešu ap-
vienības kongresā 2009. gadā.
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Privilēģija
Māc. Gunta Kalmes uzruna pie Brīvības pieminekļa 2016. gada Lāčplēša dienā
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Intervija – Ivars Cinkuss (2)
Par mūziku, darbu un dzīvi 
1. turpinājums. Sākums LL436

Par „Gaudeamus“
IN: Par to, ko „Gaudeamus“ da-

rījis un vēl dara šogad, runājām mūsu 
pagājušā sarunā „Ivars Cinkuss. Par 
Kultūras dienām un vīru kori“ (skat. 
laikraksts „Latvietis“ Nr. 426, 2016. 
g. 2. sept.: http://www.laikraksts.com/
raksti/6571), bet atskatoties gadus atpa-
kaļ, zinu, ka jau 20 gadus Tu esi „Gau-
deamus“ diriģents. Kā Tu tur nonāci?

IC: Īstenībā, bija tā. Dārziņskolā, 
lai beigtu diriģēšanas nodaļu, jāliek 
eksāmens ar kori. Tai laikā skolā kora, 
ar ko praktizēt, nav.

IN: Kā? Dārziņskolā nebija kora? 
Un meitenes Dārziņskolā nedziedāja 
korī? Katrā pamatskolā Latvijā bija 
koris...

IC: Nē, kora nebija, meitenes ne-
dziedāja. Bija zēnu koris, bet tas jau 
nebija mācību koris, ar ko praktizēt. 
Diriģēju tikai ar pianistu. Toties tagad 
zēnu kora nodaļa aizgāja no Dārziņs-
kolas un izveidoja savu skolu, kas ta-
gad ir Rīgas Doma kora skola, un tajā 
ir gan zēnu, gan meiteņu koris.

IN: Un jauktais koris?
IC: Ir, tieši mācību koris, lai diri-

ģenti praktizējas, kā tam arī ir jābūt. 
Kad es beidzu Dārziņskolu, tad tāda 
nebija, un katram vajadzēja atrast kori, 
kur tu ej dziedāt un ar kuru vari saru-
nāt, ka tiec pie diriģēšanas; skolu bei-
dzot, bija jāliek eksāmens ar kori.

IN: Un Tev nebija kora? Kur tad 
Tu praktizēji?

IC: Nekur. Tad es aizgāju uz Gau-
deamus, ar viņiem noliku eksāmenu, 
un tā es tur paliku – sākumā kā dziedā-
tājs, vēlāk kļuvu par Račevska asisten-
tu, un šogad paliek 20 gadu, kopš esmu 
Gaudeamus vadītājs; 1996. gada ok-
tobrī es pārņēmu Gaudeamus vadību.

IN: Vai 2014. gadā pirmo reizi ar 
„Gaudeamus“ piedalījāties Pasaules 
koru olimpiādē?

IC: Šī mums bija otrā Pasaules 
koru olimpiāde. Mēs bijām 2006. gadā 
Ķīnā, un braucām tikai tāpēc, ka tas 
notika Ķīnā. Man pašam kā diriģen-
tam neinteresē konkursi un man nepa-
tīk uz tiem braukt, man riebjas mākslu 
vērtēt un piedalīties, ka mani kāds vēr-
tē kā mākslinieku. No Rīgas pilsētas 
dabūjām krietnu atbalstu šim ceļam, 
un aizbraucām uz Ķīnu. Mēs bijām 
trīs kori no Latvijas: Liepājas sieviešu 
koris Aija, Māris Sirmais ar Kamēr un 
mēs. Dabūjām zelta medaļu, bet pali-
kām otrie, mēs nebijām čempioni, kādi 
mēs bijām 2014. gadā Rīgā; norvēģi 
mūs pārsita. Korim Kamēr gāja labi; 
viņi vinnēja visu, ko var vinnēt.

Pasaules koru olimpiādē Rīgā 
dziedātāji kā koris gribēja piedalīties, 
un viņi mani pierunāja.

IN: Ko jūs dziedājāt?
IC: Mēs dziedājām četras dzies-

mas. Viena no tām bija latvju kompo-
nista, arī pareizticīgo mācītāja Andreja 
Selicka, oriģināldziesma, kas bija ar 
Jeseņina dzeju krievu valodā Dvēsele 
skumst pēc debesīm. Tā ir dziesma, 
kas ļoti labi parāda vīru kora unisona 
spējas, jo unisonā dziedāt ir visgrūtāk. 
Tāpēc es šo gabalu izvēlējos. Dziedā-
jām Jāzepa Vītola Dzīvīte ar Friča Bār-
das vārdiem, kas ir harmoniski visgrū-
tākā Vītola vīru koru dziesma; pilnīgi 
impresionistisks skaņdarbs; ļoti neti-
piska Vītola dziesma; noliec blakus 
Gaismas pili un nekad nezināsi, ka 
tas ir viens un tas pats komponists. Šo 
dziesmu Vītols rakstījis 1930. gados. 
Šo Friča Bārdas dzeju vairāk pazīst kā 
šlāgerīti Dzīvīte, dzīvīte..., un tas šķiet 
it kā priecīgs gabals, bet patiesībā tā 
dzeja ir ļoti depresīva. Vītols ir paņē-
mis no Bārdas dzejoļa ārā visu to dep-
resīvo sāli; dzeja ir nenormāli skarba.
Par Pasaules koru olimpiādi 
2014. gadā

IN: Turpinot par pasaules koru 
olimpiādi 2014. gadā; kāda bija tieši 
Tava loma Pasaules koru olimpiādē?

IC: Mana tiešā loma bija divas lie-
tas; viena – ar Gaudeamus piedalīties 
konkursā, un otra – es biju žūrijas lo-
ceklis, kas vērtē korus.

IN: Ko Tu vispār saki par pasā-
kumu – Pasaules koru olimpiāde, un 
piedevām tā notiek Latvijā?

IC: No Latvijas viedokļa tas bija 
brīnišķīgi, ka tik nenormāli daudz cil-
vēku sabrauca un uzzināja, kas ir Latvi-
ja. Tiešām, bija brīnišķīgi laika apstāk-
ļi; nebija tā, ka 4°C un gāztu lietus. Visi 
ārzemnieki burtiski no visas pasaules, 
no viseksotiskākajām zemēm pirmo 
reizi aptvēra, kur viņi atrodas un varēja 
justies ērti mūsu īstajā vasarā. Latvijai 
un Rīgas pilsētai tas bija ļoti nozīmīgi. 
Arī Latvijas un Rīgas iedzīvotājiem 
bija būtiski redzēt šos ļoti krāsainos 
cilvēkus, un redzēt, kā viņi nāk ar savu 
brīnišķīgo vēsti, ar savu kultūru. Es tās 
dienas izbaudīju tādā ziņā, ka, staigājot 
pa ielām, visu redzēju tik krāsainu, tik 
interesantu. Visi cilvēki šķita laimīgi, 
visās malās un kaktos bariņi dzied gan 
ar spalvām matos, gan dīvainām klei-
tām mugurā, un tas bija nenormāli for-
ši! Milzīgā kultūru krāsainība, kas man 
ļoti patīk. Visa Rīga vārījās tajās die-
nās, un tad, kad olimpiāde beidzās, tad 
likās, ka pilsētā tāds kā tukšums būtu 
iestājies, nu atkal parastā Rīga.

Konceptuāli, pats par sevi, Pa-
saules koru olimpiāde kā jebkurš fes-
tivāls – nu tas ir festivāls, kaut arī to 
sauc par olimpiādi. Vienas konkrētas 
Vācijas organizācijas Interkultur biz-

nesa projekts. Nav nemaz tik vecs pa-
sākums; ja nemaldos, kopš 2000. gada. 
Olimpiāde ir norisinājusies tikai dažās 
valstīs; šķiet pāris reizes Austrijā, Ķīnā 
laikam divas reizes, Amerikā, Vācijā 
un tad Latvijā. Olimpiāde ir tāda jau-
nības lieta, kā visi tie koru festivāli 
par tautu draudzībām un dziesmu, kas 
vieno; tā ir skaista klišeja. Es esmu jau 
tādā dzīves posmā, ka šādām klišejām 
vairs neticu, un man tas nav svarīgi.

IN: Un kā ar dziesmu kvalitāti?
IC: Pati konkursa daļa Olimpiādē 

ir ļoti smaga, tur visi nepiedalās, un 
piedalīšanās konkursā nav obligāta. 
Var piedalīties ārpus konkursa, vien-
kārši festivālā. Bet var pieteikties arī 
konkursam. Tie ir ļoti dažāda līmeņa; 
ir tā saucamie čempiona konkursi, kas 
ir kā starptautisks konkurss, un otrs 
ir – atvērtais. Tajā var tikt pilnīgi jeb-
kurš; kaut lauku korītis, kuram ir 14 
cilvēku, var pieteikties, un viss, ko tas 
iegūst, ka tomēr starptautiska žūrija 
to novērtē, un pēc tam, piemēram, var 
izlasīt, ko malaizietis domā par Apes 
kori. Un tas ir ieguvums. No Latvijas 
piedalījās diezgan daudz koru. Precīzi 
neatceros, bet pavisam šķiet piedalī-
jās kādi 90 kori, man šķiet; bija daudz 
koru, kas piedalījās atklātajā konkur-
sā, un bija kori, kas piedalījās čempio-
nu konkursā, bet tur varēja piedalīties 
pēc atlases tikai labākie kori.

IN: Pēc kādiem kritērijiem atlasīja?
IC: Pēc kora darbības, pēc iepriek-

šējiem sasniegumiem, pēc dalībnie-
kiem, pēc dalības konkursos... utt. 
Gaudeamus piedalījās čempionu kon-
kursā, un par laimi izdevās vinnēt. Tas 
bija brīnišķīgi.

IN: Tu biji žūrijā; vai čempionu, 
vai atklātajā?

IC: Es biju Atklātā konkursa žū-
rijā, jo čempionu konkurss uz to brīdi 
bija jau beidzies.

IN: Vai esot žūrijā, Tev bija pārstei-
gumi, piemēram:„re, cik interesanti“?

