
Sveicu šo rītu ar pa-
teicību Dievam – par 
jums, par iespēju kopā 
ar jums būt, lūgt, mīlēt 
un kalpot 2019. gadā! 
Sveicu šo rītu cerībā, ka 
katrs sev blakus izjustu 

Kristu, ieejot Jaunajā Gadā!
Mēs neviens nezinām, ko nesīs 

gads, kura robežu esam krustojuši, bet 
Dievs zina. Dzejniece Janīna Babre, 
sarunā ar Dievu, raksta:

„Tavs plāns man nezināms, bet es 
zinu:

Tev ir plāns, Tu Lielais Visuma Ar-
hitekts!

Bet man, man citu vēlmju nav,
kā atrast Tevi un paturēt
Un skatīt, skatīt, skatīt...“

Domāju, ko gan katrs jau saskatījis 
šajā pirmā Jaungada dienā?

Es skatījos pa logu un ieraudzīju 
maigi apsnigušo, skaisto zemi un pa-
teicos par visiem, kas nes mieru pasau-
lei. Es skatījos uz savu beidzot sakār-
toto biroja galdu un Dievam pateicos 
par Viņa Vārdu, par visiem Bībeles 
tulkojumiem un gudru cilvēku centie-
niem Viņa patiesību dzīvu darīt katrā 
laikmetā un vietā! Arī tad, kad nav tik 
viegli ticēt, kā reiz, šķiet, 1946. gadā 
nelaiķim arhibīskapam Arnoldam Lū-
sim. Ar viņa vārdiem vakardien dalījos 
savā draudzē, jo daudziem bijis grūts 
pagājušais gads, un varbūt ne visiem 
viegli uzticēties. Vācijas bēgļu nomet-

Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis ai-
cina partiju apvienības 
Jaunā Vienotība Mi-
nistru prezidenta amata 

kandidātu Arturu Krišjāni Kariņu 
sastādīt valdību.

Tikšanās laikā Rīgas pilī pirmdien, 
2019. gada 7. janvārī, K. Kariņš iepa-
zīstināja Valsts prezidentu ar topošās 

valdības prioritātēm un darāmajiem 
darbiem, norādot, ka kā prioritāras ir 
izvirzītas astoņas darbības jomas – 
finanšu sektora sakārtošana, tiesis-
kums, ēnu ekonomikas apkarošana, 
izglītības un veselības sistēmu turp-
māka pilnveidošana, OIK likvidēšana, 
administratīvi teritoriālā reforma un 
demogrāfija.

Valsts prezidents norāda, ka izvir-

zītās prioritātes liecina par K. Kariņa 
un valdības veidošanā iesaistīto poli-
tisko partiju izpratni par neatliekami 
veicamajiem darbiem. Valsts prezi-
dents atzīmē, ka būtiski ir neaizmirst 
jau iepriekš publiski paustos solījumus 
turpināt stiprināt Latvijas drošību, tajā 
skaitā valsts budžetā paredzot arī nā-
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Pārdomas Jaungadā ieejot...
Arhibīskapes Laumas Zušēvicas vēstījums
Lai Dievs svētī mūs visus ar sava Gara iedvesmu, ticības spēku un Viņa gudrī-
bas atvērtām acīm, Kristus mīlestības atvērtām sirdīm visā 2019. gadā!
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Vēstule Mildiņai
Kultūras dienas – no ārpuses

Mīļā Mildiņ!
Ko varu Tev uzraks-

tīt par nesen Adelaidē 
notikušajām Kultūras 
Dienām? Es jau nekā 
neredzēju. Un tomēr! 
Man taču ir ziņneši; pie 
tuvākās iespējamības 

iegādājos programmas grāmatiņu, un 
nodomāju, ka nu varēšu visu pamatī-
gi nokritizēt. Nav jau pašam jāredz, 
un reizēm ir interesanti, novērot no 
malas, ja tik ilgus gadus esmu bijusi 
iesaistīta, sevišķi ar Kopkori.

Visumā jāsaka, no visiem nostās-
tiem un pienestām ziņām spriežot, 
Adelaidē Kultūras Dienas izdevās. 
Protams, vienmēr jau var atrast kaut 
ko, par ko kasīties, piemēram, prog-
rammā daudzas valodas kļūdas (Vie-
tām bija tādi galotņu savārstījumi, ka 
nevarēja lāgā saprast, kas tur domāts. 
Vai tiešām neviens programmas grā-
matiņu nerediģē?) Nav varējuši arī 
izdomāt, vai viesu diriģentu no Latvi-
jas sauc Ģirts Cep-LE-nieks vai Ģirts 
Cep-EL-nieks. Programmā viņa vārds 
un arī viņa meitas vārds (soliste kora 
koncertā) tiek minēts vairākas reizes, 
katru reizi citādāk. Cilvēks var tīri vai 
apvainoties.

Tajos daudzajos gados, kad es 
dziedāju korī, zinu, ka vismaz vienā 
no diviem Kopkora mēģinājumiem 
koristiem deva pusdienas, lai būtu 
spēks, pēcpusdienā turpināt un neva-
jadzētu koncerta dienā taisīt mēģinā-
jumu. Pagādāja arī kaut kādu dzera-
mo. Šoreiz – nekā; gādā pats vai mirsti 
badā! Vispār, koncerta dienā garš mē-
ģinājums ir pārāk nogurdinošs, un tad 
starp mēģinājumu un koncertu paliek 
tāds laiks, ka cilvēks nezin, ko ar sevi 
iesākt. Vajadzētu atlikties un atpūs-
ties, bet tas nozīmē, ka jābrauc mājās, 
un ne visiem tas ir izdevīgi. Tad kur 
vēl pārģērbšanās.

