
Lasot un klausoties 
pēdējā laikā no jauna Lat-
vijas plašsaziņas telpā uz-
bangojošās kaislības ap tā 
saucamo čekas maisu at-
vēršanu, neviļus pārņem 
sajūta, ka daļa sabiedrības 
gaida no šiem maisiem iz-

gāžamies mistisku grēku plūdu straumi, 
kura vienā rāvienā aizskalos divdesmit 
septiņos neatkarības gados krājušos aiz-
sērējumus. Ar cerību, ka pēc ūdeņu no-
skriešanas mēs dzīvosim pavisam citu, 
jaunu un skaistu dzīvi salīdzinājumā ar 
to muļļāšanos, ko esam pieredzējuši trej-
deviņos atgūtās neatkarības gados.

Savulaik citviet esmu jau rakstī-
jusi, ka būtībā apzināta sadarbība ar 
čeku ir grēks, ko tik viegli un vienkār-
ši nevar piedot un atlaist. Tāpat kā par 
to, ka totalitāra iekārta ir atstājusi ļoti 
dziļas pēdas mūsu sabiedrības domā-
šanā un rīcībā, un ka atbrīvošanās no 

tām ir ļoti ilgs un garš process.
Tomēr man ir zināmas bažas, ka 

pēc šo mītisko maisu atvēršanas mūs 
sagaida liela vilšanās. Jo tā diezin vai 
būs kāda Pandoras lāde, no kuras bez 
apstājas nāks arvien jaunas un jaunas 
atklāsmes, kas mums liks attīrīties un 
kļūt labākiem, nekā esam bijuši šajās 
atjaunotās valsts desmitgadēs. Drīzāk 
varētu sanākt kā latviešu pasakās, kur 
beigās čiks vien sanāca vai medus 
poda vietā pagrabā gaidīja iztukšītis.

Nezinu, vai īsti vietā ir salīdzinā-
jums, bet mēs jau reiz ar lielu aizrautību 
salīdzinoši nesen atlaidām Saeimu, ce-
rēdami, ka ar vienu vēzienu var aizslau-
cīt visas nebūšanas un Latvijas demo-
krātijas pusaudžu gadu grūtības. Taču 
drīz vien sekoja liela vilšanās, jo jaunajā 
11. Saeimas sastāvā tāpat netika pildī-
ti solījumi, notika partiju šķelšanās un 

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. 486 2017. gada 8. decembrī TĪMEKLĪ   ISSN 1837-6991

9HRLINH*gjjaac+

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

 ............................. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14
Latvijas ziņas ...................... 1, 3, 7, 11, 14, 15
Latvieši pasaulē ...........................5, 7, 10, 13
Redakcijā .............................................................3
Aina Gailīte ......................................1, 7, 11, 14
Sanita Upleja .............................................1, 15
PBLA ...............................................................3, 15
LAAJ .................................................................3, 5
AL 35. Jaunatnes dienas ............................4
3x3 Austrālijā .............................................4, 14
Lauma Reinfelde .......................................8, 9
Inta Moruss .............................................. 10, 13
Datumi ...............................................................15
Sarīkojumi un ziņojumi ............................16
Eiro kurss ...........................................................16

Čeka un trejdeviņi grēku gadi
Sanita Upleja par čekas maisiem
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Lustra Rīgas pilī.
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Prezidenta institūcijai 95
Latvija vienmēr būs vecāka par prezidentiem

Valsts prezidenta 
institūcijas izveidoša-
nu paredzēja Latvijas 
Satversmes sapulcē 
1922. gada 15. februārī 
pieņemtā Latvijas Re-
publikas Satversme. 

Līdz Satversmes spēkā stāšanās die-
nai Latvijas Republikā nepastāvēja 

atsevišķa Valsts prezidenta institūcija. 
I Saeima 1922. gada 14. novembrī par 
Valsts prezidentu ievēlēja Jāni Čaksti.

2017. gada 14. novembrī Rīgas pilī 
notika konference Latvijas Valsts pre-
zidenta institūcijai – 95. No Jāņa Čak-
stes līdz mūsdienām: vēsturiskie un 
juridiskie aspekti. Svētku zālē bija sa-
pulcējušies svinīgi tērpti skolu jaunie-

ši – ikgadējā skolēnu konkursa Mana 
kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas 
dzimšanas dienā laureāti. Par labāka-
jiem autoriem tika atzīti trīs skolēni – 
no Madonas, Rīgas un Bauskas.

Pieceļoties un ar aplausiem tika 
sveikti četri Latvijas prezidenti (piek-
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Liekas, ka laiks starp 
Latvijas Valsts svētkiem 
un Ziemas Svētkiem aiz-
skrien lielā ātrumā un 
Ziemassvētku gaidās, jo 
ne tikai veikalu reklāmas 
atgādina, ka jāsteidzas 
iepirkties dāvanas un ci-

tas svētku nepieciešamības, bet arī lat-
viešu sabiedrības katrai organizācijai 
gandrīz vai katru sestdienu notiek kāds 
sarīkojums, eglīte vai dievkalpojums, 
kas atgādina svētku tuvumu.

Jau novembra sākumā Adelaides 
Vanadzes cepa piparkūkas, tādā veidā 
jau iejuzdamās Ziemassvētku gaisot-
nē, un divas nedēļas vēlāk Vanadzes 
sadarbojās ar latviešu skolu, pasnieg-
damas skolas bērniem piparkūku 
cepšanas nodarbības. Bērnus sadalīja 
četrās grupās, Ilga Vēvere sagatavoja 
mīklu, un bērni to izrullēja, izspieda, 
un izcepa. Šis eksperiments ļoti labi 
izdevās un bērniem ļoti patika. Var 
gadīties, ka pēc gada to atkārtos.

Nedēļu vēlāk čaklās Vanadzes rī-
koja savu gadskārtējo tirdziņu. Ade-
laides Ziņotājā izreklamētais tirdziņš 
sākās plkst. 12.00, un knapi 15 minūtes 
vēlāk lielākā preču daļa bija jau iztir-
gota. Ne jau tādēļ, ka būtu preču trū-
kums; nē, bet tādēļ, ka tauta zina, ka jā-
ierodas laikā, ja grib to, kas tuvāk sirdij 
stāv: Geņas torti, pīrāgus, rupjmaizi un 
dažādas iemīļotas saldās maizes. Tā nu 
gadījās, ka tauta sadrūzmējās jau pašā 
sākumā, sapirkās, un daudzi tūlīt arī 
pazuda. Tie kas atnāca vēlāk, dabūja ti-
kai to, kas tāds svešāks, taču arī tas bija 
labs; beigās visu pārdeva (lai gan da-
žas lietas vajadzēja dot nogaršot!), un 
Vanadzēm bija labs ienākums. Šī nu ir 
tā reize, kad sāk tirgot Vanadžu ceptās 
piparkūkas, un saimnieces liek tautai 
priekšā savas specialitātes, piemēram, 
aknu pastēti un dažādus ievārījumus. 
Varēja baudīt arī pusdienas un kaut 
ko grādīgu no bāra, kā jau sestdienās 
parasts, un, protams, nebūtu tirgošanās 
bez loterijas. Ilze Kūmba (Coombe) lai-
da tirgū savus skaistos tautiski drukā-
tos audumus, un vienmēr ir interesanti 
vienkārši pasēdēt un parunāt.

Šoreiz bija ļoti interesanti ar lote-

riju. Lai gan bija pilns galds ar laimes-
tiem, un biļetes bija sapirkuši daudz 
cilvēku, Laimes Māte visvairāk uz-
smaidīja četriem biļešu īpašniekiem. 
Dažiem izmeklētiem tika daudz, dau-
dziem citiem – nekas! Beigās kļuva 
gandrīz vai neērti, ka priekšā stājās 
tie paši cilvēki, un sāka jau izskatīties 
gandrīz pēc bodītes. Taču varu galvot, 
ka viss notika pa godam, kā saka, an
štendīgi. Četriem cilvēkiem neparasta 
laime.

Ar katru gadu tirdziņa apmeklētā-
ju skaits sarūk, un tā arī šogad, taču 
Vanadzes turpina strādāt un turpina 
savu palīdzības darbu.

Nākošā dienā bija draudzes kārta 
reklamēt Ziemassvētkus, ja tā drīkst 
izteikties. Dievkalpojumā Adventa 
vainagā bija aizdegta pirmā svece, un 
diakons Ivars Ozols draudzei atgādinā-
ja, ka Ziemassvētkiem ir daudz dziļā-
ka nozīme nekā veikala reklāmas, laba 
paēšana un pārmērīga alkoholisku dzē-
rienu baudīšana. Diemžēl, izmeklētās 
kopdziesmas bija daudziem svešas, un 
dziedāšana skanēja samērā pašķidri.

Pēc dievkalpojuma draudzes dāmu 
komiteja aicināja uz savu Adventa pēc-
pusdienu baznīcas zālē, kur dziesmas 
bija daudz pazīstamākas. Rasa Feja 
iepriecināja ar Irijas Matisones dzejoli 
par Ziemassvētkiem, kur nav minēts 
sniegs; Ilga Vēvere lasīja pasaku un 
Vanadžu Dziesmu ansamblis nodzie-
dāja trīs dziesmas. Bagātīgais kūku un 
uzkodu galds iepriecināja gan acis, gan 
mēli, un bija žēl, ka lielās bagātības dēļ 

nebija iespējams nogaršot no visa. Ka-
mēr Vanadžu ansamblis uzstājās, Zie-
massvētku vecītis bija atstājis grozus 
ar dāvanām, un katrs klātesošais va-
rēja sev izvēlēties kādu dāvanu. Liels 
paldies draudzes dāmām par bagātīgo 
klāstu un vispār – skaisto pēcpusdienu.

Līdz svētkiem atliek vēl trīs nedē-
ļas, un noteikti būs vēl vairākas eglī-
tes un citi sarīkojum – katru sestdienu 
vēl kaut kas. Arī vasarā nevar aizmirst 
Ziemassvētkus!

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“
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Svētku sezona Ziemassvētku gaidās
No vieniem svētkiem uz otriem

Piparkūku cepšana.
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Vanadžu Dziesmu ansamblis baznīcas zālē.
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Latvijas Republikas 
Ministru prezidentam
Brīvības bulvārī 36
Rīgā, LV1520
Latvijā
2017. gada 1. novembrī

Augsti godātais Kučinska kungs!
Pasaules Brīvo latviešu apvienība 

vienmēr ir iestājusies par latviešu valo-
das pieejamību un vienlīdzīgu apgūša-
nu visiem Latvijas iedzīvotājiem – bēr-
niem, jauniešiem un pieaugušajiem. 
Aizvadītajos mēnešos mēs ar interesi 
sekojām Latvijas valdības centieniem 
mainīt valsts izglītības politiku un pa-
nākt pāreju uz mācībām latviešu valo-
dā vispārizglītojošas skolās.

PBLA atbalsta izglītības un zinātnes 
ministra Kārļa Šadurska un viņa vadītās 
ministrijas plānus, kas noteiktu, ka no 
2019./2020. mācību gada 9. klases valsts 
pārbaudījumi un no 2020./2021. mācību 

gada 12. klases centralizētie eksāmeni 
būs jākārto latviešu valodā.

PBLA uzskata, ka ne tikai pārbau-
dījumiem, bet arī mācībām pēc iespē-
jas agrākā vecumā jānotiek valsts va-
lodā – mācības divās valodās veicina 
divkopienu valsts pastāvēšanu. Jo ātrāk 
var pāriet uz skolu modeli, kur vieno-
jošais no bērnības ir valoda, jo vairāk 
mazināsies plaisa starp latviešiem un 
cittautiešiem un arvien ciešāk saliedē-
sies Latvijas iedzīvotāju kopienas.

PBLA aicina Izglītības ministriju 
gādāt, lai tiktu nodrošināta bērnudārzu 
audzinātāju un sākumskolu skolotāju 
latviešu valodas kvalifikācijas celšana, 
lai valstī būtu skolotāji, kas ar labu lat-
viešu valodu visiem – gan latviešu, gan 
cittautiešu bērniem – pirmajos bērnu-
dārza un sākumskolas gados piedāvātu 

Dace Freija jau piecus 
gadus vada spēļu grupu 
Adelaides Latviešu skolā 
un tieši viņa bija tā, kas 
pirms trim gadiem tei-
ca – taisām bērnudārzu. 

Daces augstākā izglītība nav saistīta ar 
pedagoģiju un nekad nav gribējusi kļūt 
par skolotāju. Bet dzīve mainās un tagad 
Dace ir Dienvidaustrālijas etnisko skolu 
akreditēta skolotāja. Papildus darbam ar 
mazajiem, jau divus gadus Dace māca 
dziedāšanu visiem mūsu skolēniem. 
Un nepieļauj nekādus kompromisus – 
dziesmu vārdi ir jāzin no galvas. Dace ir 
mūsu radošais centrs, viņai vienmēr ir 
neparastas idejas. Apsveicam, Dace un 
tik uz priekšu! Skolā darbs vienmēr pie-
tiek un zinoši skolotāji ir liela vērtība.

Skolas pārzine Iveta Leitase
Laikrakstam „Latvietis“

LAAJ Atzinības raksti
2017. gada laureāti

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Atnāca un aizgā-

ja Pret latviešu tautu 
vērstā totalitārā komu-
nistiskā režīma genocī-
da upuru piemiņas die-
na. Likumā Par svētku, 

atceres un atzīmējamām dienām tā ir 
noteikta kā decembra pirmā svētdiena.

Saeima nobalsoja par šo piemi-
ņas dienas iekļaušanu atceres die-
nu sarakstā 1998. gada 17. jūnijā, tai 
pašā reizē, kad noteica 16. martu par 
Latviešu karavīru atceres dienu. Ne-
pieņēma ierosinājumu to nosaukt par 
Latviešu leģiona atceres dienu, un 
drīz pēc tam, 2000. gada martā, vispār 
atcēla 16. marta atceres dienu.

Likumprojekta pirmajā lasījumā 
1998. gada 12. martā Cilvēktiesību un 
sabiedrisko lietu komisijas vārdā de-
putāts Juris Vidiņš iepazīstināja depu-
tātus ar pamatojumu genocīda upuru 
piemiņas dienas atzīmēšanai:

Politbiroja sēdes protokola izraksts 
nr. 57 no 1938. gada 31. janvāra: „At-
ļaut Iekšlietu komisariātam turpināt 
līdz 1938. gada 15. aprīlim operācijas 
spiegu un diversantu kontingenta iznī-
cināšanai, kurš sastāv no poļiem, lat-
viešiem, vāciešiem, igauņiem, somiem, 
grieķiem, irāniešiem, harbiniešiem, 
ķīniešiem un rumāņiem. Atstāt spēkā 
līdz 1938. gada 15. aprīlim ārpustiesas 
arestēto personu lietu izmeklēšanu.“ 
(..) Kā pamats represijām ir „kak ļico 
latišskoi nacionaļnosti“ (respektīvi, 
represiju pamats ir tas, ka cilvēks ir 
latvietis). Tas principā ir kvalificējams 
kā genocīds pret latviešu tautu.