IC: Bija. Zini, kas ir grūtākais? 
Vērtēt pēc kādiem vienotiem kritēri-
jiem, teiksim, ķīniešu kori un kori no 
Vācijas vai Latvijas. Jo absolūti citas 
tradīcijas, cita vokālā kultūra, cita mu-
zikālā domāšana...Tas man, kā žūrijas 
loceklim, nebija viegli; sev galvā nolikt 
atskaites kritērijus, lai novērtētu viņus 
vienādi. Mums, žūrijas locekļiem, ne-
normāli atšķīrās viedokļi; piemēram, 
eiropiešiem žūrijā un vienam mūsu 
Malaizijas kolēģim, kurš vērtēja pilnī-
gi savādāk. Beigās, kad salikām punk-
tus kopā, paši brīnījāmies, ja viens ieli-
cis, ka ir perfekti, otrs – galīgi pretējo. 
Šīs koru kultūras ir ļoti atšķirīgas, un 
tas nebija viegli. Teiksim jāvērtē teh-
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Sestdien, 12. novem-
brī, Melburnas Latvie-
šu namā notika MLOA 
pilnsapulce. Pulcējās 
pārstāvji no Melburnas 
Latviešu nama koope-
ratīva, Daugavas Vana-

giem, Melburnas Latviešu biedrības, 
MLB Daugavas skolas, Melburnas Lat-
viešu vidusskolas, Melburnas Latviešu 
evaņģēliski luteriskās draudzes, Korpo-
rāciju kopas Melburnā, Studenšu kor-
porāciju kopas Melburnā, kora Daina, 
kā arī vairāki LAAJ prezidija locekļi.

Priekšsēde ziņoja par 2016. gada 
darbību, minot vairākus sarīkojumus 
kurus MLOA ir koordinējusi/vadījusi/
atbalstījusi to starpā tautiešu piedalī-
šanos Austrālijas dienas gājienā pil-
sētas centrā, Gunāra Nāgela, Okupā-
cijas muzeja direktora, sniegumu par 
aktualitātēm OM darbībā, Aizvesto 
piemiņas sarīkojumu, kurš otro gadu 
ir rīkots kopā ar baltiešiem un LAAJ 
līdzekļu vākšanas akcijas veikšana 
Viktorijā. Pie šī gada darbības tika 
minēts arī Valsts dibināšanas atceres 
sarīkojums, kas notiks 19. novembrī. 
Organizāciju pārstāvji tika lūgti ierak-

stīt savos kalendā-
ros nākamā gada 
baltiešu Aizvesto 
piemiņas sarīko-
jumu, kuru pēc 
vienošanās ar lie-
tuviešu un igauņu 
saimēm, rīkos lat-
vieši. Sarīkojums 
2017. gadā notiks 
svētdien, 18. jū-
nijā, plkst.14.30, 
Latviešu namā.

Lisa Birzule, 
LAAJ Informāci-
jas daļas vadītāja, 
sniedza informāciju par jaunās LAAJ 
mājaslapas attīstību un mudināja visus 
lapu atbalstīt, iesniedzot informāciju 
par sarīkojumiem un citiem sabiedris-
kiem notikumiem. Mājaslapas apmek-
lētājiem visvairāk interesējot aktuālas 
ziņas, un visspilgtāk uzrunājot attēli.

Notika valdes vēlēšanas. Valdes lo-
cekļus pārvel ik gadu un priekšsēdi ik 
pa trim gadiem; priekšsēdes pārvēlēša-
nas kārta būs 2017. gadā. Jaunievēlētajā 
valdē no pagājušā gada turpinās dar-
boties Jānis Dēliņš, Jānis Kārkliņš, 

Dzintra Latiša un Ivars Neiburgs. 
Priekšsēde pateicas valdei par iepriekšē-
jā gada veiksmīgu un patīkamu sadarbī-
bu un Jānai Andersonei, kura uz jauno 
valdi nekandidēja, par sekretāres amata 
pildīšanu un atbalstu divu gadu garumā.

Priekšsēde izteica pateicību sēdes 
dalībniekiem par to, ka atlicinājuši 
laiku saspringtajā priekšsvētku laikā 
atnākt uz sapulci.

Anita Andersone
MLOA valdes priekšsēde
Laikrakstam „Latvietis“

SBS atklāj sabiedrisku konsultāciju
Sakarā ar Radio pakalpojumu pārskatīšanu

MLOA organizācijas satiekas
Ziņojumi un valdes vēlēšanas

SBS Radio šodien atklāj publisku 
konsultāciju par kritērijiem, kas sastā-
dīti SBS Radio pakalpojumu pārskatī-
šanai, aicinot klausītājus, kopienas un 
interesentus izteikties par šiem kritēri-
jiem līdz svētdienai, 11. decembrim.

SBS ir apņēmies regulāri pārskatīt 
un atjaunināt savu programmu grafi-
ku ik pa pieciem gadiem, ņemot vērā 
jaunus Tautas skaitīšanas datus, lai 
nodrošinātu, ka turpina atbilst šodie-
nas Austrālijas kopienu vajadzībām. 
Regulāri atjauninot grafiku, SBS spēj 
labāk kalpot lielākajām kulturāli un 
valodnieciski atšķirīgām kopienām un 
sniegt jaunām, augošām kopienām pa-

kalpojumus, kas tām nepieciešami.
Uzstādītos kritērijus pielietos kopā 

ar 2016. gada Tautas skaitīšanas da-
tiem, lai lemtu, kurām valodām SBS 
Radio sniegs pakalpojumus. Kādā vei-
dā šie pakalpojumi tiks sniegti, to SBS 
lems 2017. gadā, ņemot vērā pārmaiņas 
veidos, kā klausītāji parasti klausās, va-
jadzību ievērot klausītāju prasības sa-
ņemt ziņas un informāciju jebkurā vie-
tā, jebkurā laikā izmantojot digitālās 
platformas un arī demogrāfiskās pār-
maiņas Austrālijas dažādās kopienās.

SBS direktore audio un valodu 
satura lietās Mendija Viksa (Man-
di Wicks) saka: „SBS ir sastādījis 

skaidru un loģisku kritēriju projektu, 
lai varētu pārskatīt un atjaunināt SBS 
Radio pakalpojumus. Ņemsim vērā vi-
sus ieteikumus pirms kritēriji tiks galī-
gi pieņemti. Tādā veidā nodrošināsim, 
ka process būs objektīvs un atklāts un 
ka SBS pildīs savus statūtos noteiktos 
pienākumus.“

Lai informētu klausītājus par SBS 
Radio pakalpojumu pārskatīšanu un 
par publisko konsultācijas procesu, 
SBS raidīs ierakstītus ziņojumus an-
gliski un arī tulkojumā. SBS Radio 
pakalpojumi pēdējo reizi pārskatīti 

atbalsts un palīdzība kādam izmaina 
dzīvi. Tas padara Latviju drošāku,“ 
skaidro LBF viceprezidente. Savukārt 
Kaija Petrovska, kura 2015. gadā 
no Ē. Krūmiņa pārņēma ALA Sa-
darbība ar Latviju nozares vadību, 
raksta: „Kopš pārņēmu vadību, īsti 
saprotu cik daudz laiku un enerģiju 
prasa vadīt šo nozari. Ēriks tiešām 
piestrādāja, ar visu sirdi un dvēseli, 
vairāk nekā divdesmit gadus atbals-
tot Latvijas trūcīgajās daudzbērnu 
ģimenes, bāreņus un smagu apstākļu 

piemeklētus bērnus, lai nodrošinātu 
Latvijas nākotni ar SAL „Drošā Tilta“ 
programmu.“

„Ēriks Krūmiņš ir darītājs. Viņš 
paņem un dara, un dara ar panāku-
miem. Ar Ēriku ir ļoti viegli sadarbo-
ties. Ko viņš apsola, to viņš izdara. 
Esmu ļoti gandarīts, ka Ēriks šogad ir 
saņēmis PBLA Balvu. Ja kāds ir pelnī-
jis atzinību un apbalvojumu, tad tas ir 
viņš,“ uzsver PBLA priekšsēdis Jānis 
Kukainis.

Jāpiebilst, ka 1996. gada līdz 
2012. gadam Ēriks Krūmiņš pārstā-
vēja Amerikas Latviešu apvienību 
PBLA valdē, kur viņš aktualizējis un 

īpaši rūpējies par Latvijas demogrāfi-
jas jautājumu risināšanu. Pēc Ē. Krū-
miņa ierosinājuma no 1999. gada 
līdz 2008. gadam PBLA ir piešķīrusi 
124 000 ASV dolāru Latvijas demo-
grāfisko projektu atbalstam, tajā skai-
tā, Latvijas Dzimstības veicināšanas 
fondam, Latvijas Bērnu fondam un 
Latvijas Ģimenes atbalsta centram. 
Pat beidzot savas aktīvās gaitas PBLA 
un ALA valdē, Ēriks Krūmiņš turpi-
na strādāt latviešu tautas un Latvijas 
labā.

Ilze Garoza
Pasaules brīvo latviešu apvienības 

(PBLA) ģenerālsekretāre

2016. gada PBLA Balva
Turpinājums no 7. lpp.

MLOA valde. No kreisās: Ivars Neiburgs, Anita Anderso-
ne, Jānis Dēliņš, Jānis Kārkliņš.
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Latviešu evaņģēlis-
ki luteriskās baznīcas 
Amerikā Jaunatnes no-
zares projekts Mīlestība 
mammām tika izveidots, 
lai atbalstītu Zemgales 
māmiņas, kas ir bērni-

ņa gaidībās, kā arī mammas, kurām 
mazulīši bija mazāk nekā gadiņu veci. 
Projektu izdomāja Garezera Vasaras 
vidusskolas 2015. gada 2. klases 5 
jaunietes, kuras izpētīja, ka Zemgalē 
ir visaugstākais dzemdību procents 
Latvijā. Naudas vākšana šim svētīgam 
mērķim notika dažādos pasākumos 12 
Ziemeļamerikas pilsētās. Tika rīkoti 
pasākumi, kā piemēram, Pusdienas 
mammas gaumē, Ratiņu walk-a-thon, 
filmu vakari Baby shower, Bowling 
vakari, vīru gatavotas pusdienas u. c. 
Kopumā tika saziedoti $65 000 ASV 
dolāru no draudzēm, latviešu skolām, 
organizācijām un indivīdiem ASV un 
Kanādā.

Projekta izdalē piedalījās Garezera 
Vasaras vidusskolas jaunietes, izdale 
notika no 14. līdz 21. augustam, kur 
tika atbalstītas 180 māmiņas 15 punk-
tos. Sadarbojāmies ar vietējiem so-
ciālajiem dienestiem un draudzēm, lai 
noskaidrotu, kurām ģimenēm atbalsts 
būtu nepieciešams visvairāk. Atbalstā, 
ko izdales komanda izdalīja, ietil-
pa 810 autiņu pakas (48 600 autiņu), 
1 596 mitro salvešu pakas, 504 for-
mulu/maisījumu kārbas, 180 vitamīnu 
pakas, 48 bērnu ratiņi, 48 Latvijā no 
bērza koka ražotas gultiņas + matrači, 
gultas veļas un segas, 21 termometrs, 
karotes putriņām un ar mīlestību adī-
tas drēbītes, zeķītes, sedziņas, kuras 
darināja ASV latvieši. Katra māmiņa 
arī saņēma Laimas šokolādes kasti un 
grāmatzīmi, uz kuras bija Tēvreize un 
otrā pusē mūsu izdales komandas pa-
raksti.

