
Latvijas Republikas Proklamēšanas diena

Pasaules brīvo 
latviešu apvienības 
(PBLA) balva šogad 
pēc nāves piešķirta 
pazīstamajam un pa-
saulslavenajam latviešu 

arhitektam Gunāram Birkertam par 
viņa mūža ieguldījumu Latvijas vār-
da popularizēšanā pasaulē ar saviem 
projektiem un pasaules kultūrvēsturē 
nozīmīgām ēkām, tostarp, Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas ēku un plāno-
to Okupācijas muzeja Nākotnes nama 
projektu.

G. Birkerts dzimis 1925. gada 
17. janvārī Rīgā, mācījies Rīgas 
1. ģimnāzijā. Otrā pasaules kara lai-
kā, 1943. gadā, iesaukts darba die-
nestā un nosūtīts uz Vāciju. Studējis 
Štutgartes Tehniskajā augstskolā, ko 
beidza 1949. gadā. Pēc tam pārcēlās 
uz ASV un sāka savu arhitekta kar-
jeru.

Karjeras sākuma gados viņš strā-
dāja kopā ar tādiem pasaulslaveniem 
arhitektiem kā Ēro Sārinens (Eero 
Saarinen, pazīstams ar St. Louis Ga-
teway Arch) un Minoru Jamasaki (Mi-
noru Yamasaki, pazīstams ar Ņujorkas 
oriģinālo World Trade Center). Iegu-
vis pieredzi, G. Birkerts dibināja pats 
savu firmu Detroitas apkārtnē. Viņš 
arī strādāja par arhitektūras profesoru 
Mičigānas Universitātē no 1959. līdz 
1990. gadam. Savā darba laukā ASV 
G. Birkerts projektējis daudz pazīsta-
mu ēku, tai skaitā Corning Museum 
of Glass, ASV vēstniecības ēku Ka-

rakasā, Venecuēlas galvaspilsētā un 
Mičigānas Universitātes Tieslietu sko-
las ēkas piebūvi. Daudziem Amerikas 
latviešiem viņš ir pazīstams ar to, ka 
projektējis Garezera Latviešu centra 
Mičiganā Brīvdabas baznīcu.

Viņa visprominentākais darbs 
Latvijā ir Nacionālās bibliotēkas ēka, 
ko tautā pazīst kā Gaismas pili. Ēka 
ar stikla ārējo apšuvumu un ar caur-
spīdīgo telpu ēkas smailē stāv kā ce-
rību un zināšanu avots Rīgas pilsētas 
horizontā. Celtne simbolizē latviešu 
tautas pasaku par gaismas pili, kas at-
tēlo gudrības augstieni un stikla kal-
nu, kura galotnē guļ princese (brīvības 
simbols). Par Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas projektu American Institute 
of Architects 2017. gadā apbalvoja G. 
Birkertu ar Library Building Award, 
to nosaucot par mūsdienu modernistu 
meistardarbu, kurā G. Birkerts „spē-
lējas ar metaforām, dzeju un izpratni 
par savu dzimto Rīgu. Celtne ir va-
rena, allegoriska, un tai piemīt īpašs 
spēks un pārliecība.“

Birkerts mira 92 gadu vecumā, 
2017. gada 15. augustā. Viņa topošais 
projekts ir Latvijas Okupācijas muzeja 
Nākotnes nama piebūve, ko cels Dau-
gavas krastā, pretī Gaismas pilij.

Ar PBLA balvas piešķīrumu 
G. Birkertam PBLA valde cer vei-
cināt Latvijas valdības un sabied-
rības atbalstu šim projektam, lai to 
paveiktu Latvijas simtgades svinību 
ietvaros.

PBLA

Published by Sterling Star Pty Ltd — PO Box 6219, SOUTH YARRA, VIC 3141, AUSTRALIA — Email: redakcija@laikraksts.com

Laikraksts LATVIETIS www.laikraksts.com

Austrālijas pirmais latviešu elektroniskais nedēļas laikraksts latviešiem pasaulē  —  An Australian newspaper for Latvians worldwide

Nr. 484 2017. gada 18. novembrī TĪMEKLĪ   ISSN 1837-6991

9HRLINH*gjjaac+

Saturs
Austrālijas ziņas .................................................. 

 .......................2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15
Latvijas ziņas ....................................1, 3, 6, 13
Latvieši pasaulē ......................................... 1, 3
Redakcijā .............................................................3
PBLA ................................................................. 1, 3
Jānis Kukainis ....................................................3
Andris Teikmanis ............................................3
LAAJ ......................................................................5
Aina Gailīte .................................................6, 12
Uldis Siliņš ....................................................... 10
Vita Gaiķe ...................................................11, 12
Datumi ...............................................................13
Sarīkojumi un ziņojumi .............14, 15, 16
Eiro kurss ...........................................................16

Arhitekts Gunārs Birkerts
Piešķirta PBLA balva 2017. gadā 

Gunārs Birkerts.
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Latvijas lielais karogs uz AB dambja, Rīgā.

FO
TO

 A
in

a 
G

ai
līt

e



2. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2017. gada 18. novembrī

Sestdien, 11. no-
vembrī, DV namā, Ade-
laidē tika atzīmēta Lā-
čplēša diena.

Latvijas brīvība un 
neatkarība sākās ar Lā-
čplēšiem, pēc Pirmā Pa-
saules kara, un 2018. gadā 

latvieši visā pasaulē svinēs Latvijai simt-
gadi. Taču nedrīkst aizmirst, ka no šiem 
simts gadiem, tikai mazliet vairāk nekā 
puse ir pavadīti brīvībā. Neatkarīgi no tā, 
kas notika pa šiem simts gadiem, mēs ne-
drīkstam aizmirst tos drosmīgos vīrus, 
Lāčplēšus, kuri pēc septiņiem gadsim-
tiem izcīnīja brīvību Latviešu tautai gan 
no vācu baroniem, gan no krievu varmā-
kām. Brīvības gadi bija īsi, un tiem se-
koja turpat 50 gadi Padomju savienības 
spaidos. Taču beidzot, 1990. gadā tauta 
sacēlās, satrūdējusī padomju impērija 
sabruka, un Latvija ir atkal brīva.

Rodas jautājums, kā pirmie brīvī-
bas izcīnītāji uzlūkotu šo brīvību, kur 
daudzi jauni latvieši izbrauc no savas 
zemes uz neatgriešanos, kur ir vēl dau-
dzas skolas, kurās mācību valoda ir 
krievu, kur pastāv daudzas, nevienotas 
politiskās partijas, lai gan Latvijas krie-
viem ir tikai viena, kur latvieši nenovēr-
tē dotās tiesības – iet vēlēt un nesaprot, 
ka viņi varētu daudz ko mainīt, ja vien 
sadarbotos, un kur daudzi vēl paļaujas 
uz palīdzību no tautiešiem ārzemēs. 
Daudz ko varētu mainīt, ja tauta nebūtu 
tik gļēva un slinka. Pārāk daudzi prasa 
Ko mana valsts dos man? nevis Ko es 
varu dot savai valstij? DV Adelaides 
nodaļas priekšnieces Guntas Rudzītes 
uzrunai sekoja viesa runātāja referāts.

Kaut ārzemēs dzīvodami, savai val-
stij ļoti daudz dod Goda Konsuli, brīv-
prātīgi ziedodami nedēļā garas stundas, 
un par šiem pienākumiem sarīkojuma 
publikai pastāstīja Latvijas goda konsuls 
Adelaidē Dr. Valdis Tomanis. Jāprasa, 
kā viņam bija laiks, strādāt arī savā zo-
bārsta praksē un vēl atrast laiku ģime-
nei, kas galu galā ir dzīvē svarīgākais. Ir 
viegli iedomāties Goda Konsulu ar vīna 
glāzi rokā kaut kādā glaunā pieņemšanā 

diplomātiskās aprindās, taču patiesība 
bieži vien ir daudz prozaiskāka: tā ietver 
daudz garlaicīgu ceļošanu, nebeidzamu 
runāšanu pa telefonu, cīņu ar birokrātiju 
un reizēm (bet ne bieži!) pavisam nedip-
lomātisku nepacietību un balss pacelša-
nu. Ja pa vidu vēl pagadās nopietna sli-
mība, kā viņam šogad Latvijā, tad visa 
sīki izplānotā programma ir vējā.

Specifiski uzdevumi, ko veic Goda 
Konsuls: Viņš kārto Latvijas pases ār-
zemēs dzīvojošiem latviešiem, arī tiem, 
kuru senči kā bēgļi ieradās Austrālijā, un 
kas parasti pat nerunā latviski, bet sāk 
interesēties par savām saknēm. Tādā sa-
karībā viņš bieži atrodas Latvijā dzimt-
sarakstu nodaļā, meklēdams šo senču 
dzimšanas apliecības. Viss prasa laiku 
un pacietību. Viņš kārto Austrālijas radu 
novēlējumus latviešiem Tēvzemē un ved 
tiem ziedojumus un dāvanas; viņš ved 
šeit mirušo pelnus uz Latviju, lai tos ap-
glabātu dzimtajā zemē. Un te nu bieži ro-
das tā birokrātija, kas var izdzīt cilvēku 
no pacietības. Tiek prasīti visādi doku-
menti, gandrīz vai no Mozus laikiem, lai 
pierādītu, ka cilvēks ir patiešām miris, 
lai gan ir jau sniegtas visādas apliecības. 
Arī tas viss prasa ļoti daudz laika.

Vēl viens jautājums, kas nodarbina 
Goda Konsulu, ir, kāpēc Latvijai nav 
Vēstniecība Austrālijā? Šāda vēstnie-
cība atvieglotu Goda Konsulu darbu. 
Par to ir runāts Latvijā, taču tuvākā 
Latvija vēstniecība ir Tokijā, Japānā.

Katru gadu šajā sarīkojumā pa-
sniedz atzinības rakstus tiem tautie-
šiem, kas uzticīgi kalpojuši latviešu sa-
biedrībai. Šogad tādi bija trīs – Biruta 
Brūns un Agris Ezeriņš, kuri izpelnī-
jās DVCV Atzinības rakstu, un Ilga Vē-
vere, kurai piesprauda DV nozīmi zeltā.

Priekšnesumu daļa sākās ar Vana-
džu Ansambļa trim dziesmām Ineses 
Laines vadībā, bet jaunākā sensācija bija 
astoņus gadus vecā Kristiāna Rumpe, 
kura, mikrofonu rokā turēdama jau kā 
rūdīta māksliniece, Lilitas Daenkes 
kokles pavadījumā, nodziedāja Rīgā iešu 
es, māmiņa, kuru uz publikas pieprasī-
jumu vajadzēja atkārtot. Astra Kronī-

te nolasīja dzejoli, 
kuru sarakstīja Vik-
tors Putno, viens no 
Latvijā palikušiem 
Leģionāriem. Arī 
publikai bija iespēja 
pavingrināt plaušas 
ar kopdziesmu – Es 
vēlos mājās pār-
nākt, tad DV Vīru 
koris nodziedāja 
četras dziesmas. Iz-
cila bija Seglo mā-
siņ kumeliņu, kurā 
bija veikta maza 
variācija: pantiņu 
Māsiņ, ja es nepār-
nāku, uz kora klusi 

vilkta mm...m nodeklamēja Jānis Lind
bergs. Šādas sīkas pārmaiņas reizēm 
aizkustina līdz asarām.

Beigās vēl pievienojās Vanadžu 
Ansamblis, lai kopā nodziedātu Ir vie-
na vieta pasaulē un Lāčplēšu Dzies-
mu, kuras beidzamo pantu dziedot, 
iznesa karogu.

Pēcpusdiena sākās ar pusdienām 
(gaļas pankūkas) un beidzās ar kafijas 
galdu. Vienā ēšanā. Bija prieks redzēt 
tik plašu publiku.

Gunta R. 
Laikrakstam „Latvietis“

Adelaidē piemin Lāčplēšus
Latvijas goda konsula Adelaidē Dr. Valda Tomaņa uzruna
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Latvijas Republikas
Nerezidējošais vēstnieks Austrālijā
Godātie tautieši Austrālijā un Jaunzēlandē!

Man ir patiess prieks 
jūs sveikt Latvijas Re-
publikas deviņdesmit 
devītajā proklamēšanas 
gadskārtā! Esam nonā-

kuši mūsu valsts simtgades priekšva-
karā. Zīmīgi, ka Austrālija bija vieta, 
kur pirms aptuveni gada aizsākās 
Cēsīs austā Latvijas Simtgades karo-
ga ceļš apkārt pasaulei, tādējādi arī 
simboliski iesākot svinības, kas notiks 
līdz pat 2021. gadam. Tas būs gads, 
kad varēsim atzīmēt arī simts gadus 
kopš Austrālija atzina Latvijas valsti 
un trīsdesmit gadus, kopš abas valstis 
atjaunoja diplomātiskās attiecības.

Vairāk nekā divi desmiti tūksto-
ši latviešu Austrāliju un Jaunzēlandi 
sauc par savām mājām; viņi dzied, 
dejo, kopj un attīsta visu latvisko, ar-
vien ciešāk sadarbojoties ar Latviju. 
Iepriecina arī Latvijas valsts piešķir-
tais atbalsts Latvijas skolotāju darbam 
Annas Ziedares Vasaras vidusskolā. 

Nākamajā gadā atjaunotajā un papla-
šinātajā Mežaparka estrādē un Dau-
gavas stadionā rīkosim grandiozākos 
Vispārējos latviešu dziesmu un deju 
svētkus, tajos jau gatavojas piedalīties 
kori un deju kopas arī no Austrālijas.

Ekonomiskās sadarbība starp 
Latviju un Austrāliju un Jaunzēlan-
di turpina pieaugt. Ceru, ka nākotnē 
Latvijas ekonomisko sadarbību ar 
Austrāliju veicinās Eiropas Savienī-
bas un Austrālijas brīvās tirdzniecības 
nolīgums. Turpinās darbs pie Latvijas 
diplomātiskās pārstāvniecības atvēr-
šanas Austrālijā līdz 2020. gadam. 
Jauni Latvijas goda konsuli ir uzsā-
kuši darbu Velingtonā, Oklendā un 
Sidnejā. Pavisam drīz darbu Austrālijā 
un Jaunzēlandē uzsāks mūsu vēstniece 
Dace Treija, kura rezidē Japānā.

Austrālijā un Jaunzēlandē latvie-
ši ir gatavi pildīt savu pilsoņa pienā-
kumu un izvēlēties Latvijas nākotni, 
piedaloties nākamajās 13. Saeimas vē-

lēšanās 2018. gada 
6. oktobrī. To ap-
liecināja jūsu akti-
vitāte nesenās pasu 
stacijas izbraukuma 
laikā.