Tā sauktā Latviešu operācija sā-
kās ar PSRS iekšlietu tautas komisāra 
Nikolaja Ježova 1937. gada 23. novem-
brī nosūtīto rīkojumu par latviešu ofi-
ciālo iestāžu un organizāciju vadītāju 
un aktīvistu arestu. Sarakstā starp citu 
minēti tādi vispārinājumi kā: latviešu 
klubi, rakstnieku biedrības, laikraksti, 
teātri, latviešu kolhozi, latviešu mā-
cību iestādes. Bez šādām nevainīgām 
organizācijām, Lielais terors skāra 
PSRS dzīvojošos latviešu komunistus 
un čekistus, kā arī latviešu strēlnieku 
komandieri un pirmo Padomju Krievi-
jas visu bruņoto spēku virspavēlnieku 
Jukumu Vācieti.

Latviešu operācijas ietvaros Iekš-
lietu Tautas komisariāts (NKVD) 
arestēja, apmēram, 25 tūkstošus lat-
viešu, sevišķās trijotnes (t.i., troikas) 
notiesāja 22 360 cilvēkus un lika no-
šaut 16 573 no tiem.

Skaita ziņā tas būtu tāpat, kā ap-
cietinātu pilnīgi visus Valmieras šo-
dienas iedzīvotājus un nošautu divas 
trešdaļas no viņiem.

Kāpēc šo dienu neatzīmējam pie-
nācīgi Latvijā, un kāpēc vispār tā tik-
pat kā nav mūsu sociālā atmiņā?

GN

Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē 2017. gada Valsts svētkos pa-
sniedza Atzinības rakstus latviešu sabiedrības darbiniekiem, kas ar savu ilgga-
dīgo, brīvprātīgo darbu ir izpelnījušies īpašu atzinību.

Adelaidē:
Reinis Dancis, Iveta Leitase, Ilga Vasele.

Kanberā:
Valdis Strazds, Jānis Stambulis.

Melburnā:
Mārtiņš Biršs, Līga Dārziņa, Mari-
ja Ševčenko, Ieva Kains, Ilze Ābele, 
Marta Apinis, Rudīte Pārums.

Pertā:
Austra Kaģis, Rita Džonsone, Ruta 
Auziņa, Silvija Lūks.

Sidnejā:
Daiva Tuktēna, Ivars Šeibelis, SLB 
dāmu kopa.

Apsveicam visus šī gada laureātus!
LAAJ

Dace Freija
Dienvidaustrālijas etnisko skolu akreditēta skolotāja

Dace Freija ar akreditācijas apliecī-
bu.

 

PBLA atklāta vēstule M. Kučinskim
Atbalsta pāreju uz latviešu mācību valodu Latvijas valsts skolās
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Ar lielu steigu gads skrien uz bei-
gām, un līdz ar to ar arī visi 3x3 valdes 
locekļi ar steigu veic pēdējos organi-
zēšanas darbus, lai 35. 3x3 saiets Aus-
trālijā noritētu pēc iespējas gludi. Man 
gan jāsaka, ka 3x3 organizēšana nav 
tik vienkārša. Visi mūsu palīgi, ieviržu 
un puduru vadītāji ir brīvprātīgi darbi-
nieki, un, lai gan daudziem vēlēšanās 
ir, apstākļi reizēm mainās un līdz ar 
to piedalīšanās arī nav iespējama. Tas 
nozīmē, ka reizēm plānotās izdarības 
visas ir jāizmaina un jāpielāgo apstāk-
ļiem. Nākamā 3x3 plāni gada gaitā jau 
ir vairākas reizes mainīti, un plānotās 
ievirzes un puduri ir pārkārtoti. Tomēr 
ar lielu uzmanību strādājam pie tā, lai 
3x3 nodarbības būtu vispusīgas un 
piesaistītu tautiešus ar dažādām inte-
resēm.

Esam jau rakstījuši par mūsu Lat-
vijas viesiem. Šoreiz pastāstīšu par 
mūsu pašu divām māksliniecēm Leldi 
Vītolu un Andu Banikos.

Lelde Vītola ir dzimusi un uzaugu-
si Dienvidaustrālijā, kā piektais bērns 
sešu bērnu ģimenē. Viņa izstudēja in-
ženieru zinātni Adelaides Universitātē, 
bet līdz tam ir dzīvojusi, strādājusi un 
studējusi, galvenokārt, Kanberā. Lelde 
darba gaitas uzsāka kā inženiere, zinā-
šanas papildināja Anglijā ar maģistra 
grādu Birminghamas Universitātē. Īsu 
laiku vēl nostrādāja kā inženiere, bet 
drīz pārgāja uz padomdevējas darbu 
Austrālijas valdībai dažādos valsts de-
partamentos ļoti dažādos plašos jautā-
jumos. Pat Jaunzēlandes valdībai Lel-
de ir bijusi padomdevēja.

Leldei bija spīdoša nākotne valsts 
dienestā, bet viņa no tā izstājās, jo bija 
noilgojusies pēc radoša darba. Kanbe-
ras Mākslas skolā izstudēja mākslu un 
dažus gadus tur nostrādāja kā digitālās 
mākslas pasniedzēja. Lelde ne dzīvē, 
ne mākslā nestāv uz vietas. Dejo tan-
go, airē un ceļo. Mākslā caur visvisā-
dām tehnikām izrāda savu mīlestību 

dabai. Leldei ir bijušas izstādes Sidne-
jā, Rīgā, Kanberā un tās apkārtnē.

Lelde 3x3 saietā ir uzņēmusies va-
dīt Mākslas ievirzi –rakstu iespiedumi 
audumā. Šajā ievirzē dalībniekiem būs 
iespēja veidot izvēlēta raksta trafaretu 
un tad to pārnest uz auduma. Audumi 

Mākslas ievirzes 3x3 saietā Kanberā
Mūsu pašu divas mākslinieces

Ai bagātas Jaunatnes 
dienas

Ilgi nāca, drīz aizgāj’!
Jau visu gadu Sid-

nejas jaunieši rūpīgi 
gatavojas Austrālijas 
Latviešu 35. Jaunatnes 

dienām Sidnejā. Lieli darbi jau pa-
darīti: budžets izstrādāts, telpas aiz-
runātas, mākslinieciskā programma 
izstrādāta, ārzemju viesiem lidmašīnu 
biļetes nopirktas. Tagad mākslinieki 
jau gatavojas, savā starpā mēģina, un 
komiteja griežas pie pēdējiem darbi-
ņiem.

Kaut gan Jaunatnes dienas rīko jau-
nieši, programma ir piemērota visām 
paaudzēm. Jaunatnes dienas atklās 
28.  decembrī, plkst. 16.00, Sidnejas 
Latviešu nama Lielajā zālē ar jauniešu 
muzikāliem priekšnesumiem. Piedalī-
sies mūziķi no Sidnejas un Melburnas, 
ar priekšnesumiem dažādos muzikā-
los stilos, to starpā Annalīse Daliņa, 
Kārla Jaudzema, Līsa Jaunalksne, Jā-
nis Lucis, Ella Mačēna, Ivars Štubis 
un citi. Atklāšanas koncertā arī būs 
iespēja iepazīties ar Latvijas viesiem.

Pirms Atklāšanas plkst. 13.00 
Mārtiņa Siliņa zālē notiks pārrunas 
Lindas Ozeres vadībā par Lindas pē-
tījumu Būt latvietim – trešās paaudzes 
Austrālijas latvieši. Pārrunas notiks 
latviski un angliski.

Pēc Atklāšanas plkst. 20.00 Lielajā 
zālē notiks Danču vakars. Laiks izstai-
pīt kājas, sasveicināties ar draugiem un 
svinēt to, ka Jaunatnes dienas ir sāku-
šās. Vakariņas ieskaitītas ieejas mak-

sā, un dzērienus varēs pirkt uz vietas.
29. decembrī, plkst. 15.00, Latvie-

šu nama Lielajā zālē uzstāsies Latvijas 
viesi – koris Maska. Babītes novada 
jauktais koris Maska diriģenta Jāņa 
Ozola vadībā ir viens no labākajiem 
amatieru jauktajiem koriem Latvijā. 
Koris 2017. g. aprīlī izcīnījis Grand 
Prix balvu 15. Starptautiskajā koru 
festivālā un konkursā Tallinn 2017. Šo-
gad arī ieguvis 3. vietu Latvijas koru 
skatēs Jaukto koru A grupā (aiz Lat-
vijas Kultūras akadēmijas jauktā kora 
Sōla un Rīgas jauniešu kora Kamēr...). 
Šis būs pirmais kora koncertceļojums 
ārpus Eiropas.

Pēc Maskas koncerta plkst. 19.00 
būs jūsu kārta izdziedāties Sadziedā-
šanās vakarā. Vakariņas ieskaitītas 
ieejas maksā, dzērienus varēs pirkt uz 
vietas.

30.  decembrī,  plkst. 16.00 Lat-
viešu nama lielajā zālē, nāciet uz uz-
vedumu Daudz apēda, daudz izdzēra, 
daudz darbiņu padarīja! Piedalīsies 
tautas deju kopas no Adelaides, Mel-
burnas un Sidnejas, izdejojot vienu 
no skaistākiem gadalaikiem latviešu 
lauku dzīvē – talku, kad tika novākta 
raža, grūti strādāts, kā arī daudz dzie-
dāts un dejots, visiem kopā priecājo-
ties par bagātīgo ražu.

Pēc Tautas deju uzveduma pārcel-
simies uz Daugavas Vanagu namu uz 
tautas deju apkūlībām. Adelaides an-
sambļa Četri kaķēni pavadījumā varēs 
izklaidēties, paēst un padzerties.

31. decembrī plkst. 10.00 Mārtiņa 
Siliņa zālē būs unikāla iespēja izdzie-

dāt veco gadu kopā ar diriģentu Jāni 
Ozolu. Vai jūs gatavojaties uz Dzies-
mu svētkiem 2018. gadā, vai tāpat vē-
laties vairāk uzzināt par dziedāšanu; 
būs jautrs, mūzikas pilns rīts.

Jaunatnes dienas slēgs ar Jaungada 
balli, plkst. 19.00 Latviešu nama liela-
jā zālē. Uz Diskotēku 70 aicinām visus 
ierasties viskrāšņākajos 1970. gadu 
tērpos. Varēsit baudīt vakariņas, šam-
pānieti pusnaktī, jautru mūziku un 
kompāniju.

Jaunatnes dienu biļetes varēs līdz 
Ziemassvētkiem iegādāties elektro-
niski mūsu mājas lapā www.35aljd.
weebly.com. Sidnejiešiem ir iespējams 
biļetes iegādāties SLB grāmatnīcā 
Rīga. Biļetes arī varēs iegādāties uz 
vietas pirms katra sarīkojuma. Sīkāku 
informāciju par Jaunatnes dienu sarī-
kojumiem un māksliniekiem var at-
rast Facebook: @JDSAustralia, vai pa 
epastu: 35jdsydney@gmail.com.

Uz redzēšanos Sidnejā!
AL35JD Rīcības komitejas vārdā

Daina Kaina
Laikrakstam „Latvietis“

Austrālijas Latviešu 35. Jaunatnes dienas Sidnejā
Kopsavilkums

 
Turpinājums 14. lpp.

Lelde Vītola.
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Prakses programma Latvijā
Austrālijas latviešu jauniešu iespēja pieteikties 

Gadu gaitā Pasaules 
brīvo latviešu apvienī-
bas (PBLA) dalīborgani-
zācijām ir izveidojušās 
vairākas īpašas sadarbī-
bas programmas. Izcils 

piemērs ir Amerikas Latviešu apvie-
nības (ALA) izglītojošais ceļojums 
Sveika, Latvija!, kur ik gadu Amerikas 
latviešu jauniešiem pievienojas vien-
audži no Austrālijas un Kanādas.

Tomēr šoreiz vēlamies informēt 
par samērā jaunu iniciatīvu – jauniešu 
vasaras prakses programmu Latvijā, 
kurā aicināti piedalīties ārpus Latvijas 
dzīvojoši jaunieši vecumā no 19 līdz 
29 gadiem. Tāpat kā Sveika, Latvija! 
arī šajā programmā līdzās Amerikai 
jau ir piedalījušies latviešu jaunieši no 
Austrālijas un Kanādas.

Sākot ar šī gada 1. decembri Ame-
rikas Latviešu apvienība atvērusi pie-
teikšanos dalībai 2018. gada jauniešu 
vasaras prakses programmā Latvijā, 
kurā aicināti piedalīties ārpus Latvijas 
dzīvojoši jaunieši vecumā no 19 līdz 
29 gadiem.

Par programmu un tās mērķiem 
stāsta idejas autore, ALA Kultūras no-
zares vadītāja Līga  Ejupe.  „Prakses 
pieredze dod jauniešiem iespēju strā-
dāt Latvijā kā pieaugušiem cilvēkiem 
ar atbildību par sevi, savu darba vietu 
un kolēģiem, kā arī vienlaikus apgūt 
un uzlabot latviešu valodu, nostiprināt 
savu latvisko identitāti un piederību 
Latvijai,“ skaidro prakses program-
mas koordinatore, ALA Kultūras no-
zares vadītāja Līga Ejupe. Viņa uzsver 
2018. gada vasara Latvijā būs īpaša va-
sara, ņemot vērā Latvijas valsts simt-
gades zīmē notiekošos XXVI Vispā-

Latvijas 100 gadei un latvietībai!
Prezidents Valdis Zatlers Austrālijā

Latvijas Valsts svētku un Latvijas simtga-
des ietvaros Austrāliju šogad apmeklēja kādrei-
zējais Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers .

Prezidents Zatlers (2007-2011) apmeklēja 
astoņas Austrālijas pilsētas, tikās ar tautie-
šiem Valsts svētkos, uzrunāja baltiešu un aus-

trāļu publiku, kā arī tikās ar Austrālijas valdības politiķiem.
Prezidenta vizīte Austrālijā noslēdzās Kanberā, kur 

otrdien, 28. novembrī, notika īpaša tikšanās ar Austrālijas 
Federālās valdības Parlamenta spīkeri Toniju Smitu (Tony 
Smith).