Pēc kora koncerta notiek Sadzie-
dāšanās. Senāk tā bija domāta koris-
tiem un viņu piederīgajiem, varētu 
teikt, slēgts vakars. Katrs citpilsētu 
koris atveda uz sadziedāšanos kādu 
priekšnesumu, paslavēja paši sevi 
(Mazs bij’ tēva novadiņ’is) un pateicās 
mājiniekiem; vietējie mūziķi bez jeb-
kādu pastiprinātāju palīdzības ņēma 
rokās savus instrumentus un pavadīja 
kopīgo dziedāšanu. Nākamā KD pilsē-
ta aicināja visus pie sevis pēc gada ku-
plināt kopkori. Tā bija patīkama, intī-
ma atvadīšanās no Kultūras dienām un 

dziesmu draugiem. Vietējās saimnie-
ces pagādāja vakariņas, un koristi tie-
šām sadziedājās un izpriecājās. Un kas 
notika šoreiz? Sadziedāšanos izrekla-
mēja kā publisku sarīkojumu (vienī-
gais izpārdotais sarīkojums, kur pat 
pats kora koncerts nebija izpārdots!) 
Man stāsta, ka esot bijis tāds troksnis, 
ka blakus sēdētāju nevarēja sadzirdēt. 
Ar vārdu sakot, gatavais ļembasts, free 
for all, kam vairs nav nekāda sakara 
ar koristiem un sadziedāšanos. Atkal 
iespēja jauniešiem, kuri korī vispār ne-
dzied, izbļaustīties un izklaigāties. Vai 
tas tiešām vajadzīgs?

Lai nu tas tā, bet vienu lietu, Mil-
diņ, es tiešām nesaprotu. Daudz ru-
nājam par savu kultūru un par mīļo 
latviešu valodu kā šīs kultūras stūr-
akmeni. Daudzinām savas dziesmas 
un lepojamies ar skaistām kompozīci-
jām. Tādā gadījumā varētu domāt, ka 
Kultūras Dienas šinī mūsu simtgadē 
atklās ar dziesmu latviešu valodā, kaut 
ko, kas izsaka mūsu mīlestību pret 
mūsu zemi un tautu, bet, galvenais, – 
sūri, grūti izcīnīto brīvību un neatka-
rību. Vai mums tādas dziesmas trūkst? 
Taču – nē. Bet ko redzēju programmā? 
Galvenais muzikālais sniegums KD 
Atklāšanas Koncertā notika LATĪŅU 
valodā par (manuprāt) galīgi nepiemē-
rotu tēmu – Venēra un Amors. Kāds 
tam sakars ar mūsu lietu? Kad lasa 
teksta tulkojumu, gandrīz vai jāsarkst.

Nedrīkst tikai kritizēt, jāpasaka arī 
kaut ko labu. Ja pats neko nav darījis, 
ir viegli no malas nopelt citu pūliņus. 
Ļoti veiksmīgs esot bijis Ģimeņu rīts, 
kur viesojās viens no Prāta Vētras 
dziedātājiem un iejuties bērnu pasau-
lē. Krāšņas esot bijušas Tautas dejas, 
kur dejotāji no Latvijas pārsteiguši un 
iepriecinājuši ar savu profesionalitāti 
un soļu precizitāti. Atsevišķu koncertu 
KD laikā sniedza slavenais RTU Vīru 
koris Gaudeamus un vēl bonusa kon-
certu varējām noklausīties pēc KD. 
Par šo kori varu runāt no pieredzes, jo 
šo bonusa koncertu es tomēr, kaut ste-
nēdama un vaidēdama, apmeklēju, un 
jāsaka, – bija vērts. Patīk tas, ka visi 
dzied kā viens, lai gan skaļās vietās, 
viens tenors mazliet pārcentās un iz-
cēlās. Bet tas ir sīkums. Klusās vietās 
tik skaistu un izturētu sostenuto nekad 
nebiju dzirdējusi, kā no šī kora.

Koncertā bija arī instrumentāli 
priekšnesumi, bet tā kā man patīk mū-
zika, kurai ir melodija, harmonija, un, 
ja dziesma, tad arī sakarīgi vārdi, tad 

nevaru teikt, ka man visi solo priekš-
nesumi gāja pie sirds. Čaikovska dar-
bu labprāt klausījos, bet Pētera Plakīda 
Divas Variācijas čellam atgādināja 
lauku sētas lopu sarunāšanos. Sākumā 
bija grūti saprast, vai jau tiek spēlēts 
gabals, vai vēl tikai skaņo čellu. Ne-
gribu nevienu apvainot, un, protams, 
katram sava gaume, bet man brīžiem 
liekas, ka modernie komponisti maz-
liet pārcenšas, mēģinādami būt pār-
moderni.

Labi esot izdevusies Jaunā gada 
sagaidīšana, gan lielajā ballē pilsētas 
namā (par lielu naudu), gan Daugavas 
Vanagu namā, kur pulcējās tie, kuri 
negribēja dejot, bet gribēja tomēr sa-
gaidīt Jauno gadu kopā ar draugiem 
un dziesmām. Un bez maksas, kas 
dažiem tomēr ir nozīmīgi, jo naudiņa 
no debesīm nekrīt. Daugavas Vana-
dzes bija papūlējušās arī visu nedēļu, 
KD viesus paēdinot gan brokastīs, gan 
pusdienās, un visus pārpalikumus va-
jadzēja apēst.

Un te nu mēs esam – jaunajā, 
2019. gadā. Vēlu Tev un Tavējiem Gai-
šas Domas un Daudz Laimes.

Gunta
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PBLA nostāja Latvijas valsts 
politikas jautājumos
un darbības virzieni 2019. gadam

Pasaules brīvo lat-
viešu apvienība, kā 
ASV reģistrēta pasau-
les latviešu nevalstiska, 
bezpeļņas jumta or-
ganizācija ir veiksmī-
gi darbojusies Latvijā 
2018. gadā, caur tās pār-

stāvniecību Rīgā un dalīborganizāci-
jām pasaulē, aizstāvot un iestājoties par 
ārvalstīs dzīvojošo latviešu interesēm. 
Aizvadītajā gadā esam bijuši iesaistīti 
Latvijas simtgades pasākumu rīkoša-
nā, piedalījušies XXVI Vispārējo lat-
viešu Dziesmu un XVI Deju svētku 
programmā un veikuši administratīvas 
funkcijas, kas veicināja svētku norisi. 
Tāpat esam piedalījušies Diasporas 
likuma izstrādē Saeimā, palīdzējuši 
organizēt 13. Saeimas vēlēšanu proce-
su ārvalstīs un veiksmīgi koordinējuši 
diasporas latviešu skolu tīkla attīstību 
sadarbību ar Izglītības ministriju un 
Latviešu valodas aģentūru. PBLA pa-
teicas Latvijas valdībai un tās vadītā-
jam Mārim Kučinskim, Kultūras, Iz-
glītības un Zinātnes, Aizsardzības un 
Ārlietu ministrijām, kā arī 12. Saeimas 
deputātiem par sadarbību un atbalstu.

