
Ieejot namā 18.  novembrī, redz 
ļaudis sēžot ap galdiņiem. Daudz 
dāmu melnās kleitās ar korporāciju 
lentām, jo šogad Valsts svētku svinī-
bas rīko Studenšu Korporāciju Kopa 
Sidnejā (S!K!K!S!). Turpat arī Sarmī-
te  Ēlerte, Rīgas Domes deputāte un 
Vienotības frakcijas vadītāja, svētku 
runas pasniedzēja.

Divas plaušu slimību speciālistes – 
Dr. I. Grīsle no Rīgas un Dr. Z. Har-
ringtone no Sidnejas apmainās epasta 
adresēm, lai norunātu tikšanos nāka-
majā ārstu kongresā Eiropā, ASV vai 
Āzijā.

Pamazām ļaudis dodas uz zāli. 
Vairs nav jāuztraucas, ka nedabūs sēd-
vietu. Liekas, ka tas bija senā pagāt-
nē, kad zāle bija pārpildīta, krēsli līdz 
aizmugures sienai un gar malām bija 
jāstāv. Nepacietīgi gaidīja toreizējo 
svētku runas pasniedzēju Daini Ivānu, 

kurš bija izkāpis Melburnā un gaidīja 
lidmašīnu uz Sidneju.

„Uzmanību karogam!“
Prieks, to ienes Sidnejas jaunieši. 

Diemžēl aktā jauniešus zem 35 ga-
diem var saskaitīt uz vienas rokas pirk-
stiem. Būtu jādomā, jāspriež, jāapsver, 
kā pievilkt un iesaistīt jauno paaudzi. 
Varbūt pabalstus Vasaras Vidusskolai 
vajadzētu piešķirt jauniešiem, kuri 
apmeklējuši vismaz trīs latviešu sarī-
kojumus?

Seko Latvijas Valsts Prezidenta 
uzruna. Vienojamies tautas lūgšanā 
Dievs, svētī Latviju!

Klausītājus uzrunā S!K!K!S! se-
niore Dace Boganoviča (gaujmaliete). 
Savu ievadu viņa nobeidz ar vārdiem: 
„Lai gan dzīvojam izkaisīti pa plašo 
pasauli, visi varam šodien brīvi svi-

Diena pirms Latvijas 
valsts 98. dzimšanas die-
nas bija īpaša Brīvības 
piemineklim. 17. novem-
bra rīta pusē, kad pie 
Brīvības pieminekļa jau 

noritēja tehniskie darbi skatuves būvei, 
notika atklāšana trim bronzas informa-
tīvajām plāksnēm par Brīvības piemi-
nekli. Viss notika vienkārši un sirsnīgi, 

piedaloties tiem cilvēkiem, kas bija tieši 
iesaistīti šo plākšņu tapšanā, no idejas 
līdz filigrānam tehniskajam izpildīju-
mam. Šo darbu organizators bija Rīgas 
pieminekļu aģentūra, tēlnieks Kārlis 
Alainis, arhitekts Edvīns Vecumnieks 
no SIA Arhitektu birojs Vecumnieks 
un Bērziņi, uzstādīšanas darbus veica 
SIA Akmens apstrādes centrs AKM 
Pēteris Zvaunis un Guntis Pandars.

Trīs ovālas bronzas plāksnes, ies-
kautas granīta gredzenā, ieguldītas lau-
kuma asfalta līmenī ar tekstu četrās va-
lodās – latviešu, angļu, vācu un krievu 
Celts par tautas ziedojumiem. Atklāts 
1935. gada 18. novembrī. Tēlnieks Kār-
lis Zāle. Arhitekts Ernests Štālbergs. 
Brīvības piemineklis; divas plāksnes 
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18. novembris Rīgā
Svētki svētkos

Valsts svētku akts Sidnejā
Sarmīte Ēlerte „Griba. Ticība. Rīcība.“

 
Turpinājums 4. lpp.

 
Turpinājums 5. lpp.

Ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa Rīgā. Pirmie no labās ministru prezidents Māris Kučinskis un Latvijas Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis.
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Jau piektdien, 
18. novembrī, adelaidie-
ši par spīti darba dienai 
vairākās vietās pulcējās, 
lai ar Latvijas valsts ka-
roga uzvilkšanu, ievadī-
tu svētku svinības. Jau 
pusdeviņos no rīta vai-

rāki no ikdienas darba pienākumiem 
atvaļinātie ļaudis pulcējās pie Bērn-
saides (Burnside) pilsētas pašvaldības 
nama, kur 18. novembrī jau par tradīci-
ju ir kļuvusi Latvijas karoga uzvilkša-
na. Plkst. 9.30 karogu uzvilka pie DV 
nama, plkst.10.00 pie Anlijas pašvaldī-
bas nama un plkst. 11.45 pie Baltiešu 
Aprūpes nama Amber Aged Care.

Šī gada meditācijā Sv. Pētera baznī-
cā ar nosaukumu Mīļākā dzeja un mū-
zika piedalījās tikai trīs izpildītāji, jo 
diemžēl pēdējā brīdī divas solījušās dā-
mas bija spiestas atteikt. Klausījāmies 
Māras Zālītes un Viļa Plūdona dzeju un 
Baha un Bēthovena mūziku, Elīnas Ri-
kardes, Guntas Rudzītes un Andra Jan-
sona izpildījumā. Programmā pēkšņi 
radušos robus aizpildīja Rīgā ieskaņota 
kora mūzika. Īso, bet sirsnīgo pārdo-
mu brīdi vadīja diakons Ivars Ozols. 
Pēc pārdomām ļaudis pulcējās British 
hotelī (īpašnieks latvietis) uz lustīgām 
vakariņām sirsnīgā gaisotnē.

Sper kāju drošāk, latvieti!
Un augstāk, lepnāk galvu nesi!
Lai skauģi redz, un naidnieki,
Ka savā zemē kungs Tu esi!
V. Plūdons
Sestdien, 19.  novembrī,  notika 

Diena Latvijai. Adelaides untumainais 
pavasara laiks tomēr bija nolēmis Lat-
vijai par godu uzvesties priekšzīmī-
gi, un pirmo programmas daļu, kura 
tradicionāli noris Tālavas pagalmā, 
svētīja ar skaistu, saulainu, bezvēja 
rītu. Prieks redzēt, ka ar katru gadu 
publika šai sarīkojumā pieaug. Pieda-
lās skolas bērni, kuriem uztic karogu 
uzvilkšanas godu. Uzrunādams tieši 
skolniekus, prāvests Agnis  Rozītis 
savā svētbrīdī uzņēma tūlītēju kontak-
tu ar bērniem, runādams divās valodās 
un likdams tiem vicināt karodziņus ik 
reizi, kad viņš pieminēja Latviju.

Sarīkojuma vadītājs  Reinis  Dan-
cis atgādināja, ka nu jau trešā paaudze 
Austrālijā svin Valsts svētkus. Ne visi 
vairs runā latviski, tomēr rodas arvien 
vairāki, kas sajūt savu piederību Lat-
vijai. Ar to viņš iepazīstināja Alistēru 
Vordu (Alistair Ward), kurš savā uz-
runā apliecināja šo piederību ne tikai 
vārdos, bet arī darbos: mācās valodu, 
dejo tautas dejas, palīdzēja rīkot Jau-
natnes Dienas, pat izņēmis Latvijas 
pavalstniecību. Prieks par tādu jau-
nieti, kas apzinās un novērtē, ka vi-
ņam dots kas vairāk, nekā apkārtējiem 
vienaudžiem.

Ceremonija dārzā beidzās ar karo-
ga uzvilkšanu un kopīgu himnas no-
dziedāšanu. Paldies pūtēju orķestrim 
(Adelaide Village Band), Lilitas Da-
enkes vadībā par visu dziesmu pava-
dījumiem.

Pēc īsa pārtraukuma, svinības 
turpinājās Tālavas zālē, kur ienesa 
Latvijas, Daugavas Vanagu un Lat-
viešu Biedrības karogus; runāja ALB 
priekšsēde Ilze Radziņa, un elektro-
niski atskaņots Valsts prezidents Rai-
monds  Vējonis.  Adelaides Latviešu 
skolas audzēkņi uzstājās ar trim dzies-
mām, un tika pasniegta Adelaides Sa-
biedrības balva. Šogad šo balvu pie-
šķīra jaunietei Dailai Šmitai, atzīstot 
ne tikai viņas līdzdalību, bet arī vado-
šo lomu Adelaides latviešu jaunatnes 
dzīvē. Daila tekoši runā latviski, bei-
gusi latviešu skolu un AZVV, dejo TD 

grupā Auseklītis piedalās grupā Četri 
Kaķēni, vadīja 2015. g. JD rīcības ko-
miteju, un šinī vasarā pavadīja vairā-
kus mēnešus Latvijā, papildinādama 
savu darba pieredzi. Sabiedrības balva 
godam nopelnīta!

Velti gan izgaidījāmies viesu runā-
tājas Sarmītes Ēlertes paredzēto uz-
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„Tev mūžam dzīvot, Latvija!
Kā saulei, kas mirdz debess klājā...“
Adelaidē divas dienas Latvijai

Karogu pacelšana „Tālavā“.
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Valsts svētku svinību dalībnieki „Tālavā“.
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Senioru dienas prog-
ramma Rīgas vēstures 
un kuģniecības muzejā 
Skaistā Latvija – zeme un 
valsts svētdien, 27. no-
vembrī, aicina uz prog-
rammas piedāvātajām 
muzeja vēsturnieku vadī-

tajām ekskursijām, kuras būs tematiski 
dažādas, bet ar vienojošu moto: Latvija. 
Tās sāksies plkst. 14.00 un 15.00, līdz 
ar to, visiem interesentiem būs iespēja 
piedalīties abās ekskursijās.

Plkst.14.00 Senioru dienas dalīb-
nieki tiks aicināti uz ekskursiju Kā tapa 
un auga valsts – Latvija, kuras gaitā, 
muzeja vēsturnieces Zanes Krūmiņas 
stāstījumā klausoties, uzzinās būtiskus 
un interesantus faktus par mūsu valsts 
veidošanās procesu, par valsts dibinā-
šanu, par tās attīstību līdz 1940. gadam. 
Muzeja ekspozīcijā atrodamas nozīmī-
gas liecības, kas vēsta par šo Latvijai 
īpašo laiku, par cilvēkiem, kuri virzīja 
notikumu gaitu laikmetu griežos. Būs 
arī brīdis aplūkot un uzklausīt likte-
ņstāstu par unikālo Latvijas vēstures 
relikviju, Viļa Rīdzenieka lielformāta 
kolorēto fotogrāfiju Latvijas valsts pa-
sludināšana 1918. gada 18. novembrī. 
Leģendārā fotogrāfija ir vienīgā vizuālā 
liecība, kurā redzams Latvijas valsts 
proklamēšanas brīdis tagadējā Latvijas 

Nacionālajā teātrī (toreizējā – II Rīgas 
pilsētas teātrī). Unikālā fotogrāfija ik-
dienā tiek rūpīgi glabāta muzeja krā-
jumā speciālā saglabāšanas režīmā un 
tikai reizi gadā – Latvijas valsts prokla-
mēšanas svētku periodā, tiek eksponēta 
apskatei, sniedzot iespēju to apskatīt ik-
vienam interesentam. Šogad tā izlikta 
apskatei vēl tikai līdz 27. novembrim.

Plkst.15.00 Senioru dienas dalīb-
nieki tiks gaidīti uz nākošo ekskursi-
ju – tā notiks izstādē Apceļo dzimto 
zemi! Latvijas tūrisma propaganda 
1930. gados. Izstādes autores, muzeja 
vēsturnieces Agitas Ančupānes stāstī-
jums ļaus gan atcerēties jau piemirstas 
dzīves reālijas, gan uzzināt un vērot 
aizraujošās un dzīvespriecīgās nozares 
– tūrisma iespējas toreiz – 1930. ga-
dos. Pa izstādē vizualizētajām atmiņu 
takām varēs izstaigāt Latviju toreiz, 
kā arī no jauna atklāt un novērtēt līdz 
šodienai saglabātās Latvijas dabas ba-
gātības un kultūrvēsturiskās vērtības.

Ieskats Latvijas valsts 1930. gadu 
tūrisma politikas kampaņā ar caurviju 

Redakcijā
Nesenais sniegs 

Rīgā bija iemesls atkal 
pārliecināties par Lat-
vijas celtnieku nekom-
petenci. Esplanādes 
laukumā, starp Latvijas 

Nacionālo Mākslas muzeju un gājēju 
ceļu, kas savieno Elizabetes ielu ar 
Kalpaka bulvāri, ir betonēts laukums, 
pa kuru vasaras laikā tauta pārvietojas 
visos virzienos, un kur notiek dažādi 
pasākumi. Bet pie pirmā sniega tur 
tiek uzstādītas brīdinājuma zīmes:

„Jūs pārvietojaties pa Mākslas mu-
zeja jumtu. Tas noklāts ar dekoratīvām 
pulētām betona plāksnēm. Lietus, sala 
un sniega apstākļos tās slīd! UZMA-
NĪBU SLIDENS!“

Interesanti arī, ka zīmes parakstī-
juši, un tāpēc, cik noprotams, uzstādī-
juši Rīgas meži.

Būtu interesanti noskaidrot, vai 
celtnieki brīdināja, ka izvēlētais mate-
riāls nav nemaz piemērots laukumam, 
kur ir paredzēta dzīva gājēju satiksme. 
Kā vēsta zīme, laukums ir slidens ne 
tikai sniega, bet arī lietus apstākļos.

Tomēr jāizsaka atzinība par tik 
dzejisku atrunāšanos: „Jūs pārvieto-
jaties pa Mākslas muzeja jumtu.“ Vai 
nebūtu vērts dibināt balvu par labāko 
attaisnojumu celtniecības misēkļiem?

Ja jau runājam par celtniekiem, tad 
var minēt Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas celtniecības projekta noslēgšanu, 
kam līdz gada beigām jāveic pēdējais 
maksājums. Bet pa virsu jau samak-
sātajiem 195,4 miljonu EUR, celtnie-
ki – RBSSKALS, SIA Skonto Būve un 
SIA RE & RE – pieprasījuši papildus 
22 478 367,80 EUR, turklāt par šo 
summu pēc būvuzrauga pieprasījuma 
neesot iesnieguši apliecinājuma doku-
mentus.