Tikšanās laikā tika pārrunāta abu valstu sadarbība, kā arī:
• Austrālijas gatavība aizstāvēt Latviju/Baltiju, kā tas jau 

ir bijis un tiek darīts. Mēs esam līdzīgi domājošas zemes;
• dubultnodokļu jautājums starp Latviju un Austrāliju;
• ekonomiskās sadarbības veicināšana starp Latviju/Bal-

tiju – Austrāliju. Ir liels potenciāls un ne tikai tūrismā.
Kristīne Saulīte

PBLA vicepriekšsēde
LAAJ priekšsēde

Laikrakstam „Latvietis“

Austrālijas Latviešu 
35. Jaunatnes dienas 
35th Australian Latvian 
Youth Arts Festival

28. decembris
plkst.13.00   Pētījums un pārrunas: „Būt latvietim – trešās paaudzes 

Austrālijas latvieši:
plkst.16.00   Jauniešu koncerts un Jaunatnes dienu atklāšana
plkst.20.00 Danču vakars

29. decembris
plkst.15.00 Viesu koncerts – Koris „Maska“
plkst.19.00 Sadziedāšanās vakars

30. decembris
plkst.16.00 Tautas deju uzvedums
plkst.20.00 Tautas deju apkūlības

31. decembris
plkst.10.00 Meistarklase ar diriģentu Jāni Ozolu
plkst.19.00 Jaungada balle

No kreisās: Valdis Zatlers, Tonijs Smits (Tony Smith).
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rējos Latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētkus un citus kultūras pasākumus. 
Turklāt jauniešiem 2018. gadā tiek pie-
dāvāta ļoti plaša prakses vietu izvēle, 
kas L. Ejupes vārdiem, „piedāvā jau-
niešiem dažādas iespējas strādāt savā 
iecerētā nākotnes darba laukā.“

Sadarbībā ar Latvijas Kultūras 
ministriju izveidotās programmas ie-
tvaros jauniešiem ir iespēja strādāt 
tādās prestižās Latvijas institūcijās, kā 
Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas 

 
Turpinājums 7. lpp.
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Pirmdien, 27. no-
vembrī, Commonwealth 
Club telpās, Jaralumlā 
(Yarralumla), Valdis 
Zatlers bija viesu runā-
tajās divu Kanberas Ro-
tary klubu kopīgi rīkota-

jās oficiālās pusdienās.
Pusdienas oficiāli atklāja Rotary 

Club of Canberra prezidente Helen 
Moore un sveica, un, iepazīstināja 
viesu runātāju Valdi Zatleru.

Rotary Club of Canberra, Burley Gri-
ffin bijušais priekšsēdis Juris Jakovics, 
iepazīstināja pārējos pusdienu viesus. 
To vidū bija LAAJ priekšsēde Kristīne 
Saulīte ar vīru Pēteri Saulīti, Igaunijas 
vēstnieks Austrālijā Andres Unga un 
viņa vietnieks Aivar Tsarski, Kanberas 
lietuviešu un igauņu vadošās personas un 
citi šo tautību locekļi, kā arī Kanberas lat-
viešu organizāciju pārstāvji un citi ieinte-
resēti sabiedrības locekļi. Rotary kluba 
biedru vidū bija prominentas austrāliešu 
sabiedrības personas Kanberā.

Ar runas teicēju, Valdi Zatleru, klau-

sītājus iepazīstināja 
Juris Jakovics, un, 
sevišķi pieminot 
Zatlera prezidentū-
ras gadus, pasāku-
mus, un to nozīmi 
Latvijas politikā.

Zatlera runas 
tēma – Austrumei-
ropas atšķirības un 
nākotne un nākot-
ne pasaules sfērā.

Runas galvenā 
doma:
1. augošā tautas paš-

pārliecība savas 
tautas nākotnei;

2. Eiropas Savienī-
bas locekle – iespējas ekonomiskā 
un prestiža laukā;

3. NATO – palīdzība militārā aizsardzībā.
Interesants bija runātāja izvērtējums 

attiecībā uz Krievijas prezidentu Putinu 
un viņa ārpolitiku – ne militāri uzbrukt, 
bet atrast vājības attiecīgajā notikumā 
un tās izmantot saviem nolūkiem, kā 

vienu no piemēriem minot Sīriju.
Sekoja vairāki jautājumi. Pusdienu 

apmeklētāju skaits 90.
Noslēgumā, kā piemiņu no šīs satik-

šanās, Helen Moore pasniedz Valdim Zat-
leram pildspalvu ar ierakstu no Rotary.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Šī gada 26. novembrī, 
Imanuēla baznīcas zālē, 
Lyons, Kanberas Latvie-
šu biedrība rīkoja Latvijas 
valsts svētku – 18. novem-
bra atceres aktu.

Aktu atklāja KLB 
priekšnieks un LAAJ vicepriekšsēdis 
Kanberā Juris Jakovics. Viņš iepa-
zīstināja saieta dalībniekus ar svētku 
viesi Valdi Zatleru – Latvijas valsts 
prezidentu (2007 -2011) un viņa kun-
dzi Lilitu Zatleri.

Savā ievadrunā Jakovics pieminēja 
LAAJ aicinājumu piedalīties visiem 
kopīgā dāvanā Latvijas simtgadei – ik-
vienam atteikties no savas dzimšanas 
dienas dāvanas un tās vērtību ziedot 
stipendijām Latvijas studentiem.

Pēc Jakovica uzrunas saieta da-
lībnieki skatīja videofilmā ierakstīto 
Latvijas valsts prezidenta Raimonda 
Vējoņa 18. novembrim veltīto runu un 
tās noslēgumā Latvijas valsts himnu.

Svētku runu teica Valdis Zatlers. 
Runā Latvija un latvieši mūsdienu pa-
saulē izskanēja dziļš optimisms Latvi-
jas nākotnei.

LAAJ priekšsēde un PBLA vice-

priekšsēde Austrālijā Kristīne  Saulīte 
pasniedza Skaidrītei Dariusai – Latvijas 
Nacionālā kultūras centra Goda rakstu 
par mūža ieguldījumu skatuviskās dejas 
mākslā, Dziesmu un deju svētku tradīci-
jas saglabāšanā, sveicot 90 gadu jubilejā.

LAAJ Atzinības rakstus par darboša-
nos latvietībā Kristīne Saulīte pasniedza – 
Jānim Stambulim, bijušajam Kanberas 
Latviešu biedrības valdes ilggadīgam 
kasierim un Valdim Strazdam (neklātie-
nē) – Kanberas latviešu tautas deju kopas 

Sprigulītis bijušajam vadītājam.
Sekoja īsfilmas – Latvijas dabas ska-

ti un karogotais studentu un studenšu 
korporāciju gājiens Rīgā, 18. novembrī.

Kā svētku sveicienu Kristīne Sau-
līte pasniedza grāmatu Kas es esmu, – 
autors Valdis Zatlers – Jurim Jakovi-
cam un Jānim Stambulim.

Noslēgumā visi pakavējās pie glā-
zes šampānieša.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas valsts proklamēšanas atcere Kanberā
Svētku viesis Valdis Zatlers

Daļa no saieta dalībniekiem ar svētku viesi, Valdi Zatleru. No kreisās: Egons 
Eversons, Vita Eversone, Lilita Zatlere, Juris Jakovics, Skaidrīte Dariusa, Val-
dis Zatlers, Inta Skrīvere un Kristīne Saulīte.

FO
TO

 Im
an

ts
 S

kr
īv

er
is

Kanberas „Rotary“ klubu kopīgi rīkotās pusdienas
Valdis Zatlers – Goda viesis

No kreisās: Kanberas Latviešu biedrības priekšnieks Ju-
ris Jakovics, Rotary Club of Canberra prezidente  Helena 
Mora (Helen Moore), Valdis Zatlers.

 

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $41.
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tais atradās ārzemēs) – esošais prezidents Raimonds Vējo-
nis un bijušie – Guntis Ulmanis, Vaira Vīķe-Freiberga un 
Andris Bērziņš. Ienākot Svētku zālē, visi tā kā pārsteigumā 
apstājās, tātad Rīgas pils restaurācija ir izdevusies. (Vaira 
Vīķe-Freiberga šajā zālē ienāca pirmo reizi, jo viņas prezi-
dentūras laikā šī pils daļa bija slēgta.) Konferenci ar uzrunu 
atklāja Valsts prezidents Raimonds Vējonis, dodot vārdu 
bijušajiem prezidentiem. Katrs no viņiem atklāja kādu 
iespaidu atstājis šis periods viņu dzīvē, pāršķirstīja dažas 
vēstures lapas, bet visi kā viens novēlēja jauniešiem – ta-
gad ir jūsu laiks. Latvija jūs gaida. Gunta Ulmaņa uzruna 
bija ļoti emocionāla – „ar prezidenta vārdu sirdī dzīvoju 24 
gadus.“ Vaira Vīķe-Freiberga pievērsās vēsturiskajiem no-
tikumiem, runājot par prezidenta vēlēšanām, pieminēja, ka 
savulaik tikai ar vienas balss vairākumu tika pieņemts lē-
mums, ka prezidentu ievēl Saeima – deputāti. Andris Bēr-
ziņš savu uzrunu iesāka, kā parasti, gurdeni, bet vēršoties 
pie jauniešiem un viņu šodienas iespējām, vēlot izcilību iz-
glītībā, viņš iedegās, un tik enerģiski runājam viņu nebiju 
redzējusi. Tas bija ļoti patīkami. Konferenci turpināja pre-
zidenta institūciju pārzinoši profesionāļi – Jānis Lazdiņš, 
Valters Ščerbinskis un Ainārs Lerhis.

Turpinājumā tika apciemoti trīs pirmie Latvijas Valsts 
prezidenti – Jānis Čakste, Gustavs Zemgals un Alberts 
Kviesis II Meža kapos ar svinīgu goda sardzi, Valsts himnu 
sešu skolas zēnu izpildījumā un ziedu nolikšanu. Preziden-
tiem nācās kājām noiet labu gabalu no kapu vārtiem un tad 
līdz triju prezidentu kapu vietām. Pasākums bija labi or-
ganizēts, viss darbojās kā pulkstenis. Mani tik pārsteidza 
nobeigumā TV žurnālistes iecere kapos visiem četriem pre-
zidentiem uzdot jautājumu par viņuprāt neatliekamiem pa-
sākumiem šodienas situācijā. Domāju, ka atbildes nevarēja 
būt īpaši pārdomātas, jo kapi ir kapi, un te ir citas emocijas.

Mazs gabaliņš no manām pārdomām. Stāvot ar mu-
guru pret Čakstes pieminekli skatam paveras gara aleja, 
tiesa – kā tāda viņa bija ieplānota, bet padomju gados šīs 
alejas zālienā apglabāti milzums skaits komunistu, lielākā 
daļa kapu kopiņas nekoptas, pamestas (iespaids, ka visas), 
šur tur saspraustas mākslīgās puķes, redzams kāds viļņots 
bleķa gabals robežlīnijai. Postaža. Tā nedrīkst palikt, ma-
nuprāt šos ļaudis ir ar cieņu jāpārapbedī piemērotā kapu 
daļā, esmu pārliecināta, ka viņiem nav miera, jo jāguļ lat-
viešu nacionālistu ielenkumā. Arī Viļa Lāča piemineklis ir 
mākslīgi pārrāvis alejas mūžības ceļu, 
un pats piemineklis šodien izskatās 
tāds mežonīgs, skaistuma nekāda.

Pirms prezidentu ierašanās pavē-
roju notiekošo. Ļaudis kā skudras tecē-
ja teju pa visiem celiņiem ar grābeklī-
šiem, puķu pušķiem un vainadziņiem; 
tie, kas ievēroja, ka te nu kas notiks, 
pajautāja, vai var iet garām. Kāds vecs 
vīrs, tāpat ar grābeklīti un mārtiņro-
zēm, ejot gar pirmā prezidenta kapu, 
jau laicīgi noņēma cepuri un pagau-
sināja soli. Nez vai jaunatne to spētu 
saprast vai novērtēt.

Man pašai arī bija pārsteigums. 
Ejot uz Gustava Zemgala kapavietu 

pie manis pienāca kundze un teica – jūs esat Aina, es lasu 
laikrakstu Latvietis un Facebook redzu jūsu saullēktus. 
Cik maza ir pasaule! Tā bija Ilga Bīskaps no Austrālijas. 
Vēlāk mēs kopā aizgājām pie Zigfrīda Meierovica; viņa 
kapa piemineklis noteikti ir visskaistākais; un tad vēl aiz-
gājām uz Rīgas Brāļu kapiem tieši saulrieta laikā, noprie-
cājāmies par skaistajiem Lāčplēša dienas ziedu pušķiem.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Prezidenta institūcijai 95
Turpinājums no 1. lpp.

Četri prezidenti Rīgas pilī. No kreisās: Andris Bērziņš, 
Vaira VīķeFreiberga, Guntis Ulmanis, Raimonds Vējonis.
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Četri prezidenti Meža kapos.
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Četri prezidenti Meža kapos pie prezidenta Jāņa Čakstes kapa.
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Nacionālais Arhīvs, Latvijas Nacio-
nālais mākslas muzejs, Etnogrāfiskais 
brīvdabas muzejs, Latvijas Kultūras 
akadēmija u.c. Pēdējos gados jaunie-
šu prakses iespējas ir paplašinātas arī 
uz privātiem uzņēmumiem, kuru vidū 
ir jauno tehnoloģiju uzņēmumi Drau-

giem Grupa, Tech Hub Riga, Funder-
ful u.c.. Prakses programmas dalīb-
nieki no ASV var pieteikties uz ALA 
stipendijām $2500 apmērā, savukārt 
jaunieši no citām zemēm aicināti in-
teresēties par stipendiju iespējām pie 
savām centrālām latviešu organizā-
cijām. Pieteikšanās veidlapas, kas at-
rodamas ALA mājas lapā, iesūtāmas 
ALA Kultūras nozares vadītājai līdz 

2018. gada 14. janvārim.
Ja jums ir interese piedalīties prak-

ses programmā, lūdzu rakstīt uz Lat-
viešu apvienības Austrālijā un Jaun-
zēlandē (LAAJ) e-pasta adresi info@
laaj.org.au

Kristīne Saulīte
PBLA vicepriekšsēde

LAAJ priekšsēde
Laikrakstam „Latvietis“

Prakses programma Latvijā
Turpinājums no 5. lpp.



8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2017. gada 8. decembrī

Viens no visvairāk 
gaidītākiem un vislabāk 
apmeklētākajiem sarīko-
jumiem Sidnejas latvie-
šu sabiedriskajā dzīvē ir 
Sidnejas Latviešu vīru 
kora (SLVK) gadskārtē-
jais sarīkojums. Šī gada 

sarīkojums – Še dziedāju, gavilēju 
izskanēja  5.  novembrī, Sidnejas Lat-
viešu nama Lielajā zālē. Veidots kā 
dziesmu pēcpusdiena, kur dalību ņem 
kā koristi, tā klausītāji; gados iemīļo-
tais pasākums ir pulcinājis lielu skaitu 
klausītāju no visām paaudzēm. Plānvi-
dū jautri rosās jauni, ne tik jauni un ģi-
menes ar lieliem un maziem bērniem.

Kā latviešiem pieņemts, ka visi 
labi pasākumi sākas ar labu paēšanu, 
tā ir arī šoreiz. Sarīkojums sākas ar 
pusdienām.