Caur savām dalīborganizācijām 
PBLA ir bijusi aktīva visā pasaulē, uz-
turot latviešu kultūru un izglītības sistē-
mu, gādājot par Latvijas valsts drošību 
un popularizējot Latvijas vārdu neskai-
tāmos valsts simtgades pasākumos. 
Kā galvenos varam uzskaitīt: ASV – 
veiksmīgi aizvadīts ALA 67. kongress 
Vašingtonā Latvijas simtgades zīmē, 
efektīvi darbojas Call to Action Unit 
politiski informatīvam darbam ASV 
kongresā. Kanādā – ir notiek aktīva sa-
darbība ar NATO bataljona karavīriem 
pirms tie dodas uz Latviju. Simtgades 
zīmē Kanādā tika veiksmīgi rīkota Bal-
tic 100 Week un Baltic Conference, un 
tautieši nopietni gatavojas XV Dziesmu 
un Deju Svētkiem Toronto. Dienvida-
merikā – aizvadīts Dienvidamerikas un 
Karību Latviešu apvienības kongress 
1. Latviešu Kultūras festivāls Brazīli-
jā. Krievijā – notika Krievijas Latviešu 
biedrību konference Sanktpēterburgā, 
Austrālijā – nule kā aizvadītas labi ap-
meklētās 57. Kultūras dienas Adelaidē, 
kurās piedalījās kultūras ministre Dace 
Melbārde un grupa Prāta Vētra. Latvi-
jas simtgades ietvaros Eiropā kā vietējo 
organizāciju, tā ELA paspārnē aizvadī-
tas liela vēriena kultūras dienas un dau-
dzi citi kultūras un izglītības pasākumi. 
Jāizceļ Eiropas kultūras svētku kustība, 
kura izveidojusies 2011. gadā un iesak-
ņojusies daudzās tautiešu kopienās Ei-
ropā, kļūstot par tradīciju un vasaras 
nometnes Eiropā.

2019. gadā PBLA valde izvirza 

vairākas darba prioritātes, kas, neat-
kāpjoties no organizācijas pamatvēr-
tībām, noteiks nākamā gada galvenos 
darbības virzienus:

1. Valdība un budžets
PBLA uzskata, ka stabilas, ilgspē-

jīgas un rīcībspējīgas valdības izveide 
ir valsts prioritāte Nr. 1. PBLA aicina 
Valsts prezidentu Raimondu Vējoni uz 
aktīvu, bet stratēģiski pārdomātu rīcī-
bu valdības izveidē. PBLA uzskata, ka 
tālredzīgs skatījums un stratēģisks plā-
nojums valsts budžeta izveidē palīdzē-
tu kliedēt priekšstatu, ka Latvija spēj 
strādāt tikai īslaicīgu, viengadīgu pro-
jektu līmenī. PBLA aicina nākamo val-
dību valsts budžetā finansēt Diasporas 
likumu un iekļaut valsts pamatbudžetā 
atbalstu izglītībai un kultūrai diasporā.

2. Valsts drošība
Latvijas drošības saglabāšana ir un 

vienmēr būs PBLA augstākā prioritāte. 
PBLA atzinīgi novērtē Kanādas izvei-
doto stratēģisko partnerību ar Latviju, 
un pastāvošo sadarbību ar ASV un 
NATO Latvijas drošības garantēšanā. 
Kanādā notiek intensīva sadarbība ar 
NATO bataljona karavīriem un ar at-
tiecīgajām valsts iestādēm un ministri-
jām. PBLA uzteic ALA politisko darbu 
ASV Senātā un pārstāvju palātā. Ietei-
kums Latvijas nākamajai valdībai: dot 
signālu tautiešiem pasaulē, ka jebkāda 
veida PBLA dalīborganizāciju un to 
biedru darbs tiek novērtēts un jāveici-
na – vai tā būtu sadarbība ar Michigan 
National Guard virsniekiem gan ASV, 
gan Latvijā, vai civilo partnerattiecību 
būvēšana starp pavalstīm un pilsētām. 
Jāuzsver Baltic Caucus loma ASV kon-
gresā un Kanādas latviešu organizāciju 
darbs ar Kanādas bruņoto spēku pār-
stāvjiem un valsts Ārlietu ministriju.

PBLA uzskata, ka Latvijas vēst-
niecību atvēršana kā Austrālijā, tā arī 
Brazīlijā veicinātu Latvijas drošību, 
stiprinot šajās valstīs dzīvojošās lat-
viešu kopienas un veicinot ekonomis-
ko sadarbību.
3. Kultūra un latviskā izglītība 
ārpus Latvijas

Tas ir viens no PBLA darbības 
stūrakmeņiem. PBLA ir labi iestrādā-

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Kamēr gaidām uz 

jauno valdību, tikmēr arī 
gaidām uz jauno budže-
tu, ko iesniegs šī jaunā 
valdība. Gadījumos, kad 
nav pieņemts budžets, 

likums paredz, ka valsts drīkst veikt 
maksājumus, bet izdevumi mēnesī ne-
drīkst pārsniegt divpadsmito daļu no 
iepriekšējā gada budžeta.

Tāpēc nav mums tāda situācija kā 
patlaban ASV, kur prezidents nepie-
ļauj 2019. gada budžeta pieņemšanu, 
ja tajā nav iekļauti izdevumi par mūra 
celšanu uz Meksikas robežu. ASV ap 
800 000 valsts darbinieku nesaņems 
algu, kamēr netiek pieņemts budžets.

Latvijā ar 2018. gadā pieņemtajiem li-
kumiem ir paredzēti visādi papildus izde-
vumi šogad, un Saeima decembra sāku-
mā atbalstīja likuma grozījumus, lai segtu 
dažus no šiem papildus izdevumiem.

Nav labi, bet varēja būt sliktāk..
GN
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2019. GADA 
KALENDĀRS

ILZE ŠĒNBERGA NĀGELA

Gada 
fragmenti

Vārda dienu kalendārs ar 
Latvijas Republikas svētku 
un atzīmējamām dienām
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Cienījamā Latvijas republikas Kultūras 
ministre, Dace Melbārdes kundze!