Kultūras ministrija netaisās šādu 
summu maksāt, un ministre Dace 
Melbārde saka: „Būvnieku prasība ir 
absurda un nepamatota. Turklāt viņu 
apetīte ir milzīga – par 22 miljoniem 
mēs spējām Rēzeknē uzbūvēt kon-
certzāli Gors (..) Maksimālā projekta 
summa bija būvnieku piedāvājums ie-
pirkumu procesā, turklāt tā tika piedā-
vāta 2008. gadā, kad cenas būvniecībā 
vispār bija augstākās vēsturē.“

GN

„Skaistā Latvija – zeme un valsts“
Senioru diena Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā

2016. gada 26. no-
vembrī, plkst. 14.00 
Latvijas Okupācijas mu-
zejā, Raiņa bulv. 7, Rīgā, 
atklās izstādi „1932.–
1933. gada Ukrainas Go-
lodomors – genocīds pret 
ukraiņu tautu.” Izstāde 

veltīta Golodomora upuru atcerei.
Izstāde vēstī par vienu no lielāka-

jām traģēdijām Ukrainas vēsturē – Go-
lodomoru (ukraiņu: Golodomor – bada 
nāve), ko izraisīja boļševiku režīma 
veiktā varmācīgā kolektivizācija. Tās 
gaitā Ukrainas iedzīvotāju pretošanos 
apspieda ar plašām represijām, ieskai-
tot nogalināšanu, izsūtīšanu uz Sibīri-
ju, izlikšanu no mājām.

Padomju varas mākslīgi uzturētais 
bads nomērdēja no 3 līdz 10 milj. Ukrai-
nas iedzīvotāju. Tomēr tas atstāja arī citas 
traģiskas sekas: cilvēki saslima ar infekci-
jas slimībām un dažāda veida psihiskiem 
traucējumiem. Bija kanibālisma un līķu 
ēšanas gadījumi. Pastāvīgā bada novājinā-
tās sievietes kļuva neauglīgas. Pieaugušo 
mirstības dēļ ciemos un pilsētās klaiņoja 
izsalkuši un izmocīti bērni. Varas iestādes 

tos vāca un nodeva padomju audzināšanas 
iestādēs, kur viņi zaudēja savu identitāti – 
uzvārdu un piederību dzimtajai vietai.

Ukrainas parlaments 2006. gada 
novembrī pieņēma likumu, kurā šos 
notikumus atzina par padomju genocī-
du pret ukraiņu tautu. Kopš 1999. gada 
ik gadu 22. novembrī tiek atzīmēta 
Golodomora upuru piemiņas diena.

Izstādes mērķis ir parādīt vēstu-
risko patiesību par totalitārā boļševiku 
režīma noziegumiem Ukrainā, izvēr-
tēt pagātnes traģēdiju un iemūžināt 
nogalināto piemiņu.

Izstādes atklāšanas sarīkojumā ap-
meklētājiem būs iespēja tikties ar vēs-
turnieku, Latvijas Republikas Saeimas 
deputātu, Trīs Zvaigžņu ordeņa kavalieri, 
kinorežisoru Edvīnu Šnori un noskatīties 
filmu Padomju stāsts. Izstādi Okupācijas 
muzejā bez maksas varēs apskatīt līdz 
5. decembrim. Aicināti visi interesenti!

Pasākumu organizē Latvijas uk-
raiņu kongress sadarbībā ar Ukrainas 
vēstniecību Latvijā un Latvijas Oku-
pācijas muzeju.

Tatjana Lazda
2016. gada 21. novembrī

Izstāde par lielo badu Ukrainā
„1932.–1933. gada Ukrainas Golodomors – 
genocīds pret ukraiņu tautu.” 
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4. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2016. gada 24. novembrī

nēt Valsts svētkus un ar prieku novēlēt 
daudz laimes dzimšanas dienā un sau-
les mūžu Latvijai.“

Ar viesi no Latvijas mūs iepazīsti-
na Daina Kaina (gaujmaliete), tērpu-
sies tautas tērpā.

Sarmīte Ēlerte sāk savu runu, iz-
sakot bažas, kas radušās pēc Trampa 
ievēlēšanas par 45. ASV Prezidentu. 
Mūs, kā latviešus, skar doma, vai 
Prezidents neatteiks ASV aizsardzī-
bu Baltijā. NATO loma Latvijā varētu 
būt apdraudēta, it sevišķi Trampa un 
Putina neprognozējamās draudzības 
dēļ. Runātāja uzsver trīs vissvarīgā-
kos Latvijas uzdevumus. Pirmkārt, 
līdz 2018. gadam tērēt 2% no iekšze-
mes kopprodukta, ko prasa NATO, 
bet aizsardzības budžetam jāturpina 
augt. Otrkārt, Latvijai ir jānostiprinās 
Eiropas Savienības kodolā. Latvija 
nevar palikt nomalē. Treškārt, mūsu 
diplomātiem, mūsu ārzemju organi-
zācijām, tādām kā PBLA, jāmeklē 
iespējas lobēt Latvijas drošības lietu. 
Ēlerte runā par mūsu zemi, kas atro-
das krustcelēs. Tai pāri staigājušas 
zviedru, dāņu, poļu, krievu un vācu 
karaspēki.

Runātāja uzsver, ka varam būt lep-
ni uz mūsu neskaitāmiem sasniegu-
miem. Piemēram, 1919. gadā Latvijas 
armijā bija ap 300 vīru, Pētera Stučkas 
boļševiku armijā, kas vēlējās nodibi-
nāt padomju varu Latvijā, bija gan-
drīz 100 000 vīru, ieskaitot sarkanos 
strēlniekus. Valsts bija jāizcīna un to 
paveica.

1919. gadā Jānis Čakste rakstīja: 
„Kad pērn 18. novembrī pasludināja 
Latvijas nodibināšanu, tad liels bija 
vēl to latviešu skaita, kuri... ar Latvi-
jas patstāvības ideju vēl nebija apra-
duši...”

Ēlerte uzsver, ka valstsgriba, kas 
nostiprinājās starpkaru laikā Latvi-
jā, neizdzisa okupācijas gados. Lat-
vijas Tautas fronte ar milzīgu tautas 
atbalstu izcīnīja Latvijas valsts ne-
atkarības atgūšanu. „Mēs ticējām,“ 
uzsvēra runātāja. 150 gados latvieši 
ir nogājuši garu ceļu. Iesākumā bija 
maza grupa, kas uzsvēra: „Latvija ir 

tad, ja mēs to gri-
bam.“

21. gs. latvietī-
ba ir pārteritoriāla. 
Latvijas Kultūras 
ministrija pirms 
pieciem gadiem 
uzsvēra, cik sva-
rīgi ir stiprināt 
ārzemju latviešus 
gan latviskā izglī-
tībā, gan kultūrā.

Ir ievērojami 
brīži. Būtisks pa-
vērsiens notika 
2012. g. 18. februārī, kad Londonā pie 
vēstniecības gara rinda latviešu stāv 
nobalsot referendumā pret krievu va-
lodu kā otru valsts valodu. 2013. gadā 
tika grozīts Pilsonības likums, lai 
atļautu dubultpilsonību ar pasaules 
demokrātiskajām valstīm, trimdinie-
kiem un viņu pēctečiem.

Pirms diviem gadiem Satversme 
tika papildināta. Svarīgākais teikums 
saka, lai „garantētu latviešu nācijas, 
tās valodas un kultūras pastāvēša-
nu...“

Tiek būvēti tilti. Runātāja piemin 
kādreizējā adelaidieša Krišjāņa Put-
niņa sasniegumu: trīs restorāni Rīgā! 
Ja ir griba, tad var redzēt iespējas! 
Ēlerte uzsver trīs nepieciešamās īpa-
šības: Griba, Ticība, Rīcība. Latvijā 
šobrīd ir viena no straujāk augošām 
ekonomiskām Eiropā. Varam arī būt 
lepni uz pasaulslaveno operdziedātā-
ju, diriģentu un koristu skaitu. Svarīgi 
ir skatīties uz Latviju kā darāmu dar-
bu.

Paldies Sarmītei Ēlertei par de-
vumu. Gana pārdomām. Jāaudzina 
griba un ticība un tad jārīkojas. Skan 
skaļi aplausi. Svētku sajūta! Opti-
misms. Mēs ticam un gribam un rī-
kosimies!

Jānis Grauds, LAAJ vicepriekš-
sēdis Jaundienvidvelsā pasniedz 
LAAJ Atzinības rakstus Pēterim 
Erdmanim un Sandrai  Dragūnai. 
Aplausi sagaida Viju Spoģi-Erdma-
ni, kurai piešķirta KF atzinība „Par 
ilggadīgu māksliniecisko izcilību, 
par pašaizliedzīgu darbu, sniedzot 
nozīmīgu kultūras pienesumu latvie-
šu sabiedrībai, kā arī godam nesot 

Latvijas vārdu 
ārpus latviešu sa-
biedrības.“

Seko SLB 
Vīru kora priekš-
nesumi. Dziesmas 
un dzeju vārdi 
apstiprina Ēlertes 
teikto; Es nāku 
no mazas tautas, 
bet spēju visu, 
Dvēseles dzies-
ma. Solo dzied 
Oskars  Štubis, 
Benijs Goldsmits 
(Goldsmith) spēlē 
soprānsaksofonu; 
Dzied mana dvē-

sele dzied.
Pacilāti atstājam zāli. Paldies ru-

nātājai. Paldies S!K!K!S!. Paldies 
SSLBVK. Mums ir ticība Latvijai. Rī-
kosimies!

Programmā rakstīts, ka pēc akta 
lūdz pakavēties Mārtiņa Siliņa zālē. 
Pasniedz svētku kliņģeri un šampanie-
ti. Ir svētku noskaņa.

Taču tiek aicināti arī uz kokteiļu 
pieņemšanu. Nezinu, kam bija domāti 
gan kokteiļi, gan ,šotiņi (vārds ko, lie-
toja pasniedzēja); varbūt tiem jaunie-
šiem, kuri nebija ieradušies?

Dziedam.
Būtu labi, ja būtu griba un rīcība, 

lai pēc diviem gadiem zāle būtu pil-
na, un tajā būtu vairāk jauniešu, nekā 
sirmgalvju.

VK
Laikrakstam „Latvietis“

Valsts svētku akts Sidnejā
Turpinājums no 1. lpp.

Studenšu korporāciju kopas seniore Dace Bogdanoviča 
uzrunā klātesošos. Skatuvi iekārtoja Vija Spoģe-Erdmane 
un Pēteris Erdmanis.
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No kreisās: Studenšu korporāciju ko-
pas seniore Dace Bogdanoviča, svētku 
runātāja Sarmīte Ēlerte un Latvijas 
goda konsuls Sidnejā Aldis Birzulis.
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No kreisās: Vija Spoģe-Erdmane, Pē-
teris Erdmanis un Sandra Dragūna ar 
LAAJ Atzinības rakstiem.
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Kokteiļu pieņemšanu kuplināja ansamblis ar dziesmām. 
No kreisās: Zinta Rūtiņa, Daina Kaina, Elita Brauna 
(Brown), Aija Dragūna, Klāra Brūvere. Pie klavierēm 
Sandra Dragūna.
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pieminekļa priekšā un trešā tā aizmugurē. Plāksnes kopē-
jais svars 570 kg – 450 kg granīta daļa un 120 kg bronzas 
daļa. Brīvības pieminekļa pamatakmens un kapsula ielikti 
1931. gada 18.  novembrī, atklāts 1935. gada 18. novembrī 
ar prezidenta A. Kvieša uzrunu, šogad piemineklim apritēja 
81. gadadiena, bet cik daudz jau tas ir redzējis un piedzīvojis.

Bet tādu vēl pavisam mazu, piecu gadu jubileju atzī-
mē pieminekļa Goda telpa – atklāta 2011. gada 17. novem-
brī. Tā atrodas pieminekļa iekšienē aiz smagajām metāla 
durvīm. Pēc būtības tā ir pieminekļa tehniskā telpa ar la-
konisku interjeru, piemērotu Goda telpai. Uz improvizēta 
Itālijas travertīna bluķa galda stāv milzīga grāmata, kurā ar 
veltījumu parakstās tie cilvēki, kuri ir bijuši šajā telpā. Nils 
Ušakovs, Rīgas domes priekšsēdētājs, nopētīja grāmatas 
pirmo ierakstu ar savu parakstu 2011. gadā.

Šīs dienas vakarā notika vēl vieni atklāšanas svētki, bet tie 
jau bija skaļi un krāšņi. Jau tradicionālais gaismas festivāls Sta-
ro Rīga tika atklāts pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, uz 
tā parka puses fasādes bija skatāmas piecas multimediju projicē-
tas Jaņa Rozentāla gleznas ar to personāžiem kustībā un skaņā. 
Atklāšanā piedalījās LNMM direktore Māra Lāce, Mākslas 
akadēmijas rektors profesors Aleksejs Naumovs, Staro Rīga 
kuratore Diāna Čivle, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks 
Andris Ameriks un Rīgas domes Īpašuma departamenta va-
dītājs Oļegs Burovs. Bija ļoti interesanti vērot, kā šie aicinātie 
viesi centās saskaņoti rīkoties, – lai redzētu attēlu uz sienas, bija 
nepieciešams sešām rokām vienlaicīgi nospiest un turēt sešas 
pogas, tas nemaz tik vienkārši nebija, bet, kad iemirdzējās pir-
mā glezna... bija vērts redzēt visu sešu tumsā starojošās sejas. 
Man šis gaismas festivāla objekts patika vislabāk, neredzēts 
risinājums pilnīgi netipiskās sintētiskās gaismās, bez reklāmu 
spožuma un klasiķa gleznas jau noteica toni. Arī Mākslas mu-
zeja atspulgs uz slapjajām flīzēm bija kā mākslas darbs.

Šī gada Staro Rīga piedalījās 42 objekti, viens par otru ko-
šāks un dižāks, mans favorīts bija gleznas. Šie gaismas svētki 
tumšajās vakara stundās bija skatāmi no 17. – 20. novembrim.