Pateicos par 
brīvprātīgo iegul-
dījumu, ko katrs no 
jums sniedz ik die-
nas, lai saglabātu valodu, koptu mūsu 
kultūru un tradīcijas, kā arī stiprinā-
tu uzņēmējdarbības saites ar Latviju. 
Mūsu kopīgais darbs Austrālijā un 
Jaunzēlandē man paliks kā lieliskas 
un neizdzēšamas atmiņas. Es novēlu, 
lai nākamgad katram izdodas fiziski 
un sirdī būt Latvijā, lai kopīgi svinētu 
mūsu dzimtenes, mūsu dārgās Latvijas 
simtgadi.

Patiesā cieņā,
Andris Teikmanis

Vēstnieks
2017. gada 18. novembrī

Pasaules brīvo lat-
viešu apvienība (PBLA) 
sveic latviešus pla-
šajā pasaulē Latvijas 
valsts proklamēšanas 
99. gadskārtā!

18. novembris vieno mūs visā pa-
saulē – kaut tālu no dzimtenes un tē-
vzemes, ik gadu šai dienā jūtam īpašu 
lepnumu un prieku sirdī par savu lat-
vietību un savu brīvu valsti. Mēs varam 
būt lepni par sasniegto – Latvijas brīvī-
ba ir arī vairāku trimdas paaudžu ne-
nogurstošu centienu un darba nopelns.

Pasaules Brīvo latviešu apvienība 
darbojas jau 61 gadu kā brīvprātīga 
bezpeļņas ārzemēs dzīvojošu latviešu 
jumta organizācija. PBLA vienmēr ir 
palikusi uzticīga tās nemainīgajām 
vērtībām un prioritātēm – latvietības 
saglabāšanai un uzturēšanai ārzemēs, 
latviskās izglītības un kultūras veici-
nāšanai ārpus Latvijas, Latvijas valsts 
drošības stiprināšanai un sadarbībai ar 
Latviju, lai veicinātu tās demokrātisku 
attīstību.

Viena no lielākajām mūsu atbildī-
bām joprojām ir latviešu kopības sa-
glabāšana ārzemēs. Nebūsim tikai no-
vērotāji un kritiķi, bet pašu spēkiem, 
vienotībā ar neatlaidīgu garu turpinā-
sim uzturēt latvietību, latvisko kultūru 

un izglītību svešumā!
Liels paldies latviešiem visā pa-

saulē, par to, ko esat darījuši līdz šim! 
Mēs daudz esam sasnieguši, bet ļoti 
daudz vēl darāmā. Nevaram iemigt. 
Latvijai vienmēr būs nepieciešams 
mūsu atbalsts. Arī tālu no tēvzemes 
būdami, mēs ikviens varam pielikt 
roku šai svētīgajā darbā Latvijas labad, 
lai mūsu valsts simtgadi pēc gada va-
ram sagaidīt ar krietni paveikta darba 
sajūtu un lepnumu. Apņemsimies to 
šajā mūsu valsts dzimšanas dienā, vē-
lot saules mūžu Latvijai! Dievs mums 
devis tikai vienu Latviju un kopā strā-
dājot mums tā jānosargā!

Jānis Kukainis
PBLA priekšsēdis

Redakcijā

Laikraksts„Latvietis“
sveic

lasītājus
visā pasaulē

Latvijas valsts
99. dzimšanas dienā!

18. novembris vieno mūs 
visā pasaulē
PBLA priekšsēža Jāņa Kukaiņa apsveikums 18. novembrī

Jānis Kukainis.
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1994. gada 5. oktob-
rī UNESCO pirmo rei-
zi svinīgi atklāja savu 
ierosināto akciju – atzīt 
visus skolotājus un izci-
lajiem piešķirt atzinību. 
Balva apstiprina darbību 
komplekss multikulturā-

lā un tehnoloģijas sabiedrībā. Kopš tās 
sākuma akcijā piedalās 100 valstis.

Parasti apbalvojumi tiek pasniegti 
kā to pamatoja UNESCO – pirmajā 
oktobra piektdienā, bet tā kā šī diena 
iekrita Dienvidaustrālijas pavasara 
brīvdienās, tad ceremoniju pārcēla uz 
oktobra pēdējo piektdienu.

Šī gada 27. oktobra Adelaides ce-
remonijā, kas notika Vīna Centra pie-
ņemšanas zālē, pilsētas nomalē, Aldim 
Silam pasniedza rakstisku balvu par 
izciliem panākumiem un ieguldījumu 
savā profesijā un darbā ar audzēkņiem.

Aldis ir starptautiski pazīstams 
ar savu intensīvo mūzikas apmācī-
bas vadīšanu Marijatviles vidusskolā 
(Marryatville High School), ar panā-
kumiem un lielo personīgo ieguldī-
jumu studentu muzikālās izglītības 
veicināšanā. Viņa kori ir saņēmuši iz-
cilus apbalvojumus, kā arī vairākkārt 
koncertos atskaņo latviešu komponis-
ta darbus.

Balva atspoguļo izcilības sasnieg-
šanu, popularizējot kora dziedāšanu, 

tai skaitā, vadot ne 
tikai skolēnus Ma-
rijatviles Speciāla-
jā mūzikas vidus-
skolā, bet arī vadot 
Adelaides Filhar-
monijas kori un at-
balstot Austrālijas 
Kora Apvienības 
darbu, kā arī citus 
kormūzikas pasā-
kumus.

Aldis dzīvo 
abās kultūrās – 
austrāliešu un lat-
viešu – un mums 
sniedz ne tikai 
savas zināšanas, 
bet aktīvi piedalās 
sabiedrības sarī-
kojumos. Aldis 
ir darbojies gan Adelaides Latviešu 
pamatskolā, vidusskolā, kā arī Annas 
Ziedares Vasaras Vidusskolā. Starp 
citu, viņš ir arī vadījis tautas dejas 
grupu Auseklītis un viņa horeografē-
tās dejas ir iegājušas plašajā deju tīklā.

2018. gadā Aldis būs Austrālijas 
Latviešu 57. Kultūras dienu Kopkora 
koncerta vadītājs Adelaidē. Augustā 
viņš ar Filharmonijas kori dosies kon-
certēt uz Bedfordu, Anglijā.

Novembrī Adelaides Filharmoni-
jas koris sniegs koncertu, kas veltīts 

Latvijas valsts simtgadei. Tur pieda-
līsies arī solisti, ērģelnieks un Ma-
rijatviles vidusskolas simfoniskais 
orķestris. Programmā būs Austrālijas 
pirmatskaņojums: Viktora Baštika 
Rekviēms; Andreja Jurjāna kantāte 
Tēvijai, Jāzepa Vītola Beverīnas dzie-
donis; Andreja Jurjāna simfoniskais 
darbs Dziesmu svētku maršs un Emīla 
Dārziņa Melanholiskais valsis.

Apsveicam!
Marija Perejma

Laikrakstam „Latvietis“

Austrālijas Latvie-
šu 35. Jaunatnes dienu 
rīcības komiteja aicina 
visus pēc Tautas deju 
uzveduma atpūsties (vai 
uzdzīvot, kā nu kurš!) 
Tautas deju apkūlībās.

Apkūlības notiks Sidnejas Dauga-
vas vanagu namā, Benkstaunā. Izbau-
dīsim vieglas vakariņas un atspirdzi-
nāsimies pie Daugavas vanagu nama 
bāra. Uzstāsies muzikālais ansamblis 
no Adelaides Četri kaķēni – Lilita Da-
enke, Kārlis Daenke, Dāvids Orčards 
(Orchard) un Matīss Reinharts.

Jaunatnes dienu biļetes var iegā-
dāties elektroniski mūsu mājas lapā 
www.35aljd.weebly.com. Sidnejiešiem 
ir iespējams biļetes iegādāties SLB 
grāmatnīcā Rīga. Biļetes varēs arī 
iegādāties Latviešu namā Jaunatnes 
dienu laikā. Sīkāku informāciju par 
Jaunatnes dienām var arī atrast Face-
book: @JDSAustralia vai pa epastu: 
35jdsydney@gmail.com.

Ceram Jūs sagaidīt uz jautru vaka-
ru Daugavas vanagu namā!

Kaspars Vokers (Walker)
Laikrakstam „Latvietis“

Jaunatnes dienu tautas deju apkūlības
Notiks Sidnejas Daugavas vanagu namā

Ir ko svinēt!
Pasaules Skolotāju diena

Aldim Silam (no kreisās) balvu pasniedz Austrālijas Na-
cionālā koru apvienības (Australian National Choir Asso-
ciation) Dienvidaustrālijas prezidents Bevans Beits (Be-
van Bates).
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $50 par 10 numuriem, $95 par 20 numuriem vai $240 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

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

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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Melburnas 
Latviešu 
ciemam – 
mājaslapa
Var atrast Google meklētājā

Ar prieku un lepnu-
mu paziņojam, ka Latvie-
šu Ciemam ir sava mājas-
lapa. Tā sāka darboties šā 
gada augustā. To izveido-
ja un arvien kārtībā uztur 
Laila Grosa.

Mājas lapu mēnesī apciemo, apmē-
ram, 150 interesenti no Viktorijas štata 
Austrālijā, Latvijas un arī citiem konti-
nentiem. Visvairāk apskatītā sadaļa ir 
bilžu galerija, kurā ir redzamas daudz 
fotogrāfijas no ikdienas un arī svētku 
reizēm. Meklējiet mūs internetā. Latvie-
šu ciema adrese ir http://www. latvianfs.
org.au, bet ja netīk to iegaumēt, tad 
Google meklētājā rakstiet latvian aged 
care facility vai arī latviešu ciems!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Valsts svētki Brisbanē
Uzrunu teica Valdis Zatlers – Latvijas Valsts prezidents (2007-2011)

Kā bieži, mēs sagai-
dām ciemiņu no Latvijas 
ar Valsts svētku runu 
agri, un tā nosvinam 
tos pirms 18. novem-
bra. Šogad mums arī 
laimējās saņemt Valsts 
prezidenta apsveikumu 

latviešiem ārzemēs tieši pirms svinī-
bām. Akta iesākumā, 11. novembrī, to 
nolasīja Latvijas goda konsuls, Juris 
Meija un turpināja ar savu apsveiku-
mu angļu valodā.

Pēc kopēji nodziedātā Dievs, svētī 
Latviju, koris Baltika, Jura Meijas va-
dībā un Olgas Lipski klavieru pava-
dījumā, skaisti nodziedāja 3 dziesmas: 
Tev mūžam dzīvot, Latvija (J. Mediņš), 
Svētvakars un Pie jūras dzīve mana 
(R. Pauls). Kaut kora sastāvā latvieši ir 
mazākumā, dziesmas skanēja skaidrā 
latviešu valodā, droši un pārliecinoši. 
Pēc tam vairākas koristes apliecināja, 
ka viņām ļoti patīk mūsu mūzika un 
iespēja to dziedāt.

Izcilais pianists Oļegs Stepanovs 
mūs apveltīja ar divām Šopēna (Cho-
pin) noktirnēm uz Igaunijā veidota 
mazā flīģeļa, ko viņš un viņa sievu 
Natašu Vlassenko pagājušā gadā dā-
vināja mūsu Latviešu namam.

Latviešu nama saimniece Inga 
Česle pateicās Aldonai Miloševicai 
par viņas lielo $ 20 000 dāvinājumu, 
norādot, ka tikai tādēļ beidzot mūsu 
namu varam vasarā atvēsināt! Inga 
pateicās arī visiem citiem, kas ziedo-

Ciema mājas pārdošanā
Māja gaida pircēju, kurš ir sagatavojies uz dzīvi mazākā īpašumā. Vienas 
guļamistabas gaišs dzīvoklis, skaisti atjaunots ar modernu jaunu iekārtu. 
Dārzs ar mazu darba pieprasi; stādi tikai gaida ūdeni padzerties vasarā 
un tad tur var sēdēt un vērot, putniņus spēlējoties. Cena $264 000.

Ciemā ir 54 vienas, divu vai trīs guļamistabu atsevišķas mājas būvētas 
skaisti koptā dārzā. Mājas ir privātīpašumā ar strata title; cenas starp 
$ 250 000 un $ 450 000.

Tuvāko informāciju varat saņemt no Ciema pārvaldnieces Ingrīdas Hawke:
60 Fraser Cres, Wantirna South, VIC 3152, Tālr.: 03 9800 2977 

epasts: administration@latvianfs.org.au

Valsts svētkos Brisbanē: no kreisās Juris Meija, svētku ru-
nas teicējs Valdis Zatlers, Arnis Siksna.
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ja līdzekļus dze-
sinātāju iekārto-
šanai: Brīvļaužu 
sanāksmju dalīb-
niekiem ($ 2 000), 
Brisbanes Latviešu 
biedrībai ($ 1 500), 
korim Baltika 
($ 1 000), Veltai 
Viļumsonei ($ 100) 
un firmām, kas 
veica vajadzīgos 
darbus: All Cool 
Industries Pty 
Ltd, BDW Electri-
cal, Lindemanis 
Constructions Pty 
Ltd, Ashburner Francis Pty Ltd.

Šogad svētku uzrunu teica Valdis 
Zatlers, Latvijas Valsts prezidents 
(2007-2011), un viņa cienītāju pulks 
starp nesen iebraukušiem latviešiem 
nodrošināja klausītāju pilnu zāli. Viņš 
savā runā izcēla daudz pozitīvus no-
tikumus Latvijā un deva plašu ilgter-
miņa skatījumu uz to, kā mūsu mazā 
valsts sev nodrošina draugus un cieņu 
gan Eiropas Savienībā, gan plašāk pa-

saulē. Viņš arī sniedza īsu runas pār-
skatu angliski, tāpat arī atbildot uz jau-
tājumiem. Tie viņam un viņa kundzei 
Lilitai vēl tika uzstādīti arī pēc akta, 
pie vīna glāzes un uzkodām.

Pateicamies LAAJ par tik jaukiem 
un interesantiem ciemiņiem, un arī vi-
siem rīkotājiem un dalībniekiem par 
ļoti vērtīgajiem Valsts svētkiem!

Māra Siksna
Laikrakstam „Latvietis“
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Šogad 11. novem-
bris Rīgā bija bez snie-
ga, tik zeltainu lapu 
birumu ap Brīvības pie-
minekli, pelēkiem mai-
nīgiem mākoņiem un 
stipra vēja brāzmām, un 

brīžiem likās, tūlīt būs gāziens. Latvi-
jas brīvības cīnītājus piemin visā val-
stī; Rīgā, protams, svinību programma 
bija ļoti plaša. Biju klāt tikai dažos, par 
tiem jums arī pastāstīšu.