Godājamais Latvijas Goda konsul Dien-
vidaustrālijā, Valdi Tomaņa kungs un 
Tomaņa kundze!

Cienījamā LAAJ sekretāre Iveta Rones 
kundze!

Cienījamā LAAJ vicepriekšsēde Dienvid-
austrālijā Skaidrīte Aguļēvičas kundze!

Cienījamā Adelaides Latviešu biedrības 
priekšsēde Ilze Radziņas kundze!

Cienījamā DV Adelaides nodaļas priekšsēde 
Ilga Vēveres kundze!

Godātie viesi no Latvijas! Godātie Austrāli-
jas latvieši!

Mēs esam klāt!
Pēc tūkstošiem epastiem, telefonu sarunām, komitejas 

sanāksmēm, ārpus komitejas sanāksmēm, domu atšķirī-
bām, pozitīviem un ne tik pozitīviem notikumiem un vēl, 
un vēl, un vēl... mēs beidzot esam 57. Kultūras dienu atklā-
šanas dienā.

Rīcības komitejas vārdā esam pagodināti rīkot Kul-
tūras dienas šajā ļoti nozīmīgā gadā Latvijas vēsturē. Pēc 
dziesmu svētkiem šogad mēs jau zinājām, ka būs grūti pie-
aicināt latviešus uz Adelaidi, lai sarīkotu sekmīgas Kultū-
ras dienas, bet no biļešu tirgošanas sākuma, mēs varējām 
redzēt, ka tomēr bija liela interese mūsu svētku program-
mā, un mēs ļoti pateicamies latviešu publikai par viņu reālo 
atbalstu.

Es uzņēmos šīs Rīcības komitejas priekšsēža amatu, jo 
domāju, ka varēšu izpildīt visus pienākumus. No iepriek-
šējo komiteju priekšsēžiem biju dzirdējis, ka darbs bija ār-
prātīgi milzīgs, un viņiem bija taisnība. Godīgi sakot, tas 
darbs bija iespaidīgs. Latviešu kultūrai ir daudz seju. Mēs 
varam izteikt mūsu latviešu kultūru dažādos veidos – vai 
nu dejā, dziesmā, teātrī, mākslā vai citos.

Varam viegli saprast, ka Latvijas kultūra ir domāta sa-
glabāšanai, un mēs izmantojām Kultūras dienas kā plat-
formu turpināt mūsu saites ar Latviju un latviešu kultūru.

Es ievēroju piecus elementus, kas ir vajadzīgi sekmīgu 
Kultūras dienu sarīkošanai. Piektais noteikti vissvarīgā-
kais.

Pirmais – valoda. Kas mēs būtu bez latviešu valodas? 
Latviešu valoda mūsu sabiedrību sasaista.

Otrais – kultūra. No bērnības esam dziedājuši latviešu 
dziesmas, dejojuši tautas dejas, piedalījušies teātros un vēl 
daudz citos pasākumos, lai veicinātu īpašu kultūras vērtību 
radīšanu un saglabāšanu. Kultūras dienas ir skatuve, kas 
cildina to, ko esam iemācījušies un mīlam.

Trešais – dalībnieki. Austrālijas latvieši ir ļoti talan-
tīgi, un šonedēļ mēs tam būsim liecinieki. Agrākajos ga-
dos Kultūras dienu rīkotāji, apmeklētāji un dalībnieki bija 
emigranti, no Latvijas emigrējuši tautieši, kas neatlaidīgi 
cerēja uz atgriešanos un uz tā pamata stingri turējās pie 
savas valodas un kultūras. Šodien, Latvija ir brīva, un mēs 
priecājamies par daudziem Latvijas viesiem, kuri ar prieku 
kuplina programmu, lai būtu radošas, varenas un neaiz-
mirstamas 57. Kultūras dienas Austrālijā.

Es gribētu izteikt vislielāko paldies mūsu dalībniekiem 
no Latvijas, kas ir tālu ceļu atbraukuši, lai parādītu savus 
talantus, un mums šogad ir atbraukušas ļoti talantīgas gru-
pas:

Rīgas tehniskās universitātes vīru koris Gaudeamus, 
diriģents Ivars Cinkuss! Vadītājs Andis Ozoliņš!

Tautas deju ansamblis Rotaļa, vadītājs Gints Baumanis!
Postfolkloras grupa Rikši, kas mūs iepriecinās ar deju 

mūziku šovakar un Noslēguma ballē!
Diriģents Gints Ceplenieks!
Un Renārs Kaupers ar grupu Prāta Vētra, un pie viņas 

Aija Auškāpa, kas ļoti palīdzēja ar gru-
pas Austrālijas ceļojuma organizēšanu.

Paldies jums visiem!
Arī ļoti pateicos Kultūras ministrei 

Dacei Melbārdei par jūsu piedalīšanos 
Kultūras dienās. Paldies, ka tev bija 
laiks pilnajā darba dienu grafikā atbraukt uz Adelaidi, būt 
mūsu vidū šajās mums svarīgajās dienās.

Bet mēs, protams, nevaram aizmirst mūsu Austrālijas 
talantus. Tie, kas visu gadu uztur latviešu kultūras tradī-
cijas mūsu māju pilsētās. Būs dziedātāji, dejotāji, tēlotāji 
un vēl citi; un Rīcības komiteja ir ļoti lepna, ka mēs varam 
viņus saukt par Austrālijas latviešiem!

Šajā brīdī arī vēlos izteikt paldies mūsu galveniem 
atbalstītājiem, kas ir mums palīdzējuši šo svētku nedēļu 
rīkot: Latviešu Apvienībai Austrālijā un Jaunzēlandē, Pa-
saules Brīvo latviešu apvienībai, Latvijas Kultūras minis-
trijai, Dienvidaustrālijas valdībai, Lobethal Road vīnotavai, 
Dnister Ukraiņu kredītkooperatīvam, Adelaides Latviešu 
biedrībai, Daugavas Vanagu Adelaides nodaļai un Latviešu 
Jaunatnes apvienībai Austrālijā. Liels paldies jums visiem!

Ir arī citi nozīmīgi atbalstītāji, kas ir mums palīdzējuši, 
un viņu reklāmas jūs varat redzēt mūsu oficiālā program-
mas grāmatā, ko varat iegādāties fojerā.