Atklājām projektu dievkalpojumā 
Rīgas Jēzus draudzē, kam sekoja sa-
gatavošanās darbi Pilsētnieku viesu 
mājā Slampes pagastā, kur saimniece 
Sarmīte Štolcere sagādāja mums tel-
pas izdales organizēšanai un vienmēr 
bija gatava izpalīdzēt. Pirmā dienā 
izdalījām atbalstu Tukumā, kur sa-
darbojāmies ar vietējo sociālo dienes-
tu, tad viesojāmies Pakāpienu mājās, 
kur atbalstījām divas māmiņas, kuras 
ir nonākušas krīzes situācijā, viņām 
sagādājām tālākai dzīvei gultiņas un 
ratiņus. No Pakāpienu mājām mēs 
saņēmām šo pateicību: „Sirsnīgs pal-
dies par Jūsu fantastisko projektu un 
par Jūsu nesavtīgo uzupurēšanos citu 
labā. Klausoties vakar stāstos par to, 
kā Jūs strādājāt, lai savāktu naudu, 
bija tik daudz aizkustinošu momentu. 
Vārdos jau viss parasti tiek izstāstīts 
īsi, bet lai visu šo darbu paveiktu, ne-
pieciešama liela uzcītība un gudrība, 

kā arī organizēšana. Šķiet, ka mūsu 
daudzu gadu garumā jaunus ratus mēs 
esam saņēmuši varbūt kādas pāris rei-
zes, tāpēc šīs lielās dāvanas no Jums 
bija īstie svētki. Kad Jūs bijāt prom, 
Inta audzinātājai teica tā: „Es tad jau 
šodien Edvardu likšu viņa jaunajos ra-
tos. Tik ļoti man patīk šie jaunie rati, 
tūlīt brauksim pastaigāties.“ Tas tiesa, 
ka viņa bija laimīga, jo ko gan meitene 
no bērnu nama ir īsti savā dzīvē sa-
ņēmusi kā dāvanu, jaunu, skaistu un 
tikai viņai. Paldies Jums, draugi, ka 
darījāt vēl divas māmiņas laimīgas.“ 
Pēcpusdienā atbalstījām 14 māmiņas 
Jaunpils novadā.

Otrā izdales dienā izdalījām at-
balstu 3 Kurzemes draudzēs: Valtai-
ķos, Aizputē un Cīravā. Pirmās divas 
ir LELBĀL draudzes. Uz jautājumu 
Kāpēc bijām Kurzemē? atbilde ir, jo 
mums bija pāri palikuši līdzekļi no 
projekta Priecīgas pēdas, kurus izlē-
mām izdalīt Kurzemes māmiņām, jo 
atbalsts Priecīgas pēdas projektam 
bija domāts Kurzemes trūcīgiem. Cī-
rava bija īpaši emocionāla pietura, kur 
pēc izdales devāmies apciemot dažas 
ģimenes, arī aizvedām māmiņām dā-
vinātās gultas un ratiņus. Tur šīs ģime-
nes dzīvo sociālā mājā, ko uztur Cīra-
vas draudze. Mūsu komanda ar savām 
acīm redzēja, cik grūtos apstākļos dzī-
vo māmiņas un bērni – bez kanalizāci-
jas un tīra ūdens. Jaunietes te saņēma 
aicinājumu mēģināt vākt naudiņu, lai 
šajā mājā būtu pieejams tīrs ūdens. Šī 
ir pirmā reize, kad no viena projekta 
izrit otrs. Trešā izdales dienā cēlāmies 
agri no rīta, paēdām gardas brokastis 
Aizputes draudzēs namā kopā ar mā-
cītāju Vari Bitenieku, tad devāmies 
atpakaļ uz Zemgali, uz Vītiņu pagas-
tu Auces novadā. Mazliet kavējāmies 
ceļā uz Vītiņiem, kad ieradāmies, tad 
mūsu komanda ātri ieskrēja Vītiņu 
Kultūras nama zālē, un kas mūs tur sa-
gaidīja?– Pilna zāle ar ļaudīm un brī-
nišķīgs pasākums, kur bērni dziedāja 
un dejoja. Pēc pasākuma notika izdale, 
kur atbalstījām 13 Auces novada mā-

miņas. Tad devāmies uz Augstkalnes 
baznīcu, kur atbalstījām 27 Tērvetes 
novada māmiņas. Tur mācītājs Gun-
tars Lūsītis kopā ar draudzes vadību 
un Tērvetes novada priekšsēdētāju 
Daci Reiniku mūs sagaidīja un pa-
teicībā uzdāvināja Tērvetes tējas un 
medu, ko mūsu komandas meitenes 
vakarā baudīja Sprīdīšos pēc tam, kad 
bijām saorganizējuši nākamās dienas 
izdali. Tērvetes Dabas parka stāvlau-
kumā arī notika unikāls notikums, kad 
mūsu izdales komanda satikās ar Svei-
ka, Latvija! jauniešiem, viņus pārstei-
dzot; mūsu komanda bija paslēpusies 
aiz Sveika, Latvija! autobusa.

Ceturtā izdales dienā mūsu pirmā 
izdale bija Zaļenieku luterāņu baznī-
cā, vietā, kur LELBA prāvests Artūrs 
Voitkus kādreiz kalpoja. Pēc tam, kad 
atbalstījām 12 māmiņas, mūs pacienā-
ja ar pusdienām vietējā ēdnīcā. Zaļe-
nieki bija arī viens no trim punktiem, 
kur mēs papildinājām mūsu kravu; 
veikali, ar kuriem sadarbojāmies, pie-
gādāja daļu no mūsu precēm uz šiem 
trīs punktiem. Varu teikt, ka komanda 
bija tik labi iestrādājusies, ka varēja 
vienam izdales punktam ātri un efek-
tīgi saorganizēt atbalstu. Pēcpusdienā 
notika izdale Dobeles sociālā dienes-
tā, kur dziesmas ieskandināja mūsu 
izdali; šeit atbalstījām 25 māmiņas. 
Saņēmu šo vēstuli no vienas Dobeles 
māmiņas: „Sveiki! Es esmu viena no 
tām māmiņām, kas šodien bija Dobe-
lē un saņēma jūsu sarūpētās dāvanas! 
Liels, liels jums paldies! Man vīrs gan-
drīz apraudājās, redzot tās lietas, ko 
pārvedu mājās! Esmu trīs bērnu mā-
miņa un gaidu ceturto bērniņu; mūsu 
ģimenei jūsu sniegtais atbalsts ļoti 
daudz nozīmē! No visas sirds sakām 
jums lielu paldies!“

Pēc izdales baudījām ekskursiju pa 
Dobeles pilsdrupām, kuru mums sa-
rūpēja sociālais dienests. Tajā vakarā 
mēs nakšņojām Lejasstrazdu Bērnu 
namā. Mums bija domāts tajā vakarā 

Projekts „Mīlestība mammām“ svētīgi noslēdzies
Atbalstītas 180 māmiņas
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braukt un salikt nākamās dienas kravu 
Elejā, bet mums pienāca ziņa, ka neva-
rēsim tikt telpās. Tas laikam bija Die-
va plānā, jo atklājās iespēja komandas 
meitenēm, pēc viņu pašu iniciatīvas, 
pavadīt dažas stundas mīlestībā ar 
bērnu nama bērniem. No rīta agri cē-
lāmies un braucām uz Eleju sagatavot 
atbalstu un tad to izdalīt 14 Jelgavas 
novada māmiņām. Te arī piedzīvoju 
Dieva vadību, man bija jāpalīdz ienest 
gultiņas un ratus; jutu, ka man jāpava-
da laiks ar māmiņām. Tad pie manis 
pienāca viena jauna māmiņa, kurai ir 
divi bērni, viņa dalījās, ka viņas vīrs 
nesen aizgājis mūžībā pēc avārijas. Ar 
šo māmiņu un pārējām mēs bijām aici-
nāti būt kopā mīlestībā.

Pēcpusdienā bijām Jaunsvirlau-
kā, kafejnīcā Zemnieku cienasts, kur 
izrīkojām mielastu un atbalstījām 8 
māmiņas sadarbībā ar biedrību Tuvu. 
Šī biedrība atbalsta māmiņas, kuras 
dažādu iemeslu dēļ nesaņem atbal-
stu no sociālajiem dienestiem. Zane 
Rautmane no biedrība Tuvu raksta: 
„Šodien mums bija liels prieks iepa-
zīt un būt kopā ar projektu „Mīlestība 
mammām“ – Dāgu Demandtu un viņa 
komandu, kas Amerikā vākuši šim 
projektam līdzekļus un visu šo nedēļu 
ir cītīgi strādājuši, lai sagādātu prieku 
jaunajām māmiņām visā Zemgalē, arī 
mūsu gādībā esošajām. Viņas saņēma 
skaistus ratus, gultiņas, mitrās salve-
tes, piena maisījumus, autiņbiksītes 
un gardumus. Vecākie brāļi un māsas 
no sirds varēja izlēkāties un izšūpoties 
„Līču“ atrakcijās. Prieks un pārstei-
gums ir neizsakāmi liels! Liels, liels 
paldies par skaisto dienu, mums veltī-
to laiku un dāvanām!“