Rīgas Brāļu kapos notika Aizsar-
dzības ministrijas organizēts pasā-
kums ar valsts amatpersonu, ārvalstu 
vēstnieku un militāro personu ziedu 
nolikšanu pie Mūžīgās uguns, ar klu-
suma brīdi. Šogad bija daži jaunināju-
mi – viens ļoti patīkams, daži neizpro-
tami. Šogad gājiena dalībniekus pašā 
kāpņu galā sagaidīja NATO daudzna-
cionālā bataljona karavīri. Biju ieradu-
sies laicīgi un redzēju viņu uznācienu 
ar sastāšanos, tas bija kas neredzēts 
un interesants – dažādas formas, pil-
nīgi cita kustību maniere. Ļoti veik-
smīgs moments programmā. Gājiena 
dalībnieki, sākot ar Valsts prezidentu 
Raimondu Vējoni, nolika ziedus uz 
terases apmales, kapelānu uzrunas 
latviski un angliski (diemžēl angļu va-
lodas izruna nebija spīdoša, nākošgad 
šo momentu ir jāsakārto), himna un 
armijas daļu karogi; lejā – kapu laukā 
militārpersonu godasardze.

Mani izbrīnīja tas, ka nebija kritu-
šo godināšanas ar karogu noliekšanu 
pār ziedu valni. Tas faktiski ir emocio-
nālākais šajā atceres stundā. Vēl mani 
pārsteidza tas, ka vēlāk ziedi netika 
sakārtoti vienā joslā kopā ar vaina-
giem, bet to jau laikam darīja citi. Kaut 
kas ir mainījies. Šogad, sestdienā, bija 
tikai viena skolēnu grupiņa, kas ap-
staigāja kapu lauku; augšā – terasē ne-
bija bērnu, ne lielu, ne mazu. Visi ātri 
izklīda, es vēl uzkavējos, lai pavērotu 
NATO daudznacionālā bataljona kara-
vīru grupiņas, kas aplūkoja kapu lau-
ku, Mūžīgo uguni un fotografējās, ļoti 
cieņpilni, nevis taisīja selfijus.

Tālāk sekoja parāde pie Brīvības 
pieminekļa. Parādes sākumā, godinot 
Latvijas brīvības cīnītājus, notika īpa-
ša svinīgā godasardzes maiņa. Bruņo-
tos spēkus parādē pārstāvēja: Latvijas 
Nacionālās aizsardzības akadēmijas, 
Štāba bataljona, Sauszemes spēku 
Mehanizētās kājnieku brigādes, Jūras 
spēku, Gaisa spēku un zemessardzes 
vienības, kā arī NBS orķestris. 350 
karavīru, zemessargu, robežsargu, po-
licistu un ugunsdzēsēju parādi koman-
dēja Jūras spēku komandieris, flotiles 
admirālis Ingus Vizulis, bet to pieņē-
ma Valsts prezidents Raimonds Vējo-
nis. Parādē piedalījās arī aizsardzības 
ministrs Raimonds Bergmanis un 
NBS komandieris ģenerālleitnants 

Leonīds Kalniņš, 
kuri nolika ziedus 
pie Brīvības pie-
minekļa. Valsts 
prezidents Rai-
monds Vējonis 
uzrunāja klāteso-
šos, nobeigumā 
aicinot Iestājieties 
par Latviju! Seko-
ja Brīvības piemi-
nekļa labajā pusē 
stāvošo Valsts 
amatpersonu un 
ārvalstu vēstnieku 
ziedu nolikšana, 
un tad jau arī tauta nāca ar ziediem. 
Ievēroju, ka himnas laikā cepures 
nenoņēma ne tikai kāds no ārvalstu 
vēstniecību pārstāvjiem, bet arī kāda 
gados jauna mūsu pašu amatpersona.

Pie Rīgas pils notika svinīgā goda-
sardzes maiņa. Esplanādē pie Oskara 
Kalpaka pieminekļa jaunsargu svinī-
gā zvēresta došana un Brīvības cīņās 
kritušo karavīru godināšana ar ziedu 
nolikšanu un kapelāna un amatperso-
nu uzrunām.

Vakarā, jau satumstot, pie Rīgas 
pils mūra tika atklāta (mākslinieciskās 
idejas autors Jānis Strupulis) piemi-
ņas plāksne Latvijas armijas ģenerā-
lim Pēterim Radziņam, kuram va-
ram pateikties par Rīgas atbrīvošanu 
no Bermonta karaspēka, un faktiski 
jau godīgi būtu 11. novembra krast-
malu saukt ģenerāļa Pētera Radziņa 
vārdā. Nāks laiks, nāks padoms. Tik 
ievērojama Latvijas armijas ģenerāļa 
piemiņas plāksnes atklāšanā piedalījās 
neliels pulciņš ļaužu, un runātāji bija 
tie, kas tieši iesaistīti šīs plāksnes uz-
stādīšanas iespējamībā. Kaut kas nav 
kārtībā Latvijā. Pirms stundas, pie cita 
šīs pašas armijas pulkveža pieminek-
ļa pulcējās daudzi, Valsts augstākās 
amatpersonas, NBS pārstāvji. Pulkve-
dis Oskars Kalpaks izveidoja Latvijas 
armiju un uzsāka Brīvības cīņas, bet 
ģenerālis Pēteris Radziņš, atzīts kā 
izcils stratēģis, faktiski pabeidza Brī-
vības cīņas 1919. gadā, padzenot ber-
montiešus. Bet politisko intrigu dēļ 

ģenerālis spiests pamest Latviju. Iz-
skatās, ka politiskās intrigas nav bei-
gušās. Diemžēl man nav informācijas 
par vienu runātāju, amatpersonu, tādēļ 
nevaru viņu pieminēt, bet citi runātāji 
bija: ģenerāļa Pētera Radziņa biedrī-
bas vadītājs Agris Purviņš, ģenerāļa 
dzimtas pārstāve Dzintra Celmiņa, 
Rīgas domes deputāts Nauris Puntu-
lis, NA priekšsēdētājs Raivis Dzin-
tars un piemiņas plāksni atklāšanā 
iesvētīja arhibīskaps Jānis Vanags.

Šajā laikā sākās arī svecīšu likšana 
pie pils mūra un, no malas vērojot, bija 
redzams, ka ļaudis nemaz neinteresē, 
kas notiek pus metru no viņu sveces. 
Sanāca tā, ka TV prožektori un kame-
ras bija vērstas tieši uz šo mūra daļu, 
gaidot ierodamies Valsts prezidentu ar 
kundzi nolikt svecītes. Viņi ieradās, 
pārgaismoti prožektoru staros, un no-

Godinot Brīvības izcīnītājus
Lāčplēša diena Rīgā

Brāļu kapos.
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Prezidents Raimonds Vējonis (no labās) pie Brīvības pie-
minekļa.
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Sardzes maiņa pie Rīgas pils.
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2017. gada 11. no-
vembrī Melburnas 
Latviešu namā notika 
Melburnas latviešu or-
ganizāciju apvienības 
(MLOA) kopsapulce. 
MLOA sastāv 18 orga-

nizācijas. Sapulcē piedalījās pārstāvji 
no sekojošām organizācijām: Daugavas 
Vanagi Melburnas nodaļa, koris Daina, 
Korporāciju kopa Melburnā, Latvie-
šu Izglītības veicināšanas kooperatīvs 
Dzintari, Latviešu savstarpējās palī-
dzības biedrība (Latviešu Ciems), Mel-
burnas Latviešu evaņģēliski luteriskā 
draudze, Melburnas Latviešu biedrības 
Daugavas skola, Melburnas Latviešu 
nama kooperatīvs, Tautas deju kopa 
Ritenītis un Slēpotāju klubs Zilās acis. 
Atvainojās Rīgas 1. Gaidu vienība un 
Rīgas 102. Skautu vienība, toties iesnie-
dza savu gada darbības pārskatu, ko 
ziņot sapulcē. Šogad dalīborganizāciju 
skaits par vienu organizāciju mazāks, 
jo izstājās Latviešu kredītkooperatīvs 
Austrālijā, kas pēc gandrīz 60 gadu 
darbības ir apvienojies ar citu kredītko-
operatīvu un vairs neatkarīgi nepastāv.

Anita Andersone, valdes priekš-
sēde, sniedz ziņojumu par MLOA pē-
dējā gada darbību. Bez organizācijas 
pārstāvēšanas vairākos sarīkojumos, 
sapulcēs un citos notikumos, tika rīko-
ti abi statūtos paredzētie sarīkojumi – 
Aizvesto piemiņas akts un Valsts svēt-

ku akts. Pirms trim gadiem iesāktajā 
tradīcija rīkot Aizvesto piemiņas aktu 
kopā ar igauņu un lietuviešu saimi tiek 
turpināta. Šogad to rīkoja MLOA, bet 
nākamgad – igauņu saime. Tika nova-
dīta ikgadējā LAAJ līdzekļu vākšanas 
akcija – Viktorijā.

Nākamajā gadā paredzēti vairāki 
jauni projekti sakarā ar visu trīs Bal-
tijas valstu simtgades atzīmēšanu, lai 
stiprinātu Baltijas valstu kopības sa-
jūtu, kā arī vēstītu austrāliešu publi-
kai par Baltijas valstīm. Pirmais šāds 
notikums iecerēts kopīga piedalīšanās 
Austrālijas dienas gājienā Melburnā, 
2018. gada 26. janvārī.

Aprīļa mēnesī paredzēts koncerts 
ar Baltiešu kori no Vācijas un viesiem 

no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. 
Bez šiem projektiem valdes priekšsē-
de ir iesaistīta arī vairāku citu sarī-
kojumu rīkošanā jaunā gadā: Jaunie-
šu kora MASKA koncertā (sestdien, 
13. janvārī) ar papildus koncertu Sta-
te Library of Victoria (datums neap-
stiprināts); Dziesmu svētku Ieskaņas 
koncerts Ivara Cinkusa vadībā (sest-
dien, 10. februārī); Laimas Jansones 
koncerts ar koklēšanas meistarklasēm 
(marta mēnesī); Baltiešu Simtgades 
koncerts ar viesu kori no Vācijas (aprī-
lī) un Latvijas operas dziedātājas Mai-
jas Kovaļevskas koncerts (maijā).

Uz sapulci bija pieaicināta Austrāli-

Ziemīgi vēsa šo-
gad pienāca ilgi gaidītā 
7. novembra – Mel-
burnas kausa diena. 
Tas neatturēja daudzos 
sanākušos baudīt lau-
ku pavarda gatavotas 

pusdienas, ko sarūpēja talcinieces ar 
saviem palīgiem. Ēdamais, kā katros 
svētkos, bija daudz un garšīgs, un ape-
tīte visiem laba!

Visa sarīkojuma laikā sanākušie 
varēja piedalīties zirgu skriešanas de-
rībās un piedalīties Betijas vadītajā lo-

terijā ar bagātīgiem laimestiem. Kūku 
klāsts bija plašs, saimnieces bija sace-
pušas tortes, plātsmaizes un pīrāgus. 
Pēc gardās maltītes Ingrīda Houka 
(Hawke) viesus aicināja stāties parā-
dē, lai noskaidrotu skaistākās un in-
teresantākās galvas rotas. Balvas bija 
dažādas – par interesantāko cepuri, 
par skaistāko cepuri un arī par elegan-
tāko koptēlu.

Tad tika izspēlēta loterija, kur 
daudzi laimīgie tika pie lieliem bagā-
tīgiem dāvanu groziem. 

Pēcpusdienā pulksten trijos sākās 

zirgu skriešana; – vieni, elpu aizturē-
juši, citi ar skaļiem izsaucieniem dzī-
voja līdzi redzamajam ekrānā. Uzzinot 
uzvarētāju, tie kuri bija piedalījušies 
derībās, izlozes kārtībā un veiksmes 
gadījumā saņēma varenu kūpinātu 
zuti!

Diena bija jauki pavadīta – drau-
dzīga, viesmīlīga un pilna ar spēles 
azartu, par ko liecināja ievāktā naudas 
summa, kas ir $ 2 542! Liels paldies 
visiem par piedalīšanos!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Melburnas Kausa diena Ciemā
Diena pilna ar spēles azartu

Armands Ļauļa un Aina Kučera.
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Galvu rotu parāde.
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Melburnas Latviešu organizāciju apvienības kopsapulce
Nākamajā gadā paredzēti vairāki jauni projekti

MLOA valde. No kreisās: Ivare Neiburgs, Jānis Dēliņš, Anita Andersone, Jānis 
Kārkliņš, Dzintra Latiša.
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Melburnas Latviešu vīru koris „Veseris“
Par kori un par divu gadu jubilejas koncertu

Sestdien, 28. oktobrī, Melburnas 
Latviešu nams atkal bija ļaužu pilns. 
Melburnā vīru kora Veseris vārds ir 
labi pazīstams, un jau ir kā zīme: ja 
viņi piedalās sarīkojumā, tad būs labs 
koncerts. Bet lasītājiem, kam vīru kora 
Veseris vārds nav dzirdēts, atgādināšu 
mazliet par kora rašanās vēsturi. 

Nu jau labu laiku atpakaļ, gata-
vojoties Dziesmu un Deju svētkiem 
Latvijā 2013. gadā vairāki Dainas 
kora puiši un vīri papildus jauktā kora 
repertuāram apguva arī vīru kora re-
pertuāru. Pirmie mēģinājumi notika 
pie Sandras un Roberta Birzes mā-
jās (Tie notiek tur joprojām jau trešo 
gadu. Laimīgie kaimiņi – koncerts 
katru nedēļu par brīvu!), jo dziedātāji 
vēlējās pēc iespējas labāk apgūt visu 
2013. g. Dziesmu Svētku repertuāru. 
Toreiz Roberts uzņēmās atbildību ne-
oficiāli koordinēt vīrus, kas gribēja 
dziedāt vīru kora daļā, un līdz ar to 
Dainas kora puiši piedalījās 2013. g. 
Dziesmu svētku Noslēguma koncertā 
gan vīru, gan jaukto koru rindās.

Roberts Birze atceras: „„Veseris“ 
radās pēc vairākām mūsu puišu/vīru 
pārrunām, ka būtu ļoti feini izveidot 
Melburnā vīru kori.“ Roberts saveda 
kopā savus ilggadējos draugus un kora 
biedrus, kā arī piesaistīja savus dzie-
došos draugus, kas vēl pirms tam ne-
bija piederējuši koru sabiedrībai.

Roberta Birzes – kora priekšnieka, 
ideja realizējās, un 2016. gad 20. au-
gustā Veseris, 26 dziedātāju sastāvā 
sniedza melburniešiem savu pirmo 
koncertu.