Ceturtais – jāsastāda dedzīga un nosvērta Rīcības ko-
miteja, kas mīl savu latvietību un vēlas to uzturēt, attīstīt 
un dot tālāk Kultūras dienu elementus un tēmas.

Vēlos izteikt pateicību Rīcības komitejai. Komitejas 
dalībnieki divus gadus cītīgi strādāja, lai sagatavotu šo 
svētku nedēļu jums visiem. Komitejas dalībnieki izmantoja 
savu brīvo laiku, piedaloties sanāksmēs, rakstot epastus un 
rakstus, sagatavojot reklāmas un telpas Kultūras dienu iz-
mantošanai, sagatavoja ēdienus un atspirdzinājumus svētku 
apmeklētājiem un vēl daudz citu darbu. Paldies komitejai!

Un vēlētos tagad viņus visus personīgi sveikt un lielu 
paldies teikt!

Par meistarsacīkstēm gādāja Imants Didrichsons! Par 
vispārējo palīdzēšanu Ināra Kalniņa! Mūsu tīmekļa un in-
formācijas izplatīšanas meistars Māris Ozols! Svētbrīža 
vadītājs mācītājs Jānis Priedkalns! Tautas deju Lieluzvedu-
ma vadītājas Daila Šmita un Rasma Celinska! Ģimeņu rīta 
vadītāja Iveta Leitase! Noslēguma balles koordinatore Lau-
ra Daenke! Saviesīgo vakaru vadītāji Matīss Reinhardu un 
Ģinta Orchard! Programmas grāmatas veidotājs Kārlis Da-
enke! Mākslas izstādes vadītāja Inta Thomas Atklāšanas 
vadītāja Lilita Daenke! Teātra vadītājs Ēriks Strauts! Kop-
kora vadītājs Aldis Sils! Sekretāre Zinta Ozoliņa! Mūsu ka-
siere Brita Līduma! Un liels paldies vicepriekšsēdei Zintai 
Līdumai; kad viss izskatījās tik briesmīgi un plāni negāja, 
Zinta man vienmēr zvanīja un sacīja, viss būs ok!

Piektais un vissvarīgākais elements ir apmeklētāji. Un 
tie esat jūs!

Apmeklētāji nāk no dažādām pasaules malām. Apmek-
lētāji sveic dalībniekus koncerta noslēgumā. Apmeklētāji ir 
tie, kas pagodina dalībniekus. Piektais elements ir tas, kas 
visus pārējos: Rīcības komiteju, valodu, kultūru, dalībnie-
kus un apmeklētājus – apvieno.

Liels paldies visiem apmeklētājiem ne tikai no Adelai-
des, bet arī no citām Austrālijas pilsētām, un ļoti liels pal-
dies mīļiem draugiem no citām valstīm, kas ir atbraukuši 
uz mūsu Kultūras dienām.

Godātie viesi, dāmas un kungi, no manis šobrīd viss. 
Paldies par jūsu klātbūtni mūsu Kultūras dienu atklāšanā 
un koncertā.

Lai rodas jaunās draudzības! Lai sanāk sen neredzē-
ti draugi! Lai saglabājam jaunas atmiņas! Lai svinam 
57. Kultūras dienas!

Rūdis Dancis
2018. gada 26. decembrī

AL57.KD Atklāšana
Rīcības komitejas priekšsēža Rūda Danča uzruna



Piektdien, 2019. gada 11. janvārī Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

Latviešu valodas prasmes pārbaudījumi drīz klāt
Pieteikšanās līdz 2019. gada 10. janvārim! 

2019. gada janvāra beigās un feb-
ruāra sākumā Austrāliju otro reizi ap-
ciemos Valsts izglītības satura centra 
(VISC) darbinieki. VISC pārstāvji 
šobrīd intensīvi strādā pie diasporas 
izglītības satura vadlīnijām, kā arī 
viņi iegūst un apkopo informāciju par 
to, vai ir iespējams panākt, ka latviešu 
(valsts) valodas prasmes pārbaudījuma 
(turpmāk saīsinājumā – VVPP) rezul-
tāts nākotnē tiktu iekļauts kā viens no 
rezultātiem vidusskolas beigšanas dip-
lomā.

Šajā sakarā VISC pārstāvjiem ir 
ieplānots apmeklēt ar valodas mācī-
šanu saistītas skolas Austrālijā, kā arī 
ieplānotas tikšanās ar valstisku orga-
nizāciju pārstāvjiem, tikšanās ar Aus-
trālijas nedēļas nogales skolu skolotā-
jiem. Šoreiz Latviešu valodas prasmes 
pārbaudījumiem veltītais laiks būs ie-
robežots. Ja būs liela interese, vienosi-
mies par papildlaikiem.

Pagaidām nav zināms, vai šis pār-
baudījums tiks piedāvāts Austrālijā arī 
turpmākajos gados. Viss būs atkarīgs 
no VVPP kārtotāju skaita un ieintere-
sētības, tāpēc aicinu atrast laiku piedā-
vātajās dienās un kārtot šo pārbaudīju-
mu šogad!

Valsts valodas prasmju 
pārbaudījumu laiki un norises 
vietas

Piektdien, 18. janvārī – A. Zie-
dares Vasaras vidusskolas skolēni un 
darbinieki AZVV telpās. 

Svētdien, 20. janvārī, 
plkst.11.00 – Adelaides Latviešu skolā. 

Piektdien, 25. janvārī (divi laiki) 
plkst.16.00 vai plkst.18.30 Sidnejas 
Latviešu biedrības namā.

Svētdien, 27.janvārī, plkst.10.00 – 
Melburnas Latviešu ciemā.

Pirmdien, 28. janvārī (divi laiki) 
plkst.16.00 vai plkst.18.30 – Melbur-
nas Latviešu biedrības namā. 

Lai pieteiktos pārbaudījumam, 
raksti: uz e-pastu anta.lazareva@visc.
gov.lv līdz 10. janvārim, vai uz per-
sonīgo epastu anta.lazareva1@gmail.
com pēc 10. janvāra. Norādi savu 
vārdu, uzvārdu, savu vecumu, kādā lī-
menī vēlies likt pārbaudījumu un kurā 
no raksta sākumā nosauktajām vietām 
vēlies to kārtot.