Priekšpēdējā izdales dienā Bauskā 
atbalstījām 26 māmiņas. Šeit mums 
arī bija iespēja salikt vienas ģimenes 
mājā vienu no 48 skaistām Latvijas 
bērza bērnu gultiņām, ko dāvinājām 
māmiņām. Mūsu inventārā bija gan 
bērnu gultiņas ar riteņiem, kurām 
varēja nolaist redeles, gan tādas, ku-
ras var pārveidot pusaudžu gultiņā. 
Bauskā mēs sadarbojāmies ar Latvijas 
baznīcas Bauskas iecirkņa diakonijas 
vadītāju Dainu Plūci. Daina arī mums 
uzdāvināja naktsmājas Iecavā 20. au-
gustā vakarā. Meitenes arī baudīja 
nopelnītu izklaidi šajā dienā, spēlējot 
peintbolu (paintball) netālu no Skaist-
kalnes un jājot ar zirgiem netālu no 
Iecavas. Vakarā piedalījāmies Vecum-
nieku draudzes nometnes vakariņās, 
kur atbalstījām 3 māmiņas. 21. augus-

tā noslēdzās projekts svinīgā dievkal-
pojumā Iecavas baznīcā, kur mācītājs 
Dāgs kalpoja ar draudzes mācītāju 
Rolandu Radziņu. Sekoja pēdējā izda-
le 15 māmiņām. Iecavas novada ziņās 
varēja lasīt „Priecīga par saņemtajām 
dāvanām bija arī trīs bērnu māmiņa 
Ieva Pastare un bērnu tētis Gatis Mar-
gēvičs. Trešais bērniņš viņu ģimenei 
pievienojies tikai pirms mēneša un 12 
dienām. „Sapirkt visu ikdienai nepie-
ciešamo sanāk diezgan dārgi, tāpēc ir 
forši, ka tikām pie tik lielām dāvanām. 
Domāju, ka uzdāvinās vienu pamperu 
paku, bet izrādījās, ka mūsu dāvanā ir 
veselas četras lielās autiņu pakas un 
vēl piena maisījums.“

Katrā no 15 izdales punktiem pa-
stāstījām par mūsu projektu un iepazi-
nāmies. Annelī Cers izskaidroja, kas 
ir Garezers un kā šis svētīgais projekts 
radās, dziedājām dziesmas, kā arī, kur 
bija bērnu grupiņa, tika noturēta bērnu 
uzruna. Pirms izdalījām atbalstu, no-
skaitījām pateicības lūgšanu, Tēvreizi, 
un mācītājs Dāgs teica svētības vār-
dus. Tad sekoja izdale, kur tika izdalīts 
atbalsts. Meitenes, kuras bija kļuvušas 
par ekspertiem bērnu ratiņu salikša-
nā, ātri varēja salikt jaunos ratiņus. 
Visiem ratiem bija gan kulbas daļa 
gulēšanai un, kad bērniņš būs mazliet 
lielāks, sēdēšanas daļa. Tika arī izda-
līti 2 dvīņu ratiņi. Visi ratiņi bija labas 
kvalitātes ražojums ar 2 gadu garanti-
ju, kurus mums sarūpēja vairumtirgo-
tājs Ratu birojs; viņi piegādāja ratus 3 
punktos Zemgalē.

Šis projekts arī deva iespēju tau-
tiešiem no Ziemeļamerikas satikties 
mīlestībā ar māsām un brāļiem Latvi-
jā. Liela svētība arī bija, ka pašreizē-
jos apstākļos, kad attiecības ir mazliet 
saspringtas starp Latviešu evaņģēliski 
luterisko baznīcu ārpus Latvijas un 

Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu, 
šis projekts spēj pārvarēt atšķirības, 
un mūs vienot kopīgā mērķī, dalīties 
Dieva mīlestībā ar Zemgales māmi-
ņām.

Vēlos no sirds pateikties mūsu 
projekta izdales komandai, kura kal-
poja garas stundas, gan sagatavojot 
atbalstu izdalēm (iepriekšējos vakaros 
pirms izdales vietām), gan izdalot at-
balstu un pavadot laiku sadraudzībā ar 
māmiņām un viņu bērniem. Pateicība 
šai superkomandai: Ērikai Heinze, 
Annelī Cers, Melisai Kreišmanei, 
Tijai Kubuliņai, Dainai Renerts, 
Ūvei Strautmanei, Kristai Grendzei, 
Ivetai Kaņepai un Arnim Bankam.

Paldies Daniēlam Godiņam par 
drošo atbalsta plecu, pie kura varējām 
griezties ārkārtas situācijās! Paldies 
Evijai Godiņai par skaistajiem ko-
mandas krekliem! Vēlos arī pateikties 
visiem mūsu partneriem: e-Maxima 
(Maxima internetveikalam un vadīta-
jai Sanitai Bērziņai, kura mums pa-
līdzēja ar izdales preces iepirkumu, 
atlaidēm un loģistiku, izvadājot pre-
ci), Troll – bērnu gultiņu ražotājam un 
Lindai Vunģei par padomiem un labo 
izkārtojumu, Ratu Birojam – Unai 
un Inesei par labo sadarbību, Benu 
aptiekai, Laimas šokolādei, Amnis – 
kristīgās literatūras veikalam, misija 
Pakāpieni, biedrība Tuvu, visiem so-
ciālajiem dienestiem un draudzēm!

Vēlos arī pateikties visiem ziedo-
tājiem un pāri visam – visuvarenajam, 
mīlestības pilnajam Dievam, kurš 
mūs šajā izdales nedēļas laikā vadīja 
un deva stiprinājumu cauri izaicināju-
miem un piedzīvojumiem!

LELBA Jaunatnes nozares vadī-
tājs,

mācītājs Dāgs Demandts
Laikrakstam „Latvietis“

Projekts „Mīlestība mammām“...
Turpinājums no 10. lpp.

Komandas meitenes ar māmiņām Jaunpilī.

2012.-2013. gadā. Tā bija pirmā lielākā 
pārskate 18 gadu laikā. Tanī laikā SBS 
apņēmās savas programmas pārskatīt 
pēc katras Tautas skaitīšanas.

Izlases kritērijus paredzam nobeigt 
2017. gada martā un jaunu programmu 
grafiku uzsākt pirms 2017. gada bei-
gām.

Lai apskatītu projektētos Izlases 
kritērijus un dotu ieteikumus, apmek-
lējiet saiti: sbs.com.au/consultation

Intervijām un tuvākai informācijai 
lūdzu kontaktējiet:
Nikita Jacka – m: 0425 171 192
e: Nikita.Jacka@sbs.com.au
Ashleigh Smith – m: 0429 697 870
e: Ashleigh.Smith@sbs.com.au

SBS – sabiedrisku konsultāciju
Turpinājums no 9. lpp.
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...Dziesmā dzīvot, 
dziesmā augt un dziesmā 
sav’ zemīti daudzināt...

Pošoties uz SLVK 60 
gadu jubileju š.g. 6. no-
vembrī, zinājām, ka po-
šamies uz kaut ko lielu. 
Taču, ka svētki varētu iz-

vērsties tik vareni, skaisti un saturā ba-
gāti, nebijām sagaidījuši. Apmeklētāju 
skaita ziņā vien jubileja līdzinājās Kul-
tūras dienu dižākajiem sarīkojumiem. 
Viesi no Kanberas, viesi no Melburnas, 
Adelaides, Pertas un Rīgas pildīja Sid-
nejas Latviešu namu un Lielo zāli līdz 
pēdējai vietiņai. Jau labu laiku pirms 
koncerta sākuma nama kafejnīcā pietrū-
ka Latvijas alus un pašu cepto pīrāgu.

Tradicionāli jubilejas ir reizes, kad 
atskatāmies uz pagātnē paveikto un 
spraužam mērķus tam, ko vēl ceram 
apgūt nākotnē. Bagātu pārskatu par 
kora veikumu pagātnē dod daudz roku 
veidotā (D. un A. Jaunbērziņu, V. un 
P. Erdmaņu, Raimonda Kraukļa, 
Māras Luces, Anitas Štubes, Andra 
Kristovska) plašā kora vēstures foto 
skate. Tai blakām tikpat godpilnu vie-
tu ieņem Pētera Kļaviņa pašrocīgi vei-
dotā SLVK greznā 60 gadu jubilejas 
grāmata. Foto izstādi, diemžēl, mājās 
nepaņemt, bet grāmatu gan.

Grāmatas saturu veido jubilejas 
koncerta programma, foto uzņēmumi 
no kora dzīves, atmiņas un raksti par 
kora vēsturi. Vārdā ir minēti visi – no 
dibinātājiem un diriģentiem līdz nošu 
rakstītājiem un revidentiem, kas vien ir 
darbojušies kora 60 gadu pastāvēšanas 
laikā. Sevišķi imponē saraksts ar visu 60 
gadu laika koristu vārdiem. Neviens nav 
izlaists. Neviens aizmirsts. Ir aizkusti-
noši sarakstā sazīmēt vairākas ģimenes, 
kam koristi dzied jau trešā augumā.

Grāmatu beigās papildina šodienas 
koristu dotās atbildes uz jautājumu, kādēļ 
viņi dzied korī. Atbildes ir interesantas, 
amizantas, bet reizē arī dziļi nozīmīgas.

Bieži runājam par latviešu dziesmu 
pūru kā par dārgu mantojumu. Taču 
mantojums nav mantojums, ja tas ne-
tiek nodots tālāk. Vairāk nekā jebkurai 
vienībai mūsu sabiedrībā, SLVK ir iz-
devies veikt mantojuma uzlikto pienā-
kumu, proti, nodot latviešu dziesmu, 
līdz ar dziesmas mīlestību, nākamām 
paaudzēm. Šodien kora ierindā stāv 
vairāki pāri tēvu un dēlu, kas dzied 
plecu pie pleca, un mazdēli, kas stāv 
tur, kur kādreiz stāvēja vectēvs. Kā di-
riģente Daina saka, vairāk nekā puse 
koristu ir rados. Varbūt tieši tur ir kora 
spēks un ceļa zīme nākotnei.

Par kora nemitīgo darbu liecina ju-
bilejas bagātā koncertprogramma. Kora 
60 gadu pastāvēšanas laikā koris savā 
repertuārā ir uzņēmis vairāk nekā 600 
dziesmu, no kurām programmas gaitā 
dzirdējām 25 ar vēl trim kā piedevām.

Rūpīgi pārdomātā programma ir sa-
dalīta trīs daļās. Pirmo daļu sastāda kora 
klasika, vairumā tīrā, skaistā a capella 
dziedājumā. Otro – klausītāju iemīļotā-
kās dziesmas no dažādiem laikiem un 
komponistiem. Trešā daļa pieder šī lai-
ka Latvijas jaunradei šodienas mūzikas 
valodā ar bagātiem pavadījumiem.

Iespaidīgs ir koncerta sākums. Bez 
brīdinājuma uznāk koris 39 vīru sastā-
vā. Uznāk diriģenti – muzikālā vadī-
tāja, diriģente Daina Jaunbērziņa un 
diriģents Ivars Štubis. Tumšā zālē pret 
burvīgi dekorētu un izgaismotu skatu-
ves fonu atskan kora himna, Jāzepa 
Vītola pēdējā sacerētā dziesma Ka-
lējs ar Kārļa Skalbes dzejas vārdiem. 
Dziesmas vārdi stāsta par kalēju, kas 
aizgūtnēm kaļ rotas zeltā un sudrabā 
savai līgavai, mīļai skaistai Latvijai.