18. novembris
Latvijas valsts proklamēšanas 98. gadadienā, – 18. novem-

brī Rīgā bija pasākumu pārbagāta, arī tradicionālie: rīta diev-
kalpojums Doma baznīcā, ziedu nolikšana pie Brīvības piemi-
nekļa, militārā parāde Daugavmalā, prezidenta uzrunas, lāpu 
gājiens, uguņošana un koncerti, koncerti... Šogad biju klāt tikai 
ziedu nolikšanā pie Brīvības pieminekļa. Visam piemineklim 
apkārt izteiktā un visiem jau pierastā stilā, sakārtoti iepriekš 
noliktie ziedi, gan uz kāpnēm, gan gar tām, atbrīvojot vietu 
šīsdienas ziediem. Kā parasti, Goda sardze, Bruņoto Nacionā-
lo spēku vienība un pūtēju orķestris. Vienības karavīri vienāda 
auguma, stāv kā nostieptas stīgas, un pēc viņu šineļu siksnām 
varētu bez lineāla novilkt taisnu līniju; – tas priecē acis. Piemi-
nekļa laukuma galā pulcējas valsts amatpersonas, diplomāti. 
ko ciešās rindas noslēdz tautas pārstāvji. Tā nu tas ir iegājies, 
ka viņi pulcējas tieši tur, it kā būtu iespēja ar teleobjektīvu iegūt 
labas bildes, bet... bet tas tomēr ir galīgi garām, jo katrā bildē 
ir redzama ātrās ēdināšanas uzņēmuma nosaukums, gluži kā 
reklāma. Kā pēdējais ierodas prezidents, un pēc himnas atska-
ņošanas sākas ziedu nolikšana. Tie, kas nolikuši pirmie, gaida, 
kamēr noliks pēdējie. Aizsoļo karavīri, orķestris, prezidents un 
pārējie dodas aprunāties ar tautu vai draugiem, kolēģiem.

Stāvu uz ska-
tuves pakāpiena 
un nododos apce-
rēm, kā tas nākas, 
ka vairāku gadu 
garumā nekad 
neesmu redzējusi 
šajās rindās to, to 
vai to, it kā nacio-
nāli noskaņotus 
cilvēkus, tā vien 
gribētos publiski 

pajautāt, bet bail, ka nomētās akmeņiem. Faktiski necerot, ka 
viņi šeit nāks, dodos uz Brīvības pieminekļa aizmuguri un tur 
pie durvīm stāv prāvs pulciņš; tie ir Latvijas Ordeņu brālības 
biedri, kuri 18. novembrī pēc ziedu nolikšanas gājiena dodas 
nākamajā Gājiens pie Zvaigznēm, šogad viņiem ir piepulcēju-
sies arī Jūrmalas Latviešu biedrība.

Kas tad šeit notiek? Ordeņu brālības biedri ir saņēmu-
ši valsts augstākos apbalvojumus – Triju Zvaigžņu ordeni, 
Viestura ordeni vai Atzinības krustu un nu jau tradicionāli 
nāk uz pieminekļa Goda telpu ierakstīt Goda grāmatā veltī-
jumu, parakstīties, izjust sirdī satraukumu un, ja kājas spēj, 
tad arī pievarēt tos 126 pakāpienus, kas uzved augšā pie 
Brīvības statujas pakājes. Lai paskatītos pa abām restotajām 
lūkām lejā uz pilsētu, ir jāpieveic pēdējais posms ar zināmu 
šķērsli. Šoreiz visus ar emocionālu Broņislavas Martuževas 
1952. gada 18. novembrī apcietinājumā Taišetas trasā, ko-
lonijā Nr. 40 sarakstītu dzejoli Brīvības piemineklis, uzru-
nāja Vera Gribača. Latviešu dzejniece un nacionālpatriote 
Broņislava Martuževa bija Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece.

Tālāk par praktisko pusi, Brīvības pieminekļa iekšpuse 
nav tūrisma objekts, tajā ir ļoti auksti, pat vasarā, un 18. no-
vembrī tiek aizslēgtas durvis līdz pavasarim. Sazinoties ar 
Rīgas pieminekļu biedrību, varat uzzināt kādos gadījumos ir 
iespējams iekļūt Goda telpā. Pirmoreiz es tur biju septembrī, 
tad arī uzkāpu augšā; tas nav skatu tornis, redzamības leņķis 
ir ļoti ierobežots un objektīvam jo vairāk, bet galvenais ir sa-
jūta, ka esi pie zvaigznēm. Goda telpā pa labi pie baltas sie-
nas (tur visas sienas ir baltas) zeltītiem burtiem ir rakstīts ļoti 
skaists Leonīda Breikša veltījums Brīvības piemineklim, un 
viena rinda tajā apskaidro katru cilvēku, ja vajag, pat atbrī-
vo no liekas lepnības: „Cepuri šai vietā noņem... kādu brī-
di stāvi kluss.“ Leonīds Breikšs – dzejnieks un žurnālists, 
1941. gadā apcietināts un deportēts uz PSRS, 1942. gadā 
miris, datums un vieta nav zināmi; dzejolim Himna (Svēts 
mantojums šī zeme mūsu tautai mūziku komponējis Jānis 
Norvilis. Jā, ar to cepuru noņemšanu vīriem nemaz tik vien-
kārši nav; ziedu nolikšanas ceremonijā arī citos datumos da-
žiem tās ir kā pieaugušas. Bet ir arī skaisti skati, kad vectēvs 
ar mazdēlu saskatās un vienlaicīgi noņem cepures.

Dievs, svētī Latviju!
Aina Gailīte

Laikrakstam „Latvietis“

18. novembris Rīgā
Turpinājums no 1. lpp.

Rīgas mērs Nīls Ušakovs pie vienas no informatīvajām 
plāksnēm.
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Informatīvā plāksne.

FO
TO

 A
in

a 
G

ai
līt

e

„Staro Rīga“ – Doma laukums.
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Melburnas Latviešu 
nama mazajā zālē 22. ok-
tobrī notika 2016. gada 
LIVKS: Latviskās iz-
glītības veicināšanas 
kooperatīva sabiedrību 
(Dzintaru) pilnsapulce. 
Pilnsapulces dalībnie-

ki pieņēma valdes priekšsēža Dāvida 
Dārziņā sniegtos ziņojumus par val-
des darbību un finansiālo pārskatu. 
Milzīgi daudz darba ir bijis paveikts 
kopš beidzamās pilnsapulces, kas noti-
ka tikai pirms nedaudziem mēnešiem. 
Kā jauna valdes locekle biju mēma par 
to, cik daudz darba notiek šīs organi-
zācijas aizkulisēs; katrs valdes locek-
lis pieliek savu darbu. Spilgti piemēri 
pēdējos mēnešos ir melburniešu (kaut 
abi dzimuši un auguši Sidnejā) – Kārļa 
Rolava un valdes palīga Kalvja Jaun-
alkšņa priekšdarbi, organizējot mērķ-
tiecīgu Dzintaru ēku remontēšanu un 
uzturēšanu. Arī adelaidietes (dzimusi 
melburniete) Zintas  Ozoliņas lielais 
darbs savedot Dzintaru paju sarakstu 
kārtībā, ko viņa veic ar dzīvesbiedra – 
adelaidieša Riharda Šmita palīdzību.

No Dzintaru valdes aiziet Mirdza 
Zvaigzne, kura pašaizliedzīgi nostrā-
dāja 25 gadus: viņai pateicās Adelai-
des informācijas pēcpusdienā. Valde 
arī sirsnīgi pateicas Oļģertam Berg-
manim par vērtīgo 20 gadu darbu kā 
LIVKS finansiālajam revidentam. Sla-
va viņiem!

Vēl trešais ilggadīgais tautas darbi-
nieks atstāj Dzintarus ar šo sapulci. Ar 
sevišķu godbijību jāizceļ valdes priekš-
sēža, jurista Dāvida Dārziņa milzīgais 
panākums. Dāvids ir strādājis Dzintaru 
valdē gandrīz 20 gadus un daudzus ga-
dus to vadījis. Viņš ir ziedojis neskai-
tāmas stundas visādās jomās, un viņa 
birojā sakrājušies metriem Dzintara 
dokumentu, kurus viņš perfekti pārzi-
na. Viņš pēdējos mēnešos ir strādājis ar 
pārcilvēcisku enerģiju, lai savestu visa 
īpašuma plašo administratīvo klāstu 
tādā kārtībā, lai to nodotu nākošajam 
vadītājam. Andris Švolmanis patei-
cās Dāvidam valdes vārdā, salīdzinot 
Dzintara valdes priekšnieka darbu ar 

bankas direktora darbu atbildību ziņā, 
bet diemžēl nevis atalgojuma ziņā. Val-
de pasniedza Dāvidam simbolisku dā-
vanu – grāmatu par dzintaru un pudeli 
Dienvidaustrālijas sarkanvīna. Pēc sa-
pulces uzdzērām šampanieša tostu Dā-
vidam un pakavējamies pie uzkodām.

Sapulces laikā apstiprināja jaunu 
valdi: Lilitu Daenke, Zintu Ozoliņu, 
Kārli Rolavu, Andru Roni, Ilzi Švar-
cu un Andri Švolmani. Valde meklē 
septīto locekli un aicina interesentiem 
pieteikties pie kāda valdes locekļa vai 
sazināties ar laikraksta redakciju.

Sēdes laikā pacēlās jautājums par 
to, kā atšķiras AZVV no Dzintariem. 
Dzintaru valdei tika lūgts to tuvāk pa-
skaidrot, īpaši tādēļ, ka Dāvids, kā val-
des priekšsēdis Adelaides informācijas 
pēcpusdienā un arī Melburnas sapulcē 
lūdz sabiedrību, lai ziedotu naudu 
AZVV. Atļaušos pakavēties vēsturē.

Pirms vairāk nekā trīs gadu des-
mitiem, kad Austrālijas Vasaras vi-
dusskolai vairs nebija iespējams palikt 
Aldingas jūrmalas telpās, Aivars Lī-
dums aizveda skolas pārzini Annas 
Ziedares izredzētos jauniešu pārstāv-
jus Zintu  Ozoliņu un Kalvi  Jaun-
alksni savā skaistajā sporta mašīnā 
uz Normanvilli, lai parādītu viņiem 
zemes gabalu ar potenciālu kļūt par 
jauno vidusskolas vietu.

Pēc garām diskusijām, milzīgi 
daudz piepūles no daudzajiem sa-
biedriskiem darbiniekiem, kur nevar 
nepieminēt Leo  Riteru un nelaiķi 
Imantu Kapsi, Austrālijas latvieši sa-
ziedoja līdzekļus, nopirka zemes gaba-
lu ar aizraujošiem skaisties dabas ska-
tiem, nodibināja LIVKS un uzbūvēja 
ēkas, lai Vasaras vidusskolai būtu kur 
turpināt darboties.

Īpašumu nosauca Dzintari, un 
tagad, 30 gadus vēlāk, varam novēr-
tēt, cik tālredzīgi to dibinātāji bijuši. 
Dzintaros, caur Annas Ziedares Va-
saras vidusskolu, simtiem jauniešu ir 
ieguvuši neizdzēšamu latvisku dvēse-
li, neizdzēšamu piederības sajūtu un 
mūža draugus. Pēdējos gados esmu 
piedzīvojusi brīnumu: Latvijas latvieši 
paciemojās AZVV, un dažs labs saka, 

ka viņi atrod latviskuma sajūtu, kura 
viņiem, modernajā Latvijā dzīvojot, 
nav bijusi vai ir aizmirsta!

Dienvidaustrālijas jūras stāvajās 
piekrastes īpašums ir Austrālijas lat-
viešu vissvarīgākais ieguldījums, jo 
tas audzē Austrālijas latviešu nākot-
ni. Skolas, baznīca, skauti, gaidas, 
korporācijas, teātri, kori, Daugavas 
vanagi un daudzas citas organizācijas 
ir spēlējušas svarīgu lomu Austrālijas 
jauniešu audzināšanā, bet katrs, kam 
ir bijis sakars ar Annas Ziedares Va-
saras vidusskolu zina, ka AZVV ir 
sevišķa maģija. Tomēr sabiedrībai jā-
saprot, ka AZVV un Dzintari ir divas 
atsevišķas būtnes, ar atsevišķu vadību, 
administrāciju un budžetu. Dzintaru 
valde rūpējās par fiziskiem, juridis-
kiem un finansiāliem jautājumiem sa-
karā ar īpašuma zemi un ēkām. Valde 
gādā, lai viss būtu kārtībā, lai cauru 
gadu telpas tiktu izīrētas galvenokārt 
nelatviešiem, lai būtu ienākumi, un tā 
lai samaksātu par zemes izmaksu, ēku 
uzturēšanu, remontu un izbūvi. Tomēr 
abu organizāciju mērķi ir vienādi – 
veicināt Austrālijas latviešu latvisko 
izglītību, un tādēļ ir ļoti svarīgi, ka 
Dzintari un AZVV strādā roku rokā.

AZVV izmanto zemi un ēkas bez 
īres maksas Dzintariem. AZVV pēdē-
jos gados ir ļoti sacēlušies izdevumi, 
jo pakalpojumu cenas ir paaugstināju-
šās. Arī ir pacēlušās vajadzības sakarā 
ar tehnoloģiskām un citām prasībām. 
Kas agrāk bija pietiekami skolas va-

LIVKS pilnsapulce
„Dzintari“, Annas Ziedares Vasaras vidusskola un Dāvids Dārziņš

Ceļš uz „Dzintariem“.
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Dāvids Dārziņš.
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Pilnsapulces dalībnieki.
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Jūsu dāvana Latvijai dzimšanas dienā
Rakstīsim Latvijas vēsturi kopā – Latvijas Nacionālā arhīva arhivāres Sidnejā.

Simtgades devīze 
skan Es esmu Latvija. 
Katrs Latvijas iedzīvo-
tājs un Latvijai piede-
rīgs tautietis ir aicināts 
līdzdarboties simtgades 
svētku programmā.

Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, 
kuru svinēsim 2018. gada 18. novem-
brī,  iecerēta vērienīga programma, 
kas veidota, kā atvērts ietvars sabied-
rības aktīvai un radošai līdzdalībai. 
Latvijas valsts simtgades svinību virs-
mērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības 
valstsgribu, piederības sajūtu savai 
valstij un mīlestību pret savu zemi.

Lai sasniegtu šo mērķi ir izvirzīti 
uzdevumi:
• aktualizēt Latvijas vēsturi, godinot 

valsts dibinātājus un pieminot no-
tikumus, kas ietekmējuši Latvijas 
valsts izveidi, tādējādi nostiprinot 
izpratni par Latvijas valstiskumu kā 
likumsakarīgu ilgstošas attīstības 
rezultātu;

• apliecināt Latvijas kā eiropeiskas un 
nacionālas 21.gs. valsts vērtības;

• cildināt Latvijas dabas skaistumu, 
kultūras daudzveidību un latviešu 
valodu;

• daudzināt Latvijas cilvēku talantus, 
izcilību, uzņēmīgumu un sasniegu-
mus;

• stiprināt jauniešu radošo iniciatīvu 
un piederības sajūtu Latvijai;

• radīt paliekošas 21.gs. Latvijas vēr-
tības, simbolus un jaunrades darbus;

• vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbil-
dīgu starptautisko un starpkultūru 
attiecību veidotāju.

Lai radītu plašāku priekšstatu par 
Latvijas valstiskuma būtību, tā tapša-
nas vēsturi un priekšnoteikumiem, kā 
arī ļautu katram apzināties savu lomu 
un atbildību Latvijas valsts mantoju-
ma saglabāšanā un nākotnes Latvijas 
veidošanā simtgades svētku program-
ma aptver periodu no 2017. gada līdz 

2021. gadam.
Atsaucoties uz vienu no simtgades 

galvenajiem uzdevumiem – Latvijas 
vēstures aktualizāciju – Latvijas Na-
cionālais arhīvs aicina Latvijas iedzī-
votājus un Latvijai piederīgos tautie-
šus papildināt mūsu kopējo nacionālo 
kultūrvēsturisko mantojumu ar viņu 
dzimtu arhīvos glabātajiem dokumen-
tiem un fotogrāfijām.

Tāpēc, īpaša nozīme ir trimdā vei-
dotajiem privātpersonu arhīviem, kas 
dod iespēju dziļāk izprast atsevišķus 
notikumus, ziņas par kuriem nesniedz 
citi avoti. Tieši trimdā tika uzturēta 
ideja par Latvijas valstiskuma nepār-
trauktību, par okupācijas prettiesisko 
raksturu.

Trimdā dzīvojošā latviešu nācijas 
daļa ir radījusi un saglabājusi nozī-
mīgas nacionālās vērtības, bez kurām 
mūsdienās nevar un nedrīkst analizēt 
un veidot Latvijas politisko, sabiedris-
ko un kultūras vēsturi.

Austrālija pēc Otrā pasaules kara 
kļuva par vienu no valstīm, uz kuru de-
vās latviešu bēgļi no nometnēm Eiro-
pas valstīs. Trimdinieku aktīvā kultū-
ras dzīve un politiskā nostāja Latvijas 
okupācijas jautājumā noteica lielo do-
kumentu daudzumu, kas glabājas gan 
Austrālijas arhīvos, gan sabiedrisko 
organizāciju un privātpersonu arhīvos.

Agrāk daudzas Austrālijas latvie-
šu organizācijas deponēja savus mate-
riālus Austrālijas Latviešu centrālajā 
arhīva. Tagad šis arhīvs vairs nepa-
stāv, dokumenti no tā pārsūtīti uz Lat-
vijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts 
arhīvu. Lai dokumenti, kas palikuši 
trimdas organizāciju un privātpersonu 
arhīvos, ar laiku neietu zudumā un no-
drošinātu vēstures liecību, aicinām tos 
atgriezt Latvijas kultūrtelpas apritē.

Reizēm cilvēki domā, ka viņu mā-
jās glabātie dokumenti vai fotogrāfijas 
nevienam citam nav interesanti. To-
mēr, tieši privātpersonu arhīvos nereti 

var atrast Latvijas valstij ārkārtīgi sva-
rīgus dokumentus. Tautu neveido vien 
sabiedrībā pazīstamas izcilības, mūsu 
valstiskuma vēsturi veidojam katrs no 
mums, mūsu ģimenes un dzimtas.

Lai laika straujajā ritumā nepa-
zaudētu mūsu tautai nozīmīgas do-
kumentārās liecības, kuras ir mūsu 
nacionālā bagātība un valstiskuma 
apliecinājums, Latvijas Nacionālais 
arhīvs un Sidnejas Latviešu biedrība 
uzsākuši kopīgu projektu – dāvanu 
Latvijai dzimšanas dienā un aicina ik 
vienu piedalīties – nododot gan trim-
das organizāciju dokumentus, gan 
personu, ģimenes un dzimtas vēsturis-
ko mantojumu.

Divas Latvijas Nacionālā arhīva 
arhivāres novembri pavadīs Sidnejā, 
veicot gan biedrības, gan citu organi-
zāciju, gan arī privātkolekciju doku-
mentu un fotogrāfiju arhivēšanu.

Aicinām ikvienu, kam glabājas do-
kumenti, fotogrāfijas vai citas liecības 
par latviešu trimdas dzīvi novembra 
sākumā tos nogādāt Sidnejas Latvie-
šu namā. Neuztraucieties, oriģinālos 
dokumentus, pēc pierakstīšanas un at-
tiecīgās arhivēšanas, ja vēlaties, Jums 
atdos!

Lūgums, ja vien tas iespējams, pie-
vienot nelielu informāciju par tā auto-
riem un notikumiem. Šī informācija 
vēlāk ir ļoti noderīga arhīva darbinie-
kiem, kas veic dokumentu sakārtošanu 
un pētniekiem.

Gatavojoties mūsu Latvijas simt-
gadei kopā, pārskatiet savus ģimenes 
arhīvus, lai tajos glabātās mūsu tautas 
vēsturē nozīmīgo notikumu liecības 
līdz Latvijas simtgadei kļūst par mūsu 
tautas nacionālā mantojuma daļu, 
kuru nodosim nākamajām paaudzēm.

Tuvāka informācija pie Jāņa Čeči-
ņa 0419 220 728 vai 9642 1385; janis.
cecins@bigpond.com

Jānis Čečiņš
Laikrakstam „Latvietis“

runu. Zinājām, ka viņa personīgi Ade-
laidē neparādīsies, tādēļ viņas runa 
tika ieskaņota Sidnejā, lai pārraidītu 
Adelaidē. Tomēr, kā reizēm gadās, 
tehniski iemesli iemeta sprunguli rite-
nī, un runa palika kaut kur ēterī. Žēl, 
bet Reinis Dancis solīja visiem atsūtīt 
runu epasta veidā.

Programma turpinājās ar priekšne-
sumiem; dziedāja Daugavas Vanadžu 
ansamblis, tad DV Vīru koris, Ineses 
Laines vadībā. Tautas deju ansamblis 
Auseklītis nodejoja trīs dejas, pat ne-
apjukdami, kad pārtrūka mūzika (at-
kal slavenās tehniskās kļūmes!), bet 
turpinādami dejot pie pašu dziedāta 

pavadījuma. Kad pēc brīža mūzika 
atgriezās, izrādījās, ka nebija nokavēts 
ne solis. Bravo!

Tie ir vārdi no manas tautas,
Un dziesma man arī no tās;
Un zinu, neviens manā vietā
To nedziedās.
Adelaides Jauktais koris Dziesmu 

Laiva ar jauniem palīgiem no Vasa-
ras Vidusskolas kora, uzstājas ar trim 
dziesmām modernā stilā. Pavadījumos 
bija ne tikai klavieres, bet pēc vajadzī-
bas arī akordeons, ģitāra, un bungas. 
Paldies Sāra  Kleina  (Sarah  Klein), 
Lilita  Daenke,  Matīs  Reinhard un 
Kārli Daenke! Dziesmu ritmi moder-
ni, bet sentiments sensenais: dzimte-
nes mīlestība. Diriģentes Lilita Daen-
ke un Daila Šmita.

Ar karoga iznešanu svinības vēl 
turpinājās Tālavas dārzā. Vilināja lau-
ku pavardā cepto sīpolu un desu aro-
māts; varēja nogaršot lielo, pēc Latvi-
jas silueta veidolā, cepto torti: varēja 
fotografēties zālītē zīmētajā Latvijas 
kartē; netrūka arī dzērienu telts, un 
to visu varēja baudīt Četru Kaķēnu 
dziesmu pavadījumā.

Nama kafejnīca strādāja ar pilnu 
jaudu, jo ne visi grib sēdēt ārā, un tur 
varēja iegādāties šampanieti! Skolas 
bērniem bija noorganizētas piemērotas 
nodarbības gan Tālavas Mazajā zālē, 
gan ārā dārzā. Visur smaidīgas sejas, 
priecīgi ļaudis. Un saulīte laipni smai-
dīja pār visu.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

„Tev mūžam dzīvot, Latvija!
Turpinājums no 2. lpp.
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Karoga uzvilkšana Melburnas 
Latviešu ciema priekšpagalmā agrā 
18. novembra rītā jau ir iedibināta 
tradīcija. Šogad 18. novembra rīts ausa 
dzestrs, un tāds vēsums labi derēja, jo 
sanākušie bija silti ģērbušies – tautas 
tērpos, kungi – uzvalkos, citi lūkoja 
pēc siltākas jakas.

Svinīgajā brīdī ar runu uzstājās 
mācītājs Dainis Markovskis, Latvijas 
goda konsuls Melburnā Jānis Dēliņš. 
Spēcīgus un skaistus dzejoļus noskai-
tīja ciemā dzīvojošie ļaudis – Anna 
Švalbe un Vilis  Kuļikovskis.  Šajā 
svinīgajā gaisotnē karogu mastos tika 

uzvilkti karogi – Latvijas un Austrāli-
jas, un visi kopīgi nodziedāja Latvijas 
Valsts himnu. Vairāki klātesošie bija 
novērojusi, ka izdziedot himnas bei-
dzamās rindas, karogos iegriezās vēja 
pūsma, un tie mazu brīdi viegli un 
gaisīgi plīvoja. Īsās, bet saturīgās ce-
remonijas laikā, laiks bija mainījies – 
dzestro rītu bija nomainījusi saule, kā 
vienojot un dodot savu svētību latvie-
šiem visā plašajā pasaulē!

Tad Latviešu ciema pārvaldniece 
Ingrīda Houka  (Hawke) visus sanā-
kušos aicināja brokastīs pie gariem, 
glīti klātiem galdiem. Vāzēs rotājās 

rozes sarkanās un baltās krāsās, starp 
tām ievietoti dekori – trīs zvaigznes, 
kas savienotas savā starpā, kā mazi 
simboli no Brīvības pieminekļa Rīgā. 
Šajā mājīgajā noskaņā cilvēki laiku 
pavadīja saviesīgās sarunās, baudīja 
gardo maltīti, uzdziedāja dziesmas un 
saskandināja šampanieša glāzes, vēlot 
daudz laimes dzimšanas dienā mūsu 
Latvijai!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Svinam Latvijas 98. dzimšanas dienu!
Karoga pacelšana un brokastis

Sidnejas Daugavas 
vanagiem 11. novem-
bris – Lāčplēša diena ir 
gadskārtēja Latvijas brī-
vības cīnītāju piemiņas 
diena, kad 1919. gadā 
latviešu nacionālā armi-

ja sīvās cīņās padzina vācu bermon-
tiešu bruņotos spēkus no Rīgas. Šogad 
Lāčplēša dienas atcerē DV Sidnejas 
nodaļas valdes priekšsēdis Helmuts 
Vabulis plkst. 11.00 aicināja klāteso-
šos ar klusuma brīdi pieminēt kritušos 
varoņus. Sarīkojuma gaitā dzirdējām 
viņa stāstījumu par toreizējo Latviešu 
armijas pieticīgo apbruņojumu, par sa-
biedroto angļu kara kuģu atbalstu un 
par cīņām Latgalē līdz Latvijas pilnī-
gai atbrīvošanai. H. Vabulis tālāk pa-
stāstīja par Lāčplēša kara ordeņa no-
zīmi.

Godinot Latvijas brīvības cīnītā-
jus, Satversmes sapulce 1920. gada 

18. septembrī pieņēma likumu par 
Lāčplēša kara ordeni ar simbolisko 
dibināšanas datumu 1919. gads 11. no-
vembris. Referents pieminēja latviešu 
studenti Elzu  Žiglēvicu, kura bija 
viena no trim sievietēm, kas saņēma 
Lāčplēša kara ordeni. Kā Sieviešu 
palīdzības korpusa darbiniece, viņa 
apgādāja karavīrus Daugavmalā ar 
ēdienu. 10. oktobrī Elzu smagi ie-
vainoja un 20. oktobrī viņa slimnīcā 
mira. Elza ir apglabāta Rīgas Lielajos 
kapos.

Sarīkojumu ar īsu klavieru solo 
kuplināja Andrejs  Mednis. Viņš arī 
novadīja divas kopdziesmas. Ar to 
Lāčplēša diena un Latvijas brīvības 
cīnītāju atcere bija svinīgi aizvadīta. 
Nobeigumā saimnieces aicināja vie-
sus pakavēties pie pusdienu galda un 
kafijas.

Ilga Niradija
Laikrakstam „Latvietis“

Lāčplēša diena Sidnejas DV namā
Klusuma brīdis, stāstījums un muzikāls priekšnesums

No kreisās sēž: DV Sidnejas nodaļas 
priekšnieks Helmuts Vabulis, Andrejs 
Mednis. Stāv Gunārs Freimanis.

FO
TO

 Ju
ri

s L
ie

pi
ņš

Karoga pacelšana Latviešu ciemā. No labās: Latvijas goda konsuls Melburnā Jānis Dēliņš, mācītājs Dainis Markovskis.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.
Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $28.
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Pirms dažām dienām Kērnsas 
mākslinieku grupai tika atklāta izstā-
de Cairns Regional Gallery. Latvie-
šu gleznotāja Zita Sudņika par savu 
gleznu Magic Apples, ar ko piedalījās 
šai izstādē, ieguva vienu no balvām – 
Highly Commended Award.