Neticami lielu darbu veic kora 
goda biedres. Kaut viņas ir tikai trīs – 
Māra Timermane, Ārija Zodiņa un 
Rita Plikša – ar siltām pusdienām, 
bagātu kūku un kafijas galdu un tik-
pat bagātu dzērienu izvēli dāmas pāri 
sātam paēdina tuvu pie 200 sanākušo 
viesu. Nama lielo zāli no malas līdz 
malai, skatuvi ieskaitot, pilda balti klā-
ti galdi, pavasara ziedu rotāti. Par šo 
lielisko mielastu liels paldies pienākas 
arī visiem palīgiem, kas gadu pēc gada 
atbalsta kora galvenās saimnieces.

Pusdienām beidzoties, koris 24 
vīru sastāvā ar diriģenti un mākslinie-
cisko vadītāju Dainu Jaunbērziņu, 
viesdiriģentu – reizē koristu un solis-
tu – Ivaru Štubi un pavadītājām – pi-
anisti Ingrīdu Šakurovu un vijolnieci 
Dainu Kainu – ieņem vietu pie zāles 
dibensienas, zem kora emblēmas. Viss 
mākslinieciskais korpuss tikai rokas 
stiepienā no klausītājiem! Koncerta 
gaitā spilgti izjūtam, ka koristus un 
klausītājus vieno tiklab dziesma, kā 
telpas veiksmīgā iekārta.

Pirms nodziest gaismas, ir vēl laiks 
pārlaist acis programmai. Taču skats 
apstājas pie Vijas  Spoģes-Erdmanes 
darinātā vāka. Vāku rotā daudz, dažā-
da lieluma, krāsu un nokrāsu putniņi 
taisnās rindās, gluži kā mums priekšā 
stāvošie koristi. Nezinu, vai tas tā ar 

nolūku, bet attēls mērķi sasniedz. Prie-
cē skatu, priecē garu.

Programmas saturs sadalās trīs 
daļās. Pirmo daļu veido sešas patrio-
tiska rakstura dziesmas. Otro – sešas 
tautas un divas Imanta Līča dziesmas. 
Trešo – sastāda dziesmas no senās un 
ne tik senās pagātnes. Kaut dziesmas 
nav jaunas, to apdares gan. Šobrīd 
mēs vēl nezinām, ka tieši šī daļa sa-
gādās vislielākos pārsteigumus un 
vislielāko atsaucību klausītājos. Vi-
sām trim daļām cauri vijas tematiski 
pieskaņotas kopdziesmas, kas mums 
klausītājiem dod kora pieredzi no ēr-
tām sēdvietām.

Aplēšot programmas saturu, jā-
atzīst, ka ne koris ne mākslinieciskā 
vadītāja Daina nav atslīguši airos kopš 
pagājušā gada lielā jubilejas koncerta. 
Ja pirms gada kora 60 gados uzņem-
tais repertuārs sastādījās no 600 dzies-
mām, tad šī gada atskaitē dziesmu 
skaits būtu krietni jāpaaugstina. Cepu-
ri nost SLVK – visilgāk pastāvošajam 
vīru korim ārpus Latvijas!

Bez pieteikuma satumst zāle, no-
rimst sarunas un apklust dakšiņu šķin-
doņa. Sākas koncerts.

Ar pirmām divām dziesmām – 
Edgara Račevska Te, kur avots (Juris 
Veitners) un Aleksandra Valles Mēs 
mīlam zemi šo (Marta Vītrupa) diri-
ģente Daina piedod toni programmas 
turpmākai norisei. Dziesmas viscaur 
skan un izskan ar tīru skaņu, skaid-
ru dikciju un līdzsvarotiem sabalso-
jumiem. Laistas smaidi, staro acis. 
Vīri dzied ar patiesu atdevi, dziesmas 
prieku un nedalītu uzmanību diriģen-
tes vadībai. Pirmā dziesmā Ingrīdas 
Šakurovas klavierpavadījums lieliski 
izceļ dziesmas spraigo ritmu. Dzej-
nieka Veitnera vārdi apstiprina, ko 
jūtam mēs: te ir mūsu dzīves sākums, 
maize ceļam tālam. Otrā dziesma tur-
pina uzņemto tempu un patriotisko 
garu.

Seko diriģentes Dainas īsa uzru-
na. Diriģente sveic klātesošos kora 
dibinātājus Albertu Cini un Rai-
mondu Kraukli. Nodod arī sveicie-
nus no kaimiņkora Veseris un kora 
vadības – Sandras un Roberta Bir-

zes.
Pirmās daļas 

dzimtenes mīles-
tības tēmai pie-
vienojamies arī 
mēs klausītāji ar 
kopdziesmu Še, 
kur līgo priežu 
meži. Uz abām 
pusēm reizē, koristus un klausītā-
jus diriģējot, diriģente Daina novada 
dziesmu. Skan braši, pat ļoti braši.

Seko divas Raimonda Paula dzies-
mas, abas ar Jāņa Petera vārdiem. Pir-
mo – Dzīvības mūžīgais vārds vada 
diriģents Ivars. Dziesma iezīmējas ar 
izcilo dikciju un iejūtīgiem frāzēju-
miem. Otrā dziesma – Kurzemē, di-
riģentes Dainas vadībā – ar dziesmas 
vareno skaņu. Ingrīdas Šakurovas pa-
vadījums dzīvi attēlo sabangotas jūras 
ritmu un skaņu. Koris savukārt iekrā-
so, ka meži kā jūra, un jūra kā meži 
šalc.

Nepazīstu skaņu tehniku, bet do-
māju, ka šeit savu roku ir pielicis ska-
ņu meistars Voldis Kains. Lai viņam 
izjusts paldies! Abas dziesmas saņem 
ar brāzmainiem aplausiem.

Pēc šī emocionālā pārdzīvojuma 
prasītos atslābuma. Taču kas to dos? 
Saņemam spēkus un dziedam otro 
kopdziesmu – Es dziedāšu par tevi, 
tēvu zeme, diriģenta Ivara vadībā. Ja 
tā skan Latviešu ciemā, kur kopdzie-
dāšanu vada Ivars, tad doma par dzī-
vi Ciemā nav zemē metama. Jāapsver 
nopietnāk.

Pirmā daļa nobeidzas ar divām di-
riģentes Dainas vadītām dziesmām: 
Imanta Kalniņa Ceļš uz mājām (Māra 
Zālīte) un Raimonda Tiguļa Lec, sau-
līte! (Rasa Bugavičute-Pēce). Abas 
izpelnās klausītāju izjustus aplausus. 
Pirmā dziesma izceļas ar iejūtīgo iz-
pildījumu un tīro skaņu. Otrā ar spē-
cīgiem vārdiem un lielo, orķestrālo 
skaņu, ko veido koris, kopā ar kla-
vieru un vijoles pavadījumu. Atmiņā 
atplaiksnī Sirdsbalss uzvedums, ko 
gadumijā mums atveda Latvijas spē-
ki – Saulkrastu koris un tautas deju 

„Par spīti grūtiem laikiem“, mēs dziedam, gavilējam
Sidnejas Latviešu vīru kora gadskārtējais sarīkojums

 
Turpinājums 9. lpp.

Ivars Štubis diriģē kori.
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Piektdien, 2017. gada 8. decembrī Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

ansamblis Līgo. Neesam tam apakšā! 
Dziesma savu emocionālo kulmināci-
ju sasniedz tuvu beigām, kad it kā no 
tālienes sēri atskan Pūt vējiņi motīvs 
Dainas Kainas solo vijoles izpildīju-
mā. Caur caurēm izcils iestudējums un 
aizkustinošs priekšnesums.

Otrā daļa pieder tautas dziesmām 
un divām Imanta Līča dziesmām. 
Dzirdam dziesmas gan tradicionālās 
apdarēs, gan šodienas mūzikas va-
lodā. Programmu atsāk Ivars Štubis 
ar divām solo dziesmām paša ģitāras 
pavadījumā. Pirmā Tumša nakte, zaļa 
zāle ir pašdarināta. Saista apdare, kur 
vienkāršā pamatmelodija ir apvīta 
riņķu riņķiem ar bagātām variācijām. 
Otrā – Seši jauni bandinieki ir ansam-
bļa Iļģi darinājums. Ar dziesmas lielo 
skaņu Ivars pašrocīgi panāk to, ko visi 
Iļģi kopā. Abas dziesmas sveicam ar 
sirsnīgiem aplausiem.

Laiks atkal kopdziesmai. Ne-
daudz atpūtušies, uz nebēdu dziedam 
Bēdu manu lielu bēdu. Mūsu dzies-
mai netrūkst nekā, kā vienīgi aplau-
su.

Seko koncerta tituldziesma – Še 
dziedāju,gavilēju, Riharda Skultes ap-
darē. Dziesma pacilā. Gaišais, dzidrais 
dziedājums skaisti izceļ dziesmas pla-
šos sabalsojumus.

Imanta Līča dziesmai Vasara vār-
dus devusi ir Sidnejas dzejniece, ne-
laiķe Elga Leja. Dziesmas sinkopētais 
ritms un viegli bezbēdīgā noskaņa 
plaucē smaidus klausītāju sejās. No-
skaņa mainās ar tā paša autora, Iman-
ta Līča, dziesmu Mežezers (Jāzeps 
Osmanis), Oskaram Štubim dziedot 
tenora solo. Dziesmas teiksmaino iz-
pildījumu veido iejūtīgā saskaņā starp 
solista maigo stāstījumu, kori un pava-
dījumu.

Tuvojoties otrās daļas beigām, 
diriģente Daina novada divas tautas 
dziesmas: Zigmāra Liepiņa darināto 
Visi ceļi guniem pilni un Edgara Ra-
čevska Nevienami es nedošu. Pirmajā 
varam saklausīt šodienas rap ietekmi, 
kur starp melodijas pavedieniem spē-
cīgā rap ritmā izskan kora vienbalsīgi 
monotonais, runātais teksts. Kora un 
tautas iemīļotā Nevienami es nedošu 
priecē ar atpazīstamību, enerģisko rit-
mu un brašo dziedāšanu. Pavadījums 
izceļ dziesmas noskaņu, brīžiem atgā-
dinot pūtēju orķestra umpapā. Abas 
dziesmas saņem ar spēcīgiem aplau-
siem.

Pēdējo dziesmu, Raimonda Paula 
Kur tad tu nu biji vada diriģents Ivars. 
Spraigajā dialogā starp kundziņu un 
āzīti, āzītim tomēr pieder pēdējais 
vārds. Atskan griezīgi disonants Mē! 
līdz ar sparīgu kājas piesitienu no vi-
siem 24 koristiem. Troksnis varens. Ar 
aplausiem izsaucam dziesmas atkārto-
jumu.

Pēc neilga pārtraukuma sākas 
pārsteigumu pilnā trešā daļa. To ie-

vada trīs dziesmas no ne tik senas 
pagātnes, dziesmas, ko savā laikā, 
pagājušā gadsimteņa septiņdesmi-
tajos gados, dziedāja iemīļotais Sid-
nejas ansamblis Laikmets. Dzirdam 
Imanta Līča Čigāna dziesmu, Turai-
das rozi un Gundegas Zariņas Zaļo 
krūzi. Dziesmas ir pazīstamas. Sirds 
dzied līdzi. Taču apdares ir gluži svai-
gas. Ar izpildījumu izceļas Turaidas 
roze. Leģendas traģiskais stāstījums 
pakāpeniski pieaug no solo dziedāju-
ma (Oskars Štubis) uz duetu (Oskars 
Štubis un Ivars Štubis) līdz korim, kas 
leģendai un dziesmai pieliek punktu 
ar kontrastējuši lakonisku atziņu: no 
alas iztek asintiņš. Gundegas Zariņas 
minorā darinātās Zaļās krūzes solo 
partiju pārliecinoši veic Toms Ma-
čēns. Ar sirsnīgiem aplausiem svei-
cam abus klātesošos autorus, Gunde-
gu Zariņu un Imantu Līci.

Ar ceturto kopdziesmu Jauns un 
traks manu, ka arī mūsu dziesma ir 
pieaugusi. Skan skaļāk un drošāk. To 
ievērojusi arī diriģente. Saka, ka sa-
klausījusi mūsu vidū daudz jaunu, po-
tenciālu koristu. Lai nākot talkā! Mēs? 
Tikai atsmaidām.

Programma tuvojas beigām. At-
skan vēl liegā lietuviešu tautas dzies-
ma Kalnā kārklus vēji lieca, Jozua 
Naujāļa apdarē. Cik ļoti patīk dzies-
mas vijīgie frazējumi un gaišie, skanī-
gie sabalsojumi!

Taču nekas mūs nebija sagatavojis 
šī koncerta naglai – pēdējām divām 
dziesmām. Šai posmā, dziesmā un 
dzejā sarokojas gadsimteņi: deviņpa-
dsmitais ar divdesmit pirmo. Izpildī-
jumam no kora ierindas atdalās trīs: 
tēvs – Roberts Lucis, dēls – Jānis Lu-
cis un Ivars Štubis. Jaunie apjožas ar 
ģitārām, tēvs Roberts ieņem vietu pie 
klavierēm. Tad, it kā ar kara bungu 
rīboņu, skaļi un bravūrīgi atskan Jura 
Vaivoda Apkal manu kumeliņu ar Rū-
dolfa Blaumaņa (1862-1908) vārdiem. 
Korim, solistiem un pavadītājiem vi-
siem dziedot un spēlējot, skaņa ir va-
rena. Dziesma un skaļais pavadījums 
vēstī kā bramanīgais puisis, kas tīko 
meitu ledus kalna galiņā, ar kumeli-
ņa palīdzību saskalda ledus kalnu kā 
nieku un pa pļavas taciņu aizved tautu 
meitu ar visām villainēm.

Dziesmai izskanot, klausītāju sa-

jūsma sit augstu vilni. Aplaudējam, 
saucam, svilpjam un rībinām ar kā-
jām. Būtu gribējuši tūlītēju atkārtoju-
mu, bet diriģente Daina saka, ka vēl 
nē. Esot laiks ziediem, skūpstiem un 
pateicībām.

Pateicību virkne ir gara. Nav aiz-
mirsts, nav izlaists neviens, kas vien 
pielicis roku pie šīs dienas skaistā sa-
rīkojuma veidošanas. Diriģentes patei-
cībām ar sirsnīgiem aplausiem pievie-
nojamies arī mēs.

Vēl atlikusi pēdējā dziesma – Jura 
Kulakova Par spīti grūtiem laikiem 
ar Eduarda Veidenbauma (1867-1892) 
nemirstīgajiem vārdiem. Ar prieku 
vērojam, ka iepriekšējās dziesmas 
izpildītāji paliek savās vietās. Atskan 
tā pati lielā skaņa. Sprēgā tā pati kū-
sājošā enerģija. Īpašu dzirksti dzies-
mai piešķir dzīvā saspēlē spontāni 
veidotais pavadījums. Priekšnesums 
nobeidzas ar varenu glissando* tur-
pat visas klaviatūras garumā. Atkal 
aplaudējam, svilpjam, rībinām, cik 
spējam. Uz diriģentes jautājumu, kuru 
no pēdējām div’ dziesmām atkārtot, 
atsaucamies ar nešaubīgu abas! To arī 
dabūjam.