Neapšaubāmi, Erdmaņu pāra – Vi-
jas un Pētera darināto dekorāciju skais-
tums un simbolika starmešu gaismā kā-
pina jūtu saviļņojumu. Tur ar nedaudz 
iztēles palīdzību saskatām paši sevi kā 
izbiedētu gājputnu barus trauksmainā 
lidojumā uz visām debess pusēm. Tur 
Latvijas egļu sila stumbri un gaišās bēr-
zu birzes. Bet pašā vidū diži palielināta 
SLVK emblēma ar kaluma atdarināju-
mā veidotu gadu skaitu 60, kuru skauj 
neskaitāmi, mirdzoši, zeltā kalti latvju 
raksti. Tās – SLVK kaltās rotas mīļai, 
skaistai Latvijai – seši simti dziesmu 
sešdesmit gados. Rotu mirdzumu lielis-
ki izceļ rūpīgi pielāgotais apgaismojums 
no mūsu tehniskās komandas – Ginta 
Kārkliņa, Volda Kaina un Heimiša 
Langdona (Hamish Langdon).

Tikai tad, kad izskanējusi ir kora 
himna, uznāk programmas pieteicēja 
Iveta Rone. Skaistā, skaidrā latviešu 
valodā Iveta sveic svētku dalībniekus – 
mājniekus un viesus, to starpā Adelai-
des Daugava vīru kora bijušo diriģenti 
Astru Kronīti un angļu valodas uzru-
nā – klātesošo Jaundienvidvelsas parla-
menta locekli Džodiju MakKeju (Jo-
die McKay MP). Koncerts var sākties.

Pirmā daļa no kora dziesmu klasis-
kā pūra ir veltīta tautas dižgaru piemi-

ņai. Ar dziesmu veltījumiem koris pie-
min un sveic mūžībā aizgājušos kora 
dibinātājus: 1. diriģentu Jāni Puisēnu, 
bijušo Latvijas prezidentu Kārli Ulma-
ni, komponistu Jāni Norvili un pašu 
māju iemīļoto dzejnieku Teodoru Tom-
sonu. Kora himna – Jāzepa Vītola Ka-
lējs (Kārlis Skalbe) ar cieņu un pateicī-
bu tiek veltīta kora 24 dibinātājiem, kas 
1956. gada 2. martā, diriģenta J. Puisē-
na vadībā, liek pamatus kora darbībai.

No 24 kora dibinātājiem divi vēl šo-
dien ir mūsu vidū. Ar ziediem un sirsnī-
giem pateicības vārdiem diriģente Dai-
na sveic klātesošos Albertu Cini un 
Raimondu Kraukli. Sevišķu atzinību 
izpelnījis ir Raimonds Krauklis, kas 
korī dzied jau 60 gadus, un garo gadu 
gaitā pēc vajadzības ir pildījis daudz un 
dažādus amatus. Par to diriģente apbal-
vo Raimondu ar īpašu sudrabā darinātu 
kora nozīmi ar gadu skaitu 60.

Ar otro dziesmu, Jāņa Norviļa Ag-
lona (Aleksandrs Ancāns) diriģentes 
Dainas vadībā, koris sveic savu pirmo 
diriģentu Jāni Puisēnu. Izjusta cieņa 
plūst no izjusta izpildījuma. Maz trūkst, 
lai kāpinātais pieaugums dziesmas bei-
gās neizceltu klausītāju no krēsla.

Trešā dziesma – J. Norviļa Kam 
drosme ir, ar prezidenta paša vārdiem, 
tiek veltīta Latvijas bijušajam prezi-
dentam Kārlim Ulmanim.

Diriģentiem nomainoties, diriģents 
Ivars novada divas dziesmas: Emīla Dār-
ziņa Mūžam zili ar K. Skalbes vārdiem 
un Jāzepa Mediņa Krāc jūrmalas prie-
des (Antons Bikerts). Pirmajā – Mūžam 
zili – meistarīgi tiek izcelti jūtu pārdzī-
vojuma elementi starp sērojošo Latvijas 
dabu un senču nerimstošo nemiera garu.

Diriģentes Dainas vadībā seko Bru-
no Skultes Raganu kalna balāde ar biju-
šā sidnejieša, nelaiķa Teodora Tomsona 
vārdiem. Ar pirmām skaņām diriģente 
nostiprina šīs likteņdziesmas noskaņu. 
Dvestie vārdi un trauksmainais ritms 
vēsta grūtu dienu, baigu nakti, naidu un 
melnās čūskas nemitīgo malšanu.

Seši simts mirdzošu rotu sešdesmit gados
Sidnejas Latviešu vīru kora 60 gadu pastāvēšanas jubileja

 
Turpinājums 13. lpp.

Sidnejas Latviešu vīru koris diriģentes Dainas Jaunbērziņas vadībā. Vijolniece 
Daina Kaina.
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Piektdien, 2016. gada 18. novembrī Laikraksts „Latvietis“ 13. lpp.

Tautas dziesmu Div’ dūjiņas, Romu-
alda Jermaka apdarē, diriģē Ivars Štu-
bis, basa solo dzied Toms Mačēns, bet 
klavierpavadījumu veic Ingrīda Šaku-
rova. Diriģents Ivars šo dziesmu tver kā 
gleznotājs tver audeklu un krāsu paleti. 
Dziesmas atsevišķos elementus – solo 
dziedājumu, pavadījumu, ko šai dziesmā 
veic koris un tālumā jaušamo kara bungu 
rībināšanu (klavieres) Ivars saliedē glez-
nainā, līdzsvarotā skaņu audumā. Dzies-
mu saņem ar atsaucīgiem aplausiem.

Ar pirmās daļas pēdējo dziesmu – 
J. Norviļa Pulkveža atgriešanās, (Edvar-
da Virzas vārdi), koris sveic skaņradi Jāni 
Norvili viņa 110 gadu šūpuļa svētku atce-
rē. Diriģentes Dainas iejūtīgā interpretā-
cija paver dzīvas ainas mūsu gara acīm; 
tur – kritušā pulkveža sērā atgriešanās; 
tur – gaišās skaņās austā cerību vīzija, 
ka varbūt, varbūt, noņemot pārsegu (ka-
rogu), pulkvedis, ieraugot Latvijas sauli 
pie kareivju pierēm, patiesi atgriezīsies. 
Taču beigās, kā akmens nolaižas smagā 
īstenība. Pulkvedis dus, tikai dus... Kā 
klausītājos radīt skaņu gleznu, lai paliek 
diriģentes noslēpums un māksla.

Pēc emocionāli saspringtās 1. da-
ļas, otrā daļā baudām jūtu atslābu-
mu un vienkārši skaistas dziesmas 
skaistos izpildījumos. Tādā pat raitā 
diriģentu izmaiņā kā pirmajā daļā, 
dzirdam astoņas dziesmas no tautā 
iemīļotāko dziesmu pūra. Šīs ir dzies-
mas, kuras klausītāja sirds dzied līdzi.

Kā pirmais, vietu kora priekšā ie-
ņem diriģents Ivars, novadot Valtera 
Kaminska Mūžu mūžos būs dziesma ar 
Imanta Ziedoņa vārdiem. Tai seko Bru-
no Skultes mūsu iemīļotā Aijā ar Teodo-
ra Tomsona vārdiem. Ar izcili noturētu 
balsu līdzsvarojumu, liegā un vijīgā 
dziedājumā dziesma izskan kā mīlestī-
bas apdvesta šūpuļdziesma Latvijai.

Maza pērlīte koncerta programmā 
ir diriģentes Dainas novadītā Jāzepa 
Vītola Mežezers (Atis Ķeniņš), kam 
seko Emīla Dārziņa Mirdzi kā zvaig-
zne (Kārlis Jēkabsons). Piezīmēju, ka 
pēdējā tika uzņemta kora repertuārā 
jau pirmajā kora darbības gadā.

Atskanot dziesmai Tur Vidzemē 
(Ilze Kalnāre) ar Toma Mačēna basa 
solo, mēs izslienamies mazliet staltāk. 
Tā ir mūsu pašu Imanta Līča sacerētā 
dziesma. Esam caur cauri lepni. Mūsu 
dziesmu šodien pazīst visā pasaulē, 
kur vien latvieši dzied.

Pie Jāņa Cimzes dziesmas Tēva 
sēta (J. Cimze) apmiglojas skats. Ie-
jūtīgais izpildījums ar tikpat iejūtīgu 
klavieru pavadījumu uzbur klusu, 
miera pilnu, vakara noskaņu senā, 
tālā, tēva sētā. Diriģente Daina ir pa-
nākusi perfektu saskaņu starp Cimzes 
vārdiem un Cimzes melodiju.

Seko vēl Jura Vaivoda darinātā 
tautas dziesma Vai tādēļ nedziedā-
ju jautrā dejas ritmā ar vareniem Ē-o 
saucieniem cauri balsīm un atbalsīm.

Otro daļu nobeidz diriģents Ivars, 

novadot tautas dziesmu Kur tad tu nu 
biji, Raimonda Paula apdarē. Izpildīju-
mu iekrāso dzīvs un enerģisks dziedā-
jums, kas nobeidzas spēcīgā disonancē 
līdz ar sparīgu kājas piesitienu. Klau-
sītāji ir dzīvojuši nerātnajām āzim lī-
dzi un pieprasa dziesmas atkārtošanu.

Otrai daļai izskanot, bez pārtrauku-
ma seko apsveikumi. Kā jau jubilejā, to 
ir vesela jūra. Raitā gaitā apsveicēji viens 
pēc otra stājas kora un publikas priekšā, 
nododot gan personīgus, gan pārstā-
vēto organizāciju sveicienus. Minu ap-
sveicējus secības kārtībā: Aldis Birzu-
lis – Latvijas Republikas goda konsuls 
Sidnejā; LAAJ sekretāre Dace Daliņa 
nolasa LAAJ priekšsēdes Kristīnes Sau-
lītes apsveikuma vēstuli; Jānis Grauds – 
LAAJ vicepriekšsēdis Jaundienvidvelsā 
un SLOA priekšsēdis; Jānis Čečiņš – 
SLB priekšsēdis; Ināra Krūmiņa – SLB 
Dāmu komitejas priekšniece; māc. Kol-
vins Makfersons (McPherson) – Sidne-
jas ev. lut. latviešu draudzes mācītājs; 
Sandra un Roberts Birze – Melburnas 
vīru kora Veseris vadītāji; Brigita Elle-
re – Latvijas Universitātes jauktā kora 
Jubilāte pārstāve; diriģente Astra Kronī-
te; Rūdis Dancis – DV Adelaides noda-
ļas vīru kora Daugava pārstāvis; Gun-
dega Zariņa – DV Sidnejas nodaļas un 
K! Zinta pārstāve; Iveta Rone un Sarma 
Strazda – tautas deju kopas Jautrais pā-
ris vadītājas. Visbeidzot kori sveica SLT 
aktieris un režisors Kārlis Gulbergs, kas 
apmeklējis visus SLVK koncertus un 
sarīkojumus kora 60 gadu pastāvēšanas 
laikā. Kārlis sveic diriģenti, pasniedzot 
tai sarkanu rozi. Tādu pašu velti Kār-
lis pasniedz arī dekoratorei Vijai Spo-
ģei-Erdmanei un šī raksta autorei.