Pēdējā laikā Zita ir organizējusi 
mākslas klases studentiem dažādos līme-
ņos, un viņai jau ir uzkrājušies studenti.

IN
Laikrakstam „Latvietis“

Mārtiņdienas ticē-
jums, ka ja zosis Mār-
tiņos pa ledu staigā, 
tad Ziemassvētkos tās 
peldēs pa ūdeni noteik-
ti nekad nepiepildītos 
Brisbanē! Tomēr, citas 

ar Mārtiņdienu saistītas aktivitātes to-
mēr piepildījās!

12. novembra pēcpusdienā Brisba-
nes Latviešu namu pieskandināja liels 
bars gan mazu, gan lielu ķekatnieku. 
Vakara sauklis ķirbji te nav aicināti ap-
meklētājiem lika mazliet vairāk piedo-
māt par to, kādas maskas parasti nēsā 
ķekatnieki Latvijā. Brisbanes Latviešu 
nams tika grezni ietērpts Laimes Lodi-
ņas īpaši ķekatām darinātajās dekorāci-
jās, kurās bija redzami dzīvnieki, dār-
zeņi, musturi, ornamenti un visādi citi 
īpaši Mārtiņdienai raksturīgi simboli. 
Veselu stundu gan lieli, gan mazi ķekat-
nieki varēja darboties radošo aktivitāšu 
stūrītī, darinot sev visāda vaida maskas 
no dažādu veidu izejmateriāliem. Ķe-
katu balles oficiālā daļa tika iesākta ar 
ķekatnieku promenādi cauri visam lat-
viešu namam, kas tiešām bija kaut kas 

unikāls, jo tik dažādu masku daudzvei-
dība nebija pat prātam iedomājama!

Dancojati, ķekatiņas
Istabiņas vidiņā!
Lai dancoja kazlēniņi
Nama mātes laidarā.
Brisbanes Latviešu skoliņa, muzi-

kantu pavadībā, enerģiski nodejoja un 
nodziedāja divas rotaļas – Danco, lāci 
un Rīgas tilts. Bērnu kostīmi bija tik 
dažnedažādi, ka rotaļu laikā visi skatī-
tāji varēja tos uzmanīgi apskatīt un ap-
brīnot. Bērnu un viņu ģimeņu centieni 
bija ļoti novērtēti!

Sagriežati, ķekatiņas
Istabiņas vidiņā!
Lai dancoja rudzi, mieži
Mana tēva tīrumā.
Par vakara izklaides programmu 

rūpējās Valda  Biezaitis,  Jasmīne  Lā-
cis-Lī  (Lee),  Tija  Lodiņa,  Džeisons 
Lī (Jason Lee) un Ance Deksne. Akor-
deona, ģitāras, basa ģitāras un perkusiju 
skaņām pievienojās daudzbalsīgas har-
monijas, kā arī enerģijas pilni deju soļi. 
Bija gan Mārtiņu laikam īpaši veltītas 
dziesmas, kā Lūdzami, māmiņa, Mārti-
ņami gaili kāvu un Sidrabiņa lietiņš lija, 

gan arī visiem labi pazīstamās dziesmas, 
tajā skaitā Jauns un traks, Es čigāna 
dēliņš biju un daudzas citas. Visu iemī-
ļotās dejas Tūdaliņ, tāgadiņ, Plaukstiņ-
polka, Raganu deja, Krakovjaks un citas 
lika visiem lēkt sparīgā dejas solī.

Ai, nama māmiņa
Tav’ jaukumiņu,
Nes zirņus, nes pupas,
Nes smecerīti!
Inga Česle un Laima Lodiņa kopā 

ar palīgiem cītīgi gādāja, lai visi ķekat-
nieki būtu paēduši un padzēruši. Bija 
lielisks aukstais galds visu ēdāju gau-
mēm, pēc kura varēja nobaudīt garšī-
gas kūkas! Bārā bija dabūt pašbrūvētu 
alu! Pēc labas maltītes un dažām jaut-
rām dejām sekoja Pērkonīša maratons 
un balvas pasniegšanas labāko masku 
valkātājiem. Šis tiešām bija vienreizējs 
pasākums! Gaidīsim visus ķekatās iet 
gribētājus nākošgad Brisbanē!

Visi saka, visi saka
Mārtiņdiena! Mārtiņdiena!
Kaut varētu Mārtiņdienu
Aiz ausīm noturēt!

Ance Deksne
Laikrakstam „Latvietis“

Veriet durvis, brisbanieši, – ķekatnieki nāk!
„Ķirbji te nav aicināti“

Ķekatas Brisbanes Latviešu namā.
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Ķekatas Brisbanes Latviešu namā.
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Balva latviešu gleznotājai
Zita Sudņika piedalās Kērnsas mākslinieku grupas izstādē

Zita Sudņika.
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aicinājumu Apceļo dzimto zemi!, vien-
laicīgi stāsta par cilvēku lielo un kaislīgo 
aizrautību – ceļošanu, pasaules izzinā-
šanu, kas jāsāk ar brīnišķīgās zemes – 
Latvijas iepazīšanu. Izstāde sniedz ie-
spēju ieraudzīt vēsturiskas fotogrāfijas, 
mākslas darbus, interesantus priekšme-
tus, dokumentus, vērot kinohronikas 

kadrus, bet visi, kam ir spēles prieks, ai-
cināti salikt milzu puzli – Latvijas karti.

Viens no Latvijas tūrisma kustības 
pamatlicējiem 1930. gados, Sabiedrisko 
lietu ministrijas Tūrisma nodaļas vadī-
tājs Kārlis Vanags mudināja: Meklējiet 
savos ceļojumos skaisto Latviju, strādā-
jošo un radošo Latviju, latvju sētu, lat-
vju darbu, latvju sirdi, tikumu un tautu!

Senioru dienas programmas ap-
meklētājiem – pensijas gadus sasnie-

„Skaistā Latvija – ...“
Turpinājums no 3. lpp.

gušajiem, īpaši draudzīgā ieejas maksa 
muzejā: EUR 0,71, programmas īpašais 
piedāvājums – ekskursijas bez maksas.

Ingrīda Lukašēviča
Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja 

Sabiedrisko attiecību speciāliste
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11. novembra vakarā pie Slokas luterāņu 
baznīcas tika svinīgi atklātas un iesvētītas di-
vas piemiņas stēlas Lāčplēša Kara ordeņa ka-
valieriem – 21 jūrmalniekam. Latvijas valsts 
pirmo un augstāko apbalvojumu saņēmušo 
vīru dzīves gaitas ir dažādas, kas atgriezās 

savā dzimtajā pilsētā, kas tuvā vai tālā, bet daži apbalvoju-
mu saņēma pēc nāves, viņu vārdi ir iekalti akmenī. 

Stēlu uzstādīšana Jūrmalā tika īstenota, iesaistoties 
Latvijas valsts simtgadei veltītajā projektā Atceries Lāčplē-
šus, sadarbībā ar Jaunsardzes centru, informācijas centru 
un pašvaldību; šādas piemiņas zīmes tiks uzstādītas arī 
citās pilsētās. Stēlu autors ir mākslinieks Jānis Strupulis.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Jau pavisam drīz 
pēc Otrā Pasaules 
kara lielākās latvie-
šu bēgļu apmetnes 
vietā Vācijā – Eslin-
genā no 2017. gada 
15.  –  18.  jūnijam 

tiks rīkots svētku pasākums Eslingenas 
Dziesmu svētkiem 70, tādējādi godinot 
vienu no ievērojamākajiem kultūras 
notikumiem latviešu trimdas vēsturē. 
1947. gadā Eslingenā uz Dziesmu Die-
nām pulcējās vairāk kā 1000 dziedātā-
ji un vairāki tūkstoši klausītāju, kuri 
tā brīža apstākļu spiesti bija atstājuši 
savu dzimteni un devušies meklēt jau-
nas mājas plašajā pasaulē.

Svētku programmas ietvaros no-
tiks koru kopkoncerts ar folkloras 
kopu un latviešu skoliņu bērnu pie-
dalīšanos, deju kolektīvu koncerts, kā 
arī neiztrūkstoša dziesmu svētku sa-
stāvdaļa - svētku gājiens ar atklāšanas 
pasākumu un kopīgu balli noslēgumā!

Par pasākuma kulmināciju kļūs 
mūzikls, trimdas latviešu dziesmu 
spēle Eslingena, kuras autori ir Čikā-
gas Piecīšu solists, bijušais eslingenie-
tis Alberts  Legzdiņš, Emmy balvas 
laureāte Lolita Ritmane un Andris 
Ritmanis. Režisors šim iestudējumam 
ir Jānis  Mūrnieks, kuram Eslinge-
nas dziesmu spēle tika uzticēta arī 

aizvadītajā gadā 
Latvijā. Aktieru 
ansambli veido 
latviešu diasporas 
kopienu pārstāvji 
no 8 Eiropas val-
stīm.

Kopā plānojam 
uzņemt nepilnu 
1000 dalībnieku 
un vairākus tūk-
stošus skatītājus 
gan no Eiropas un 
Latvijas, gan lat-
viešu kopienām 
citās pasaules val-
stīs. Jo īpaši gai-
dām ciemos biju-
šos eslingeniešus, 
Dieva Putniņus, izkaisītus plašajā 
pasaulē, Jūsu pēctečus un tos, kuriem 
sirdī Eslingena ieņem īpašu vietu! Ce-
ram, ka šis notikums, tāpat kā pirms 
70 gadiem, kļūs par satikšanās, sapra-
šanās un latviešu kopības svētkiem!

Pieteikšanās anketa, kā arī tālāka 
informācija par svētku programmu 
un norisi saņemama, rakstot uz eslin-
gena2017@gmail.com līdz š.g. 1. de-
cembrim.

Tiem, kam dalība svētkos kādu 
apstākļu dēļ nav iespējama, bet vēla-
ties dot savu pienesumu, priecāsimies 

par Jūsu ziedojumiem! Tos adresēt:
Lettischer Kulturverein SAIME e.V.,
Baden-Wuerttemberg Bank,
IBAN: DE65600501017412097910,
BIC: SOLADEST600.
Šobrīd gaidām dalībnieku pietei-

kumus un aicinām arī svētku ciemi-
ņus, īpaši tos, kam tāls ceļš līdz Eslin-
genai mērojams, ieplānot savu dalību 
jau tagad!

Organizētāju – Latviešu Kultūras 
biedrības SAIME – vārdā,

Laura Putāne
5.11.2016

Pieteikšanās „Eslingenas Dziesmu Svētkiem 70“ 
Aicinām diasporas korus, folkloras kopas un deju kolektīvus pieteikties

Pirmā dziesmu spēles „Eslingena“ sesija, kas notika no 7.-
9. oktobrim 2016. g. Daugavas Vanagu īpašumā Bērzainē, 
tiekoties aktieriem un dziedātājiem no 8 Eiropas kopienām.
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Atklātas piemiņas stēlas Jūrmalā
Lāčplēša Kara ordenis 21 jūrmalniekam

Piemiņas stēlas Jūrmalā. FO
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jadzībām, modernajai skolai liekas 
arhaiski. AZVV skolnieku vecāki 
jau maksā lielu likmi, lai sūtītu savus 
bērnus uz AZVV, bet tomēr tā likme 
nesedz visus izdevumus ēdināšanā, 
izvadāšanā un daudzas citas prasības. 
AZVV viesojās un strādā darbinieki 
ne tikai no visām Austrālijas malām, 

bet no visas pasaules. Darbinieki ziedo 
savu laiku bez atmaksas, bet par viņu 
uzturu un rekvizītiem skolai jāmak-
sā. Atmaksa darbiniekiem, kaut kāds 
honorārs, kā tiek izsniegts piemēram 
Garezerā ASV, ir sapnis.

Jaunā Dzintaru valde turpinās rū-
pēties par ēkām un uzlabos to fizis-
ko labklājību. Ziedojumi AZVV tiek 
izmantoti, lai skola varētu turpināt 
aicināt ārzemju viesus, labi paēdināt 

visus, izvadāt visus, kur vajadzīgs, 
iegādāties modernu tehnoloģiju un ci-
tas skolas vajadzības, kas ir unikālas 
AZVV un paliek skolas īpašumā.

Lūdzu atbalstīsim Dzintarus un 
AZVV ar laiku, darbu, naudu un sau-
lainu smaidu!

Ilze Švarca
„Dzintaru“ valdes locekle, 

AZVV darbiniece
Laikrakstam „Latvietis“

LIVKS pilnsapulce
Turpinājums no 6. lpp.
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Ja
Nemīlēsim
Necienīsim
Nevairosimies
Nesargāsim
Necīnīsimies
Nestrādāsim
Nesastrādāsim
Nesanāksim
Nerakstīsim
Nerunāsim
Nedziedāsim
Nedejosim
Negleznosim
Nekalsim
Necelsim
Nestādīsim
Nekopsim
Nesapņosim
Necerēsim
Nesapratīsim
Nepiedalīsimies
Neaizstāvēsim

Tad
Neizturēsim
Nedzīvosim
Nebūsim

Armands Birkens
2016. g. 11. nov., Čikāgā
Laikrakstam „Latvietis“

savu īpatnējo stilu ar modernākiem 
instrumentiem un apdarēm. Muzikan-
ti nodrošināja to, ka netrūka lustes un 
prieku šajā svētku vakarā.

Svētdienas rītā mācītājs Viesturs 
Vāvere vadīja svētbrīdi brīvā dabā pie 
kritušo varoņu pieminekļa. Svētbrī-
dim sekoja DVF rudens pilnsapulce, 
un ar to noslēdzās saiets.

Ja Ne. Tad Ne.
Dzeja

Ir nostiprinājusies tradīcija, ka, 
tad, kad Daugavas Vanagu Centrālā 
(DV CV) valde rīko savu gadskārtējo 
sēdi Anglijā, tad arī tiek sarīkots sa-
iets, lai DVF biedri un plašākā sabied-
rība arī varētu satikties ar pasaules 
vanagiem un vanadzēm.