Valsts valodas prasmes pārbaudī-
jums ir Latvijas Republikas akreditēts 

latviešu valodas pārbaudījums. VVPP 
Latvijā kārto migranti un citās valodās 
runājošie Latvijas iedzīvotāji. VVPP 
ārpus Latvijas kārtojuši Amerikā va-
saras vidusskolas Garezers un vasaras 
vidusskolas Kursa skolēni un darbi-
nieki, Īrijā dzīvojošie jaunieši, latviešu 
pēcteči Sibīrijā, kas uztur savu latviešu 
valodu. Tas dod viņiem iespēju pārcel-
ties uz Latviju, ilgāku vai īsāku laiku 
strādāt Latvijā vai studēt augstskolās 
par valsts līdzekļiem. Pagājušajā gadā 
šo pārbaudījumu pirmo reizi kārtoja 
45 Austrālijas latvieši un A. Ziedares 
Vasaras vidusskolas jaunieši.

VVPP pārbaudījuma līmeņi ir 
pielīdzināti Eiropas Valodu pasē ie-
rakstītajiem kritērijiem. Valodas pār-
baudījumu var likt 3 dažādos līmeņos – 
pamata, vidējā, augstākajā. Katram no 
šiem līmeņiem ir divi apakšlīmeņi, 
kuru veido iegūto pareizo atbilžu pro-
centu skaits pārbaudījumā. Piemēram, 
tu vari būt nolicis eksāmenu vidējā 
līmeņa 1. pakāpē (no 50-74,99 %) vai 
vidējā līmeņa 2.pakāpē (no 75-100%).

Kāds ir pārbaudījums?
Pārbaudījums sastāv no četrām da-

ļām. Trīs no šīm daļām: klausīšanos, 
rakstīšanu un lasīšanu visi viena līme-
ņa eksāmena licēji veic vienlaicīgi, un 
tas aizņem aptuveni no 60 – 90 minū-
tēm. Savukārt mutvārdu daļa ir indivi-
duāla, un katrai personai atsevišķi tā 
ilgst aptuveni 15 minūtes.

Gadījumā, ja VVPP dienā tavs 
laiks ir ierobežots un tev jāsteidzas, 
par to būtu jābrīdina eksaminētājs, 
jau piesakoties pārbaudījumam elek-
troniski, lai eksaminētājs jūsu inter-
viju var ieplānot ātrāk. Ierodoties uz 
pārbaudījumu, līdzi ir jāņem pase un 
jāaizpilda pieteikšanās veidlapa. Ne-
aizmirstiet līdzi arī naudu LR valsts 
nodevai par VVPP. Maksājumu var 
veikt arī pirms ierašanās uz pārbaudī-
jumu LR Valsts kasē ar pārskaitījumu. 
LR valsts nodevas maksa bērniem un 
pieaugušajiem atšķirīga (vairāk par to 
raksta nobeigumā).
Kāpēc tu varētu vēlēties 
kārtot eksāmenu?

To tu varētu kārtot, ja tevi vienkār-
ši interesē uzzināt, kāds ir tavs valodas 
līmenis; ja tu domā, ka varētu studēt 
Latvijā; ja tev ir doma, ka tava ģimene 
vēlas dzīvot un strādāt Latvijā.

Daži konkrēti piemēri. Lai varētu 
Latvijā studēt augstskolās valsts finan-
sētajās vietās (t.i., par valsts budžeta 
līdzekļiem), reflektantiem, kuri vidē-
jo izglītību ieguvuši ārpus Latvijas, 
ir jāapliecina valodu prasme. Katrai 
augstskolai ir citas prasības, piemē-
ram, Latvijas Universitātei pietiks ar 
pamata līmeņa 2. pakāpi (A2). Arī 
darba devējs ir tiesīgs prasīt valodas 
prasmi apliecinošu dokumentu – valo-
das prasmes apliecību (kuru, liekot šo 
pārbaudījumu, jūs varat iegūt). Piemē-
ram, B1 līmenis vajadzīgs cilvēkiem, 
kas vēlas strādāt apkalpojošajā sfērā – 
par pārdevēju, frizieri, masieri, takso-
metra un autobusa vadītāju, pavāru. 
Bet B2 līmenis ir nepieciešams inže-
nierim, mehāniķiem, farmaceitiem, 
savukārt, C1 līmenis – skolotājiem, 
dažādu jomu vadītājiem, direktoriem, 
ārstiem, medicīnas māsām, skolotā-
jiem, pasniedzējiem, juristiem, poli-
cistiem, žurnālistiem utt.

Papildu informācija
Interneta vietnes, kuras var izmantot 

sevis testēšanas un mācīšanās nolūkos: 
Interaktīvie klausīšanās un lasīšanas 
uzdevumi var palīdzēt noteikt savu 
valodas prasmes līmeni: (http://www.
sazinastilts.lv/language-learning/
language-portfolio/) VVPP uzdevumu 
paraugi, tai skaitā, klausīšanās 
uzdevumi ar audioierakstiem VISC 
mājaslapā: http://visc.gov.lv/valval/
programma.shtml

Maksājumu var veikt pa tiešo Valsts 
kasē vai var maksāt konkrētajā dienā 
AUD pēc tās dienas kursa personai, 
kas ir atbildīga par naudas saņemšanu 
un pārsūtīšanu uz Latviju. Valsts node-
va pieaugušajiem – 14.23 EUR; skolē-
niem – 7.11 EUR. Maksājot uz vietas, 
piemēram, pēc 26.11.2018 kursa t.i. 
AUD 22,30 vai skolēnam AUD 11,15

Saņēmējs: Valsts kase, reģistrāci-
jas numurs Nr. 90000050138

Konts: LV63TREL1060150923000
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Nodeva par 

valsts valodas prasmes pārbaudi.
Ja maksājumu veic cita persona, 

maksājuma mērķī jānorāda tās perso-
nas vārds, uzvārds un personas kods 
(ja tāds ir), kura kārtos pārbaudījumu. 