Man šķiet, ka te ir brīdis citēt Iva-
ru Cinkusu no intervijas ar viņu: „...ja 
rodas jauns vīru koris, tad tas ir noti-
kums, tā nav ikdiena. Vīru kori tāpat 
nedzimst nekur, ar vīru koriem drīzāk 
ir otrādi, – tiem ir tendence sarukt un 

izmirt. Tā kā šis ir brīnišķīgs notikums 
vispār latvju kora mūzikas dzīvē, un 
latvju es domāju visas pasaules kon-
tekstā...“*

Te ar lielu prieku piekrītu maestro, 
un melburnieši ir īpaši lepni, ka koris 
ir radies Melburnā.

Koris Veseris strādā nopietni; re-
gulāri tiekas uz mēģinājumiem divas 
reizes nedēļā. Pēc sava pirmā koncer-
ta gadu atpakaļ dziedātāji neatdusējās 
uz lauriem, tieši otrādi. Mēģinājumu 
grafiks kļuva vēl saspringtāks. Koris-
ti un tā vadītāji Sandra un Roberts 
Birzes pacēla kvalitātes latiņu augs-
tāk. Koris apguva jaunu repertuāru, 
piedalījās dažādos sarīkojumos gan 
Melburnas Latviešu namā, Latvie-
šu Ciemā un Sv. Krusta baznīcā, gan 
arī ar savām balsīm sniedza atbalstu 
gan Sidnejas Latviešu Vīru kora, gan 
DV Daugava koru sastāviem, kā arī 
piedalījās AL56. KD Kopkora koncer-
tā Melburnā pagājušā gada beigās un 
bija pamatkodols Uģa Prauliņa Pagā-
nu Gadagrāmatas pasaules pirmat-
skaņojumam jauktajam korim (Veseris 
un Daina) Kultūras dienās.

Te nevar nepieminēt arī izaicināju-
mu, ko pieņēma koris Veseris, nolem-
jot piedalīties Latviešu ārvalstu koru 
2017. gada koru skatēs. Šāda veida 
vērtēšana ārvalstu koriem notika pir-
mo reizi. Veseris latviešu ārzemju vīru 
koru skatē ieguva 1. pakāpi ar 42,80 
punktiem; Veseris bija vienīgais vīru 
koris, kas piedalījās šī gada latviešu 
ārvalstu vīru koru skatē. (Salīdzinā-
jumam, augstākā pakāpe vīru koriem 
Latvijā – 46,33 punkti bija Rīgas Teh-
niskās universitātes korim „Gaudea-
mus“. Diriģents Ivars Cinkuss.)

Tiktāl par vēsturi, bet šī gada 
28. oktobrī Latviešu nama Liela-
jā zālē šķiet brīvu vietu atrast nebija 

viegli; vairāk nekā 200 skatītāju bija 
atnākuši uz Vesera divu gadu jubile-
jas koncertu. Bija vairākas sejas, kas 
Namā sen nebija redzētas; prieks ka 
Veseris tās bija atvilinājis. Vai koris 
būs tāds pats kā pirms gada? Nebija 
tāds pats, bija – labāks!

Silta pavasara diena, saule caur 
logiem apgaismoja zāli un koristus, un 
gaismu pastiprināja vēl prožektori – 
dziedātāji bija uzmanības un gaismas 
lokā.

Un pirmais skaņdarbs – Sandras 
Birzes komponētais pirmatskaņojums 
Introit (diriģē Edgars Vegners) – 
svinīgs; klusi iesākoties, ar enerģiski 
kāpjošu skaņu, izskaņā – spēcīgs, him-
nisks. Apsveicu Sandru ar pirmatska-
ņojumu, kas lieliski noskaņoja publiku 
turpmākajam!

Jau pirmajā priekšnesumā un arī 
visā turpmākajā koncertā viesmāksli-
nieka Jāņa Laura čells piešķīra šim 
koncertam īpašu skanējumu, un bija 
neatņemama šī kora koncerta sastāv-
daļa. Viņš noteikti bija vairāk nekā 
instrumentālists, jo čells, manuprāt, 
bija kā viena no kora balsīm, smalk-
jūtīgi un dziļi izjusti piedaloties skaņ-
darba muzikālajā sarunā: jautājot, 
piekrītot, pārdomājot, stāstot, atbals-
tot. Vairākās dziesmās čella balsij bija 
izcils solo (Piem: Es gulu, gulu).

Koncerta programma bija veidota, 
izvēloties dziesmas ne tikai no vīru 
koru dziesmu klasikas, bet šoreiz vai-
rāk no mūsdienu komponistu darbiem, 
kā arī domājot par vīru koru dziesmu 
repertuāru nākamajiem Simtgades 
Dziesmu svētkiem Latvijā; apgūtas 
daudz jaunu dziesmu; tās ir sarežģī-
tas, muzikāli un ritmiski interesantas. 
Savu prasmi un spējas koris lieliski 

Vīru kora „Veseris“ pēc koncerta Melburnas Latviešu namā.
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demonstrēja ar a capella dziesmām; 
pavisam tās bija koncertā septiņas, un 
tieši tajās, manuprāt, pārliecinājāmies 
par koristu labu dikciju; teksts bija 
skaidri uztverams.

Visi trīs diriģenti bija lieliski, kat-
ram sava individualitāte, kopā veido-
jot lielisku komandu. Sandra Birze 
ar savu sievišķīgumu un ārkārtīgo 
muzikalitāti un smalkjūtību; Edgars 
Vegners – enerģisks, precīzs, manu-
prāt, dziedātājiem un arī instrumentā-
listiem viegli dziedāt, sekojot Edgara 
norādēm; Ivars Štubis ļoti akurāts, 
vadot kori caur interesantiem ritmiem, 
efektīgs plūstošais legato (Piem. dzies-
mā Aglona).

Nebija pārsteigums, cik vareni un 
pacilājoši izskanēja daudzbalsīgie, 
skaļie akordi, bet patīkami pārsteidza 
un īpaši atmiņā palikušas arī dziesmu 
klusajās vietās tik skanīgie un tīrie 
akordi.

Koris savā divu gadu jubilejas kon-
certā sniedza vērtējumam 19 dziesmas 
(pirms gada koncertā tika dziedātas 
16 dziesmas). Par repertuāra līmeni; 
manuprāt, sarežģītākas dziesmas, dau-
dzbalsīgas, a capella, ar solistiem, ar 
instrumentiem... tas ir liels Sandras 
Birzes nopelns. Viņa ar savu aizrau-
tību, ar ārkārtīgi lielo mīlestību uz 
mūziku – šoreiz tieši uz kora dzies-
mu – iekustināja un iedvesmoja uz 
dziesmu šos puišus un vīrus: 1. tenori 
(Andis Graudiņš, Kalvis Jaunalksnis, 
Daris Leitmanis, Valdis Vagars); 2. te-
nori (Aldis Elberts, Pauls Kasparsons, 
Mārtiņš Kvins, Ēriks Stepaņuks, Ivars 
Štubis, Dāvids Zemdegs); baritoni (Ro-
berts Birze, Viktors Brenners, Andrejs 
Daliņš, Pēteris Daliņš, Arnis Kalējs) 
un 2. basi (Kārlis Eimanis, Edmunds 
Eimanis, Tomas Kalējs, Edmunds Ro-
nis, Aleksandrs Šmits, Miķelis Stepa-
ņuks, Edgars Vegners, Dāvids Vējiņš).

Koncerta pirmajā daļā kora snie-
gumā dzirdējām 9 dziesmas: Introit 
(Sandra Birze), Lūgšana (Imants Kal-
ninš/Knuts Skujenieks), Dod, Dieviņi 
(Raimonds Tiguls/Nora Ikstena) – so-
lists Andrejs Daliņš, Aglona (Jānis 
Norvilis/A. Ancāns), Celies (Pēteris 
Barison/Jānis Gulbis/Jānis Bullis), 
Brīvība (Ēriks Ešenvalds/Andrejs 
Eglītis), Priedes (Valters Kaminskis/
Kārlis Skalbe), Mirdzi kā zvaigzne 

(Emīls Dārziņš/Kārlis Jēkabsons), 
Mūžu mūžos būs dziesma (Valters Ka-
minskis/Imants Ziedonis).

Koncerta otrā daļa iesākās ar 
fragmentu no rokoperas Lāčplēsis 
(Zigmars Liepiņš, Māra Zālīte, Edga-
ra Lindes pārlikums) – solisti Kalvis 
Jaunalksnis un Miķelis Stepaņuks; 
sekoja 5 dziesmas no Uģa Prauliņa no 
cikla Pagānu Gadagrāmata: Meitas 
gula ābolājē, Ganiņs biju, Es gulu, 
gulu – solo Annalīse Daliņa, Sau-
cējs sauca – solo Kārlis Eimanis. 
Programmu turpināja: Mīlestībā viļņo 
krūts (Juris Kulakovs/Eduards Vei-
denbaums) – veltījums maestro Ivaram 
Cinkusam; The Longest Time (Billy 
Joel) – solo Andis Graudiņš; Vindo 
(Jānis Šipkēvics, Reinis Sējāns); Sau-
le, pērkons, Daugava (Mārtiņš Brau-
ns/Rainis); Lec, saulīte! (Raimonds 
Tiguls/Rasa Bugavičute-Pēce).

Sandra Birze – muzikālā vadī-
tāja, diriģente, kormeistare, klavie-
res, apdares čellam, balss; Roberts 
Birze – kora vadītājs, stabule, dū-
das; Jānis Laurs – čells, balss; Ed-
gars Vegners – diriģents, stabule, 
balss; Ivars Štubis – diriģents, ģitā-
ra, akordeons, balss; Dāvids Zem-
degs – basģitāra, balss; Miķelis Ste-
paņuks – perkusijas, balss; Viktors 
Brenners – perkusijas, balss; Ingus 
Purēns – perkusijas. Jānis Kārkliņš 
un Kalvis Švolmanis – apgaismoša-
na.

Koncerta pēdējai dziesmai – Lec, 
saulīte! – izskanot (klavieres, čells, 
abas ģitāras, perkusijas, stabule, dū-
das...), Melburnas Latviešu nama Lielo 
zāli pāršalca aplausu vētra; sajūsminā-
tā publika izteica savu gandarījumu 
par nule dzirdēto koncertu, un, pro-
tams, tika vēl labvēlīgi iepriecināta ar 
piedevu dziesmu.

Par vīru kora Veseris izveidošanos 
un par tagad jau divu gada jubilejas 
koncertu vislielākā pateicība diviem 
bezgala enerģiskiem un mūziku un 
kora dziesmu mīlošiem cilvēkiem – 
Sandrai un Robertam Birzēm.

Pēc koncerta Sandra Birze Vese-
ra vārdā sirsnīgi pateicās visiem par 
piedalīšanos un lielo atbalstu!

Sirsnīgi paldies koncerta dalībnie-
kiem – viesmāksliniekam Jānim Lau-
ram; par Tavu izcilo čello spēli, kas 
ir devis sirdi un dvēseli šai koncerta 
programmai. Mīļiem draugiem, diri-
ģentiem Edgaram Vegneram, Ivaram 

Štubim, par brīnišķīgo sadarbību, ka 
esmu varējusi sadalīt lielo uzdevumu 
šī kora vadīšanā. Jūs vienmēr ar smai-
du un dziļu sajūsmu un iedvesmu vei-
ciet jūsu darbu!

Mīļiem draugiem, instrumentā-
listiem un solistiem, par jūsu skanīgo 
un iedvesmoto muzicēšanu un dziedā-
šanu! Jūs esiet rādījuši jūsu profesio-
nālismu gan mēģinājumos un vairākos 
koncerta sniegumos, un arvien turpi-
niet izsmalcināt jūsu talantus!

Mīļie draugi, koristi – sirsnīgs pal-
dies par jūsu neatlaidību un disciplīnu, 
ka jūs turpiniet divreiz nedēļā dziedāt 
ar visu sirdi, un turpināt kopīgi šo kori 
izveidot un uzturēt! Un protams, sirs-
nīgs paldies visām koristu ģimenēm, 
ka jūs ar pacietību un sirsnību atbal-
stiet šos brīnišķīgos vīrus!

Robi, sirsnīgs paldies Tev par ļoti 
veiksmīgo vadību, Tavu mīlestību un 
atbalstu visur un vienmēr! Mīļš, mīļš 
paldies jums visiem par jūsu atbalstu 
mums!

Sidnejas Latviešu vīru kora diri-
ģentes Daina Jaunbērziņas apsvei-
kums nolasīja Edmunds Ronis: „Mī-
ļie dziesmu draugi! Sūtu Jums visiem 
vissirsnīgākos sveicienus un laba 
vēlējumus savā un Sidnejas Latviešu 
vīru kora saimes vārdā Jūsu otrā pa-
stāvēšanas koncertā. Lai labi skan! Ir 
tiešām liels prieks redzēt, ka Jūsu uz-
ņēmība, sirdsdegsme un latvju dzies-
mas mīlestība nav samazinājusies un 
ka ar lielu entuziasmu un nopietnību 
Jūs turpināt savu iesākto dziesmas 
ceļu. Novēlu izturību, panākumus un 
Vesera spēku no kā smelties visu cēlu 
nākotnē, mūsu mīļiem kalējiņiem bā-
leliņiem! Sirsnībā un draudzībā!“

Anita Andersone pateicas Sand-
rai un Robertam Birzēm par lielo atde-
vi Vesera kora dibināšanā un attīstībā, 
un arī par plašāku Austrālijas latvie-
šu koru tradīciju uzturēšanu nākotnē. 
Anita apsveica divus gadus veco lo-
lojumu sakot, ka ja divus gadus vecs 
bērns ir tik talantīgs, lai padomā, kas 
no šī bērna izveidosies nākotnē!

Paldies visiem – dalībniekiem, rī-
kotājiem un apmeklētājiem! Uz tikša-
nos nākamajā Vesera koncertā!

Ilze Nāgela
Laikrakstam „Latvietis“

* Intervija ar Ivaru Cinkusu lasāma 
laikraksta „Latvietis“ Nr. 426; http://
www.laikraksts.com/raksti/6571

Vīru koris „Veseris“
Turpinājums no 8. lpp.

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10.

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $79.
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Labas dienas, labi 
ļaudis!

Nu ir kārta pastās-
tīt par manu paternālo 
vectēvu jeb, kā es viņu 
dēvēju, Bopapu –Pēteri 
Eduardu Siliņu.

Pēterupes – Skultes draudzes 
1872. g. sastādītā dzimušo un kristīto 
reģistrā ir ieraksts, ka Pēteris Eduards 
Siliņš, Pētera un Grietas dēls ir dzimis 
1872. g.10. maijā Pabažu muižas kal-
pu mājā. Par viņa tēvu es nekā nezinu, 
bet Grieta atnāca dēlam līdzi uz Car-
nikavu, un sava mūža pēdējās dienas 
sagaidīja Gundegās. Viņa esot biju-
si nešpetna vecene. Tas ir viss, ko es 
zinu par saviem saviem paternālajiem 
vecvecākiem. Nav daudz, bet vairāk 
kā nekas.