Sestdien, 10.  septembrī,  pēc-
pusdienā, Daugavas vanadžu izkār-
tojumā, referēja Rūta Dimanta par 
tēmu Vai Latvijas valsts pastāvēs bez 
labdarības? Tēma ir aktuāla ārzemju 
latviešu publikai, jo sabiedriskās or-
ganizācijas, kas pastāv rietumos, tā kā 
Daugavas Vanagi un līdzīgas, jau no 
paša sākuma ir darbojušās arī kā lab-
darības organizācijas. Turklāt, Rūta ir 
spilgta un interesanta personība, kas 
pirms trīspadsmit gadiem dibināja zie-
dojuma portālu ziedot.lv, un ar to pa-
visam mainīja labdarības kultūru un 
apjomu Latvijā. Plašas publikas klātie-
nē, Rūta izstāstīja par to, kā dibinājās 
ziedot.lv, par labdarības kultūru Latvi-
jā, par patriotismu. Rūtas sniegumam 
cauri skanēja viņas optimisms un ne-
savtīgās rūpes par Tēvzemi. Atbildot 
savam pašas uzstādītam jautājumam 
referāta virsrakstā, Rūta beidza savu 
sniegumu ar vārdiem: „Vai Latvijas 
valsts pastāvēs bez labdarības, atbilde 
ir skaidra, – lai pastāvētu nacionāla 
valsts, tās pilsoņiem ir jādod valstij 
vairāk, nekā prasa pienākums. Un te 
ir vieta labdarībai. Brīdī, kad mēs sa-
vai valstij un tautai negribēsim ziedot, 
bet tikai pieprasīsim no tās labumus 
sev, nācijas nākotne būs apdraudēta.“ 
Klātesošie savus labprātīgos ziedoju-
mus veltīja ziedot.lv jaunākajam pro-
jektam, Pogas rehabilitācijas centram, 
kas dibināts kā atbalsts ģimenēm, ku-
rās aug bērni ar īpašām vajadzībām.

Referātam sekoja teātra izrāde, ko 
sniedza Anglijas Latviešu teātra kopas 
no divām pilsētām – Burtona un Pīter-
boro, kur pēdējos desmit gados iera-
dušies daudzi jauni latvieši. Burtonas 
amatierteātris Strops uzveda Cienītās 
dāmas, kas ar vieglu humoru aprak-
stīja cilvēku attiecības. Kopas vadītāja 
un režisore Aivita Mikelsone par savu 
kopu izsakās sekojoši: „Mūsu kolektī-
va nosaukums ir Burtonas Latviešu 
amatierteātris „Strops“, jo arī stropā 
dzimst jaunas dzīvības, dzimst jaunas 
idejas; vienā stropā ir apvienojušās 
vairākas saimes, tāpat arī mūsu kolek-
tīvā ir pārstāvētas vairākas ģimenes. 
Mūsu kolektīvā vienmēr notiek kāda 
darbība, tāpat kā stropā, kurā kūsā 
dzīvība bez mitas.“

Arī pīterboriešiem netrūka asprā-
tīgi novērojumi par cilvēku sadzīvi 
savā izrādē Šis tas iz dzīves. Pīterboro 
pašdarbnieku teātra studiju Saime re-
žisore ir Mārīte Seņkova, kas raksta, 
ka „pēdējo gadu laikā, ir sarosījušies 
teātru mīļi, kuri ir izveidojuši paš-

darbnieku teātra trupas, kopas, stu-
dijas. Kā nu kurš to nosauc, bet ideja 
un mērķis ir viens – mīlestība uz teāt-
ri..“ Šogad maijā Saime rīkoja teātra 
dienu Pīterboro, kur piedalījās trupas 
no vairākām Anglijas daļām, un ir 
liels prieks dzirdēt un redzēt, kā teātra 
māksla atdzimst Lielbritānijā.

Ap simts dalībnieku pulcējās 
Straumēnu Lielākajā zālē uz saieta 
atklāšanu un mielastu. Pēc mācītāja 
Viestura  Vāveres  sirsnīgi pasnieg-
tiem dievvārdiem, apsveikumus snie-
dza Baiba Braže – Latvijas Republi-
kas vēstniece Apvienotajā Karalistē, 
LNPL priekšsēde, Lilija Zobens un 
Andris  un  Rūta  Abakuki, kas pa-
sniedza Straumēnu mājai divas vēr-
tīgas gleznas. Bražes kundze savā 
apsveikumā pauda atzinību Daugavas 
Vanagu ieguldījumam Latvijas un lat-
viskās identitātes un vērtību saglabā-
šanā vairāk nekā 70 gadu garumā.

Rakstiski visus klātesošos ap-
sveica svarīgas valsts amatpersonas: 
Valsts prezidents, Raimonds Vējonis, 
Ministru prezidents Māris Kučinskis, 
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrnie-
ce, Kultūras ministre Dace Melbārde, 
Aizsardzības ministrs Raimond Berg-
manis, Latvijas Nacionālo bruņoto 
spēku komandieris Raimonds Graube 
un tā laika Zemessardzes komandieris, 
brigādes ģenerālis Leonīds Kalniņš.

DV priekšnieks Andrejs  Mež-
malis ar svinīgiem vārdiem formā-
li atklāja sarīkojumu, un tam sekoja 
garšīgs svētku mielasts, ko pasniedza 
Straumēnu muižas gādīgā apkalpe. 
Dejas un dančus iesāka ar polonēzi 
un vakara mūziku sagādāja Austrum-
kalns; tā ir latviešu folkloras grupa, 
ko 2011. gadā nodibināja četras otrās 
paaudzes Anglijā dzimušas latviešu 
meitenes: māsas Līnīte un Andra Zo-
bena-Īsta  (East)  un Anna  un  Laila 
Grīnberga. Austrumkalna mūzikas 
izpildījumiem piemīt tradicionālu ele-
mentu, taču meitenes attīstījušas pašas 

DV Centrālās Valdes saiets „Straumēnos“
Iespēja plašākai sabiedrībai satikties ar pasaules vanagiem un vanadzēm

DVCV sēdes dalībnieki ar vēstnieci Baibu Braži (no kreisās) un Rūtu Dimantu 
(no labās). Centrā DVCV priekšnieks Andrejs Mežmalis.
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Vītolu Fonda sadarbība ar ziedotājiem
No Austrālijas 2016. gadā

Latvijas Republikas Saeimas ap-
stiprinātajā ilgtermiņa konceptuālajā 
dokumentā „Latvijas izaugsmes mo-
delis: cilvēks pirmajā vietā“ teikts, 
ka „galvenais izaugsmes resurss ir 
iedzīvotāju zināšanas un gudrība, to 
prasmīga izmantošana.“ Savukārt 
Latvijas Nacionālā attīstības plānā 
2014.-2020. gadam norādīts, ka iedzī-
votāji ir apzinājušies patiesību, ka, 
mērķtiecīgi un gudri ieguldot savā un 
savu bērnu izglītībā, tiem ir iespēja 
nodrošināt personīgo konkurētspēju 
darba tirgū un kopējo valsts izaugs-
mi ilgtermiņā. Diemžēl 18 gadu laikā 
skolēnu skaits Latvijā samazinājies 
par 41%, tāpēc vēl jo vairāk jācenšas 
palīdzēt visiem tiem, kuri lūdz palī-
dzību fondam augstākās izglītības ie-
gūšanā, jo veiktais pētījums pierāda, 
ka šie jaunieši pēc izglītības iegūšanas 
paliek Latvijā, lielākoties atgriežas sa-
vos novados un, pateicoties iegūtajām 
zināšanām, ir spējīgi gan nodrošināt 
sevi, gan veidot savas zemes rītdienu.

Ir rudens ražas laiks – padarītā ap-
kopojuma un nākotnes sapņu, kā arī 
vēl nepiepildītu, bet piepildāmu ce-
rību laiks. Izglītība ir pamats cilvēka 
dzīvei, bet izglītots cilvēks – stipras 
valsts pamats. Tā arī tik daudzu Lat-
vijas mazturīgu, bet centīgu un talan-
tīgu jauniešu sapnis ir iegūt augstāko 
izglītību un kļūt par labiem speciālis-
tiem, nākotnē sniedzot savu ieguldīju-
mu Latvijas attīstībā. To piepildīt jau 
14 gadus palīdz 18 ziedotāju dibinātās 
stipendijas no Austrālijas – kopējā zie-
dojumu summa šajos gados sasniegusi 
1 289 764 EUR; ir izmaksātas 234 sti-
pendijas. Ar Austrālijas ziedotāju at-
balstu ir izstudējuši vai turpina studēt 
144 jaunieši.

Pati lielākā vērtība Vītolu fondā ir 
ziedotāju uzticība, par ko liecina gan 
ilgtermiņa sadarbība, gan nemitīgais 
stipendiju skaita pieaugums un nodi-
bināto stipendiju turpināšana, kā arī 
testamentārie novēlējumi, kad tuvinie-
ki, īsteno savu Mūžībā aizgājušo tuvo 
cilvēku vēlmi ziedot Latvijas nākotnei, 
ceļot viņu piemiņai mūžīgu pieminek-
li pašā dārgākajā vietā uz pasaules – 
Tēv zemē.

Šajā gadā tika dibināta DV Ade-

laides  nodaļas 
stipendija zemes-
sargiem. DV dar-
bības noteikumu 
10. punktā teikts, 
ka „DV sekmē sko-
lu, jaunatnes or-
ganizāciju un visu 
kulturālo darbību, 
jo tā ir nākotnes 
kapitāls, uz kuru 
balstīsies latviešu 
tautas nākotne“, 
tāpēc DV Adelai-
des nodaļas valde 
nolēma atbalstīt 
šodienas ģeopoli-
tiskajos apstākļos nepieciešamo Lat-
vijas valsts aizsardzības spēku nākot-
ni – militāro zinību studentus, uzticot 
pārvaldīt šo stipendiju Vītolu fondam. 
2016./2017. mācību gadā ar stipendijas 
atbalstu studē 3 jaunieši. Šogad stipen-
dijas piešķirtas 27. KBN iekārtas ope-
ratorei, zemessardzei Elīnai Morozai, 
Zemessardzes 32. Kājinieku bataljona 
Kaujas atbalsta rotas pretgaisa un at-
balsta vada 2. Pretgaisa aizsardzības 
nodaļas komandiera vietniekam Gun-
taram Omulam un ZS 44. KBN 1.KR 
3. kājnieku vadības grupas strēlnie-
kam Reinim Freimanim.

Savukārt DV Adelaides Vanadžu 
stipendija novēlēta topošajai mājturī-
bas jomā studējošai jaunietei. Vana-
dzes atzīst, ka sievietes būtība ir allaž 
palīdzēt un rūpēties, tāpēc nepiecie-
šams palīdzēt, dibinot stipendiju. Vi-
ņas visas vieno vēlme sanākt kopā un 
darīt labu: dziesmu ansamblis gandrīz 
katrā sarīkojumā priecē ar skanīgām 
dziesmām, čaklās saimnieces lutina 
publiku ar latviskiem gardumiem ik 
sestdienu, ir tradicionālie kafijas galdi 
ar kūciņām un smalkmaizītēm sarīko-
jumos, notiek gadskārtējās piparkūku 
cepšanas talkas, kurās labprāt iesais-
tās arī daži vanagi, lai īstenotu ko-
pējo mērķi – iepriecināt, palīdzēt un 
atbalstīt tos, kam tobrīd tas visvairāk 
nepieciešams. Šogad DV Adelaides 
nodaļas Vanadžu stipendija piešķirta 
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultātes, 
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaim-
niecības skolotāja programmas 2. kur-
sa studentei Sigitai Solovjovai.

Šogad tika dibināta arī Jāņa Spirē-
na piemiņas stipendija. Jānis Spirēns 
dzimis 1919. gada 10. martā Liepājas 
apriņķī, Nīcas pagastā, taču Liktenis 
lika atstāt sirdij tik tuvo dzimto pusi 
un doties tālajos pasaules ceļos; Jānis 
nokļuva Austrālijā, dzīvoja Viktori-
jas pavalstī, bet 1993. gadā pārcēlās 
uz Adelaidi. Tur viņš aktīvi iesaistī-
jās latviešu sabiedriskajā dzīvē – bija 
Daugavas Vanagu biedrs, dziedāja 
Daugavas Vanagu vīru korī Daugava, 

darbojās Daugavas Vanagu valdē un 
revīzijas komisijā, Adelaides Latviešu 
biedrībā. Augsta atbildības sajūta un 
nesalaužama Tēvzemes mīlestība – šie 
vārdi vislabāk raksturo Jāni Spirēnu, 
vienkāršu, strādīgu, izpalīdzīgu un 
sirsnīgu cilvēku, savas zemes īstenu 
patriotu. Aizejot Mūžībā, tika īstenota 
viņa griba – Jāņa Spirēna pelnu urna 
tika atvesta uz Latviju un tiks guldīta 
zemes klēpī Nīcā, dzimtās zemes kap-
sētā. Vasarā fondā ciemojās arī Ilga 
Vēvere, kura palīdzēja ar testamentārā 
novēlējuma kārtošanu. Tikšanās laikā 
Ilga Vēvere uzdāvināja Jāņa Spirēna 
fotogrāfijas, dzīvesstāstu un dalījās 
ar atmiņu stāstiem. Visi materiāli tiks 
saglabāti fonda arhīvā. Paldies Ilgai 
Vēverei par sadarbību un stipendijas 
īstenošanu!

Bet Gunāra Bērzzariņa piemiņas 
stipendija veidota no viņa testamen-
tā paredzētajiem līdzekļiem Latvijas 
jauniešu skološanai. Tā ļaus iegūt iz-
glītību talantīgiem, bet mazturīgiem 
Latvijas jauniešiem. Savukārt Gunāra 
Bērzzariņa dzīves stāsts kļūs viņiem 
par pamudinājumu arī savu dzīves 
ceļu veidot tikpat radošu un mērķtie-
cīgu. Gunārs ir bijis arī Austrālijas 
Latviešu sporta pārvaldes vadītājs, 
darbojies arī Latviešu Apvienībās 
Austrālijā un Jaunzēlandē un Austrāli-
jas Latviešu biedrības valdēs, ir LAAJ 
un Daugavas Vanagu mūža biedrs. 