Dziesmu pēcpusdiena mums klau-
sītājiem ir atklājusi SLVK sešdesmit 
viena gada pastāvēšanas noslēpumu: 
neatmest veco un laika pārbaudīto, bet 
tai pat laikā, blakus vecajam rast vietu 
jauniem ceļiem, jauniem virzieniem. 
To izpratusi un cītīgi piekopusi ir diri-
ģente un mākslinieciskā vadītāja Dai-
na visu savu 37 gadu darbības laiku ar 
Sidnejas Latviešu vīru kori.

Šo jautro Dziesmu pēcpusdienu 
summējot, nav piedienīgāka nobeigu-
ma kā tas, ko jau devis dzejnieks Ed-
uards Veidenbaums dziesmā Par spīti 
grūtiem laikiem. 

Par spīti grūtiem laikiem
Dzied jautri mūsu bars.
Prieks spīd uz visiem vaigiem
Kā gaišais saules stars.
Tā ir šodien, un lai tā būtu vēl ilgi, 

ilgi!
Lauma Reinfelde

Laikrakstam „Latvietis“

*glissando Klavierspēles paņēmiens, 
kur parasti ar labās rokas īkšķi no-
brauc pa klaviatūras baltiem kauli-
ņiem no viena gala līdz otram.

„Par spīti grūtiem laikiem“,...
Turpinājums no 8. lpp.

Mākslinieciskā vadītāja un diriģente Daina Jaunbērziņa un viesdiriģents Ivars Štubis.
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10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2017. gada 8. decembrī

Kā skanīgs pavediens 
dziesma vijās cauri Valsts 
svētku svinībām Sietlā – 
dziesma tika dziedāta, 
skandēta, atskaņota, vār-
diem apmīļota, – sākot ar 
ērģelēm, čellu un dievlū-

dzēju balsīm baznīcā, turpinot svinīgajā 
aktā ar kora dziesmām, svētku uzrunu un 
beidzot ar čella koncertu Latviešu nama 
Lielajā zālē. Valsts svētku dievkalpojumu 
vadīja prāveste Daira Cilne, ērģeles spē-
lēja Dr. Andris Āboliņš, savukārt goda 
viesis no Kanādas čellists Juris Ķeniņš 
atskaņoja Jāņa Lūsēna līrisko skaņdarbu 
Mazu brīdi (Viļa Plūdona dzejolis). Lat-
viešu skoliņas bērni ar karodziņiem ro-
kās nodziedāja divas dziesmas un pievie-
nojās draudzei, dziedot Latvijas himnu.

Prāveste Daira Cilne uzsāka Valsts 
svētku sprediķi ar rakstnieka Jāņa Jau-
nsudrabiņa mīlestības vārdiem Latvijai: 
,,Latvi, lai kurā zemes daļā tu nonāktu, – 
piemini Latviju! Ja esi tēvs, paud to sa-
viem bērniem, ja esi māte, dziedi par viņu 
pie savu bērnu un mazbērnu šūpuļiem.“ 
,,Mums jāstāsta, jādzied un jāpiemin 
Latvija,“ teica prāveste. Viņa atgādināja, 
ka Latvijas valsts iesākās ar sapni, cerību 
un ar dziesmu. Pirmajos Latvijas Vispā-
rējos dziedāšanas svētkos 1873. gadā at-
skanēja Kārļa Baumaņa rakstīta dziesma 
Dievs, svētī Latviju, kas daudzus gadus 
vēlāk tapa par Latvijas himnu. ,,Iesāku-
mā bija dziesma,“ prāveste uzsvēra. Un 
tā atkal bija dziesma, kas iedrošināja un 
vienoja tautu Dziesmotajā revolūcijā, kas 
,,iedziedāja Latvijas atjaunoto brīvību“ 
un turpina iedziedāt Latvijas simtgadi. 
Prāveste nolasīja arhibīskapes Laumas 
Zušēvicas Valts svētku apsveikumu, 
kurā arhibīskape aicina latviešus visā 
pasaulē iesākt katru rītu nākamajās 365 
dienās ar lūgšanu – 365 sekundes garu, 
tās būtu 7 minūtes, plkst. 7.00, un šī lūg-
šana vienotu latviešu tautu.

Pēc skaistā dievkalpojuma svētku 
apmeklētāji pulcējās Latviešu nama zālē. 
Baltiem galdautiem klāti galdi, pušķoti ar 
tumši sarkanām lentēm un sarkanbaltsar-
kaniem ziediem aicināja viesus baudīt 
svētku mielastu, ko bija sagādājušas Lat-
viešu biedrības dāmas. Lielo kliņģeri, 
kas veidoja skaitli 99, bija izcepusi bied-

rības priekšsēde Sarmīte Dāvidsone.
Svinīgo aktu ievadot, jaunieši La-

risa Šulca un Stefans Lūsis, ģērbušies 
tautastērpos, ienesa karogus un novieto-
ja norādītās vietās. Sekoja ASV un Lat-
vijas himnas un prāvestes Cilnes vadītais 
svētbrīdis. Latviešu biedrības Vašing-
tona štatā (LBVŠ) priekšsēde Sarmīte 
Dāvidsone sveica svētku viesus Latvijas 
99. jubilejā, pieminot Latvijas dziesmoto 
revolūciju, sacīdama, ka viņas māmiņa 
viņai dziesmu pagalvī ielikusi, un, kā 
jau daudzi latvieši, viņa ar dziesmu ir 
uzaugusi. S. Dāvidsone beidza uzrunu 
ar dzejnieka Plūdona vārdiem: ,,Lai līgo 
lepna dziesma, tev brīvā Latvija! Audz 
liela skaista, spoža, kā saule lecoša!“

Svētku viesus apsveica Latvijas goda 
konsuls Sietlā Stīvens Žirskijs (Stephen 
Zirschky) un Vašingtonas Universitates 
profesors Guntis Šmidchens, autors grā-
matai Dziesmu vara, kas šogad tika izdota 
latviešu valodā. Pēc apsveikumiem koris 
Siguldas balsis Maijas Riekstiņas vadībā 
veltīja svētku visiem trīs skaistas latviešu 
komponistu dziesmas: Mārtiņa Brauna 
Mīla ir kā uguns, Richarda Skultes Še 
dziedāju, gavilēju un Renāra Kaupera 
Mana dziesma. Brauna Mīla ir kā uguns ar 
Jāņa Petera vārdiem ir veltījums Latvijas 
neatkarības atjaunošanas 27. gadadienai šā 
gada 4. maijā. Dziesma ir iekļauta Latvijas 
simtgades Dziesmu svētku programmā.

Programmas turpinājumā Inta Vīsta 
(Wiest) paziņoja, ka PBLA gada balva 
pēc nāves piešķirta pasaulslavenajam lat-
viešu arhitektam Gunāram Birkertam. 

Sarmīte Dāvidsone 
ziņoja, ka šogad 
LBVŠ atzinības 
raksti par ilggadēju 
darbību, panāku-
miem un latviešu 
kultūras veicināša-
nu piešķirti Olgai 
Griķei,  Ārijai Mi-
ķelsonei un Vikto-
ram Petzalam. Visi 
trīs ilgus gadus strā-
dājuši Rietumkrasts 
Latviešu vasaras 
vidusskolā Kursa: 

Olga un Viktors par skolotājiem un Ārija 
par saimnieci. Viktors bija vienīgais, kas 
Atzinības rakstu saņēma personīgi.

Tad nāca brīdis, ko visi bija gaidīju-
ši – svētku uzruna: Tautasdziesma un tau-
tas dvēsele. Viesis no Kanādas – spilgta 
personība – mūziķis, čellists, diriģents, 
komponists, lektors gan latviešu, gan ka-
nādiešu sabiedrībā – Juris Ķeniņš izjusti, 
bet arī ar humoru, apskatīja tautas dzies-
mu nozīmi latviešu tautai. Lektors iesais-
tīja publiku uzdodot jautājumus, veikli 
pārejot no latviešu valodas uz angļu un 
atpakaļ, lai arī latviski nerunājošie svētku 
viesi varētu saprast. Ja latvietim prasītu, 
kas viņam visvērtīgākais dzīvē, iespē-
jams, ka daži teiktu ,,Dziesmu svētki, vai 
tautasdziesmas“, J. Ķeniņš sacīja. Lai 
pierādītu, ka zinām daudz tautasdziesmu, 
viņš aicināja klausītājus minūtes laikā 
nodziedāt kādas tautasdziesmas pirmo 
rindkopu. Atsaucība bija liela, un gandrīz 
visiem, likās, bija paceltas rokas, dziedā-
tāju netrūka un dziesmu bija daudz. To-
ties amerikāņu tautas dziesmas līdzīgā 
veidā zināja tikai daži, kaut gan vairums 
no klātesošiem bija uzauguši Amerikā.

J. Ķeniņš aktualizēja jautājumu – 
Vai bez tautas dziesmām būtu latviešu 
tauta? Viņš uzsvēra Dziesmu svētku no-
zīmi Latvijas vēsturē, sākot ar pirmajiem 
svētkiem 1873. gadā, un citēja diriģentu 
Haraldu Medni: „Viens ir skaidrs, ja ne-
būtu saglabājušies dziesmu svētki, Lat-
vijas nebūtu.“ Vienalga, kur latvieši ir, 
viņi dzied: pie barikādēm, sarīkojumos, 
kāzās, bērēs, Jāņos, visos godos viņi 
dzied! J. Ķeniņš uzskata, ka visas dzīves 
gudrības atrodas tautasdziesmās. „Ne-
vajag Dr. Phil vai Oprah, viss ir bagātīgi 
atrodams tautasdziesmās.“ Viņš atgādi-
nāja, ka tādas dziesmas kā Div’ pļaviņas 
es nopļāvu parāda, ka latviešu sievietes 
ir bijušas feministes no senseniem lai-
kiem, un visas dāmas zālē viņam piekri-
ta. Droši vien arī vairāki kungi.

Savu uzrunu lektors papildināja ar 
mūzikas piemēriem, norādot, ka tautas-
dziesmu melodijas ir atrodamas daudzu 
komponistu skaņdarbos, sākot ar Jāzepu 

Latvijas Valsts svētki Sietlā 
,,Latvi, lai kurā zemes daļā tu nonāktu – piemini Latviju!“ (Jānis Jaunsudrabiņš)

 
Turpinājums 13. lpp.

Svētku viesi.
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No kreisās: Kārlis Jurisons un Juris Ķeniņš.

FO
TO

 A
nd

ri
s R

og
ai

ni
s



Piektdien, 2017. gada 8. decembrī Laikraksts „Latvietis“ 11. lpp.

25.  novembrī, die-
nas gaismai ieslīgstot 
rudens krēslas sirmumā, 
Krimuldā sākās kas ne-
redzēts un nedzirdēts; – 
tika atklāts festivāls 
Latvijas Goda aplis, no-

vada trīs goda saimnieki – Lilija Šica, 
Austris Rāviņš un Linards Kumskis, 
uzņēma viesus, pat rīdziniekus. Tālāk 
visu pēc kārtas.

Festivāls Latvijas Goda aplis dod 
iespēju novadiem svinēt valsts simtga-
di gada garumā katru nedēļas nogali 
citviet, parādot viesiem un priecājoties 
pašiem par skaisto dabu un darbīgajiem 
ļaudīm. Katra novada Goda saimnieki 
uzņems viesus. Pastāstīšu ko redzēju.

Krimuldā, kādreiz to sauca par 
Kubeseli, esmu bijusi daudzreiz, jo tā 
ir ļoti skaista vieta ar pilskalniem, ne-
iedomājami līkumoto Runtiņupīti lejā, 
gravā, Kaupo kapavietu un 1205. gadā 
dibināto baznīcu, mācītājmāju un bla-
kus tai zvaniķa māju un Lilijas labirin-
tu pļavā pie baznīcas. Braucot no Raga-
nas, jau pa gabalu redzama Krimuldas 
baznīca un to ne ar vienu nesajauksi, 
tā ir īpaša, skaista, laipna un aicinoša 
un vienmēr atvērta. Cik zinu, tad Kri-
muldas baznīca ir vienīgā Latvijā, kur 
cilvēks vienmēr var ieiet. Šajā vakarā 
baznīca, labirints, ceļš pāri tiltiņam 
garām tējas namiņam, mācītājmāja 
un tās apkārtne tika saposti svētkiem, 
un tumsā viss bija izgaismots gan sve-

cēm, gan šo laiku tehnoloģijām.
Šajos svētkos ir viens vienojošs 

moments gada garumā, tiek pievērsta 
uzmanība kādam izgaismotam ob-
jektam un sanāk tā, ka katru nedēļas 
nogali kaut kur staro – staro 100. Kri-
muldā visās takās starp baznīcu un til-
tiņu bija sabiruši jāņtārpiņi; atzīšos, es 
pirmajā brīdī pat skatījos kur likt kāju. 
Tas tiešām bija iespaidīgi un šai lauku 
vietai piemēroti. Arī pati daba priecēja 
acis. Lejā, gravā pirms tumsas klīda 
balts miglas vāls un viens pat bija ie-
meties ozola zaros.

Bet kas tad notika mācītājmājā, 
kurā vēl šajos laikos vienā galā dzīvo 
Krimuldas draudzes mācītājs Aus-
tris Rāviņš un lielākajā daļā darbojas 
draudze. Tur bija sveču darbnīca (pa-
spēju uzzināt, kā uz sveces var uzlikt 
vismalkākos rakstus), recepšu grāma-

tas šķirstīšana, filma Dzimtas stāsti, 
novada vēsture fotogrāfijās un goda 
istabā tikšanās ar Goda saimniekiem. 
Kādu brīdi gaidījām tautas daiļamata 
meistari, audēju Liliju Šicu, kura aiz-
kavējās, skatoties savu mazdēlu, ka-
maniņu braucēju Jura un Andra Šicu 
nobraucienus.

Ienākot Goda saimniecei mācītā-
jmājā, bija sajūta, ka cauri telpām iz-
skrien vēja pūsma; itin visi sakustējās, 
tas bija tāds dzīvīgums ar nemitīgiem 
jokiem un ātru runāšanu. Lilijai Šicai 
ir 97 gadi. Bija mūzika, uzrunas, kopā 
nodziedāta himna. Bija stāsti par senā-
kiem laikiem, un beigās izrādījās, ka 
Lilija Šica un mācītājs Austris Rāviņš 
ir novadnieki no Sēlijas, abi nodzīvo-
juši ilgus gadus Krimuldā un tikai šajā 

Jau sesto gadu savu darbību uzsācis Lai-
mas labdarības namiņš. Šogad ir nepiecie-
šams svētku prieku sagādāt 1600 bērniem, 
kuri ir atrakstījuši kartītes ar savām Ziemas-
svētku vēlmēm. 24. novembrī kā pirmie kar-
tītes izvēlējās Valsts prezidenta kundze Iveta 
Vējone un Orkla Confectionery & Snacks 

Latvija valdes priekšsēdētājs Toms Didrihsons.
Tā ir iespēja cilvēkiem ar labestīgu sirdi sagādāt dā-

vanas maznodrošināto daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri 
atklājuši savas vēlmes pēc Ziemassvētku dāvanām.