Rakstiskos sveicienus nolasa prog-
rammas pieteicēja Iveta Rone. Tos sūtī-
juši: Latvijas Republikas Kultūras mi-
nistre Dace Melbārde; Melburnas kora 
Daina diriģente Zane un Leo Riteri; 
diriģents Viktors Bendrups; Vija Vei-
ta – Engures Kultūras nama vadītāja; 
Martons Marosszeky – Francijā; Pauls 
Marozekī (Marosszeky) – Viktorijā.

Koncerta trešo daļu sastāda mūs-
dienu Latvijas komponistu populārākie 
darbi. Tik dziļi šie darbi ir iesakņojušās 
tautas apziņā, ka par jaunradi tos sen 
vairs nesaukt. No deviņām dzirdētām 
dziesmām, trīs pieder Raimondam Pau-
lam, trīs Zigmaram Liepiņam, bet Jā-
nim Lūsēnam, Ērikam Ešenvaldam un 
Mārtiņam Braunam katram pa vienai.

Šai daļā parādās vislielākā dažādī-
ba dziesmu izpildījumos. Skan dzies-
mas ar solo dziedājumiem un dziesmas 
ar duetiem. Tāda pat dažādība ir ins-
trumentālajos pavadījumos. Kaut visas 
dziesmas pavada klavieres un kontras-
tējoši maigais vijoles pavadījums, Ešen-
valda Dvēseles dziesmas izpildījuma 
nokrāsu vēl papildina soprānsaksafons.

Trešo daļu atklāj ar Zigmara Liepiņa 
dziesmu Svētī debesīs šo zemi (Kaspars 
Dimiters) ar Ivara Štubja solo dziedā-
jumu. Jauku skaņas noapaļojumu dina-
miskajam klavieru pavadījumam sniedz 
Dainas Kainas dziedošā vijoles piespēle.

Seko Jāņa Lūsēna Karoga dziesma 
(Jānis Rainis) un Raimonda Paula Pacel 
galvu, baltā māt’ (Jānis Peters) – abas 
Ivara Štubja vadībā. Pēdējā valdzina 
vijīgais, melodiskais plūdums ar smalki 
niansētiem, ieaustiem kāpinājumiem. 
Dziedot Raimonda Paula trīs dziesmas, 
koris sveic skaņradi pašu, kam šogad 
aprit 80 mūža gadi. Sava raženajā mūža 
gaitā Pauls latviešu dziesmu pūrā ir ie-
locījis vairāk nekā 500 kora dziesmu.

Zigmara Liepiņa smago dziesmu 
Latvju zeme vaļā stāv (Māra Zālīte) 
novada diriģente Daina. Tāpat, Rai-
monda Paula Tēvs, māmiņa (Jānis 
Peters) ar brālēnu Ivara un Oskara 
Štubja duetu. Sirsnīgi dziedātais du-
ets, un kora pilnskanīgais izpildījums 
izpelnās klausītāju ilgstošus aplausus.

Ar tautas dziesmu Es atnācu ugun-
tiņu, Zigmara Liepiņa apdarē, koris 
sveic latviešu tautas dziesmu dižgaru 
Krišjāni Baronu tā 150 gadu dzimšanas 
dienas atcerē. Dziesmai seko kora val-
des priekšsēža Gunāra Zodiņa uzruna.

Uzrunas tēma un temats tikai 
viens – diriģente Daina. Ar vieglu hu-
mora pieskaņu Gunārs pastāsta, kā Sid-
neja tikusi pie sava lielākā ieguvuma. 
Stāsta, kā 70. gadu beigās, sekodams 
senai tradīcijai, Andris Jaunbērziņš 
braucis sev līgavu lūkoties. Puisim lai-
mējies. Melburnā noskatījis un no Mel-
burnas pārvedis sev jaunu un daiļu līga-
vu – Dainu Eglāju. Kā jau jaunlaulātie, 
uz kora mēģinājumiem braukuši pa vie-
nam un braukuši abi, līdz vienu dienu 
Daina stājusies kora priekšā un sākusi 
diriģēt. Tas bijis 1981. gadā. Kas nācis 
pēc tam, jau sen kļuvis par kora vēsturi.

Kopš 1981. gada ir apritējuši 36 
gadi – vairāk nekā puse no Dainas 
mūža bezpārtraukuma darbā. Ar dziļu 
cieņu, mīlestību un pateicību Sidnejas 
Latviešu vīra kora vārdā valdes priekš-
sēdis G. Zodiņš piesprauž diriģentei 
Dainai kora nozīmi ar zeltā izstrādātu 
36 gadu darbības skaitli. Apsveiku-
mam līdzi nāk sarkanu rožu klēpis un 
visu klātesošo sirsnīgi aplausi.

Atlikušas vairs tikai trīs dziesmas. 
Pirmā – Raimonda Paula Tautas acis 
(Māris Čaklais) ar Oskara Štubja iejū-
tīgo solo iegūst sevišķu klausītāju atsau-
cību. Tāpat Ērika Ešenvalda lielā Dvēse-

Seši simts mirdzošu rotu...
Turpinājums no 12. lpp.

 
Turpinājums 14. lpp.

SLVK diriģente un mākslinieciskā va-
dītāja Daina Jaunbērziņa un diriģents 
Ivars Štubis.
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Kā vēstīja ziņu aģentūras, svēt-
dien, 13. novembrī, Jaunzēlandi bija 
skārusi spēcīga – 7,8 balles zemestrī-
ce; ziņoja, ka zemestrīces hipocentrs 
atradies desmit km dziļumā, bet epi-
centrs – 90 km attālumā no Dienvid-
salas lielākās pilsētas Kraistčerčas un 
53 km attālumā no Emberlejas.

Ligita raksta:
Mēs esam lucky*, jo pie mums nav 

postījumu. Naktī, kad notika zemes-
trīce, mēs jau saldi gulējām, bet lielais 
troksnis, kas nāca pirms zemestrīces, 
mūs uzmodināja. Abi ar vīru lēcām 
no gultas un skrējām ārā no mājas. 
Zeme līgojās, un māja kratījās. Mūsu 
kaķis Timmits, ka bulta metās ārā no 
mājas un aizskrēja nezināma virzienā. 
Tā mēs abi (pidžamās) stāvējām ārā, 

un bija bail atgriezties iekšā mājā... jo 
pēcgrūdieni, kas sekoja, bija spēcīgi.

Mana kaimiņu meitene, kura ir stā-
voklī 5. mēnesī, bija viena pati mājās, 
tāpēc piezvanīju viņai, lai uzzinātu, kā 
viņai... viņai bija panika. Uzaicināju, 
lai nāk pie mums... tā mēs nosēdējām 
gandrīz visu nakti; kopā drošāk. Gulē-
šana jau nekāda nesanāca, jo pēcgrū-
dieni sekoja viens otram.

Otrā dienā devos uz darbu, lai pa-
līdzētu satīrīt, kas saplīsis. Vīna pude-
les, glāzes,trauki... uz grīdas. Jāsaka, 
ka arī manā darba vietā nebija tik lielu 
postījumu, bet citās vīnotavās (cellar 
door) tie bija lielāki.

Zeme jau turpina kustēties, jo ik 
pa brīdim jūtam lielos grūdienus. Ie-
priekšējā naktī sākas lielas lietus gā-

zes, kas turpinājās visu nakti. Kad at-
ausa diena, viss bija pārplūdis. Sākas 
lielais paisums, un vairāk ūdens ieplū-
da ciematā. Dienas pirmajā pusē mēs 
bijām nogriezti no ārpasaules, jo visi 
ceļi bija pārplūduši un neizbraucami. 
Gaidījām, kad sākās bēgums... tad pa-
mazam viss sāka atgriezties vecajās 
sliedēs.

Jā, katrā ziņā, nav patīkami, ka 
viss tas notiek; daudzi mani draugi, 
kas dzīvo Blenheimā, nebija tik lucky 
kā mēs, jo zaudēja daļu no savas iedzī-
ves... bet galu galā, tā ir tikai manta, 
visi priecīgi, ka ir dzīvi un neskarti.

Ligita Lakstiņa Marks
Laikrakstam „Latvietis“

* angl. – laimīgi

les dziesma (Anita Kārkliņa) ar Oskara 
Štubja (tenors) un Toma Mačēna (bass) 
duetu izsauc ne tikai ilgstošus aplau-
sus un bravo saucienus, bet dziesmas 
atkārtošanu. Patīkamu individualitāti 
šīs dziesmas izpildījumam piešķir Ben-
jāmiņa Goldsmita (Benjamin Gol-
dsmith) soprānsaksofona piespēle. Lai 
būtu vairāk dziesmu ar līdzīgiem jauni-
nājumiem mūsu iemīļoto dziesmu pūrā!

Pirms pēdējās dziesmas diriģente 
Daina teic savu uzrunu. Tā izveidojas 
par ilgstošu pateicību visiem esošajiem 
un bijušiem kora darbiniekiem, koris-
tiem un labvēļiem, kas vien pielikuši 
roku kora 60 gadu darbības laikā. Kā 
Pētera Kļaviņa sastādītajā jubilejas grā-
matā, kur neviens no bijušajiem koris-
tiem nav izlaists vai aizmirsts, tā Dainas 
pateicības runā. Garā virknē izskan ne-
skaitāmi paldies kora dibinātājiem, diri-
ģentiem, valdēm un priekšsēžiem, goda 
biedrēm (Mārai Timermanei, Ārijai 
Zodiņai un Ritai Plikšei) uzticīgajām 
pavadītājām (Ingrīdai Šakurovai un 
Dainai Kainai) kodiriģentam Ivaram 
Štubim, labvēlei dekoratorei Vijai Spo-
ģei-Erdmanei ar vīru Pēteri, viņas bra-
šajiem vīriem koristiem, vieskoristiem 
no Melburnas un visbeidzot arī mums, 
koncerta klausītājiem. Daina atzīst, ka ti-
kai šiem daudzajiem elementiem sanākot 
kopā, kora dimanta jubileja ir varējusi 
vispār notikt.