 
Turpinājums 13. lpp.
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Es arī biju 57. Kultūras dienās Adelaidē
Kultūras Dienu uzdevums – savest mūs pa laikam kopā, lai pavisam nepazūdam šajā svešajā vidē

Tas viss iesākās 
Dziesmu Svētkos Rīgā, 
kad pēc Kopkora kon-
certa sadziedāšanās un 
jau ap trijiem no rīta mēs 
bijām tā uzbudināti ar 
dziesmām un latvisko 
labsajūtu, ka uz vietas 

nolēmām, ka mums šī foršā sajūta ir 
jāturpina un to varēsim izdarīt tikai 
līdzīgā pasākumā. Vienīgais tuvākais 
līdzīgs pasākums mums zināms bija 
tikai Austrālijas Latviešu 57. KD Ade-
laidē. Mums ir vienkārši jābrauc uz 
Adelaidi, citas izejas nav.

Tā nu tika nodibināti sakari ar dar-
biem un lidsabiedrībām, viesnīcām 
un cenām, un iznākums bija pozitīvs, 
vienalga kas, bet mēs brauksim. Sa-
meklējām, kad un kā un kurus sarī-
kojumus mēs varēsim un kurus mums 
noteikti jāapmeklē, un biļetes jau lai-
kus jāpasūta. Viss tika darīts pēc jau 
sarunātā plāna. Līdzko datumi bija sa-
runāti, lidojumu biļetes tika pasūtītas 
un samaksātas, lai vairāk nav nekāda 
stostīšanās. Gadījās gan mums sarežģī-
jumi ar veselības stāvokli, kuri taisījās 
mūsu plānus izjaukt, bet mēs taču esam 
sīkstie letiņi, un nu ne par ko nepadosi-
mies, kaut vai plīst vai lūzt. Tā nu viens 
otru uzbudinājām, ka taču viss beidzot 
būs labi, jo doma ir pareiza un nodoms 
apsveicams. Kā tad tas varētu mums 
neizdoties? Tikai ar Adelaides KD mēs 
varējām nobeigt Latvijas Simtgades 
lielos Dziesmu un Deju svētkus.

Pēc visiem kreņķiem un uztrauku-
miem, un pāri visiem šķēršļiem mans 
viesis jau ieradās Austrālijā 22. de-
cembrī un pēc īsas atpūtas bijām ceļā 
uz Adelaidi, kur lidostā saņēmām 
aizrunāto automašīnu un pēc mazas 
blandīšanās pa ne visai labi pazīstamo 
Adelaidi, tomēr vēlā vakarā nokļuvām 
mūsu motelī. Tik tālu tik labi. No rīta 
apskatījām savu apkārtni un atradām 
Tālavas namu un tātad Adelaides lat-
viešu kvartālu: Daugavas Vanagus, 
baznīcu, skolu u.c.

Orientācija izdarīta, tagad jau jā-
dodas uz Gaudeamus kora koncertu. 
Te nu mēs bijām pareizi izšķīrušies, jo 
57.KD iesākām ar īsti pacilātu koncer-
tu, kuru klausoties mati, pat vēl tie pā-
ris mati, kuri man vēl ir uz galvas, cēlās 
stāvus, un zosāda pārgāja pāri pār visu 
miesu. Tā kā mums Pertā kora vairs 
nav, tad arī nebiju dzīvu latviešu dzies-
mu labu laiku dzirdējis, un, dzirdot šo 
kori un skaistās latviešu dziesmas, asa-
ras spiežas acīs un sirds ātrāk pukst.

Ak, kā gribētos vēl pašam dziedāt 
korī, ko esmu darījis pie katras izde-
vības visu savu mūžu. Repertuāru jau, 
apmēram, zināju, jo lielāko daļu dzies-
mu biju jau agrāk dziedājis, tikai kādu 
mēģinājumu gan vajadzētu, lai varu 
sadziedāties ar kori un pats neizbla-
mēties. Vairāki mani kādreizējie kora 
dziesmu draugi man vēl noprasa, vai 
es no rīta būšot uz mēģinājumu? Ne tas 
vien, bet mana Latvijas viešņa mani 
kužina, ka man taču esot jāiet dziedāt, 
jo kā es varēšot nosēdēt, tikai klauso-
ties kā citi dzied? No rīta esmu kora 
mēģinājumā, un pārējais jau ir vēsturē.

Tikai tas lēmums bija tiešām vērtī-
gākais no visu šo Kultūras dienu citiem 
lēmumiem un būs manā atmiņā līdz 
varbūt nākamajam kora koncertam, 
kuru Dieviņš man lems vēl nodziedāt. 
Par to man atkal jāpateicas manam 
Latvijas rūķītim, Līgai Siliņai, paldies 
maniem dziesmu draugiem par jo dziļi 
pārdzīvoto pasākumu Adelaidē. To vēl 
ilgi atcerēšos un vēl un vēl pārdzīvošu.

Esmu jau aizsteidzies tālu uz 
priekšu, jo pēc Gaudeamus koncerta 
tūlīt jau gājām uz Tautas deju lieluz-
vedumu Atbalsis, kas notika skaistā 
lielā zālē Adelaides Universitātē. Šo 
vietu atcerējos no kādām citām Ade-
laides KD. Toreiz mans dēls Roberts 
šeit dejoja Adelaides deju kopā, un 
mēs abi ar manu nelaiķa sieviņu bijām 
arī atbraukuši no Pertas un dziedājām 
kopkorī. Šoreiz bija prieks skatīties arī 
skolas bērnu uzvedumu dejas un ar 
kādu nopietnību viņi piegāja pie sava 

uzdevuma. Kā jau vienmēr, mūsu tau-
tas dejas ir mūsu jaunatnes nozare. Tai 
ir ļoti liela nozīme mūsu, gribēju teikt 
trimdas, bet tagad mēs jau to saucam 
par  diasporu, tās dzīvē, kur mūsu jau-
natne satiekas un dzīvo latvisku dzīvi. 
Viena no manām meitām tā arī satika 
savu nākamo dzīves draugu, un nu jau 
izaudzinājuši trīs bērnus. Bija prieks 
redzēt gan Austrālijas, gan Latvijas 
jauniešu dejas un tomēr atšķirīgu ho-
reogrāfiju. Ne labāku, ne sliktāku, ti-
kai druscīt, gandrīz nemanāmi, citādā-
ku. Paldies par skaistajām dejām.