Mūsu dzimtā no tēva puses nav 
trūcis eksotisku raksturu un spilgtu 
personību. Salīdzinājumā – manas 
mātes līnija, gan ar dažiem izņēmu-
miem, izskatījās stipri pelēka, bet par 
maniem paternālajiem senčiem varēja 
sarakstīt grāmatu.

Cik Bopaps bija gājis skolā, es 
nezinu, bet viņa rokraksts neizskatī-
jās tik slikts. Nekad neesmu dzirdējis 
viņu runājam krieviski vai vāciski. 
Neesmu viņu arī nekad dzirdējis dzie-
dam. Carnikavas Labdarības biedrībai 
1880. gados ir bijis savs pūtēju koris. 
Arī Bopaps vēlākos gados esot pūtis 
altiņu. „Nu tā... šad tad piebasējis. 
Mazāk iznācis pūst, vairāk bijusi tā 
iedzeršana... Mūžīgi bijis jādod ins-
trumentus labošanā,“ tā zināja stāstīt 
radu gabals Laimis Kalniņš. Pēc pa-
matīga plosta veči visus instrumentus 
sasituši, un tas ir bijis orķestra muzi-
kālais gals.

Pirmā pasaules kara laikā, lai iz-
vairītos no iesaukšanas, viņš bija pie-
teicies Baltijas jūras tirdzniecības flotē 
un brauca par matrozi. Ja atmiņa neviļ, 
viņa kuģis bija arī torpedēts. Viņš ne-
mācēja peldēt, bet tas pie zvejniekiem 
nebija nekas neparasts. Bopaps bija 
atbraucis atvaļinājumā tieši tai laikā, 
kad vācieši pārrāva Rīgas fronti. Tā 
bija laimīga sakritība.

Elza Pūce atceras, ka tēvs nekad 
nav rājies un bijis skops vārdos. Es 

gan to nevaru sacīt. Viņš bija ātrs 
dusmās, kas tikpat ātri pārgāja. Vi-
ņam bija brīnišķīga humora sajūta, 
un viņa izteicieni, īstā brīdī izmesti, 
bija ļoti efektīvi. Man prātā palikuši 
pāris izteicieni. Ja kāds lietoja vārdu 
daudz, Bopaps mēdza sacīt: „Daudz 
ar vezumu ved.“ Vācu okupācijas lai-
kā, runājot par melnā tirgū pērkamām 
desām: „Vienā galā desa, otrā zviedz 
zirgs.“

Kad ieskatījās pudelē, viņš bija 
negants, praktisks jokdaris, no kā cie-
ta ne tikai viņa pudeles biedri, bet arī 
citi vecā Siliņa uzmanības lokā nokļu-
vušie, kā piemēram, Sarkanbārdis un 
Ābrams, kas ar dēlu bija beidzot iegā-
dājušies zirgu un ratus. Ļaušu tālāk 
stāstīt E. Pūcei: „„Mēnesdēlos“ bija 
izrīkotas kāzas. Iebrauca arī žīdi. Ka-
mēr viņi iekšā mielojās, Ābrama brū-
nais zirgs bija pārkrāsots par zebru. 
Gan tikai viena puse. (...) Kādā citā 
reizē izjūgts zirgs, ilksis izbāztas cauri 
laidara sētai un tad atkal iejūgts. Šos 
nedarbus parasti tēvs izdomājis.“

Un tad Tačugalā izspēlētais joks ar 
Kāpuru Pēteri, kur notika iedzeršanas! 
Kāpurs bija viens no pagasta saimnie-
kiem – bagāts, mazs un resns. Reiz 
viņš pie dzīru galda aizmidzis un nav 
bijis uzmodināms. Bopaps piezvanījis 
uz Kāpuriem un teicis, lai tūlīt brauc 
saimniekam pakaļ. Telefonu atbildējis 
puisis, kas nupat atgriezies mājās no 
mēslu vešanas. Labi. Tūlīt pārjūgs un 
brauks. Nē, nē brauc ar tiem pašiem 
ratiem! Runāts, darīts. Nabaga Kāpu-
ru noliek šķērsām pāri mēslu ratiem 
un piesaka puisim, ka jāiet līdzi kājām. 
Uz Kāpuriem jābrauc cauri Carnika-
vas centram!

Kādu citu reizi Kāpurs gribējis 
atpūsties no glāzītes cilāšanas un, lai 
draugi viņam netiktu klāt, ieslēdzies 
otrā stāvā telefona centrāles telpā. Bo-
paps iekāpis pa logu, uzsējis Kāpuram 
uz muguras krustu un pienaglojis pie 
grīdas. Kāpura koments: „Tas vecais 
Siliņš ir traks!“

Reiz abi, pārbraucot Gaujas dzelzs 
tiltam, nav sekojuši ceļam, bet tikai 
sukājuši Rīgas virzienā pa sliedēm 
uz priekšu. Dzeršanas brīži negadījās 
bieži, bet kad pienāca, tad ilga turpat 

nedēļu no vietas.
Bopapam bija brīnišķīgas rokas – 

viņš strādāja galdniecības darbus, pina 
murdus, auda tīklus, būvēja zvejas 
šķūņus un zvejas laivas. Viņš bija labs 
arī metāla darbos. Ārkārtīgi strādīgs 
cilvēks. Viņš bija Carnikavas Zvejas 
biedrības tača priekšnieks, kura pie-
nākums bija organizēt tača būvi un 
nojaukšanu.

Viņš bija reizē lauksaimnieks, 
zvejnieks un kaislīgs mednieks. Ziemā 
ne vienu reiz vien pie krāsns karājās 
pa stirnai vai zaķim. (Medījumam ir 
jānostāvas.) Siena laikā ēdiena karti 
papildināja meža pīles.

Vasarā mēs ar Bopapu reizi nedē-
ļā devāmies uz Dzirnezeru pārbaudīt 
zvejas kirvjus. Iebraucām ar motor-
laivu, kas līdzi vilka airu laivu. Mans 
darbs bija sēdēt pie airiem, kamēr Bo-
paps pārskatīja kurvjus. Ja jūs domā-
jat, ka piestrīķēt (braukt ar pakaļgalu 
pa priekšu) laivu pie kurvja ir viegli, 
pamēģiniet. Tas bija jāizdara divos gā-
jienos un prasīja iejūtīgu pilotāžu, bet 
tad visi zvejnieku bērni bija lietpratēji 
airēšanā. Vācu okupācijas laikā mēs 
abi nodarbojāmies ar nelegālu nēģu 
zveju.

Bopaps domāja, ka es būšu nāka-
mais Spāru saimnieks, un līdz ar to es 
baudīju zināmas privilēģijas. Tas va-
rētu būt bijis ap 1943. vai 1944. gadu 
rudzu pļaujas laiku. Pusdienas laiks. 
Bopaps pamāj man ar pirkstu, lai es 
ienāku pie viņa istabā; izņem no ku-
modes konjaka pudeli, pielej glāzī-
ti un izdzer, pielej otru un pasniedz 
man, pēc tam ielej sev vēl vienu un 
noliek pudeli atpakaļ. Nu ja tas nav 
puikam pagodinājums, tad, lūdzu, sa-
kiet, kā to lai nosauc? Lai Dievs dod 
visiem bērniem tādu Bopapu! Pro-
tams, mammai un papam tādas lietas 
nav jāzina.

Pēteris Eduards Siliņš mira 
1945. gada 10. oktobrī no audzēja nie-
rēs. Apglabāts Carnikavas kapsētā, 
viņš savu mūža miegu izguļ blakus 
Siliņ Annim.

Uldis Siliņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpinājums sekos

Šis un tas no manas dzīves (10)
Iepazīšanās
Astotais turpinājums. Sākums LL472, LL473, LL474, LL475, LL477, LL478, LL480, LL481, LL483.

jas Latviešu 56. Kultūras dienu vadība, 
lai ziņotu par pērn notikušajiem kultū-
ras svētkiem. (MLOA ir atbildīga par 
svētku vadības izraudzīšanu, reizē, kad 
Kultūras dienas paredzētas Melburnā, 
un pēc svētku norises sniegt kopsapul-
cei atskaiti.) Lāra Brennere, AL56.KD 

komitejas priekšsēde, sniedza pārskatu 
par programmu un finansēm, kas lieci-
nāja par košiem svētkiem ar daudzpu-
sīgu programmu, lielu ārzemju viesu 
skaitu, lielu apmeklētāju skaitu un prāvu 
atlikumu. Sapulce ar aplausiem apsveica 
Kultūras dienu vadību un darbiniekus.

Sapulces dienas kārtā bija vēl pare-
dzēta ne tikai gadskārtēja valdes pār-
vēlēšana, bet arī priekšsēdes pārvēlē-

šana, kura notiek ik pa trim gadiem. 
Sapulce apstiprināja Anitu Andersoni 
uz nākamajiem trim gadiem kā MLOA 
valdes priekšsēdi, un patreizējo valdi – 
Jāni Dēliņu, Jāni Kārkliņu, Dzintru 
Latišu un Ivaru Neiburgu, – kā val-
des locekļus uz nākamo gadu.

Anita Andersone
MLOA valdes vārdā

Laikrakstam „Latvietis“

MLOA kopsapulce
Turpinājums no 7. lpp.
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Mēs esam pieraduši, ka latviešu centros 
Ziemeļamerikā ir liela rosība, un tas šķiet 
tikai pareizi. Tomēr mazliet rodas pārstei-
gums, ka, ierodoties otrā pasaules malā – 
Austrālijā, tur notiek gluži tas pats, un pat 
varbūt vēl aizrautīgāk!

Man palaimējās viesoties pie Melburnas 
latviešiem 2. septembrī. Tas iekrita sestdienā, tāpēc pie-
dzīvoju lielo darbošanos pati uz savas ādas. Tā kā mana 
mājasmāte, Austrālijas latviešu elektroniskā un arī drukātā 
(uz papīra) laikraksta Latvietis palīgredaktore Ilze Nāgela 
bija izplānojusi dienu gandrīz pa minūtēm, tad Melburnas 
Latviešu namā nācās ierasties precīzi plkst. 11.15, lai vēl 
pirms sestdienas skolas sākuma tiktos ar Daugavas skolas 
pārzini Aldi Sveili.

Melburnas Latviešu nams atrodas netālu no pludmales, 
tas bija pirkts šajā vietā speciāli ar domu, ka jaunieši pēc 
mācībām varēs skriet uz jūrmalu nopeldēties. Jau ieejot 
namā, mūs savā varā sagrāba nepārtraukta kustība un dar-
bība. No virtuves puses, protams, nāca kārdinoša smarža 
un, pavisam nedomājot, kustējāmies izremontētās un at-
jaunotās kafejnīcas virzienā, kas, acīmredzot, bija sestdie-
nas notikumu centrs un tikšanās vieta, no kurienes skanēja 
ļaužu čalas. Tur arī satikām Aldi Sveili, kas mūs iepazīsti-
nāja ar skolas darbību un veikli izvadāja pa skolas telpām.

Interesants ir Latviešu nama un skolas izkārtojums. 
Kad tika nopirkts Latviešu nams, arī skola ieguva tur tel-
pas, bet, gadiem ritot tās kļuva par šaurām. Palaimējās, ka 
varēja nopirkt vēl blakus īpašumu, kas lieliski noder, lai 
iekārtotu klases. Tā visi kopējie sarīkojumi notiek Latviešu 
nama zālē un citās telpās, bet klases ir blakus ēkā. Arī sko-
las pagalms pašlaik tiek krāšņi uzlabots un iekārtots. Pa-
tiesībā viss Melburnas Latviešu nams tiek spodrināts, un, 
kā jau bieži esam saskārušies ar mūsu vecākās paaudzes 
vajadzībām, arī šajā namā ierīkots lifts, palīdzot nokļūt uz 
augšējiem nama stāviem.

Skolas gaitenī ir iespaidīga absolventu galerija, kur sa-
kārtotas fotogrāfijas no visiem izlaiduma gadiem. Tur arī 
var redzēt demogrāfiju, kā skolēnu skaits gājis uz leju, bet nu 
jau atkal tas pamazām aug. Pašlaik Daugavas skolu apmeklē 
39 audzēkņi, Melburnas Latviešu vidusskolu 14 audzēkņi 
(9., 10., un 11. klasēs) un MLV pieaugušo latviešu valodas 
klasēs ir 12 audzēkņi. Skolai ir jauka bērnu grāmatu biblio-
tēka, skolas bibliotēkas vadītāja Indra Ritere pastāstīja, ka 
piedalās Nacionālās bibliotēkas programmā Skolēnu žūrija. 
Latviešu skola saņem arī atbalstu no Austrālijas valdības.

Skolas telpas svētdienās izmanto lietuvieši, kuri paši 
savu skolas ēku bija pārdevuši, kad skolēnu skaits samazi-
nājās un šķita, ka vairs nepietiks mazo lietuviešu, lai pie-
pildītu skolu. Tomēr jauniebraucēji ir krietni sasparojušies, 
un lietuviešu saime atkal aizrautīgi atsākusi darbību. Arī 
latviešu pulkā daudz jauniebraucēju, un trimdinieku paau-
dze un viņu pēcnācēji priecājas, ka sestdienās skola atkal 
pildās bērniem, un arī skolotājiem nācis klāt papildinājums.

Man bija prieks nodot Melburnas latviešu skolēniem 
sveicienus no Toronto latviešiem un uzrunāt viņus zīmīgā 
datumā septembrī, kas mūsu bērniem ir skolas gada sākums.

Lai kur mēs tajā sestdienā gājām, ik pa laikam satikā-
mies ar Henriju Paceru, kas ir šī nama neoficiālais saim-
nieks, kas uztur visu kārtībā, pārzina, kur viss atrodas, pie 
kura visi griežas, ja gadās kādas problēmas. Viņš rūpējas 
par kārtību ne tikai namā un skolā, bet arī bērnu vasaras 
nometnē Tērvete.

Ļoti informatīva bija tikšanās ar Latvijas goda konsu-
lu Viktorijā Jāni Dēliņu un Kārli Kasparsonu, kas pilda 
vairākus pienākumus, būdams gan Latviešu nama valdes 
priekšsēdis, gan latviešu ev. lut. draudzes priekšnieks. Ie-
priecināja šeit valdošais optimistiskais noskaņojums, ka 
pēdējos gados sabiedriskā dzīve ir uzplaukusi. Daudzi, 

iebraucot no Latvijas, piesakās pie goda konsula, kurš vi-
ņiem izrāda namu un skolu, viņiem iepatīkas, kas te notiek, 
un viņi iesaistās sabiedriskajā dzīvē. Vairāki iestājušies 
Daugavas Vanagu organizācijā. Laba atsauksme bijusi arī 
Saeimas vēlēšanās.