Īpašas atzinības nozīmes ar nodzie-
dāto gadu skaitu piesprauž Ivaram Bir-

zem un Gunāram 
Zodiņam. Ivars 
korī ir dziedājis 
55 gadus (visus ar 
smaidu un prieku!) 
un darbojies kā 
kora priekšnieks 16 
gadus. Kora nozīmi 
ar 40 gadu skaitu 
piesprauž Gunā-
ram, pašreizējam 
valdes priekšsēdim, 
kas šo amatu pildī-
jis jau 20 gadu.

Visas izteiktās 
pateicības tiek ap-
stiprinātas ar zie-
diem, kuru krājas 
vesels kalns.

Saviem uz-
ticīgajiem un paklausīgajiem vīriem 
koristiem (kā Daina viņus apzīmē) 
diriģente dāvā īpaši pagatavotus kora 
jubilejas standartus.

Taču priekšā vēl pēdējā dziesma – 
Mārtiņa Brauna Saule, Pērkons, Dau-
gava (Rainis). Izraudzīta kā brīvības 
cīnītāju himna Katalonijā, dziesma 
šodien skan tālu aiz Latvijas robežām. 
Mūsu gadījumā, tā ir kā varens nobei-
gums varenam jubilejas koncertam.

Aplausi nebeidzas. Sajūsma skan 
un atskan no zāles sienām, griestiem, 
grīdas. Mājā neviens nedomā iet. Va-
jag piedevas! Tās ir trīs: Raimonda 
Paula Es nāku no mazas tautas (Knuts 
Skujenieks) ar Oskara Štubja solo, 
skanīgā Dziesma dziesmai Valda Zive-
ra apdarē un Raimonda Paula Manai 

dzimtenei ar Jāņa Petera vārdiem.
Atvadām atskan tradicionālā Pūt, 

vējiņi, korim dziedot kopā ar tautu. Un 
tomēr, neviens vēl neceļas. Aplausi ne-
rimst. Kā pēdējo velti koris vēlreiz atkār-
to V. Zilvera Dziesmu dziesmai. Ar tikko 
dzirdētās dziesmas vārdiem, mēs, SLVK 
cienītāji un uzticīgie klausītāji, novēlam 
korim dziesmā dzīvot, dziesmā augt un 
dziesmā sav’ zemīti daudzināt vēl daudz, 
daudz gadu nākotnē. Pēc koncerta, svei-
cam kori un diriģentus ar glāzi šampā-
nieša, un apskatām to, ko vēl nebijām pa-
spējuši no kora plašās vēstures izstādes.

Paldies jubilāriem, jubilejas rīko-
tājiem un visiem, kas pielika roku šī 
neaizmirstamā vakara veidošanā.

Lauma Reinfelde
Laikrakstam „Latvietis“

Seši simts mirdzošu rotu...
Turpinājums no 13. lpp.

No kreisās: Andris Jaunbērziņš, Daina Jaunbērziņa, Vija 
Spoģe-Erdmane un Pēteris Erdmanis pie Vijas un Pētera 
darinātām skatuves dekorācijām.

FO
TO

 O
jā

rs
 G

re
st

e

niskas lietas, intonācijas lietas, bet tad 
uznāk koris no Āzijas un dzied savu 
mūziku; tu skaties līdzi notīs, bet koris 
dzied savādāk. Un es nezinu, vai tas ir 

tradicionāli, ka viņi tieši tā dzied, vai 
arī viņi dzied garām. Nu kā es to varu 
zināt? Darbs žūrijā man pašam bija ļoti 
interesanti un bija laba pieredze. Es 
esmu žūrijās bijis, bet es nekad nebiju 
sēdējis žūrijās, kur ir tik kardināla at-
šķirība dziedāšanas kultūrās.

IN: Vai Tu biji uzaicināts uz nāka-
mo koru olimpiādes žūriju?

IC: Nē, nebiju uzaicināts, un es 
arī nebrauktu, ja būtu, jo es negribu 
braukt uz Sočiem.

Turpmāk vēl

Intervija – Ivars Cinkuss (2)
Turpinājums no 10. lpp.

Zemestrīce Jaunzēlandē
„Esam priecīgi, ka dzīvi un neskarti“
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Piektdien, 18. nov., plkst. 8.30 LAT-
VIJAS VALSTS KAROGA UZVILK-
ŠANA pie Burnside pilsētas pašvaldī-
bas nama. Sīkāka informācija no Inta 
Puķīša.
Piektdien, 18. nov., plkst. 10.00 LAT-
VIJAS VALSTS KAROGA UZVILK-
ŠANA pie Unley pilsētas pašvaldības 
nama. Sīkāka informācija no Ilzes Ra-
dziņas un Anda Bērziņa.
Piektdien, 18. nov., plkst. 11.45 LAT-
VIJAS VALSTS KAROGA UZVILK-
ŠANA Amber Aged Care. Sīkāka in-
formācija no Margotas Puķītes.
Piektdien, 18. nov., plkst. 17.30 – 
18.30 Mīļākā dzeja un mūzika Sv. 
Pētera baznīcā. Sīkāka informācija no 
Margotas Puķītes.
Piektdien, 18. nov., plkst. 19.00 
Draudzīgas vakariņas sirsnīgā 
atmosfērā British Hotel 58 Finniss 
St, North Adelaide latviešu vidū. 
Rezervēšana obligāti, zvanot Rūdim 
Dancim 0412 637 427 vai sūtot 
e-pastu: rudis@bigpond.com. Visi 
laipni aicināti!
Sestdien, 19. nov., plkst. 10.00 – 13.00 
Tālavas namā un pagalmā – svētki vi-
siem latviešiem, ģimenēm, bērniem 
un jauniešiem. Organizē DLOA kopā 
ar Adelaides Latviešu organizāci-
jām. Svētbrīdis un karogu pacelšana; 
koncerts Tālavas Lielajā zālē; Svētku 
runātāja uzruna (tiešraide caur inter-
netu); Dzimšanas dienas torte; Dzīvā 
mūzika orķestra un Četru kaķēnu iz-
pildījumā.
Svētdien, 20. nov., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novuss.
Ceturtdien, 24. nov., plkst. 10.30 

satikšanās pie ALB nama LAIMAS 
grupas kopīgai došanās uz pilsētu no-
skatīties filmu, un pēc filmas baudīt 
pusdienas. Pieteikties LAIMAS birojā 
līdz 21. nov.
Piektdien, 25. nov., plkst. 18.00 – ... 
Laimīgā stunda Tālavā. BBQ vakari-
ņas no plkst. 18.00 – 19.30. Ja laika aps-
tākļi labvēlīgi, būsim Tālavas dārzā, 
citādi kafejnīcā! Gatavosimies svētku 
sezonai ar dzirkstošā vīna degustāciju! 
Nenokavējat, būs jautrs vakars! Drau-
dzīgas cenas. Visi mīļi gaidīti.
Sestdien, 26. nov., plkst. 13.30 Andre 
Rieu 2016. g. Ziemassvētku koncerts 
(tiešraide) Glenelgas Cinemas kino-
teātrī. Biļetes varēja iegādāties LAI-
MAS birojā līdz 4. nov.
Sestdien, 26. nov., plkst. 14.00 Viena 
Latvija, dažādi skatpunkti DV namā. 
Par saviem Latvijas piedzīvojumiem 
rādīs un runās: Daila Šmita, Irē-
ne Bywaters, Inga Pērkons-Grauze, 
Imants Kronītis un Miķelis, Rūdis un 
Reinis Dancis. Muzicēs Četri kaķēni. 
Pie durvīm ziedojums, sākot ar $10.
Svētdien, 27. nov., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novuss.
Trešdien, 30. nov., plkst. 13.30 – 16.00 
ALB ielūdz uz Vīnes operas izrādi La 
Traviata (Verdi) ALB namā. Violettas 
lomu dziedās Latvijas soprāne un Vī-
nes un citu pasaulē pazīstamo operu 
namu iecienītā soliste. Marina Rebe-
ka. Ieeja $15. Iekļauti atspirdzinājumi 
starpbrīdī.
Sestdien, 3. dec., plkst. 11.00 Pavār-
mākas kurss ALB namā. Elīna Ri-
karde demonstrēs piparkūku recepti. 
Sekos Ziemassvētku pusdienas. Līdzi 
jāņem groziņš un dāvaniņa $10 apmē-
rā.

Svētdien, 4. dec., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novuss.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 20. nov., plkst. 11.00 Sv. Pē-
tera baznīcā VALSTS SVĒTKU 
DIEVKALPOJUMS.
Svētdien, 4. dec., plkst. 11.00 
2. Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar dievgaldu.

Brisbanē
Svētdien, 20. nov., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvāku 
informāciju sniedz Dace Ose-Abey 
(0422 338 997); daceabey@bigpond.
net.au
Sestdien, 26. nov., plkst. 12.00 Rum-
my & zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Piedalīšanās $10.
Sestdien, 3. dec., plkst. 10.00 pi-
parkūku un pīrāgu cepšanas talka 
Latviešu namā. Vadīs Karen McDou-
gall. Piparkūkas un pīrāgus pārdos 
Ziemassvētku eglītē 10. dec. Ņemiet 
līdzi priekšautu un rulli, kā arī dalības 
maksu $5 un groziņu. Pieteikties Ingai 
Česlei 0408 302 506 vai inga.ceslis@
gmail.com.
Svētdien, 4. dec., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvāku 
informāciju sniedz Dace Ose-Abey 
(0422 338 997); daceabey@bigpond.
net.au
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Ceturtdien, 1. dec., plkst. 13.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu arhibīskapes 
Laumas Zušēvicas vadībā. Pēc tam 

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
19. novembris
Elizabete, Betija, Liza, Līze
1921. Latvijas krievu rakstnieks, tulko-
tājs, literatūrzinātnieks Jurijs Abizovs.
1926. ALT režisors, aktieris Gunārs 
Klauss.
1953. SLT aktrise, sabiedriskā darbi-
niece Austrālijā Linda Ozere.
1976. latviešu TV žurnāliste Ilze Jau-
nalksne.

20. novembris
Anda, Andīna
Mirušo piemiņas diena (2016.)
1891. filozofs Pauls Jurevičs.
1904. tautsaimnieks, vēsturnieks Ed-
gars Dunsdorfs.
1917. Ukrainas Centrālā Rada pasludi-
nāja Ukrainas Tautas Republikas dibi-
nāšanu.