Ikviens ir aicināts ieiet Laimas labdarības namiņā vai 
tā mājaslapā un izvēlēties kartīti. Laimas labdarības nami-
ņā varat ciemoties līdz 23. decembrim, tas gaidīs viesus 
katru dienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 20.00.

Bērni kartītes 
ir skaisti noformē-
juši, un namiņā 
to ir daudz, pat 
ar knaģiem pie-
spraustas pie auk-
las. Jums atliek 
tikai izvēlēties to, 
kuriem bērniem 
gribat būt par Zie-
massvētku vecīti 
ar dāvanu maisu.

Lai Jums veicas ar dāvanu gādāšanu! Priecīgus Zie-
massvētkus!

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

„Laimas“ labdarības namiņš
Sācies dāvanu saiņošanas laiks

No kreisās: Talsu novada sociālā dienesta vecākā soci-
ālā darbiniece Dace Bergmane, „Orkla Confectionery & 
Snacks Latvija“ valdes priekšsēdētājs Toms Didrihsons, 
Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone un mūziķis Jānis 
Strapcāns.
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Toms Didrihsons un Iveta Vējone.
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Krimuldai atklājējas gods
„Latvijas Goda aplis“ gada garumā

Dziedot himnu. No kreisās: Mārtiņš Šics, viņa mazmeita, Linards Kumskis, Li-
lija Šica, Diāna Čivle, Mārtiņa Šica mazmeita.
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2017. g. 25.  novembrī Melburnas 
Latviešu vidusskolas (MLV) saime sa-
nāca kopā Melburnas Latviešu nama 
Misiņa zālē, lai atzīmētu pēdējo skolas 
dienu septiņiem MLV absolventiem.

MLV audzēkņiem ir bijis jautrs, aiz-
ņemts un sekmīgs gads. Programma au-
dzēkņiem no paša gada sākuma ir bijusi 
pilna gan ar mācībām, gan ar draudzī-
bu, kura ir saistījusi mūsu audzēkņus. 
Šogad MLV sestdienas klases apmeklē-
ja 15 latviski runājoši audzēkņi, Austrā-
lijas skolas 9., 10., un 11. klases līmeņos.

MLV paspārnē otrdienas vakaros 
arī darbojās divas valodas klases, ku-
ras apmeklē 19 studenti. Valodas kla-
ses vada skolotāji Kārlis Brēmanis un 
Edīte Atvara. Ir nozīmīgi, cik mūsu 
sabiedrībā ir interese pieaugušiem ie-
gūt latviešu valodas pamatus.

Skolotāji Kārlis Brēmanis, Karī-
na Jaunalksne un Ieva Kaina ir cītīgi 
gatavojuši mūsu jauniešiem vērtīgu un 
saistošu programmu, pasniedzot lat-
viešu valodu, vēsturi un kultūru inte-
resantā un saistošā veidā. Jauniešiem 
ir arī bijusi izdevība piedalīties rok-
darbu nodarbībās, kuru starpā bija olu 
krāsošanā un daiļamatnieku darbnīcā. 
Šogad pirmo reizi jaunieši, lietojot 
latviskus rakstus un motīvus, drukāja 
paši savus T-kreklus latviskā gaumē.

Šī gada 2. un 3. semestrī kopā ar jau-

niešiem veidojam un gatavojam īsu filmi-
ņu Laterna stundā, kuras pirmizrāde bija 
septembrī, skolu sarīkojumā. Kurš būtu 
domājis, ka mūsu audzēkņu starpā atklā-
jās vairāki pārsteidzoši talanti, it sevišķi 
komiķu laukā. Varētu būt, ka šis būs sā-
kums vairāku filmu zvaigžņu karjerām.

Ivars – Maestro Štubis, ir šogad 
mūsu jauniešiem pasniedzis dziedāša-
nu un palīdzēja sagatavot jauniešiem 
viņu uzstāšanos septembra sarīkoju-
mā, 18. novembra un MLV noslēgu-
ma aktiem. Noslēguma aktā jaunieši 
skaisti nodziedāja tautas dziesmas 
Tymsa Tymsa, Kur gaismeņa zyla 

ausa un R. Tiguļa dziesmu Lec, saulī-
te! Dziesmas pavadīja Maestro Štubis 
kopā ar vairākiem MLV audzēkņiem.

Noslēguma aktā, mēs atvadījāmies 
no šī gada septiņiem absolventiem: Ed-
gara Cīruļa, Annalīses Daliņas, Alek-
sandra  Dārziņa,  Maijas  Drēziņas, 
Ronana Lārmaņa, Kaspara Švolma-
ņa un Patrīcijas Ulpes. Gandrīz visi šie 
jaunieši ir 13 gadus sestdienās ceļojuši 
uz Melburnas Latviešu namu, un ar šo 
noslēguma aktu viņiem izbeidzās viņu 
latviešu skolas gaitas. Viņu starpā ir vei-

Melburnas Latviešu vidusskolas izlaidums
Vidusskolu beidz septiņi absolventi

Zem lieliem lietus 
mākoņiem vakar, 2. de-
cembrī, Melburnas 
Latviešu namā pulcē-
jās Melburnas Latvie-
šu biedrības Daugavas 
skolas saime un dau-

dzi Melburnas latviešu organizāciju 
pārstāvji. Skolas 62. izlaiduma dienā 
sveicām sešus absolventus – piecus 
jauniešus, kas visus deviņus gadus no 
bērnudārza gadiem nākuši Daugavas 
skolā, un vienu, kas grupai pievienojās 
tikai šai pēdējā gadā. 

Absolventi bija Andrejs  Cīrulis, 
Maija  Dārziņa,  Karmen  Drēziņa, 
Roberts Meiberlijs (Maberly), Vil-
nis Medenis un Jāna Rone.

Svinīgo dienu ievadīja mācītājs 
Dainis Markovskis ar svētbrīdi, un 
tad jaunākie skolas audzēkņi saņēma 
savas liecības. Sekoja Daugavas skolas 
skaistās izlaiduma tradīcijas vispirms 
8. klases audzēkņiem nodot skolas 
karogu nākošās absolventu klases gā-
dībā, un vēlāk piestiprinot pie karoga 
kāta sidraba plāksnīti ar iegravētiem 
Jāņa Raiņa vārdiem – Tāla zeme, mīļa 
tauta. Tā bija šī gada absolventu patei-
cība un veltījums skolai un tās nākoša-

jiem audzēkņiem.
Savā audzinātājas runā skolotāja 

Līga  Dārziņa stāstīja par notikušo 
gadu, kas izcēlās ar nozīmīgajām die-
nām: pirmo skolas dienu ar atbildību 
par skolas karogu, izbraukumu die-
nām – vienu uz zvērudārzu un otru uz 
Immigrācijas muzeju, grupas pēdējo 
Ģimenes dienas sarīkojumu Latviešu 
ciemā, kur sniedza savus jautros ģi-
menes aprakstus, un skolu sarīkojumu, 
kur jaunieši pašurakstītajā ludziņā visi 
atradās lidmašīnā uz Rīgu 30 gadus 
pēc Daugavas skolas absolvēšanas, lai 
savāktu savus bērnus no Sveika, Latvi-
ja! Brauciena.

Absolventi tad pateicās visiem sa-
viem bijušajiem skolotājiem ar jaukām 
atmiņām un skaistiem ziediem.

Pēc sarīkojuma absolventi un viesi 
pakavējās Lielajā zālē pie uzkodām un 
atmiņām par šo brašo jauniešu skolas 
gadiem.

Apsveicām absolventus un novē-
lam viņiem vislabāko laimi un visla-
bākās sekmes nākošajā latviskās izglī-
tības posmā – Annas Ziedares Vasaras 
vidusskolā, Melburnas Latviešu vidus-
skolā un Sveika, Latvija! Braucienā.

Daugavas skolas vārdā
Līga Dārziņa

Laikrakstam „Latvietis“

MLB Daugavas skolas 62. izlaidums
Šogad seši absolventi

Melburnas Latviešu biedrības Daugavas skolas absolventi.
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2017. gada MLV absolventi. No kreisās: Aleksandrs Dārziņš, Edgars Cīrulis, 
Kaspars Švolmanis, Annalīse Daliņa, Maija Drēziņa, Ronans Lārmanis un Pat-
ricīja Ulpe.
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Latvieši ir visur pasaulē
18. novembra svinības savā Filadelfijas Brīvo latvju namā
Par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu.
Mazliet par mazu, lai palaistu vienu 

pasaules plašajos ceļos.
(M. Zālītes vārdi par Latviju)
Latviešiem vieni no nozīmīgākajiem 

svētkiem ir bijuši, ir un būs – 18. novem-
bris, kad tiek svinīgi atzīmēta Latvijas 
dibināšanas diena nu jau 99. reizi.

Latvieši ir visur pasaulē. Amerikas 
Latviešu sabiedrība 18. novembrī sanā-
ca savā Filadelfijas Brīvo latvju namā, 
kurš šogad atzīmēja savu 125. gadu pa-
stāvēšanas gadadienu un ir lepni par to.

Zāle izgreznota ar Latvijas sim-
boliku, svecēm, ziediem, kā jau svēt-
ku reizē pienākas. Ar svētku noskaņu 
sejās, ar sarkanbaltsarkanām lentītēm 
pie krūtīm, tautas tērpos gan lieli un 
mazi latvieši piepilda lielo zāli.

Latvijas godināšana var sākties. 
Svētku programmas vadītāja Emīlija 
Liziņa norunā Ojāra Vācieša dzejoli 
Tu esi Latvija.

Zālē tiek ienesti karogi, nodziedāta 
Latvijas valsts himna. Svētku svinīgo 
daļu atklāj Filadelfijas Latviešu organizā-
ciju padomes priekšsēdis Valdis Bašēns. 
Savā runā viņš atzīmē, ka latvieši, kā 
patrioti, vēl dzīvodami nometnēs ārpus 
Amerikas, allaž ir 18. novembri uzska-
tījuši par svarīgākajiem svētkiem, kurus 
atzīmējuši laikos, neatrodoties savā mīt-
nes zemē. Latvija ir maza, bet stipra tauta.

Svētku uzrunu turpina Latvijas 
Republikas goda konsuls Pensilvānijā 
J. Medveckis. Goda konsuls apsveic 
Latviju svētkos, sacīdams, ka ir lepns 
par latviešu tautu un tās patriotismu te 
Amerikā. Pateicās latviešu sabiedrībai 
par to, ka tik ilgu gadu garumā ir spē-
juši saglabāt savu namu Filadelfijā.

Seko svētbrīdis, kuru vada mācītājs 
Dr. Uldis Ukstiņš. Visi klātesošie lūdz 
Dieva svētību Latvijai un tās tautai.

Mūsu nākotne ir bērni. Prieks at-
zīmēt, ka šogad latviešu skolas bērnu 
skaits ir palielinājies trīs reizes. Svēt-
ku noskaņu kuplina Filadelfijas latvie-

šu skolas tautas deju grupa. Vadītājas 
Tija Budkevica un Laila Ganserta. 
Sparīgie dejotāji demonstrē savu dejot-
prasmi un iepriecina klātesošos. Dejo-
tāji tiek novērtēti ar skaļiem aplausiem.

Turpinājumā svētku runu saka Jānis 
Mažeiks, Latvijas Republikas vēstnieks 
un pastāvīgais pārstāvis ANO Ņujorkā. 
Vēstnieks apsveic Latviju ar ļoti nozīmīgo 
99. gadskārtas skaitli, par kura pastāvēša-
nai līdz šai dienai, mums jābūt pateicīgiem 
saviem senčiem, par viņu ieguldījumu, lai 
mēs varam pastāvēt kā neatkarīga valsts. 
Izsaka prieku par Filadelfijas brīvo latvju 
namu, kurš ir vecāks par Latviju. Vēst-
nieks runā par patreizējo Latvijas valdību, 
par demogrāfisko stāvokli valstī, par valo-
du skolās, par tautsaimniecību, par ekono-
miku, par drošību, par robežām un bēg-
ļiem. Par NATO drošību, par ASV lielo 
atbalstu Baltijas valstīm. Par to, ka šodien 
Latvija ir daudz drošāka nekā pirms 27 
gadiem. Izsmeļoši ar uzskatāmiem līdzek-
ļiem tiek demonstrētas konkrētas tabulas, 
shēmas, skaitļi, kas liecina par Latvijas 
izaugsmi pagātnē, tagadnē un iecerēm 
nākotnē. J. Mažeiks saka: „...katrs latvis-
kuma nesējs ir ļoti svarīgs Amerikā un 
būtiski visā pasaulē, lai stiprinātu mūsu 
diasporas. Saules mūžu brīvai Latvijai!“

Turpinājumā tiek nolasīts rakstisks 

apsveikums 18. novembra svētkos no 
pulkveža Dzintara Rogas.

Tiek pieteikts starpbrīdis, kura laikā 
visi klātesošie tiek laipni aicināti uz vīna 
glāzi un uzkodām.

Svinīgā vakara gaita turpinās ar kon-
certu, kurā skan Amandas Vest (soprāns) 
skaistā balss un Endrjū (Andrew) Mar-
tena (bass) vīrišķīgais balss tembrs. 
Mākslinieku sniegumu pie klavierēm pa-
vada diriģente, soliste, koncertmeistare – 
Gunta Plostniece. Tas bija baudījums kā 
balzāms dvēselei! Ar stāvaplausiem un 
ziedu pasniegšanu tiek novērtēts māksli-
nieku brīnišķīgais muzikālais sniegums.

Kādi gan svētki bez mielasta, un 
kuram latvietim nepatīk garšīgi paēst?! 
Svētku reizē galdos tiek pasniegtas 
gardas vakariņas, kuras sarūpējušas 
Dzintara galda prasmīgās saimnieces.

Svinības turpinās ar savstarpē-
jām klātesošo sarunām, debatēm, 
smiekliem un bērnu čalām.

Mājup visi dodas gandarīti par 
svētku norisi, satikšanos, kopā būšanu, 
cerību un ticību, ka mūsu Latvija būs 
drošībā, pārticībā.

Būsim lepni, mēs latvieši, sagaidīt 
Latvijas valsts 100 gadi!!!