Melburnas nama biedri ir 2200, tomēr aktīvi ir kādi 
800. Viktorijā kopumā ir ap 6000 latviešu. Draudzē ir 380 
aktīvi biedri. Pirms dažiem gadiem latviešu sabiedrība bi-
jusi zemākā punktā, bet tagad tā ir atguvusi otro elpu. Tam 
par iemeslu ir ne tikai jauniebraucēji, arī trimdinieku pēc-
nācēji ir kļuvuši atkal aktīvāki. Pirms pāris gadiem nodibi-
nāts vīru koris Veseris ar 40 dziedātājiem, dziedāšanu tur-
pina arī jauktais koris Daina. Abiem koriem ir gados jauni 
diriģenti. Gudra doma bija pirms dažiem gadiem ielūgt di-
riģentu Ivaru Cinkusu no Latvijas rīkot meistarklases. Tās 
bija ļoti populāras un atjaunoja kordziedāšanas prestižu.

Melburnā ir arī divas deju kopas – Ritenītis un Piektais 
ritenis. Aktīvi darbojas Daugavas vanagi, iesaista jaunus 
biedrus. Katru mēnesi tiek rīkotas pusdienas DV namā. Par 
Melburnas veco ļaužu Ciemu jau daudz bija dzirdēts ie-

Melburnas Latviešu namā kā bišu stropā
Kanādas redaktore viesojas Austrālijā
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Vita Gaiķe Melburnas Latviešu nama fuajē nodod skolē-
niem sveicienus no Toronto latviešiem.
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Melburnas Latviešu nama kafejnīca.
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No kreisās: Kārlis Kasparsons, Ilze Nāgela, Vita Gaiķe, 
Jānis Dēliņš.
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priekš, tomēr šoreiz pietrūka laika, lai to apciemotu.
Interesanti bija uzzināt par latviešu valodas klasēm pie-

augušajiem, kas pēdējā laikā kļuvušas ļoti iecienītas. Vik-
torijā vienu reizi nedēļā skan arī etniskais radio latviešu 
valodā; to var klausīties arī internetā.

Pēdējos piecus gadus Melburnā notiek Baltiešu festi-
vāls, kur piedalās visas tautas, kam robeža ar Baltijas jūru. 
To rīko rotācijas kārtībā. Nav nekāda jumta organizācija, 
kas to visu vadītu, bet ir ļoti laba sadarbība starp tautām.

Izstaigājām arī visas Nama telpas. Lai kur mēs ietu, 
visur manāma darbība, visur kas notiek. Lielajā zālē Dau-
gavas skolas bērni gatavojās teātra izrādei, kādā citā telpā 
vidusskolēni pulcējās savām mācībām, pašlaik strādājot 
pie pasaku sacerēšanas, un mēs varējām pārliecināties par 
jauniešu izdomu – noklausījāmies pasaku par mūsdienu 
jauniešiem, kas sacerēta, pieturoties pie latviskiem pasaku 
stāstīšanas elementiem. Vidusskolā mācības notiek ļoti ra-
došas, ar interesantiem projektiem.

Bibliotēkā tās bibliotekāre Māra Medeniece ar lepnu-
mu rādīja krājumus. Visa kartotēka ir digitalizēta; tā kā tā 
ir pieejama arī interesentiem no Latvijas. Ja kāds students 
grib pētīt Austrālijas latviešu vēsturi, tad var viņam pie-
gādāt materiālus. Arī grāmatu meklēšana pašā bibliotēkā 
ir digitalizēta. Katrai pavalstij ir savs Ziņotājs, visi lasāmi 
Melburnas bibliotēkā. Vairākās telpās bija sakrautas lielas 
grāmatu grēdas, kas tika šķirotas sūtīšanai uz Latvijas bib-
liotēkām.

Nama priekšnieks Kārlis Kasparsons īsumā iepazīsti-
nāja arī ar Nama vēsturi. Īpašums nopirkts 1955. gadā, bet 
jau drīz vien radās nepieciešamība pēc kādas lielākas zā-
les. Tā 1965. gadā tika piebūvēta zāle un citas telpas, pār-
svarā ar talcinieku spēkiem. Zāli tagad izīrē arī vietējām 
organizācijām, tā gūstot līdzekļus.

Sarunā ar Melburnas latviešu kredītkooperatīva 
(MLKK) ilggadējo priekšnieku (55 no kooperatīva 56 pa-
stāvēšanas gadiem) Edvīnu Misu uzzināju par kooperatīva 
situāciju, kas līdzīga arī mūsu kredītsabiedrībai – apjoms 
vairs nav bijis pietiekams šī laika kredītiestādēm, tāpēc bija 
nepieciešams apvienoties ar kādu. Apskatot citu kredītko-
operatīvu darbību, tika secināts, ka ukraiņu kooperatīvs 
darbojas uz līdzīgiem principiem, atbalstot arī sabiedrisko 
darbību. Latviešu kredītkooperatīvam bija 16 miljonu dolā-
ru pamatkapitāls, ukraiņiem – 150 miljoni dolāru.

Iemetām aci 
arī Latviešu nama 
pārbūvētajā vir-
tuvē, un tad, pro-
tams, netikām 
laisti prom bez 
sātīgām pusdie-
nām – pildītām 
pankūkām, de-
siņām un kāpos-
tiem. Pīrāgi tiek 
cepti katru sest-
dienas rītu svaigi, 
tie piepilda visu 
namu ar gardu 
smaržu.

Visas dienas 
laikā ik pēc brīža 
satikāmies un ie-

grimām sarunās ar daudziem dedzīgiem un darbīgiem lat-
viešiem, kas iepazīstināja ar sabiedrisko dzīvi Melburnā un 
interesējās par latviešu veikumu Toronto.

Melburnas latvieši lepojas ar savu baznīcu, tāpēc no-
teikti bija jāapskata arī tā. Un viņiem tiešām ir pamats ar to 
dižoties, baznīca stāv stalta un cēla jau gandrīz 50 gadus, 
pašu latviešu projektēta un celta. Ne velti mums tā atgādi-
nāja Sv. Jāņa baznīcu Toronto ar to pašu plašumu un noska-
ņu, izkārtojumu un koka apstrādi.

Draudzes priekšnieks Kārlis Krasparsons mūs ne tikai 
aizvizināja savā mašīnā līdz baznīcai, bet arī laipni izvadā-
ja pa visām telpām un izstāstīja vēsturi. Agros 70.tos gados 
Sv. Krusta baznīcu cēlis latviešu arhitekts Uldis Merits un 
iesvētījis arhibīskaps J. Lūsis. Ja Toronto Sv. Jāņa baznīcai 
ir interesanta altārgleznas vēsture, tad arī Melburnas lat-
viešu ev. lut. draudzes baznīcai ir savs altārgleznas stāsts. 
Šai baznīcai vispār nav altārglezna, bet ir stikla siena aiz 
altāra, un dievlūdzēju skats vēršas uz majestātiskiem ko-
kiem, saulei dievkalpojuma laikā mainot skatu un ēnām 
krītot dažādos leņķos. Šeit var izjust dabas un Dieva vare-
numu, apvienotu vienā veselumā, kā mēs, latvieši, to bieži 
vien arī uztveram. Akustika baznīcā ir brīnišķīga. Toties 
mazajiem bērniem ir iekārtota raudu istaba. Baznīcai ir 
arī sēžu telpa, plašas sabiedriskās telpas, kur notiek dažādi 
sarīkojumi, ieskaitot svinības pēc Valsts svētku dievkalpo-
jumiem, parasti – tieši 18. novembrī.

Melburna savā agrajā pavasarī mūs sagaidīja ar auks-
tām vēsmām, tomēr latviešu neiedomājami lielā sirsnība šo 
vēsuma sajūtu pilnīgi izdzēsa, ieskaujot mūs siltu domu un 
gaišu emociju mākonī.

Paldies melburniešiem par draudzību un vissirsnīgā-
kais paldies mūsu viesmīlīgajai namamātei Ilzei Nāgelai, 
kas mūs ne tikai iepazīstināja ar latviešu dzīvi Melburnā, 
bet izrādīja arī lielpilsētu.

Vita Gaiķe
Laikraksta „Latvija Amerikā“ galvenā redaktore

lika savas svecītes iepriekš atbrīvotās 
vietās, apzināti ne zem jaunatklātās 
plāksnes un pat neievēroja to. Ļaudis 
bija priecīgi aprunāties un fotogra-

fējās bez gala. Rīgas pils mūra režģi 
pildījās sveču gaismiņām. Nez cik tad 
lika svecīti, domājot par Brīvības cīnī-
tājiem. Iespaids bija, ka tikai telefona 
bildei.

Laiks kļuva pavisam nejauks, biju 
pārsalusi un citus notikumus krast-

malā vairs nevēroju. Vēl jau paliek 
26. novembris, tad tik tiešām vajag 
aizbraukt uz Rīgas brāļu kapiem.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Godinot Brīvības izcīnītājus
Turpinājums no 6. lpp.

Melburnas Latviešu namā...
Turpinājums no 11. lpp.

Māra Medeniece.
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No kreisās: Aldis Sveilis, Henrijs Pacers.
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Kārlis Kasparsons un Vita Gaiķe Svētā Krusta baznīcā.
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Rīgas vēstures un kuģniecības 
muzeja ekspozīcijā līdz 26. novem-
brim apskatāma leģendārā Latvijas 
valsts vēstures relikvija – Viļa Rī-
dzenieka lielformāta kolorētā fotog-
rāfija Latvijas valsts pasludināšana 
1918. gada 18. novembrī. Tā ir vie-
nīgā vizuālā liecība, kurā iemūžināts 
vēsturiskais mūsu valsts tapšanas 
brīdis – Latvijas Republikas prokla-
mēšanas pasākums tagadējā Latvijas 
Nacionālajā teātrī (toreizējā II Rīgas 
pilsētas teātrī).

Tikai reizi gadā – Latvijas valsts 
proklamēšanas svētku periodā, unikā-
lā fotogrāfija, kas kļuvusi par Latvijas 
valsts neatkarības pasludināšanas sim-
bolu, tiek eksponēta apskatei, sniedzot 
iespēju to apskatīt ikvienam interesen-
tam. Ikdienā Latvijas valsts dibināša-
nas relikvija tiek rūpīgi glabāta muzeja 
krājumā speciālā saudzēšanas režīmā. 
Lielformāta fotogrāfija un arī tās foto-
negatīvs uz stikla plates tiek glabāts 
Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja 
krājumā. No fotogrāfijas, pāri notiku-
miem un laikiem, uz mums raugās cil-
vēki, kas izloloja un izveidoja Latvijas 
valsti.

Aizgājušais laiks ir paturējis 
noslēpumā, kādēļ Vilis Rīdzenieks 
(1884.–1962.) bija vienīgais fotogrāfs, 
kas piedalījās Latvijas valsts pašno-
teikšanās pasludināšanas pasākumā 

Rīgas pilsētas II 
teātrī, tagadējā 
Latvijas Nacionā-
lajā teātrī, kā arī 
to, kādu apstāk-
ļu sakritības dēļ 
pasākumā tika 
veikta tikai vie-
na fotofiksācija, 
tādējādi radot šo 
vienīgo vizuālo 
liecību.

L e ģ e n d ā r o 
lielformāta ko-
lorēto fotoattēlu 
(119x158 cm) Vilis 
Rīdzenieks izga-
tavoja 1920. gadu 
sākumā. Meistars 
ar kolorētas retu-
šas palīdzību iz-
cēla galvenās per-
sonas un Latvijas 
sarkanbaltsarkano karogu, tā panāk-
dams melnbaltā uzņēmuma izteiks-
mību. Fotogrāfija vairākus gadus ir 
greznojusi fotomeistara darbnīcas 
KLIO skatlogu Vaļņu ielā. Okupāci-
jas periodā to, aizlīmētu ar papīru, 
slēpa Viļa Rīdzenieka ģimene. Un 
tikai pēc 49 gadiem, 1989. gadā, lat-
viešu tautas trešās atmodas laikā, fo-
togrāfija atkal ieraudzīja dienas gais-
mu izstādē Latvijas Laiks. Turpmāko 
notikumu rezultātā fotogrāfa atraitne 
Olga Rīdzeniece unikālo fotogrāfiju 
un tās negatīvu uzticēja Rīgas vēstu-
res un kuģniecības muzejam.

Latvijas valsts svētku periodā mu-
zejs piedāvā tematiskas ekskursijas 
Latvijas valsts sākotne (iepriekš pie-

sakoties muzeja Komunikācijas darba 
nodaļā, tālr. 67356676).

Rīgas vēstures un kuģniecī-
bas muzeja Darba laiks Latvijas 
valsts svētku periodā: 11. novem-
bris – plkst.11.00 – 17.00; 12. no-
vembris – plkst.11.00 – 17.00; 13., 
14. novembris – slēgts; 15. novem-
bris – plkst.11.00 – 17.00; 16. no-
vembris – plkst.11.00 – 17.00; 
17. novembris – plkst.11.00 – 16.00; 
18. novembris – plkst.11.00 – 16.00; 
19. novembris – plkst.11.00 – 17.00 – 
Ģimenes dienas programma.

Ingrīda Lukašēviča
Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

„Latvijas valsts pasludināšana 1918. g. 18. nov.“
Eksponēta unikālā Latvijas valsts dibināšanas relikvija – Viļa Rīdzenieka lielformāta fotogrāfija

Viļa Rīdzenieka lielformāta kolorētā fotogrāfija „Latvijas 
valsts pasludināšana 1918. gada 18. novembrī“.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
19. novembris
Elizabete, Betija, Liza, Līze
1926. ALT režisors, aktieris Gunārs 
Klauss.
1942. sākas ziemas ofensīvs – Sarka-
narmija iet uzbrukumā pie Staļingra-
das.
1942. dziedātājs Ojārs Grīnbergs.
1953. SLT aktrise, sabiedriskā darbi-
niece Austrālijā Linda Ozere.

20. novembris
Anda, Andīna
Mirušo piemiņas diena (2017.)
1904. tautsaimnieks, vēsturnieks Ed-
gars Dunsdorfs.
1917. Ukrainas Centrālā Rada pasludi-
nāja Ukrainas Tautas Republikas dibi-
nāšanu.

21. novembris
Zeltīte, Andis
Starptautiskā televīzijas diena
2002. NATO samita laikā Bulgārija, 
Igaunija, Latvija, Lietuva, Rumānija, 
Slovākija un Slovēnija tika uzaicinātas 
pievienoties NATO blokam.

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

23. novembris
Zigrīda, Zigfrīda, Zigfrīds
1752. Krievijas senāts noraida 
D. Šteinhauera lūgumu uzņemt viņu 
par Rīgas namnieku.