21. novembris

Zeltīte, Andis
Starptautiskā televīzijas diena
1956. Latvijas politiķis,  LR zemkopī-
bas ministrs (2000.g. 5.maijs – 2002.g. 
7.nov.), LR aizsardzības ministrs 
(2004.g. 9.marts – 2004.g. 2.dec. & 
2006.g. 8.apr. – 2007.g. 20.dec.), LR 
finanšu ministrs (2007.g. 20.dec. – 
2009.g. 12.marts) Atis Slakteris.
1981. latviešu šķēpmetējs Ainārs Ko-
vals.

22. novembris
Aldis, Aldris, Alfons
1896. rakstnieks Jonāss Miesnieks.

23. novembris
Zigrīda, Zigfrīda, Zigfrīds
1876. vēsturnieks, Latvijas Universitā-
tes rektors (1925.–1927. & 1929.–1931.), 
LV izglītības ministrs (1928.g. 24.janv. – 
1928.g. 30.nov. & 1935.g. 11.jūl. – 

1938.g. 22.aug.) Augusts Tentelis.
1886. režisors, aktieris Eduards Smiļ-
ģis.

24. novembris
Velta, Velda
1866. pedagogs, filologs, mitoloģijas 
pētnieks Mārtiņš Bruņenieks.
1876. ASV arhitekts, Austrālijas galvas-
pilsētas Kanberas projektētājs Volters 
Bērlijs Grifins (Walter Burley Griffin).
1886. matemātiķis, vēsturnieks, grā-
matniecības vēstures pētnieks Jānis 
Straubergs.

25. novembris
Katrīna, Katrīne, Kadrija, Kate, Trīne
Katrīnas diena
1906. komponists Volfgangs Dārziņš.
1926. dibināta studentu organizācija 
Concordia Latviensis.
1982. politiķis Raivis Dzintars.  ■
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 15. novembrī.
€1 = 1,42400 AUD
€1 = 0,86638 GBP

€1 = 1,51440 NZD
€1 = 1,07650 USD

tikšanās blakus zālē.

Hobartā
Svētdien, 27. nov., Valsts svētku runa. 
Runātāja Sarmīte Ēlerte: Griba, ticī-
ba, rīcība.

Kanberā
Pirmdien, 28. nov., plkst. 13.00 tik-
šanās pie pusdienu galdu ar LELBĀL 
arhibīskapi Laumu Zušēvicu Sv. Pēte-
ra baznīcas zālē, Reid. Ja iespējams, 
iepriekš pieteikties uz pusdienām pie 
Intas Skrīveres (6281 4352) vai Vitas 
Eversones (6248 0582). Dalība pret 
labprātīgiem ziedojumiem.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 20. nov., plkst. 13.00 Lat-
vijas Valsts svētku atceres dievkal-
pojums Sv. Pētera baznīcā, Reid. 
Dievkalpojumā kalpos prāv. Dr. Jānis 
Priedkalns no Adelaides draudzes.

Melburnā
Piektdien, 18. nov., plkst. 8.30 Karo-
ga pacelšana, svētbrīdis, uzrunas, dek-
lamācijas un svētku brokastis Latviešu 
ciemā.
Sestdien, 19. nov., plkst. 11.30 Latvi-
jas Valsts svētku akts Latviešu namā. 
Svētku runas teicēja – Sarmīte Ēler-
te, Rīgas Domes deputāte, Vienotības 
frakcijas vadītāja. Svētku uzruna: 
Griba, ticība, rīcība. Piedalās MLB 
Daugavas skolas un MLV audzēkņi; 
skauti un gaidas; jaunās paaudzes mū-
ziķi Lailas Grosas vadībā. Pēc sarīko-
juma tikšanās ar Sarmīti Ēlerti Rīgas 
kafejnīcā. Svētku tirdziņš darbosies no 
plkst. 10.00.
Piektdien, 25. nov., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 26. nov., plkst. 10.00 Mel-
burnas Latviešu vidusskolas mācību 
gada noslēguma akts Latviešu nama 
Mazajā zālē.
Sestdien, 3. dec., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē (tikai ar ie-
priekšu pieteikšanos).
Sestdien, 3. dec., plkst. 15.30 Skau-
tu un Gaidu svecīšu vakars Latviešu 
namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Piektdien, 18. nov., plkst. 19.00 Latvi-
jas Valsts proklamēšanas dienas diev-
kalpojums. Priekšnesumi. Uzkodas un 
šampanietis.
Svētdien, 20. nov., plkst. 10.00 Kapu 
svētki un Mirušo piemiņas diena Fok-
nera kapsētā. Svētbrīži kapos: 10.00 
Sv.Krusta kapos; 11.00 Buģa kapos; 
12.00 Kociņa kapos.
Sestdien, 26. nov., plkst. 10.00 ALEL-
DA kārtējā Sinode baznīcas zālē. Si-
node ir atklāta, un Jūs esat laipni aici-
nāts/a tajā piedalīties. Savu klātieni ir 
pieteikusi arī Latvijas evanģēliski lu-
teriskās baznīcas ārpus Latvijas (LEL-

BĀL) arhibīskape Lauma Zušēvica.
Svētdien, 27. nov., plkst. 11.00 ALEL-
DA Sinodes dievkalpojums ar dievgal-
du. Svētrunu teiks arhibīskape Lauma 
Zušēvica. Pēc dievkalpojuma kafija un 
sadraudzība Draudzes zālē. Arī šajā 
dienā gaidām Jūsu klātieni un Jūs laip-
ni aicinām būt kopā ar mums. Prāvests 
Jānis Priedkalns, ALELDA Pārvaldes 
priekšnieks.
Svētdien, 4. dec., plkst. 11.00 
2. Adventes svētdienas dievkalpojums 
Latviešu ciemā.

Pertā
Piektdien, 18. nov., plkst. 7.00 Lat-
vijas Valsts svētki – karoga pacelšana 
Latviešu centrā.
Piektdien, 18. nov., plkst. 18.00 Latvi-
jas Valsts svētki – karoga nolaišana un 
svētku akts Latviešu centrā. 
Trešdien, 23. nov., plkst. 14.00 Valsts 
svētku runa Daugavas Vanagu klubā. 
Runātāja Sarmīte Ēlerte: Griba, ticī-
ba, rīcība.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 20. nov., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.
Ceturtdien, 24. nov., plkst. 10.00 Bī-
beles stunda.
Svētdien, 4. dec., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.

Sidnejā
Piektdien, 18. nov., plkst. 19.00 Lat-
viešu namā Latvijas Valsts 98 gadu 
dibināšanas atceres akts. Svētku runu 
teiks Sarmīte Ēlerte. Koncerta daļā 
Sidnejas Latviešu vīru koris.
Piektdien, 18. nov., plkst. 20.30 (pēc 
akta) Latviešu nama Mārtiņa Siliņa 
zālē Kokteiļu pieņemšana. Piedalīsies 
Sidnejas muzikanti. Ieeja bez maksas.
Sestdien, 19. nov., paredzētais mūziķa 
Goran Gora koncerts ATCELTS (Aus-
trālijas vīzas dēļ).
Ceturtdien, 1. dec., plkst. 12.00 Sa-
iets un draudzības pēcpusdiena DV 
namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 20. nov., plkst. 10.00 Miru-
šo piemiņas dienas dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 27. nov., plkst. 10.00 
1. Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 4. dec., plkst. 10.00 
2. Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 20. nov., plkst. 9.30 Mirušo 
piemiņas dienas dievkalpojums.
Svētdien, 27. nov., plkst. 9.30 I Adven-
tes dievkalpojums.
Svētdien, 4. dec., plkst. 9.30 II Adven-
tes dievkalpojums.

Zelta piekrastē
Piektdien, 18. nov., plkst. 12.00 Lat-
vijas Valsts svētku svinēšana Jura un 
Margaretas mājā, 56 Tradewinds Ave., 
Paradise Point. Ņemt līdzi saldo/kūka 
un dzērienu.
Ceturtdien, 1. dec., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Me-
eting Room A.
Svētdien, 4. dec., plkst. 13.00 Zel-
ta piekrastes baltiešu Ziemassvētku 
koncerts Robina Library Community 
Room, ieeja no centrālā fuajē. Telpas 
tiks sagatavotas no plkst. 12.30. Būs 
izstādes, dziedāšana, dejošana, lote-
rija, ēšana un dzeršana. Viss laipni 
lūgti!

Latvijā
Piektdien, 18. nov., plkst. 10.30 Zie-
du nolikšanas ceremonija pie Brīvības 
pieminekļa Rīgā.
Piektdien, 18. nov., plkst. 14.00 Na-
cionālo bruņoto spēku un Iekšlietu 
ministrijas vienību militārā parāde 
11. novembra krastmalā.
Piektdien, 18. nov., plkst. 17.00 Dzin-
taru koncertzālē, Jūrmalā, lasot itāļu 
rakstnieka un diplomētā filosofa Ales-
andro Bariko (1958) monologa formā 
rakstīto garstāstu Novecento (Tūkstoš-
deviņsimt), režisors Dmitrijs Petrenko 
aicina ielūkoties sevī. Tas ir stāsts par 
neparasta mūziķa likteni, kurš izau-
dzis uz kuģa un nekad nav nenokāpis 
uz sauszemes. Taču klavieres viņš 
spēlē tā, kā neviens pirms viņa. Cil-
vēki no visas pasaules meklē iespēju 
dzirdēt šo klavierspēles ģēniju, bet, lai 
klausītos viņa spēlē, jādodas ceļoju-
mā pāri okeānam. Mūziķa – pianista 
lomā iejutīsies mūsu izcilais pianists 
Vestards Šimkus, savukārt stāstnieks 
būs Latvijas Nacionālā teātra aktieris 
Kristaps Ķeselis.
Piektdien, 18. nov., plkst. 19.20 – 
20.20 Latvijas Republikas proklamē-
šanas 98. gadadienai veltīts svinīgais 
pasākums laukumā pie Brīvības pie-
minekļa Rīgā. Plkst. 20.00 Latvijas 
Valsts prezidenta uzruna.
Piektdien, 18. nov., plkst. 21.00 dzie-
dāsim kopā Latvijas himnu 11. novem-
bra krastmalā. Svētku uguņošana.
Ceturtdien, 24. nov., plkst. 19.00 kon-
certzālē Palladium izskanēs mūzikas 
hameleona, vokālista Ralfa Eilanda un 
Latvijas Radio bigbenda kopīgi izlo-
lotā koncertprogramma CITS PAULS, 
kas godina maestro Raimonda Paula 
80. jubileju un muzikālo daiļradi!  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