 
Turpinājums 13. lpp.DV Adelaides nodaļas valde.
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Fondā viesojās Ilga Vēvere kopā ar 
valdes priekšsēdētāju Vitu Diķi.
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Pateicoties testamenta izpildītājam, 
Latvijas Goda konsulam Dienvidaus-
trālijā Dr. Valdim Tomanim, tiek īste-
nota Gunāra Bērzzariņa griba – sniegt 
savu ieguldījumu Latvijas nākotnē, un 
nodibināta stipendija, kuru uzticēts 
pārvaldīt Vītolu Fondam. Tā ļaus iz-
glītoties tādiem jauniešiem, kuri gluži 
tāpat kā šīs stipendijas dibinātājs uz-
skatīs, ka ne tikai sportā, bet ikvienā 
dzīves jomā „visdižākā cilvēka uzvara 
ir uzvara pār sevi“ (Platons). Pateica-
mies Latvijas Goda konsulam Dien-
vidaustrālijā Dr. Valdim Tomanim par 
viesošanos jūlijā un ieguldīto darbu, 
dibinot Gunāra Eižēna Bērzzariņa pie-
miņas stipendiju!

Vītolu fonda uzticami draugi un 
atbalstītāji jau ilgus gadus ir Visvaldis 
un  Māra  Sniedzes. Savulaik, dibi-
not stipendiju, Visvaldis atzina: „Mēs 
esam tik priecīgi, ka ar fonda starp-
niecību varam palīdzēt Latvijas nā-
kotnei.“ Ar šīs ģimenes atbalstu izstu-
dējuši 7 jaunieši; viņi iemantojuši ne 
tikai izcilas zināšanas, bet no saviem 
ziedotājiem mācījušies arī prasmi vi-
sas dzīves grūtības pārvarēt ar smaidu 
un sirdsgudrību, jo Visvaldis un Māra 
allaž pratuši priecāties par paveikto 
profesionālajā jomā, par ieguldīto dar-
bu Melburnas Latviešu ciema izveidē, 
par savu stipendiātu sasniegumiem un 
par savu spēju palīdzēt tiem, kam tas 
visvairāk nepieciešams. Šogad ar sti-
pendiju atbalstu studē trīs jaunie stu-
denti.

Bet Asjas un Berndta Everts sti-
pendiju fonds sniedz iespēju studēt 

46 jauniešiem. Aizejot Mūžībā, Asja 
Everts savā testamentā izteica vēlmi 
dibināt Latvijā fondu un novēlēja šim 
mērķim vairāk nekā 1 000 000 Aus-
trālijas dolāru. Par dāvātājas vēlējuma 
īstenošanu godprātīgi un ar lielu at-
bildības sajūtu rūpējas advokāts Juris 
Liepiņš no Austrālijas. Viņš viesojās 
Vītolu Fondā un interesējas par stipen-
diātu sasniegumiem. Sirsnīgs paldies 
Jurim Liepiņam par ieguldīto darbu, 
pārvaldot lielo ziedojumu stipendijām!

Savukārt ziedotājs Andris Zālītis 
dibinājis stipendiju savas māsas Mai-
ras Zālītes-Turaids piemiņai. Viņa bija 
atstājusi testamentu ar novēlējumu šo 
stipendiju piešķirt Mūzikas akadēmi-
jas studentei, topošajai dziedātājai, jo 
gan pašai Mairai, gan viņas mātei Ri-
tai Eriņai-Zālītei visu mūžu tuva bijusi 
mūzikas valoda.

Pēc Latvijas brīvības atgūšanas 
DV  Melburnas  nodaļa regulāri ir 
sniegusi palīdzību Latvijai: atbal-
stītas Daugavas vanagu nodaļas, 
vanadzēni, bērnunami, nacionālās 
jaunatnes organizācijas, Latvijas ze-
messargu padomnieku rota, ziedots 
Lestenes Brāļu kapu izbūvei, Brīvības 
pieminekļa atjaunošanai, Kārļa Ulma-
ņa piemineklim, Okupācijas muzejam. 
2004. gadā tika dibināta arī DV Mel-
burnas nodaļas stipendija, kuru tika 
uzticēts administrēt Vītolu Fondam.

Buduļu ģimene ir sniegusi lielu at-
balstu Latvijas jaunatnes izglītošanā – 
2006. gadā tika nodibināta Buduļu ģi-
menes  stipendija, un, pateicoties tai, 
izskoloti 21 ārsti. Šo stipendiju izlēma 
izveidot ārsta – psihiatra, medicīnas 
doktora un daudzu grāmatu autora 
Hermaņa Buduļa mazbērni, pārdodot 
vectēva īpašumus un ziedojot Latvi-
jas jaunatnes izglītošanai ievērojamu 
summu – 170 745 EUR. Šī stipendija 

tika izveidota, lai pieminētu vectēvu 
un arī tēvu Leonīdu un lai atbalstītu 
Latvijā jauniešus, kas varēs Latvijā 
veicināt medicīnas vai citus veselī-
bas apkopes darbus. Bērnu lēmumu 
palīdzēt Latvijas jauniešiem allaž at-
balstīja arī Lidija Budule – Leonīda 
dzīvesbiedre un Ilzes, Annas un Ērika 
mamma. Diemžēl šī gada 3. jūnijā 96 
gadu vecumā Lidijas Budules dvēsele 
devās tālajā Mūžības ceļā.

Beņķu-Rubeņu  ģimenes  stipen-
diju dibināja Regīna Rubene un viņas 
ģimene. Satikšanās ar Regīnu Rubeni 
vienmēr ir kā svētki. Dzīvespriecīga, 
sirsnīga un labestīga – tāda ir ziedo-
tāja Regīna Rubene. Viņa un viņas ģi-
mene ir dibinājusi Beņķu-Rubeņu ģi-
menes stipendiju, kura jau piekto gadu 
atbalsta Rīgas Stradiņa universitātes 
Medicīnas studiju programmas stu-
denti Ievu Roģi. Par savu izšķiršanos 
atbalstīt kādu medicīnas studentu ģi-
mene saka: „Lai kādam mērķtiecīgam 
Latvijas jaunietim, kas audzis grūtā-
kos apstākļos nekā mēs paši, rastos 
iespēja ar augstāko izglītību sasniegt 
personīgos mērķus gan paša, gan sa-
vas valsts nākotnes vārdā.“

Elgas  Rodzes-Ķīselis  piemiņas 
stipendiju dibinājuši ir Raimonds Kr-
auklis un Pēteris Strungs. Ar stipen-
dijas atbalstu 2016./2017. mācību gadā 
jauniete no Vecumnieku novada studē 
par pirmsskolas izglītības pedagogu.

Adelaidas  Latviešu  biedrība 
sekmīgi darbojas jau vairāk nekā 60 
gadus, atbalstot jaunatni latvisko tra-
dīciju un kultūras mantojuma saglabā-
šanā, kopjot latviešu valodu, mūziku 
un dziesmu, tāpēc par godu Benitas 
Vembris piemiņai 2006. gadā biedrība 

Vītolu Fonda sadarbība...
Turpinājums no 12. lpp.

 
Turpinājums 14. lpp.

Fondā viesojās Valdis Tomanis. Attē-
lā kopā ar valdes priekšsēdētāju Vitu 
Diķi.

 

Māra un Visvaldis Sniedzes.

Fondā viesojās Juris Liepiņš ar kundzi.

Andris Zālītis.

Ilze Groves tiekas ar stipendiātiem 
2015. gadā.

Beņķu-Rubeņu ģimene.
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nodibināja stipendiju topošajam mū-
ziķim. Prieka pilni brīži Vītolu Fondā 
ir tad, kad ziedotāji ciemojas fondā, jo 
īpaši, ja ceļš vedis no tālās Austrālijas. 
Šogad viesos tika sagaidīta arī Adelai-
das Latviešu biedrības valdes priekš-
sēdētāja Ilze Radziņa. Viņa tikās ar 
stipendiātiem un vēlēja turpināt soli 
pa solītim virzīties uz panākumiem 
un nepadodoties, jo laimīgs ir nevis 
tas, kurš spēj saņemt vai gūt, bet gan 
tas, kurš spēj dot citiem. (attēls nr.11 
Fondā viesojās Ilze Radziņa un tikās 
ar stipendiātiem)

Bet Sidnejas Latviešu biedrība 
dibinājusi Elvīras  Palavas  piemiņas 
stipendiju, un sniedz iespēju iegūt 
izglītību diviem topošajiem latviešu 
valodas un literatūras skolotājiem, jo 
viens no šīs biedrības mērķiem vien-
mēr ir bijis atbalstīt Latvijas un Aus-
trālijas sadarbību kultūras un izglītī-
bas jomā.

LU docenta Jāņa  Fridrichsona 
piemiņas  stipendiju dibinājusi meita 
Meta ar dzīvesbiedru Gunāru Šternu. 
1934. gadā Jānis Fridrichsons absol-
vēja LU, aizstāvot zinātņu kandidāta 
(maģistra) darbu. Viņš bija viens no 
Latvijas Fizikas un matemātikas bied-
rības dibinātājiem, 1940. gadā tika 
ievēlēts par docentu un lasīja lekcijas 
LU medicīnas, dabaszinātņu, farmāci-
jas, inženierzinātņu studentiem, vadīja 
laboratorijas darbus. Stipendija ir at-
balsts Latvijas Universitātē studējoša-
jiem. Šogad Vītolu Fonds saņēma sēru 
ziņu; Gunārs Šterns ir aizgājis mūžī-
bā, taču atstājot testamentu līdzekļus 
novēlējis jauniešu izglītībai.

Andris  un  Dace  Dārziņi savu 
stipendiju dibināja 2009. gadā; šogad 
stipendiju skaits tika palielināts. Ik 
gadus viņi ierodas Latvijā, lai satiktos 
ar stipendiātiem un apciemotu dzim-
to novadu Api. 2015. gada decembrī 
Andrim un Dacei Dārziņiem tika pie-
šķirts tituls Apes novada Gada cilvēks 
par ilggadējo Apes novada jauniešu 
atbalstu izglītības iegūšanā. Šogad 
Andris un Dace Dārziņi atbalstīja 

projektu – novadnieces Elīnas Zālītes 
bronzas skulpturālā atlējuma izveidi. 
Septembra vidū ziedotāji tikās ar sti-
pendiātēm. Pēc tikšanās stipendiāte 
Kristīne Jencīte raksta: „Andris un 
Dace Dārziņi ir ļoti jauki, gaiši cilvēki 
ar plašu dvēseli. Es patiesi priecājos, 
ka man ir tāda iespēja dzīvē satikt sa-
vus ziedotājus, kuri ikdienā dzīvo Aus-
trālijā, tomēr spēj atvēlēt savu laiku, 
lai ar mums, stipendiātiem, personiski 
parunātos. Tas rada tādu piederības 
sajūtu, ka tas nav tikai finansiāls at-
balsts, bet ka Dārziņu ģimene patiesi 
interesējas par katru no mums. Tas 
dod papildus stimulu censties un sas-
niegt savus mērķus, jo vienmēr svarī-
gi, ka ir cilvēki, kuri atbalsta, intere-
sējas un tic taviem spēkiem.“

Nozīmīgs atbalsts augstākās izglī-
tības iegūšanā ir arī Jāņa un Natālijas 
Neiburgu stipendija. Ziedotāja Natā-
lija Neiburga šogad viesojās Latvijā un 
tikās ar savām stipendiātēm RTU Dro-
šības inženierijas 2. kursa studenti El-
viju Hvaleju un RTU Ķīmijas tehnolo-
ģijas 3. kursa studenti Kristīni Irtiševu 
Natālijas kundzes gaumīgi iekārtotajā 
dzīvoklī, kur meitenes varēja apbrīnot 
Natālijas pašas gatavotās izcili skais-
tās keramikas vāzes un krūzes. Šogad 
viņas darbi tika izstādīti arī Austrālijā. 
Stipendiāte Elvija Hvaleja pēc tikša-
nās rakstīja: „Patiess prieks satikt tik 
dzīvesgudru cilvēku, no kuras smēlos 
gudrību un iedvesmu turpmākajām 
studijām. Tikšanās lika man pārdomāt 
savu nostāju un iekšējo patriotismu kā 
īstenai latvietei.“

Kristīnes  un  Pētera  Saulīšu sti-
pendiju saņem LU Ekonomikas un 
vadības fakultātes E-bizness un lo-
ģistikas sistēmas studiju programmas 
2. kursa students Gustavs Pētersīlis, 
bet Māras Saulītes piemiņas stipen-
dija piešķirta RSU Rehabilitācijas fa-
kultātes Ortozēšanas – protezēšanas 
programmas 2. kursa studentei Evai 
Jansonei. Ziedotāji Kristīne un Pēte-
ris Saulīši aktīvi iesaistās projektos 
un piedalās sarīkojumos, lai veici-
nātu latvietības saglabāšanu trimdā. 
2014. gadā par LAAJ priekšsēdētāju 
tika ievēlēta Kristīne Saulīte, kopš 
2015. gada ir arī PBLA priekšsēža 
vietniece. Šogad, viesojoties Latvijā, 

Saulīšu ģimene stipendiātiem teica, ka 
darbs, kas veltīts latvietības saglabāša-
nai, ir viņu dāvana Latvijas simtgadei. 
Lai stipendiāti sasniegtu savus sap-
ņus, ir vajadzīgi spārni, tādēļ ziedo-
tāji dāvināja mīļas dāvaniņas – īpašas 
Austrālijas putnu fotogrāfijas, jo putni 
simbolizē savdabību un gara stiprumu, 
ko ziedotāji vēlēja studentiem.