24. novembris
Velta, Velda
1876. ASV arhitekts, Austrālijas gal-
vaspilsētas Kanberas projektētājs Vo-
lters Bērlijs Grifins (Walter Burley 
Griffin).
1887. katoļu garīdznieks, garīgās lite-
ratūras autors Staņislavs Vaikuļs.
1952. politiķis un lauksaimnieks, 
LR zemkopības ministrs (2009.g. 
12.marts – 2011.g. 25.okt., kopš 2014.g. 
22.janv.) Jānis Dūklavs.

25. novembris
Katrīna, Katrīne, Kadrija, Kate, Trīne
Katrīnas diena
1887. rakstnieks Edgars Ardenss (īsta-
jā vārdā Eduards Gulbis).
1917. literatūrzinātniece Milda Kalve.
1982. politiķis Raivis Dzintars.  ■
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Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā
Svētku koncerti notiks visos Latvijas novados

Par godu Latvijas proklamēšanas 
gadadienai Valsts prezidenta kanceleja 
sadarbībā ar VSIA Latvijas Koncerti 
2017. gada 18. novembrī rīkos ikgadē-
jos Valsts svētku koncertus visos Lat-
vijas novados. Šogad koncerti izskanēs 
Dobelē, Mazsalacā, Saldū, Līvānos un 
Rīgā, kur koncerts notiks Latvijas Na-
cionālajā teātrī un tiks translēts LTV1 
plkst. 17.30. Novadu koncertu norises 
vietās tiešraidē notiks Valsts preziden-
ta uzrunas pārraidīšana.

Latvijas Republikas 99. gadadie-
nai veltītajos svētku koncertos pēc 
Valsts prezidenta ierosinājuma – izcelt 
Latvijas jaunos talantus – uzstāsies 
jaunie, talantīgie Latvijas mūziķi.

Valsts svētku koncertā Rīgā 
18. novembrī Latvijas Nacionālajā te-
ātrī skanēs daļa no koncertuzveduma 
Kurzemes gredzens, kurā savu Pūt, 
vējiņi izdziedās un izspēlēs Ansis Jan-
sons – kokle; Oskars Patjanko – balss; 
tradicionālās dziedāšanas grupa Sau-
cējas; etnogrāfiskais ansamblis Suitu 
sievas; dūdu un bungu grupa Auļi; 
Vestards Šimkus, klavieres; Latvijas 
Radio koris; Valsts akadēmiskais koris 
Latvija; Liepājas Simfoniskais orķes-
tris. Koncerta mākslinieciskais vadī-

tājs un diriģents Māris Sirmais. Reži-
sors un scenogrāfs Reinis Suhanovs.

Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras 
namā orķestris Sinfonietta Rīga diri-
ģenta Kaspara Ādamsona vadībā pie-
dāvās koncerta programmu ar latviešu 
komponistu Ringolda Ores, Jāzepa 
Mediņa, un Georga Pelēča skaņdar-
biem. Jūrmalas mūzikas vidusskolas 
10. vijoles klases audzēkne Jevgenija 
Otroško atskaņos Žila Masnē Medi-
tāciju, bet Latvijas Nacionālās operas 
soliste Marlēna Keine izpildīs Iman-
ta Kalniņa, Pētera Plakida un Ērika 
Ešenvalda skaņdarbus.

Līvānu novada Kultūras centrā 
Latvijas Nacionālais simfoniskais or-
ķestris diriģenta Gunta Kuzmas va-
dībā saspēlēsies ar jauno vijolnieku 
Daniilu Bulajevu Pētera Butāna skaņ-
darbā Brīvdienu mūzika. Emīla Dārzi-
ņa mūzikas skolas 7. klarnetes klases 
audzēkne Anna Marija Kubecka at-
skaņos Andra Vecumnieka skaņdarbu 
Sentimentāla stilizācija. Kārļa Lāča 
Rhythm drive skanēs Rīgas Saksofo-
nu kvarteta un orķestra izpildījumā. 
Koncerta programmā iekļauti arī Valta 
Pūces un Ērika Ešenvalda skaņdarbi, 
kā arī Emīla Dārziņa Melanholiskais 

valsis.
Dobeles sporta centra zālē vieso-

sies Latvijas Radio bigbends kopā ar 
solistiem – Riga Jazz Stage 2015 lau-
reātu Daumantu Kalniņu un Riga Jazz 
Stage 2016 laureāti Līvu Dumpi. Jau-
nās vokālistes Līvas Dumpes izpildīju-
mā skanēs Raimonda Paula dziesmas 
no programmas Jaunās latviešu džeza 
dziesmas. Kopā ar Daumantu Kalniņu 
Latvijas Radio bigbends sniegs ieska-
tu projektā Es mīlu dzīvu skaisto, kurā 
ir iekļautas Ulda Stabulnieka vēlīnās 
daiļrades kompozīcijas.

Mazsalacas novada Kultūras cen-
trā viesosies Rīgas Doma zēnu koris 
diriģenta Mārtiņa Klišāna vadībā. 
Kopā ar pianisti Elīnu Bērtiņu koris 
un kora solisti atskaņos Raimonda 
Paula, Jāņa Lūsēna un Valta Pūces 
skaņdarbus. Svētku koncertā piedalī-
sies arī Oskars Petrauskis, saksofons 
un Raimonds Petrauskis, klavieres. 
Brāļu Petrausku izpildījumā skanēs 
latviešu tautas dziesmu apdares, Zig-
mara Liepiņa un Raimonda Petrauska 
skaņdarbi.

Rinta Bružēvica
VSIA „Latvijas Koncertu“ 

sabiedrisko attiecību vadītāja

Latvijas Republikas proklamēšanas 
99. gadadienai veltītie pasākumi Rīgā
18. novembrī

9.00 Rīgas Domā Ekumeniskais 
dievkalpojums

10.30 Pie Brīvības pieminekļa Zie-
du nolikšanas ceremonija

11.00 – 19.00 Latvijas Nacionā-
lajā vēstures muzejā * Ekspozīcijas 
daļas “Latvijas Republika 1918-1940” 
apskate, ekskursijas gida vadībā plkst. 
11.00, 15.00 un 17.00; 11.00, 15.00 un 
17.00 pasākums ģimenēm ar bērniem 
“Mana Latvija”; 13.00 Lekcija “Ceļš 
uz Latvijas valsti”. Rīko Latvijas Na-
cionālais vēstures muzejs

13.30 11. novembra krastmalā Na-
cionālo bruņoto spēku un Iekšlietu 
ministrijas vienību militārā parāde

14.00 Rīgas Stradiņa universitātes 
aulā Koncerts “Spēka dziesmas Lat-
vijai”* Rēzija Kalniņa, Olga Dreģe, 
Lilita Ozoliņa, Ieva Akuratere, Aija 
Andrejeva, Alex un Atis Ieviņš, ins-
trumentālā grupa Jāņa Miltiņa vadībā. 
Rīko SIA „Art management group“

14.00 Rīgas Kultūras un atpū-
tas centrā “Imanta” Koncerts “Par 
mums pašiem”** Marija Bērziņa, Ai-
nārs Ančevskis, Ieva Kerēvica un Jā-
nis Aišpurs, muzikālā apvienība “Vin-
tāža”. Rīko RPKIA Rīgas Kultūras un 

atpūtas centrs “Imanta”. Bezmaksas 
ielūgumi uz šo koncertu izdalīti! Pa-
teicamies par sapratni.

15.00 VEF Kultūras pilī Koncerts 
“Latvija – tava un mana”  Latvijas 
Nacionālās operas orķestris, solisti: 
Ilona Bagele, Jānis Apeinis, Sonora 
Vaice, Raimonds Bramanis, Daumants 
Kalniņš un Intars Busulis. Māksli-
nieciskais vadītājs un diriģents Nor-
munds Vaicis, režisore Ināra Slucka, 
scenogrāfs Aigars Ozoliņš. Bezmak-
sas ielūgumi no 8. novembra Rīgas 
Kongresu nama vestibilā. Rīko VEF 
Kultūras pils. Bezmaksas ielūgumi 
uz šo koncertu izdalīti! Pateicamies 
par sapratni. Renovētās Kultūras pils 
atklāšanas programma ŠEIT: https://
www.facebook.com/vefkulturaspils/

16.00 Rīgas Kultūras un tautas 
mākslas centrā “Mazā ģilde” Kon-
certs “Dod, dieviņi, labu prātu”**  
Ieva Parša (balss), Raimonds Tiguls 
(klavieres, hangs), Staņislavs Judins 
(kontrabass), Māris Jēkabsons (dūdas), 
jauniešu koris “Balsis” (māksliniecis-
kais vadītājs Ints Teterovskis, diriģen-
te Elīna Čipāne). Rīko Rīgas Kultūras 
un tautas mākslas centrs “Mazā ģilde”. 
Bezmaksas ielūgumi uz šo koncertu 
izdalīti! Pateicamies par sapratni.

16.00 Latvijas Universitātes Lie-
lajā aulā. Latvijas vīru koru dižkon-
certs**  Latvijas vīru kori, Arvīds 
Klišāns, Māris Evelons, Gatis Evelons, 
Kārlis Rērihs (mežragu kvartets), Sond-
ra Lejmalniece (flauta), Inita Āboliņa 
(akordeons), Vairis Nartišs (trombons), 
Ernests Mediņš (sitamie instrumenti), 
Līga Ančevska (kokle), Agnese Malna-
ča (soprāna solo).Koncertmeistari: Ilze 
Ozoliņa (klavieres) un Tālivaldis Deks-
nis (ērģeles).Mākslinieciskais vadītājs un 
galvenais diriģents – Latvijas Lielās mū-
zikas balvas laureāts, profesors Edgars 
Račevskis. Koncertu vada Dita Kalni-
ņa. Bezmaksas ielūgumi uz šo koncertu 
izdalīti! Pateicamies par sapratni.

16.00 Rīgas Latviešu biedrības Lie-
lajā zālē Koncerts “Tev mūžam dzī-
vot, Latvija!”*  Jāzepa Mediņa Rīgas 
Mūzikas vidusskolas simfoniskais or-
ķestris diriģenta Pētera Plūmes vadībā, 
jauktais koris diriģentu Jāņa Baltiņa un 
Ulda Kokara vadībā, jaunie pianisti un 
vokālisti. RLB priekšsēdētāja Gunta 
Gailīša un Mūzikas komisijas priekšsē-
dētāja muzikologa Arvīda Bomika ie-
vadvārdi  Rīko Rīgas Latviešu biedrība

17.00 Kultūras pils “Ziemeļblāzma” 
 

Turpinājums 15. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien, 18. nov., plkst. 8.30 18. no-
vembra karoga uzvilkšana DV namā.
Sestdien, 18. nov., Tālavā – Diena 
Latvijai. Svētki visiem latviešiem. 
Plkst.9.00-10.00 Karogu uzvilkšana 
Tālavas pagalmā. Plkst.10.30-12.30 
Svētku akts Tālavas lielajā zālē un bēr-
nu aktivitātes Tālavas pagalmā. Svēt-
ku runātājs Valdis Zatlers. Plkst.12.30 
Pēcpusdiena ar adelaidiešu mīļāko lat-
viešu mūziku un dejām Tālavas lielajā 
zālē – ieeja brīva.
Sestdien, 18. nov., Tālavā – Diena Lat-
vijai! Svētki visiem latviešiem, ģime-
nēm un jauniešiem. plkst. 9.00 – 10.00 
Tālavas pagalmā – Latvijas un Austrā-
lijas karogu uzvilkšana: dzīvā mūzika 
orķestra izpildījumā; Svētbrīdis; Svēt-
ku runātājs bijušais Latvijas Repub-
likas prezidents (2007 – 2011) Valdis 
Zatlers; Kopbilde; plkst. 10.30 – 12.30 
Svētku akts Tālavas Lielajā zālē; bēr-
nu aktivitātes Tālavas pagalmā. Svēt-
ku runātājs Valdis Zatlers; Koncerts 
Tālavas Lielajā zālē; Latvijas valsts 
dzimšanas dienas tortes gatavošana; 
mūzika Četru Kaķēnu izpildījumā; 
kafija, kūkas, uzkodas un dzērieni būs 
nopērkami; plkst. 12.30 – Pēcpusdiena 
ar adelaidiešu mīļāko latviešu mūziku 
un dejām Tālavas Lielajā zālē – ieeja 
brīva.
Trešdien, 22. nov., plkst. 10.30 iz-
brauksim no ALB nama uz pusdienām 
Birkenhead Hotel, Birkenhead. Pus-
dienu cena, sākot ar $15. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 20.nov.
Sestdien, 25. nov., plkst. 11.00 ALB 

namā LAIMAS Pavārmākas kurss – 
cepsim piparkūkas. Mīkla un izejvie-
las dekorējumiem būs sagādātas, bet 
mīklas rullis gan pašiem jāņem līdzi. 
Ieejas maksa $5.
Svētdien, 26. nov., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novuss.
Piektdien, 1. dec., plkst. 17.00 Laimī-
gā stunda Tālavas dārzā/kafējnīcā.
Sestdien, 2. dec., plkst. 12.00 Dauga-
vas Vanagu namā Ziemassvētku tir-
dziņš. Lūdzam iepriekš pieteikties uz 
pusdienu auksto plati. Pārdošanā būs 
piparkūkas, rupjmaize, pīrāgi, citi mā-
jās cepti gardumi un loterija. Laimes-
ti piemēroti Ziemassvētku dāvanām. 
Mūzika latviskā gaumē, no bāra plaša 
dzērienu izvēle.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 19. nov., plkst. 11.00 Valsts 
svētku dievkalpojums.
Svētdien, 3. dec., plkst. 11.00 1. Adven-
tes svētdiena; dievkalpojums ar die-
vgaldu. Pēc dievkalpojuma baznīcas 
zālē Draudzes dāmu komitejas rīkotā 
Adventes pēcpusdiena. Laipni aicinām 
visus kopā ar mums pavadīt jauku pēc-
pusdienu ar dziesmām un priekšnesu-
miem. Lūdzam ņemt līdz nelielu dāva-
niņu. Visi laipni aicināti un mīļi gaidīti.