Regīna Rūsiņa
Laikrakstam „Latvietis“

Vītolu līdz pat mūsdienām. Klausītājiem 
bija skaidrs, ka tautasdziesma ir latviešu 
tautas dvēseles neatdalāma daļa – tā ir 
mūsu svētais mantojums. Pasaulē, kur 
tik daudz lietas mūs šķeļ, tautasdziesma 
mūs vieno. Būdams Kanādas Dzies-
mu svētku rīcības komitejas priekšsē-
dis, J. Ķeniņš aicināja visus braukt uz 
Dziesmu un deju svētkiem Toronto no 
2019. gada 4. līdz 7. jūlijam. Viņš pa-
beidza svētku uzrunu ar Krišjāņa Ba-
rona vārdiem: „Tautasdziesmās, tautas 
dzīves gudrība glabā liecības par tām 
dziļajām saknēm, kas mūs vieno…Ta-
jās izpaužas katra radītāja savdabīgais 
spēks, dzīves daudzveidīgās izpausmes 

iespējas, un cilvēka dvēseles bagātība.“
Pēc īsa starpbrīža muzikālais pave-

diens turpinājās ar skaisto čella koncertu. 
Juri Keniņu uz klavierēm pavadīja Kārlis 
Jurisons no Portlandes. Programmā bija 
vairākas tautasdziesmas latviešu kompo-
nistu apdarē ar J. Ķeniņa pārlikumu čel-
lam un klavierēm, kā arī Tālivalža Ķeni-
ņa, Jurjānu Andreja, Alfrēda Štromberga, 
Jāzepa Mediņa un Lolitas Ritmanes skaņ-
darbi. L. Ritmane, kura ir uzaugusi Port-
landē, ir sietliešiem pazīstama un mīļa, un 
viņas kompozīciju Lietus līst manā pilsētā 
klausītāji aplaudēja ar īpaši lielu sajūsmu. 
Kā piedevu J. Ķeniņš atskaņoja visiem 
pazīstamo, iemīļoto Jāzepa Mediņa Āriju, 
piebilzdams, ka ar to esot bildinājis savu 
nākamo sievu Māru. Viņa izpildījumā 
un kompozīcijas dvēseliskajā izpausmē 

klausītājiem nebija jāmin Māras atbilde... 
Kājās piecēlušies, apmeklētāji sumināja 
māksliniekus ar ilgiem aplausiem. Pēc 
koncerta, kā ierasts, rokās sadevušies visi 
kopā nodziedāja Daugav’ abas malas.

LBVŠ no visas sirds pateicās goda 
viesim Jurim Ķeniņam par iedvesmojo-
šo uzrunu un brīnišķīgo koncertu. Tāpat 
paldies Kārlim Jurisonam, Maijai Riek-
stiņai un Siguldas balsīm, un visiem, kas 
pielika roku lai nosvinētu Latvijas 99. ga-
dadienu tik skaisti un diženi. Gatavojo-
ties mūsu simtgadei atcerēsimies: Mums 
ir bagāts gara mantu pūrs, mūsu bērni 
un mazbērni dejo un dzied, mēs piede-
ram spējīgai,  spēcīgai  latviešu  tautai, 
mēs esam pateicīgi, ka esam latvieši!

Inta Moruss
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas Valsts svētki Sietlā 
Turpinājums no 10. lpp.

Filadelfijas latviešu skolas deju grupa.
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14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2017. gada 8. decembrī

un visi vajadzīgie materiāli tiks sagā-
dāti; ja vēlaties raksta iespiedumu vei-
dot uz T-krekliņa, lūdzu, to paņemiet 
līdzi.

Anda Banikos ir dzimusi Austrā-
lijā, bet abi viņas vecāki dzima Latvi-
jā. Ģimenē tika runāts tikai latviešu 
valodā, un, kaut Anda uzauga Austrā-
lijā, viņā tomēr izveidojās ļoti stipra 
latvietība. Anda stāsta, ka viņai ir liels 
prieks, ka arī visi četri viņas bērni iz-
jūt piederību Latvijai un visiem ir ra-
dušās izdevības Latvijā kopīgi pavadīt 
laiku. Pastāvīgā dzīvesvieta Andai ir 
Viktorijā, netālu no Vilsona Zemesra-
ga (Wilson’s Promontory).

Darba lauks Andai ir bijis plašs; 
pēc izglītības Anda ir skolotāja, kā 
austrāliešu, tā latviešu skolās. Viņa ir 
pasniegusi valodas mācības, mākslu 
un dabas zinātnes. Anda ir arī strādā-
jusi kā pasniedzēja bērnu vasaras no-
metnēs Latvijā.

Anda interesējās par latviešu tau-
tas teiku tulkošanu/ilustrēšanu, zīmē-
šanu, dabas novērošanu, apzinātības 
iegūšanu. Brīvo laiku Anda bieži velta 
sabiedriskiem darbiem kā latviešu, tā 
arī austrāliešu sabiedrībā – visbiežāk 
ar saistību vizuālā mākslā.

Anda stāsta: „Patlaban, kopā ar 
filces mākslinieci Zettu Kantu veido-
jam projektu „Tējas koki sarunājās“ 
(“Tea Trees Talking”). Šo pasākumu 
veidojam, iesaistot Austrālijas latvie-
šus un pašus austrāliešus.

2018. gada maijā Viktorijā notiks 
iecienītais Fish Creek Tea Cosy Fes-
tival ar devīzi InTEAnational, un mēs 
esam aicināti to kuplināt ar slavenām 
latvju zāļu tēju tradīcijām.

Austrālijas latviešu daiļamatnieki, 
sadarbojoties ar Fish Creek iedzīvotā-
jiem veidos instalāciju (no filca), kas 
attēlos latvju bērzu birzi Austrālijas 
Teetree mežā. Bērzu tēliem būs kroņi, 
kas atsauksies uz dažādām latvju zāļu 
tējām. Piedāvāsim arī zāļu tējas gar-
šošanai, skandināsim latvju mūziku 
un sagaidīsim izstādes apmeklētājus 
tērpušies latviešu tautas tērpos. Sa-
darbosimies arī ar Fish Creek skolas 
bērniem, kuri jau vairāk nekā gadu 
sarakstās ar latviešu skolas bērniem 
Latvijā. Bērni ļoti interesējas par 
Latviju, tās kultūru un parašām; šī 
ir vienreizēja izdevība viņiem arī ko 
konkrētu parādīt. Izstāžu telpa būs sa-
biedriskajā dārzā, kur tiks arī audzē-
tas dažādas zāļu tējai. Esam uzsākuši 
pārrunas un ceram arī sadarboties ar 
Austrālijas latviešu skolām.

Labprāt kādā brīdī 3x3 nometnes 
laikā ierosinātu pārrunas – gudrības 
izmaiņu, kas kuram zināms no zāļu 
tēju tradīcijām. Būtu vērtīgi ar tādām 
atmiņām/tautas pieredzi dalīties. Zāļu 
tēju pasākums ir iekļauts Latvijas simt-
gades kalendārā, un sākot ar 2018.g 
maiju, tas tiks arī plašākā sabiedrībai 
pasniegts ceļojošās mākslas izstādēs.“

Kanberras 3x3 Anda pasniegs kro-
ņu veidošanas ievirzi. Pateicoties lie-
lā mērā bijušai melburnietei Brigitai 
Strodai, Latvijā kroņi ir ieguvuši lielu 
popularitāti. Tradicionālo vainagu ie-
dvesma tiek ievīta mūsdienu aksesuā-
ros un mākslas objektos. Būs iespēja 
kroņus darināt no dažādiem materiā-
liem.

Lielu darbu Anda arī veiks ar 
bērniem, veidojot dažādus mākslas 
darbus. Vienā no vakara nodarbībām 
runāsim par dažādām tējām, un tās 
būs iespējams nogaršot. Anda vadīs 

arī pārrunas/puduri Latviešu valodas 
uzlabošana!

Pārrunāsim bieži pieļautas kļūdas 
mūsu sarunvalodā, centīsimies paši 
savu valodu uzlabot un pilnveidot. Da-
līsimies ar savu valodas pieredzi un 
parašām; baudīsim savu skaisto valo-
du! Šīs stundas ir domātas ikvienam 
3x3 dalībniekam, vienalga kādā līme-
nī mēs valodu pārvaldām, visi varam 
dalīties un ko iegūt!

Esam pateicīgi abām mākslinie-
cēm, ka viņas ir piekritušas dalīties ar 
savu māksliniecisko talantu un piere-
dzi. Ar nepacietību gaidīsim Jūs visus 
mūsu 2018. gada 3x3 saietā Kanberā. 
Pieteikšanās lapas ir pieejamas mājas 
lapā www.3x3.lv

Varat rakstīt uz e-pastu Iveta_
lainis@hotmail.com vai zvanīt uz 
tālruni 0421018063.

Pateicamies par lielo atbalstu Aus-
trālijas latviešu organizācijām. Patei-
camies arī Latvijas Republikas Kultū-
ras ministrijai.

Iveta Laine, 3x3 vadītāja
Laikrakstam „Latvietis“

Mākslas ievirzes 3x3 Kanberā
Turpinājums no 4. lpp.

Anda Banikos.
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vakarā to uzzināja.
Novadnieku bija daudz, ne tikai ar 

mašīnām sabraukuši, bet arī ar pašval-
dības organizētu autobusu. Visiem bija 
iespēja savām acīm redzēt ko tik ne-
bijušu un skaistu. Krimuldas novada 
pašvaldības vadītājs Linards Kumskis 
ir visjaunākais Pierīgas pašvaldību va-
dītājs un visu dara ar guntiņu acīs. Bija 
padomāts par visiem – gan telpās, gan 
laukā. Ļoti noderīga bija programmas 
karte Luīzes Annas Vimbas sirsnīgā 
izpildījumā.

Novada aktieru lasījumi no tējas 

namiņa bija dzirdami visā apkārtnē un 
radīja tādu drošības sajūtu, ka tumsā 
atradīsi īsto taku. Lilijas labirints ne 
mirkli nebija tukšs, nemitīga kustība, 
un skats uz izgaismoto baznīcu un āra 
krustu bija pasakains. Pati baznīca ļoti 
askētiska. Biju klāt, kad tika regulēts 
apgaismojums, un priecājos par iespēju 
redzēt tik daudz variantu. Baznīcā bija 
apskatāma arī Turaidas muzejrezervā-
ta izstāde Turaida Indriķa hronikā.

Vēlāk, pēc kontemplatīvā dievkal-
pojuma viesus priecēja Laura Valtera 
akustiskais koncerts. Viesus sagaidīja 
un pavadīja gaismas instalācija Ābols, 
Krimuldas novada metālapstrādes 
mākslinieka Ingara Ozolnieka veidots 

un mākslinieču Irēnas Olekšas un Lie-
nes Kļavas izgreznots. Līvu valodā 
Turaida nozīmē Dieva dārzs un Kri-
muldas novada ģerbonī attēloti Dieva 
dārza deviņi zelta āboli, simbolizējot 
novada apdzīvotās vietas. Tā ābols ir 
kļuvis par Krimuldas novada simbolu.

Lai arī redzēju tikai mazu daļu no 
Latvijas goda apļa pirmatklājēja, Kri-
muldas novada svētku programmas, 
iespaids bija paliekošs, un tagad ir in-
terese redzēt, kā to skatīs citi novadi.

Tiem, kas brauks nākošgad uz Lat-
viju, iesaku noskaidrot kurā novadā tai 
laikā būs šādi godi.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Krimuldai atklājējas gods
Turpinājums no 11. lpp.

dojušās ciešas un ilgstošas draudzības, 
kuras ir svarīga motivācija viņiem tur-
pināt iesaistīties vietējā latviešu sabied-
rībā. Varēs arī nākotnē izmantot viņu 
iegūtās latviešu valodas, kultūras un 
vēstures zināšanas, ceļojot un pat varbūt 

dzīvojot Latvijā. Vēlamies izteikt sirsnī-
gu pateicību MLV skolotājiem palīgiem 
un ģimenēm, kā arī sabiedrībai un orga-
nizācijām, kuras atbalsta MLV darbību.

Ar šo noslēguma aktu izbeidzās 
mūsu pienākumi kā MLV vadītājiem. 
Esam pagodināti un pateicīgi, ka 
mums bija izdevība sastrādāties ar tik 
dedzīgiem skolotājiem un tik patīkami 

noskaņotiem latviešu jauniešiem.
2018. gadā MLV vadību pārņems 

Ingrīda un Andris Eimaņi, kuri tur-
pinās darboties latviešu jauniešu labā.

Novēlam visiem Priecīgus svētkus 
un sekmīgu 2018. gadu!

Andris un Bite Švolmaņi,
2017. g. MLV vadītāji

Laikrakstam „Latvietis“

MLV izlaidums
Turpinājums no 12. lpp.



Piektdien, 2017. gada 8. decembrī Laikraksts „Latvietis“ 15. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
3. decembris
Evija, Jogita, Raita
Pret latviešu tautu vērstā totalitārā 
komunisma režīma genocīda upuru 
piemiņas diena (2017)
Starptautiskā invalīdu diena; Eiropas 
diena cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
1927. aktrise, režisore, dramaturģe 
Venta Vecumniece.

4. decembris
Baiba, Barba, Barbara
1877. rakstnieks Andrejs Upīts.
1957. vēsturnieks, politiķis, diplomāts, 
LR ārlietu ministrs (1999.g. 16. jūl. – 
2002.g. 7. nov.) Indulis Bērziņš.
1997. Rīgas vēsturiskais centrs ie-
kļauts UNESCO Pasaules kultūras un 
dabas mantojuma sarakstā.

5. decembris
Klaudijs, Sabīne, Sarma

1897. zoologs, ģenētiķis Jānis Lūsis.
1927. jurists, žurnālists, sabiedrisks 
darbinieks Jānis Škapars.
1967. Latvijas šahists, lielmeistars 
Viesturs Meijers.
1972. latviešu mūziķis, komponists 
Raimonds Tiguls.

6. decembris
Nikolajs, Niklāvs, Niks, Nikola
1747. vācu tautības latviešu literāts 
Kristofers Harders.
1867. diriģents, komponists Atis Kauliņš.
1947. Pinebergā (Vācijā) dibināta lat-
viešu studentu vienība Auseklis.
1957. rakstniece Zinta Aistara.
1987. latviešu autosportists Haralds 
Šlēgelmilhs.

7. decembris
Anta, Antonija, Dzirkstīte
1947. aktieris Uldis Norenbergs.

1962. rakstniece Eva Rubene.
1977. latviešu basketbolists Mārtiņš 
Skirmants.

8. decembris
Gunārs, Gunis, Vladimirs
1812. dzejnieks, tulkotājs Jānis Rāt-
minders.
1907. dzejniece, māksliniece Marija 
Urnežus.
1947. politiķis, Rīgas mērs (1994.g. – 
1997.g.) Māris Purgailis.

9. decembris
Sarmīte, Tabita
Starptautiskā diena cīņai pret korupciju
1906. Zeltmaša drāmas stud., Tautas 
teātra, Rīgas mazā teātra, Jaunatnes 
un bērnu teātra., V. Pūces stud. un 
ALT aktrise Zelma Liepa.
1977. latviešu TV personība, modele, 
aktrise Dagmāra Legante.  ■

galu galā 12. Saeimā tika ievēlēti savda-
bīgi jaunveidojumi un vairāki, viens par 
otru skaļāki huligāni. Vai to var saukt 
par attīrīšanos un mainīšanos uz augšu?