Tūlīt aizritēs Vītolu Fonda 14 dar-
bības gads, un fondam ir pamatots 
iemesls lepoties gan ar saviem ziedo-
tājiem, gan stipendiātiem – ar tiem, 
kas vēl studē, bet jo īpaši ar tiem, kas 
studijas beiguši un tagad īsteno fonda 
novēlējumu „Ar izglītību dzīvē sas-
niegt tādu līmeni, lai varētu palīdzēt 
citiem.“ Daudzi izskolotie stipendi-
āti ir atgriezušies kā ziedotāji; šogad 
daļa no Vītolu Fonda stipendijām, 
16 Draugu  stipendijas, dibinātas no 
bijušo stipendiātu ziedojumiem. Tā-
dējādi jaunieši ir apliecinājuši, ka no 
saviem atbalstītājiem savulaik iemācī-
jušies pašu svarīgāko – gūt prieku no 
iespējas palīdzēt citiem, palīdzēt savai 
zemei. Stipendiāte Maira Asare savā 
vēstulē raksta: „Bērni paņemt iemā-
cās paši, bet dot – tas ir jāmāca. Un 
jūs ar savu piemēru, ar nesavtību un 
labsirdību, mūs mācāt darīt labu un 
dalīties.“

Ikviens, pat vismazākais atbalsts, 
šobrīd Latvijas jauniešiem ir tik ļoti 
nepieciešams; ir vēl tik daudz talantī-
gu, mērķtiecīgu, bet mazturīgu jaunie-
šu, kuriem būtu nepieciešama palīdzī-
ba, tāpēc šogad Draugu stipendijām 
saziedotie 32 000 EUR ir būtisks at-
balsts. Taču vēl 20 talantīgi, centīgi 
studenti cer uz palīdzību!

Labas gribas cilvēku ir daudz, un 
viņi ar savu atbalstu apliecina, ka Vīto-
lu Fonda darbība – tas ir īsts veiksmes 
stāsts, jo būtiska nav vis ziedojuma 
summa, bet vēlme dalīties, palīdzēt un 
izjust kopīgu atbildību par mūsu zemē 
notiekošo. Nav lielu un mazu ziedotā-
ju, tāpat kā nav lielas vai mazas mī-
lestības, tāpat kā nav lielas vai mazas 
dzimtenes – ir tikai viena. Latvija.

Vita Diķe
Valdes priekšsēdētāja

info@vitolufonds.lv
www.vitolufonds.lv

Laikrakstam „Latvietis“

Vītolu Fonda sadarbība...
Turpinājums no 13. lpp.

Natālijas Neiburgas tikšanās ar sti-
pendiātēm.

Kristīnes un Pētera Saulīšu tikšanās 
ar stipendiātiem.

Dārziņu ģimenes tikšanās ar stipendi-
ātiem vasarā.

Rīkotāji ar prieku konstatēja, ka šie 

svētki bija vienojuši ne tikai trimdas 
paaudžu Daugavas Vanagu saimi, bet 
arī jaunās paaudzes pārstāvjus no jau-
nām iebraucēju rindām Lielbritānijā.

Daugavas vanagi, sasauksimies!
Aivars Sinka

DVCV Informācijas nozares vadītājs
Laikrakstam „Latvietis“

DV CV saiets „Straumēnos“
Turpinājums no 11. lpp.
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Šogad Sidnejas Lat-
viešu organizāciju ap-
vienība lūdza S!K!K!S! 
rīkot Latvijas Valsts 
proklamēšanas 98. ga-
dadienas atceri. To vi-
ņas, seniores Daces 

Bogdanovičas vadībā, veica pirmkla-
sīgi. Paldies.

Paldies arī Sidnejas Latviešu vīru 
korim un diriģentei Dainai  Jaun-
bērziņai par koncerta daļas priekš-
nesumu, Vijai  Spoģei-Erdmanei un 
Pēterim  Erdmanim par skatuves 

dekorējumu un visiem pārējiem, kas 
piestrādāja, lai mēs Sidnejā varētu būt 
lepni, ka Latvijas dzimšanas diena ar 
godu nosvinēta.

Jānis Grauds
SLOA priekšsēdis

Visus šos gadus lasu 
avīzi Laiks un laikraks-
tu Latvija Amerikā, arī 
pārējos ārzemju latviešu 
laikrakstus. Tas ir at-
balsts ārzemju latviešu 
presei. Un ne tikai vien. 
Jābūt informētiem un 

lietas kursā, kas ap mums notiek lat-
viešu sabiedrībā kā ārzemēs, tā Latvi-
jā. Tas pats arī attiecās uz Latvijas pre-
si. Būdams Latvijā vairākus mēnešus, 
lasu visas trīs lielās avīzes.

Sūtot vēstules, bieži klāt pielieku 
avīzes abonementa pieteikuma lapu. 
Mudinu un skubinu tautiešus lasīt 
mūsu presi – atbalstīt to. Arī aicinu 
visus, lai raksta un kuplina šo avīžu 
saturu. Bet galvenais ir, – lai lasa!

Nedrīkstam aizbildināties, ka lat-
viešu valoda nav vairs palikusi spoža 
un valdzinoša kā agrāk. Ja pārtrūks 
saikne, latviešu valoda – rakstītais 
vārds – sakne, ko saucam par latvie-
tību, tā sāks kalst un mirs. Valoda ir 
jāuztur un jārūpējas, lai tā būtu dzīva 

un dzīvotu, tai jābūt tīrai.
Iesaku tagad uz priekšu laikrakstā 

Latvietis izveidot valodas stūrīti, kur 
mēs varētu iztirzāt tieši latviešu valo-
du – vārdus – to nozīmi un lietošanu ar 
piemēriem un norādījumiem, kā pareizi 
to lietot. Šādiem norādījumiem ir jābūt 
īsiem un skaidriem, pamācošiem un iz-
glītojošiem. Valodas nezāles jāatpazīst 
un sistemātiski jāravē, vietā norādot uz 
pareizo vārdu un valodas lietošanu.

Jānis J. Dimants, Jr., M.D.
Laikrakstam „Latvietis“

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
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. 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 
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
26. novembris
Konrāds, Sebastians
1905. ALT aktrise, režisore Lūcija 
Kalniņa.

27. novembris
Lauris, Norberts
1912. tautsaimnieks, operdziedātājs 
(Vācijā un Austrālijā) Ēvalds Maršaus.
1951. fiziķis, politiķis, LR Ministru 
prezidents (1990.g. 7.maijs – 1993.g. 
3.aug. & 2007.g. 20.dec. – 2009.g. 
12.marts) Ivars Godmanis.
1971. latviešu politiķe, LR labklājī-
bas ministre (2011.g. 25.okt. – 2014.g. 
22.janv.) Ilze Viņķele.

28. novembris
Rita, Vita, Olita
1561. parakstīta Viļņas ūnija par Livo-
nijas ordeņa padošanās noteikumiem 
pēc Livonijas kara.
1961. Latvijas politiķis, LR ministru 
prezidents (kopš 2016.g. 11.febr.), LR 

reģionālās attīstības un pašvaldību lie-
tu ministrs (2004.g. 2.dec. – 2006.g. 
7.nov.) Māris Kučinskis.

29. novembris
Ignats, Virgīnija
1906. aktrise, dzied. Anna Ludiņa.
1931. rakstnieks, publicists Arnolds 
Auziņš.
1941. Somija atjauno agrākās robežas ar 
PSRS, atgūst Ziemeļu kara zaudējumus.

30. novembris
Andrievs, Andrejs, Andris
Andreja diena
1856. komponists Jurjānu Andrejs.
1876. tēlnieks Teodors Zaļkalns (līdz 
1930. g. Teodors Grīnbergs).
1881. pirmais Latvijas Valsts kancele-
jas direktors (1918.g. 20.nov. – 1939.g. 
14.aug.) Dāvids Rudzītis.
1900. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā, SLT aktieris Mārtiņš Siliņš.
1937. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 

Ivars Birze.
1941. Otrais pasaules karš: sākās Rī-
gas geto iznīcināšanas akcija.
1976. ērģelniece Iveta Apkalna.

1. decembris
Arnolds, Emanuels
1931. aktieris, režisors, skatuves 
mākslas pedagogs Jūlijs Babrišs.
1937. literatūras zinātniece, folkloris-
te, psiholoģe, politiķe, Latvijas Valsts 
prezidente (1999.g. 8.jūl. – 2007.g. 
7.jūl.) Vaira Vīķe-Freiberga.

2. decembris
Meta, Sniedze
1907. pedagogs, publicists, rakstnieks 
Eduards Šmugajs.
1941. latviešu fiziķis, LZA prezidents 
(2004-2012) Juris Ekmanis.
1947. Adelaides Latv. teātra ansambļa 
aktieris Indulis Bumbieris.
1986. latviešu dziedātāja Ella (Elīna 
Fūrmane).  ■

Lasītāja vēstule
Pārtrūks saikne, s a k n e mirs!

Lasītāja vēstule
Paldies



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2016. gada 24. novembrī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 22. novembris.
€1 = 1,43520 AUD
€1 = 0,85423 GBP

€1 = 1,50330 NZD
€1 = 1,06170 USD

Traviata (Verdi) ALB namā. Violettas 
lomu dziedās Latvijas soprāne un Vīnes 
un citu pasaulē pazīstamo operu namu 
iecienītā soliste. Marina Rebeka. Ieeja 
$15. Iekļauti atspirdzinājumi starpbrīdī.
Sestdien,  3.  dec., plkst. 11.00 Pavār-
mākas kurss ALB namā. Elīna Rikarde 
demonstrēs piparkūku recepti. Sekos 
Ziemassvētku pusdienas. Līdzi jāņem 
groziņš un dāvaniņa $10 apmērā.
Svētdien, 4. dec., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novuss.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien,  4.  dec., plkst. 11.00 
2. Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 26. nov., plkst. 12.00 Rum-
my & zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Piedalīšanās $10.
Sestdien, 3. dec., plkst. 10.00 piparkūku 
un pīrāgu cepšanas talka Latviešu namā. 
Vadīs Karen McDougall. Piparkūkas 
un pīrāgus pārdos Ziemassvētku eglītē 
10. dec. Ņemiet līdzi priekšautu un rulli, 
kā arī dalības maksu $5 un groziņu. Pie-
teikties Ingai Česlei 0408 302 506 vai 
inga.ceslis@gmail.com.
Svētdien,  4.  dec., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvāku in-
formāciju sniedz Dace Ose-Abey (0422 
338 997); daceabey@bigpond.net.au
Otrdien, 6. dec., plkst. 10.00 Brīvļau-
žu Ziemsvētku eglīte Latviešu namā. 
Tēja un pusdienas $15.
Sestdien, 10. dec., plkst. 12.30 Ziemas-
svētki sabraukuši! Latviešu namā. Visu 
organizāciju kopēji rīkotā Ziemassvēt-
ku eglīte un mielasts. Ziemassvētku 
vecītis bērniem (lieliem un maziem) 
izdalīs jūsu sanestās dāvanas – lūdzam 
tās iesaiņot, klāt piestiprinot saņēmē-
ja vārdu. Pusdienas, kūkas un kafija/
tēja – $15. Varēsiet nopirkt piparkūkas 
un pīrāgus. Loterijā. Viss atlikums zie-
dots Latviešu namam!
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Ceturtdien, 1. dec., plkst. 13.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu arhibīskapes 
Laumas Zušēvicas vadībā. Pēc tam 
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

Melburnā
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 Skautu un 
Gaidu svecīšu vakars Latviešu namā.
Sestdien, 10. dec., plkst. 12.00 Dauga-
vas skolas eglīte Latviešu namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
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.
Svētdien,  11.  dec., plkst. 11.00 3. 
Adventa svētdiena. Draudzes Ziemas-
svētku ieskaņas koncerts.

Pertā
Svētdien, 11. dec., plkst. 13.00 Pertas 
nodaļas Daugavas Vanagu, Vanadžu 
un Sv. Pāvila draudzes dāmu komite-
jas kopējā eglītes pēcpusdiena.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Ceturtdien, 24. nov., plkst. 10.00 Bī-
beles stunda.
Svētdien, 4. dec., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.

Sidnejā
Ceturtdien, 1. dec., plkst. 12.00 Saiets 
un draudzības pēcpusdiena DV namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
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, 27. nov., plkst. 9.30 I Adven-
tes dievkalpojums.

Svētdien, 4. dec., plkst. 9.30 II Adven-
tes dievkalpojums.
Svētdien,  11.  dec., dievkalpojums 
baznīcā nenotiks; plkst. 12.00. Drau-
dzes Eglīte SLB namā, M. Siliņa zālē.

Zelta piekrastē
Ceturtdien,  1.  dec., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broad-
beach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific Fair 
iepirkšanās centram). Ieejot bibliotēkā, 
sekot norādījumam uz Meeting 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, loteri-
ja, ēšana un dzeršana. Viss laipni lūgti!

Latvijā
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!
Sestdien, 26. nov., plkst. 14.00 Latvi-
jas Okupācijas muzejā, Raiņa bulv. 7, 
Rīgā, atklās izstādi 1932.–1933. gada 
Ukrainas Golodomors – genocīds pret 
ukraiņu tautu. Izstāde veltīta Golodo-
mora upuru atcerei.
Svētdien, 27. nov., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Piektdien, 9. dec., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Piektdien, 9. dec., Rīgas Sv. Jāņa baz-
nīcā festivālu Eiropas Ziemassvētki 
atklās Kaspars Zemītis un Latvijas 
Radio koris diriģenta Mārtiņa Klišāna 
vadībā ar programmu Angļu Ziemas-
svētki. Koncertā skanēs Bendžamina 
Britena, Edvarda Elgara, Džona Tave-
nera un Kaspara Zemīša skaņdarbi.
Sestdien,  10.  dec., Rīgas Kongresu 
namā vokālā grupa Framest atskaņos 
iemīļotas Ziemassvētku melodijas 
džeza aranžijās.
Sestdien, 10. dec., un 11. dec. koncer-
tizrāde Pasaku fejas brīnunūjiņa aici-
nās ieskandināt ģimenes Ziemassvēt-
kus kopā ar flautisti Ditu Krenbergu, 
čellisti Daci Zālīti, pianistu Mārtiņu 
Zilbertu, mūzikas skolu audzēkņiem 
un baletstudijas Grande dejotājiem. 
Svecītes liesmiņā tiks atklāts sens 
stāsts par pasaku feju, kas Ziemassvēt-
ku vakarā rada brīnumus.
Svētdien,  11.  dec., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā. ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