Brisbanē
Sestdien, 18. nov., plkst. 12.00 Latvie-
šu namā RUMMY & ZOLĪTES pēc-
pusdiena. Piedalīšanās $10.
Svētdien, 19. nov., plkst. 14.00 Latvie-
šu namā Dejosim, dancosim! Visi laipni 
lūgti mācīties latviešu dejas; līdzi ņemt 

enerģiju, izturību un ērtas kurpes!
Svētdien, 19. nov., plkst. 14.00 Saules 
Zaķa pulciņš; bērni varēs piedalīties 
arī dancošanā! Ja jums interesē satikt 
citus un dalīties zināšanās par latviešu 
valodu, tradīcijām, ēdienu, dziesmām, 
dejām un rotaļām, gaidīsim jūs Saules 
zaķa pulciņā. Nodarbības notiks divās 
valodās bērniem (no 1-91!). Paziņosim 
ar epastu, ja būs kādas izmaiņas tik-
šanās datumos. Tuvāku informāciju 
sniedz Marta Eiduka (0451 435 015) 
epasts: marta.eiduka@gmail.com
Sestdien, 25. nov., plkst. 13.00 Brisba-
nes Latviešu namā Piparkūku cepša-
na. Lūdzu, nāciet iemācīties vai atsvai-
dzināt piparkūku cepšanas mākslu! 
Būs arī tēja ar latviešu gardumiem, un 
dalībnieki varēs ņemt mājās izceptos 
gardumus. Dalības maksa $20, bēr-
niem $10, bērniem zem 5 bez maksas. 
Tēja citiem $5. Lūdzu pieteikties līdz 
18. nov., zvanot Karen McDougall: 
0419 689 175; epasts: brisbanelatvian-
community@gmail.com
Svētdien, 3. dec., plkst. 14.30 Latvie-
šu namā Saules Zaķa pulciņš. Tuvā-
ku informāciju sniedz Marta Eiduka 
(0451 435 015) epasts: marta.eiduka@
gmail.com.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Svētdien, 19. nov., plkst. 11.00 Nāca-
retes baznīcā DRAUDZES 30 GADU 
JUBILEJAS dievkalpojums ar diev-
galdu prāvesta Jāņa Priedkalna vadī-
bā. Pēc tam jubilejas svinēšana blakus 
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Lielajā zālē Koncerts “Mēs visi esam 
ceļš”** Uldis Marhilēvičs, solisti: An-
tra Stafecka, Miks Dukurs, Ivo Fomins 
un Dzintars Beitāns (vijole), jauktais 
koris “Norise”, instrumentālā grupa. 
Bezmaksas ielūgumi uz šo koncertu iz-
dalīti! Pateicamies par sapratni. Rīko 
RPKIA Kultūras pils “Ziemeļblāzma”

17.00 Latvijas Kara muzejā Kon-
certs „Ak, Latvija, kur Tavi dēli“*  
Piedalās Folkloras un seno cīņu kopa 
„Vilkači“

18.00 Rīgas Kultūras centrā “Iļģu-
ciems”  Koncerts “Latvijai azotē”* 
Muzicē koklētāja Laima Jansone Rīko 
Rīgas Kultūras centrs “Iļģuciems”.

19.30 Laukumā pie Brīvības pie-
minekļa Latvijas Republikas prok-
lamēšanas 99. gadadienai veltīts 
svinīgais pasākums. Piedalās aktieri 
Maija Doveika, Ieva Puķe, Agnese 
Cīrule, Juris Lisners, Uldis Anže, 
Gundars Grasbergs, Raimonds Celms, 
komponists Mārtiņš Brauns, Rīgas 
kamerkoris “Ave Sol”, diriģents And-
ris Veismanis. Scenārija autors Orests 

Silabriedis, režisors Pēteris Kri-
lovs.  20.00 Latvijas Valsts preziden-
ta Raimonda Vējoņa svētku uzruna; 
20.10 Gaismas festivāla “Staro Rīga 
2017” objekta “99” atklāšana. Rīko 
RPKIA koncertorganizācija „Ave Sol”

21.00 11. novembra krastmalā 
Dziedāsim kopā Latvijas valsts him-
nu “Dievs, svētī Latviju!” Svētku 
uguņošana

No 17. līdz 20. novembrim katru die-
nu no 17.00 līdz 23.00 Gaismas festivāls 
“Staro Rīga 2017”  www.staroriga.lv

19. novembrī
16.00 KTMC „Ritums“ filiālē, Ieri-

ķu ielā 43A Koncerts “Dziesma Lat-
vijai”*  Latvijas Zinātņu akadēmijas 
jauktais koris „Gaismaspils“, Ainažu 
kultūras nama jauktais koris „Krasts“, 
Dobeles pilsētas kultūras nama sievie-
šu koris „Vizma“, Latvijas Universitātes 
vīru koris „Dziedonis“, Rīgas Kultūras 
centra „Iļģuciems“ kamerkoris „Muk-
lājs“, Kultūras un tautas mākslas centra 
„Ritums“ kamerkoris „Vidus“, Biedrības 
„Domino 2011“ jauktais koris „Domino“

19.00 VEF Kultūras pilī Koncerts 
“Es gribu Tavu foto!” Latvijas valsts 

simtgadei veltītā festivāla “Trīs zvaig-
znes” ietvaros. Orķestris “Rīga”, vokā-
lā grupa “Framest”, solisti un aktieri: 
Dita Lūriņa- Egliena, Ilona Bagele, 
Daumants Kalniņš, Mārtiņš Brūveris 
un Egils Melbārdis. Diriģents Valdis 
Butāns. Ieeja ar bezmaksas ielūgu-
miem. Rīko orķestris “Rīga”.

20. novembrī
16.00 Kultūras pilī “Ziemeļblāz-

ma”   Koncerts “Ar Latviju sirdī”* 
Piedalās “Slāvu vārds un mūzika” 
tautas instrumentu ansamblis “Lira”, 
krievu kultūras biedrības “Harmo-
nika” tautas instrumentu orķestris 
“Slavjaņe” un vīru vokālais ansamb-
lis “Harmonika”, Pasaules kultūras 
biedrības sieviešu vokālais ansamblis 
“Dušečka”, Bērnu un jauniešu deju 
aģentūras “Zadorinka” deju ansamblis 
“Zadorinka”, dziedātāja Leila Alijeva

* Ieeja bez maksas
** Ieeja ar bezmaksas ielūgumiem, 
kas no 8. novembra darbdienās saņe-
mami pasākumu norises vietās
18. novembrī braukšana sabiedriskajā 
transportā ir Rīgā bez maksas!

LR 99 veltītie pasākumi Rīgā
Turpinājums no 14. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2017. gada 18. novembrī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 14. novembrī.
€1 = 1,53610 AUD
€1 = 0,89585 GBP

€1 = 1,70920 NZD
€1 = 1,17450 USD

zālē.

Kanberā
Svētdien, 26. nov., plkst. 16.00 Latvi-
jas Valsts proklamēšanas atceres akts 
Immanuel baznīcas zālē, 37 Burnie St, 
Lyons. Svētku runu Latvija un latvie-
ši mūsdienu pasaulē teiks kādreizē-
jais Latvijas Valsts prezidents Valdis 
Zatlers. Aktā piedalīsies arī Zatlera 
kundze un LAAJ priekšsēde, PBLA 
vicepriekšsēde un Amerikas Latviešu 
biedrības izvirzītā kandidāte PBLA 
priekšsēdes amatam, Kristīne Saulīte 
un Pēteris Saulītis no Melburnas, kā 
arī citi viesi. Ieeja pret labprātīgiem 
ziedojumiem.
Pirmdien, 27. nov., plkst. 12.15 Com-
monwealth Club, 25 Forster Cres, 
Yarralumla telpās, Rotary Club of 
Canberra un Rotary Club of Canber-
ra Burley Griffin ietvaros, Kanberas 
Latviešu biedrība (KLB) rīko pusdie-
nas, kur Latvijas Valsts kādreizējais 
prezidents Valda Zatlers kā galvenais 
runātājs sniegs 20 minūšu runu anglis-
ki par tematu Polarisation of the Glo-
be – Eastern Europe’s perceptions and 
prospects. Ir paredzētas 10 minūtes 
jautājumiem un atbildēm. Visi laipni 
lūgti! Iepriekš pieteikšanās līdz 20.11. 
pie Jura Jakovica, juris.66@gmail.com 
vai telefoniski, vai ar īsziņu uz 0499 
072 696, vai zvanot 02 6258 6189. 
Maksa $32 par personu. Reģistrējaties 
un maksājiet pie ieejas kā Jura Jakovi-
ca viesi. Maksāšana tikai naudā (cash). 
Commonwealth Club pieprasījums: 
vīriešiem – jacket and tie, sievietēm 
smart casual. Mobilos telefonus kluba 
telpās lietot aizliegts. Īsu brīdi tiks kār-
totas arī Rotary Club lietas. Pasākums 
beidzās plkst.13.30. Ja telpas nespēs 
visus uzņemt, daži pieteikumi būs jā-
atsaka, lūgums laicīgi pieteikties. Uz 
pusdienām ir aicināti arī igauņu, lie-
tuviešu un Commonwealth Club viesi.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 19. nov., plkst. 13.00 Latvi-
jas Valsts svētku atceres dievkalpojums 
Sv. Pētera baznīcā, Reid. Kalpos mācī-
tājs Dainis Markovskis no Melburnas 
draudzes. Mācītājs pārnakšņos pie In-
tas un Imanta Skrīveriem. Ja kādam ir 
vēlēšanās tikties ar mācītāju personīgi, 
lūdzam sazināties ar draudzes priekš-
nieku (6248 0582) līdz 15. novembrim.

Melburnā
Sestdien, 18. nov., plkst. 8.30 karoga 
uzvilkšanas ceremonija Latviešu cie-
mā. Sekos svētbrīdis, uzrunas un dek-
lamācijas.
Svētdien, 19. nov., plkst. 14.00 Latvi-
jas Valsts svētku akts Latviešu namā 
ar bijušā Latvijas Valsts prezidenta 
Valda Zatlera līdzdalību.
Piektdien, 24. nov., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 25. nov., plkst. 10.00 MLV 

gada noslēguma akts Latviešu namā
Sestdien, 2. dec., plkst. 11.30 Dau-
gavas skolas izlaiduma akts Latviešu 
namā.
Sestdien, 2. dec., plkst. 15.30 Gaidu un 
skautu svecīšu vakars Latviešu namā.
Sestdien, 2. dec., DVMN Svētku pus-
dienas. Lūdzu pieteikties pie Guntas 
Vagares.
Svētdien, 3. dec., plkst. 14.00 ALT 
viencēliena Cepure un Intelliģentas 
meičas izrādes Latviešu namā. Ieeja: 
$20/$15; latviešu skolas audzēkņiem 
ieeja brīva.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Sestdien, 18. nov., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā. Latvi-
jas Republikas Proklamēšanas diena.
Svētdien, 26. nov., plkst. 10.00 Ka-
pusvētki Foknera kapos. Svētbrīži 3 
kapsētās. Plkst. 10.00 – Sv. Krusta. 
Plkst. 11.00 – māc. Buģa. Plkst. 11.30 
– māc. Kociņa.
Svētdien, 3. dec., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.

Pertā
Sestdien, 18. nov., Latvijas Valsts 
svētki – plkst.7.00 Karoga uzvilkšana; 
plkst.18.00 Karoga nolaišana un svēt-
ku akts.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 19. nov., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.
Svētdien, 3. dec., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.

Sidnejā
Sestdien, 18. nov., plkst. 19.00 Lat-
viešu namā Valsts svētku svinības. 
Svētku runu Latvija un latvieši mūs-
dienu pasaulē teiks Latvijas bijušais 
prezidents Valdis Zatlers. Koncerta 
daļā Latvijas ģitārists Reinis Jaunais 
un Sidnejas Latviešu vīru koris.
Ceturtdien, 23. nov., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ceturtdienas pusdienas.
Sestdien, 25. nov., plkst. 15.00 Latvie-
šu namā Valdis Zatlers – pārrunas par 
2018. g. Saeimas vēlēšanām..
Sestdien, 25. nov., plkst. 18.00 Lat-
viešu namā ģitārista Reiņa Jaunā 
koncerts. Vieglas vakariņas no plkst. 
17.00. Uzkodas, atspirdzinājumi.
Ceturtdien, 30. nov., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ceturtdienas pusdienas.
Līdz 3. dec. zīmējumu izstāde Har-
rington Street Gallery, 17 Meagher St, 
Chippendale. Ar 4 zīmējumiem pieda-
lās Ojārs Greste.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 19. nov., plkst. 10.00 Lat-
vijas Valsts svētku dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 26. nov., plkst. 10.00 Miru-
šo piemiņas dienas dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 3. dec., plkst. 10.00 
1. Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 19. nov., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 26. nov., plkst. 10.00 Ka-
pusvētki Rukvudā, latviešu nodalīju-
mā. Mirušo piemiņas diena.

Zelta piekrastē
Sestdien, 18. nov., plkst. 12.00 Valsts 
svētku svinēšana Juri un Margitas mā-
jās 56 Tradewinds Ave., Paradise Po-
int. Groziņi. Juri 55775570.

Jaunzēlandē
Sestdien, 18. nov., plkst. 17.30 Diev-
kalpojums un Latvijas neatkarības die-
nas svinēšana. Dievkalpojumu divās 
valodās ar dievgaldu vadīs māc. Kol-
vins Makfersons. Sekos oficiāla daļa 
ar runu ap plkst. 19. Svinības turpi-
nāsies ar saviesīgu vakaru. Ka paras-
ti, nemiet līdzi groziņu, dzērienus un 
mantiņas izlozei! Ieeja pret ziedojumu. 
Visi lapini lūgti.

Vācijā
Sestdien, 18. nov., Valsts svētku pasā-
kumi Latviešu centrā Minsterē. 10:00 
Minsteres Uppenberg skolā norisi-
nāsies svētku volejbola turnīrs; 11:00 
kopā skatīsimies filmu Vārpa - apsolī-
tā zeme par latviešiem Brazīlijā; 17:00 
sāksies svētku pasākuma svinīgā daļa, 
uzstāsies deju kolektīvs MiLaDeKo, 
koris Dudan, mūsu viesi Imanta Di-
manta un Draugi un citi; 19:00 sekos 
svētku balle ar dejām un dziesmām.

Latvijā
Sestdien, 18. nov., Valsts svētku svi-
nēšana. Skat. atsevišķo sarakstu.
Svētdien, 19. nov., Latvijas Nacionā-
lajā operā Maestro Aleksandra Viļu-
maņa koncerts. Pirmajā daļā skanēs 
mūzika no Jāņa Mediņa operas Uguns 
un nakts, Alfrēda Kalniņa operas Ba-
ņuta un Romualda Kalsona operas 
Pazudušais dēls, ko interpretēs solisti 
Laura Teivāne, Andžella Goba, Mi-
hails Čuļpajevs, Nauris Puntulis, Kal-
vis Kalniņš un Edgars Ošleja, kā arī 
Latvijas Nacionālās operas koris un 
orķestris. Koncerta otrā daļa Maestro 
un izcilā basbaritona Egila Siliņa sa-
darbībā skanēs Modesta Musorgska, 
Kārļa Marijas Vēbera, Rudžēro Leon-
kavallo, Umberto Džordano un Rihar-
da Vāgnera mūzika. Koncerta režisore 
ir Dace Volfarte, scenogrāfs Andris 
Freibergs.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