Man liekas, ka arī no čekas maisu 
atvēršanas tiek sagaidīts tas, ko diezin 
vai vajadzētu sagaidīt. Man nav un ne-
var būt nekādas personiskas ieinteresē-
tības maisu neatvēršanā, taču es neticu, 
ka lielākās mūsu valsts un sabiedrības 
problēmas ir radušās vai rodas joprojām 
no čekas visaptverošās slepenās varas 
un ka tieši no turienes visām nelaimēm 
kājas aug un diedziņi tiek raustīti.

Vai tiešām tie veselības aprūpes 
samezglojumi, ko mēs patlaban cenša-
mies atšķetināt, ir čekas un tās aģentu 
roku darbs? Vai tiešām mūsu izglītības 

sistēmas vājie posmi arī ir čekistu ro-
kaspuišu izskaitļoti? Un kāds gan varēja 
būt čekas patiesais nodoms, kad tā virzī-
ja un aizvirzīja Latviju līdz pilntiesīgai 
dalībai Eiropas Savienībā un NATO?

Varbūt iepriekšējā rindkopa absurdi 
izklausās, taču, ja reiz čekas maisu sa-
karā sabiedriskajā sarunā tiek piesaukta 
Latvijas attīstības buksēšana, tad mums 
tā kārtīgi jāizvētī tie divdesmit septiņi 
grēkiem pilnie gadi un jāsaprot, kas un 
kādēļ īsti ir buksējis. Domāju, ka patie-
sos iemeslus nemaz nebūtu tik grūti no-
skaidrot un pie labas gribas arī likvidēt. 
Nevērtēsim čeku par augstu, bet pašu 
sabiedrības pārstāvju nespēju uzņemties 
atbildību, savtību un alkatību par zemu.

Taču, atgriežoties pie totalitārā 
mantojuma mūsu domāšanā, šķiet, 
ka gan iedomas, ka ar visas Saeimas 
atlaišanu var sodīt dažus patiesus grē-
kāžus un iznest valsti saulītē, gan arī 

pārliecība, ka čekas aģentu masveida 
izgaismošana izskalos sārņus no visām 
netīrajām sirdsapziņām, ir piemērs šī 
mantojuma dziļi laistajām saknēm.

Brīvā un demokrātiskā valstī katram 
par saviem darbiem un arī noziedzīga-
jiem nodarījumiem ir jāatbild pašam un 
individuāli – gan tautas vēlētiem priekš-
stāvjiem, gan bijušajiem čekistiem un 
aģentiem. Tas ir nemitīgs process, un 
tikai tādā veidā ir panākama patiesi 
labāka politika un brīvāka sabiedrība. 
Masveida akcijas, kuru gadījumā vie-
nā putrā tiek sajaukti īstie ļaundari un 
dzīvē neveiksmīgi sapinušies ļaudīs un 
kas nepamatoti met ēnu arī uz pavisam 
nevainīgiem cilvēkiem, ir raksturīgas 
citām valstīm un režīmiem, bet tā tam 
nevajag būt brīvā Latvijā XXI gadsimtā.

Sanita Upleja
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums portālā LA.lv

Čeka un trejdeviņi grēku gadi
Turpinājums no 1. lpp.

līdzvērtīgu latviešu valodas apguvi.
PBLA uzsver, ka latviešu valoda ir 

valsts valoda – visiem Latvijā dzīvo-
jošajiem bērniem un jauniešiem ir gan 
tiesības, gan pienākums zināt latviešu 
valodu līdzvērtīgā līmenī. Protams, ka 
valstī atbalstāma ir jebkuras valodas 
apguve ģimenē un papildskolās, taču 
tām nav jābūt pilnībā valsts sponsorē-
tām. Valstīs, kas uzņem imigrantus jau 
gadu desmitiem – ASV, Kanādā, Aus-
trālijā – darbojas valodas un kultūras 
skolas, kur papildus valsts piedāvātajai 
izglītībai māca mātes vai mantoto valo-
du – un tās, galvenokārt, finansē imig-
rantu kopienas pašas. Latvijas izglītības 
modelis varētu sekot šim piemēram.

PBLA atgādina, ka jau gadiem ilgi 
cittautiešu ģimenes, kas vēlas dzīvot Lat-

vijā, apzināti izvēlas saviem bērniem lat-
viešu bērnudārzus, tādējādi radot veselu 
paaudzi, kas tekoši runā gan latviski, gan 
krieviski. Redzams, ka šie iedzīvotāji sa-
pratuši un mērķtiecīgi izvēlējušies iespē-
ju iegūt tālāko izglītību valsts valodā.

Apsveicams ir fakts, ka Latvijas 
augstskolas jau ir sekmīgi realizējušas 
un pārgājušas uz mācību apguvi latviešu, 
t.i., oficiālajā valsts valodā. Tāpēc tiem 
krievu skolu audzēkņiem, kuriem latvie-
šu valodas līmenis nav pietiekami augsts, 
liegts augstākās izglītības ceļš Latvijā. 
PBLA aicina Izglītības ministriju spert 
visus iespējamos soļus, lai visi Latvijas 
vispārizglītojošo skolu beidzēji, neatka-
rīgi no tautības, varētu studēt Latvijas 
augstskolās un pēc studiju beigšanas 
pilnvērtīgi strādāt Latvijā, saliedējot sa-
biedrību un stiprinot valsts ekonomiku.

PBLA apsveic Latvijas valdības tāl-
redzīgo vēlmi – pāreju uz izglītību latvie-

šu valodā atrisināt līdz 2018. gada febru-
ārim, lai šo jautājumu Saeimas vēlēšanu 
gadā partijas nevarētu izmantot kā instru-
mentu priekšvēlēšanu kampaņām. PBLA 
uzskata, ka izglītības valodas jautājuma 
lietošana priekšvēlēšanu sakarsētajā po-
litiskajā gaisotnē varētu nelabvēlīgi saa-
sināt attiecības un novest pie konfliktiem 
Latvijas dažādo etnisko grupu starpā.

Saprotam, ka šis  ir sarežģīts un 
politiski  grūti  risināms  jautājums, 
bet vēlam spēku un veiksmi valdībai 
un izglītības ministrijai to atrisināt.

Patiesā cieņā – 
Jānis Kukainis, PBLA priekšsēdis,

Daina Grosa, PBLA Izglītības 
padomes izpilddirektore

Vēstules noraksti: Raimondam Vē-
jonim – Latvijas Valsts prezidentam, 
Kārlim Šadurskim – Latvijas Republi-
kas izglītības un zinātnes ministram

PBLA atklāta vēstule...
Turpinājums no 3. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 6. decembrī.
€1 = 1,55650 AUD
€1 = 0,88335 GBP

€1 = 1,71410 NZD
€1 = 1,18170 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien, 9. dec., plkst. 10.00 Vidus-
skolas, pamatskolas un bērnudārza iz-
laidums Tālavas mazajā zālē.
Sestdien, 9. dec., plkst. 12.00 Skolas 
un sabiedrības Ziemassvētku eglīte 
Tālavas dārzā. Velciet mugurā kaut 
ko sarkanu, baltu vai zaļu, ņemiet lī-
dzi piknika grozus, draugus, radus, 
Ziemassvētku dziesmas un pantiņus. 
Ap plkst. 12.30 gaidīsim ciemos īpašo 
viesi ar dāvanu maisu..
Svētdien, 10. dec., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Otrdien, 12. dec., plkst. 19.00 Latvi-
jas vēstnieces apciemojums Adelaidē 
Tālavā.
Trešdien, 13. dec., plkst. 10.30 satiksi-
mies pie ALB nama, lai dotos ar autobu-
su uz pusdienām Aldgate Pump Hotelī. 
Pieteikties LAIMAS birojā līdz 11. dec.
Sestdien, 16. dec., plkst. 11.00 ALB 
namā Pavārmākas kursu Ziemassvēt-
ku pusdienas. Līdzi jāņem groziņš un 
dāvaniņa $10 apmērā.
Sestdien, 16. dec., plkst. 16.00 Vana-
gu / Vanadžu Eglītes pēcpusdiena DV 
namā. Dalīsimies kopīgās Ziemassvēt-
ku dziesmās un klausīsimies Vanadžu 
dziesmu ansambli I.Laines vadībā. 
Groziņi. Visi laipni aicināti!
Svētdien, 17. dec., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā. Pēc treniņa ASK eglīte.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.

Brisbanē
Sestdien, 9. dec., plkst. 12.30 Latviešu 
namā Ziemassvētki sabraukuši. Sanāk-
sim kopā pie Ziemassvētku eglītes un 
mielasta, dziedāt tautas dziesmas un 
Ziemassvētku korāļus, piedalīties dan-
čos un rotaļās, un priecāties par bērnu 
uzstāšanos. Gaidīsim ciemos Ziemas-
svētku vecīti, kurš izdalīs jūsu sagādā-
tās dāvanas saviem bērniem; lūdzam tās 
iesaiņot, klāt skaidri uzrakstot saņēmē-
ja vārdu. Būs arī Ziemsvētku tirdziņš ar 
latviskiem un Ziemsvētku labumiem. 
Rezervējiet sev tirgošanās vietu par $20. 
(epasts:  brisbanelatviancommunity@
gmail.com vai Karen McDougall 0419 
689 175) Ieeja pret zelta monētu. Pus-
dienas, ieskaitot kūku un kafiju/tēju – 
$15 pieaugušiem. Tikai kūka un kafija/
tēja – $5. Bērniem būs hot dog stends – 
$5, zem 5 gadiem bez maksas.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Piektdien, 15. dec., plkst. 18.00 Sou-
thern Cross Yacht Club, Lotus Bay, 
Mariner Pl, Yarralumla, telpās Kanbe-
ras Latviešu biedrība par godu Latvijas 
vēstniecei Japānā, Austrālijā un Jaunzē-
landē Dacei Treijai-Masī rīko vakariņas 

un tikšanos ar Kanberas latviešu saimi. 
Par vakariņām un dzērieniem katrs 
maksā pats. Visi lūgti pieteikties pie Jura 
Jakovica,  juris.66@gmail.com vai tele-
foniski, vai ar īsziņu uz 0499 072 696, 
vai zvanot 02 6258 6189 līdz 8. dec.
Līdz  2018.  g.  30.  janv. Austrālijas 
Nacionālajā bibliotēkā Pētera Dom-
brovska fotogrāfiju izstāde Journeys 
into the Wild.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 9. dec., plkst. 11.30 Dauga-
vas skolas eglīte Latviešu namā.
Otrdien, 12. dec., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien,  10.  dec., plkst. 11.00 Zie-
massvētku ieskaņas koncerts Sv. 
Krusta baznīcā.
Svētdien,  17.  dec., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Svētdien,  17.  dec., plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanagu, Daugavas Vanadžu un 
Dāmu komitejas eglīte.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien,  17.  dec., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Piektdien, 8. dec., plkst. 12.00 Senio-
ru eglīte Latviešu namā.
Ceturtdien, 14. dec., plkst. 11.00 Lat-
viešu Veco ļaužu aprūpes YACAH un 
DV nodaļas kopēja Ziemsvētku eglite 
DV namā. Visi laipni ielūgti.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  10.  dec., plkst. 10.00 
3. Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpo-
juma, draudzes eglīte.
Svētdien,  17.  dec., plkst. 10.00 
3. Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpo-
juma, draudzes eglīte.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Zelta piekrastē
Svētdien,  10.  dec., plkst. 12.00 Aus-
trālijas-baltiešu draudzības biedrības 
Ziemassvētku svinēšana Vācu klubā 
Carrara.

Latvijā
Piektdien, 8. dec., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 

vakars ārzemju latviešiem.
Svētdien, 10. dec., plkst. 16.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Pirmdien, 11. dec., plkst. 20.00 un 12. 
dec. K. K. fon Stricka villā realizēsies 
koncertnotikums PIRMSĀKUMS – 
mūzikas, grafikas, teksta mijiedarbība 
telpā. Sadarbībā ar Bērnu slimnīcas 
fondu biļešu ienākumi tiks novirzīti bēr-
niem, kuriem zināms ierobežoti mazs 
dzīves ilgums. Savienojot labas gribas 
cilvēkus unikālā lielumā, tiks radīta 
ziemas noskaņu stunda. Telpā satiksies 
komponistu Riharda Dubras, Pētera 
Vaska un J. S. Baha vokāli un instrumen-
tāli skaņdarbi, mākslinieka Māra Su-
bača grafiku videoprojekcijas, ko video 
mākslā pārvērtis Mīnus Astoņi (Andris 
Vētra) un Vara Piņķa balss. Vokāli skaņu 
radīs sekstets no Latvijas Radio kora (Al-
dis Andersons, Ilze Bērziņa, Normunds 
Ķirsis, Inga Martinsone, Līga Paegle, 
Iveta Romancāne). Instrumentāli villu 
piepildīs Matīss Čudars (ģitāra), Agne-
se Egliņa (klavieres), Toms Rudzinskis 
(saksofons), Agate Ozoliņa (čells).
Piektdien, 15. dec., plkst. 19.30 Dzin-
taru koncertzālē tiksimies ar virtuo-
zo ģitāristu Kasparu Zemīti un Rīgas 
Doma zēnu kori diriģenta Mārtiņa 
Klišāna vadībā. Ziemassvētku gaisotnē 
īpaši iederas skanīgās zēnu kora balsis, 
Kaspara Zemīša meistarīgā ģitārspēle, 
kā arī viņa radīta mūzika, kas angļu 
vecklasikas Ziemassvētku noskaņu 
caurausto koncertprogrammu papildi-
na ar gluži latviskiem akcentiem.
Sestdien, 16. dec., plkst. 18.00 Talsu 
ev.lut. baznīcā, Talsos, Baznīcas lau-
kumā 4, Latvian Voices koncerts Ma-
zie, skumjie ziemas svētki.
Sestdien, 16. dec., plkst. 19.00 Dzin-
taru koncertzālē izcilais Latvijas Na-
cionālais simfoniskais orķestris, diri-
ģenta Gunta Kuzmas vadībā aicina uz 
izsmalcinātu Ziemassvētku program-
mu Mocarts, Britens un Čaikovskis.
Sestdien, 16. dec., Rīgā, Jaunajā 
Sv. Ģertrūdes baznīcā izskanēs Zie-
massvētku programma IR KLUSA 
NAKTS. Komponists Jānis Lūsēns 
programmu veidojis izcilajiem solis-
tiem Dinārai Rudānei un Ingum Pē-
tersonam, kā arī diviem talantīgiem 
bērniem ar eņģeļu balsīm, dažādu vo-
kālo konkursu laureātiem, Elizabetei 
Lukaševičai un Kristianam Jasinskim.
Svētdien,  17.  dec., plkst. 18.00 Ma-
donas Kultūras namā, Madonā, Raiņa 
ielā 12 Latvian Voices koncerts Mazie, 
skumjie ziemas svētki.. ■