Nākamajā dienā vispirms kora 
mēģinājums un tad pēcpusdienā Pa 
Saules Ceļu tautas deju uzvedums. Ja 
es varētu šādu deju kopu atvest no Lat-
vijas uz Pertu? Varbūt tad varētu vēl 
sastiķēt kādu mazu pašu dejas kopu 
Pertā? Jānīt, beidz nu sapņot, kur tad 
nu ir tie jaunieši, tie jau ir māmiņas un 
daži jau vectētiņi. Bet Latvijā arī tie vēl 
dejo. Visi vairākos vienādos tautas tēr-
pos, kuri izmeklēti atsevišķām dejām. 
Dejas stāsta mūsu tautas dzīves ziņu. 
Paldies par izjustu sniegumu, kuru bija 
prieks izjust un ar to mieloties. Tagad 
man ir tikai jāvinnē loterijas $1mil. Tad 
atkal KD Pertā kā likts! Vēl jau mums 
šeit, tagad aug jaunā latviešu emigrantu 
paaudze, varbūt vēl tomēr izaug Pertas 
KD dancotāji, dziedātāji un rīkotāji?

Vakarā sen gaidīju, nu atnāca Prā-
ta Vētra Norvūdas Pilsētas namā. Tas 
man bija liels jautājums. Tikai dzirdēju 
jau Latvijā, ka uz to ir noteikti jāiet un 
jādzird. Iepriekš tiešām nezināju, un 
man nebija ne mazākās jausmas, kur nu 
esmu iekūlies. Daži prasīja: vai tiešām 
iesi uz Prāta Vētru? Ja nu tik daudz par 
to tiek runāts, aizej un redzi (vai dzirdi) 
pats, tad varēsi spriest. Aizgāju, neko 
nedzirdēju, gandrīz nevienu vārdiņu, 
kaut ko dzirdēju, ko publika dziedā-
ja, jutu kaut kādu emocijas sajūtas iz-
plūdumu. Biju priecīgs, ka es aizgāju, 
kaut arī neko nesapratu. Nākamā dienā 

 
Turpinājums 7. lpp.

Adelaides Kultūras Dienu jauktais koris, diriģents Ivars Cinkuss.
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sadzirdēju daļu no šī koncerta un dzir-
dēju vienas dziesmas vārdus un tad sa-
pratu, kāpēc jaunieši tā gaidīja un tīko-
ja Prāta Vētru. Tagad biju priecīgs, ka 
tomēr aizgāju. Varbūt man vajadzēja 
iet tur lejā, stāvvietā, ar visiem citiem. 
Tad varbūt jau būtu izjutis to, ko mūsu 
jaunieši juta. Paldies Prāta Vētrai par 
devumu, kuru, esmu pārliecināts, ka 
mūsu jaunieši pārdzīvoja.

30. decembris, 2018. gads gandrīz 
jau aizgājis. Šorīt atkal kora mēģinā-
jums, un tad jau šovakar Kopkora kon-
certs. Īsi pirms plkst.14.00 mūs palaiž 
mājās, bet plkst.16.30 jābūt atpakaļ, 
jo koncerts sākas jau plkst.17.00. Aiz-
braucam uz manu moteli, vēl paņēmu 
vienu draugu līdzi, kuram līdz mājām 
būtu par tālu, pārģērbjamies un esam 
gatavi iet uz skatuves. Arī mans cie-
miņš nu ir uzprišinājusies un izskatās 
kā bonbonga, kā jau koncertam vaja-
dzīgs. Šis jau nav Prāta Vētra, šeit re-
zervētas sēdvietas, un mēs esam frakās 
ar tauriņiem utt. Noliekam automašīnu 
tuvāk zālei stāvvietā (dārga gan!), bet 
neko darīt; dziedu šeit tikai vienu reizi 
un ar skaistu, labu kori; tas viss iede-
ras. Saejam pa šaurām trepītēm kaut 
kur kādā pagrabā (kā jau parasti tas tā 
ir). Atceros Sidnejas Operas namā bija 
jāiet vēl dziļāk lejā un tad jārāpjas at-
kal augšā. Šeit tomēr tik tālu nebija. Tā 
nu drīz vien visi esam uz skatuves, un 
mūsu Valsts himna izskan visai bran-
gi. Tā arī skan visas dziesmas. Esmu tā 
uzbudinājies un sajūsmināts, kā uz ska-
tuves pat nejūtu samērā lielo karstumu, 
kurš mani ar varu grib pieveikt, kas 
gandrīz arī izdodas, tomēr ātri atkal at-
žirgstu un dziedu tālāk. Man vēl nekad 
nepiedzīvots brīdis ir garām, un viss ir 
atkal labi. Dziesmas vijas, diriģenti nāk 
priekšā viens pēc otra, un mēs dziedam 
ar pilnu krūti. Es dzīvoju līdzi katrai 
dziesmai, kur dažas pat izsauc pa asarai 
un neļauj dziedāt. Par šo piedzīvojumu 
es varētu runāt visu dienu, bet nu jau 
pietiks, tikai zinu, ka vēl ilgi dzīvošu 
šim koncertam līdzi un mājās vēl daudz 
reizes pārdziedāšu šīs dziesmas. Pal-
dies, mani dziesmu draugi, esmu jums 

ļoti pateicīgs un vēlu jums vēl ilgi cie-
nīt un mīlēt latviešu dziesmu. Koncerts 
beidzās ar KD karoga nodošanu nāka-
majām KD Sidnejā, mums jau pieras-
to balto ardievu mutautiņu vicināšanu 
un sērīgajām Pūt, vējiņi! skaņām. Šīs 
skaistās, man tik dziļi izbaudītās KD 
beigušās, vēl tikai nobeiguma Balle un 
Jaunā gada sagaidīšana, un tad varam 
jau katrs atkal braukt uz savu pasaules 
pusi un tikai domās un sapņos dzīvot 
šiem dzīves skaistajiem brīžiem līdzi.

Pēc koncerta jau parasti koriem ir 
arī mūsu apkūlības, kuras šoreiz bija 
sauktas Sadziedāšanās. Diemžēl ko-
risti bijām vīlušies, jo zāli bija pārņē-
muši jaunieši ar saviem dančiem, un 
mums nekāda sadziedāšanās nesanāca 
tikām, pirms mūs atkal izglāba Gau-
deamus vīri, kuri sasēdušies zāles vidū 
mūs ievadīja kādās dziesmās. Daži no 
mums iegājām blakus zālē un sākām 
paši savu sadziedāšanos. Pamazām jau 
vairāk dziedāšana atsākās arī zālē, kas 
mūsu vilšanos drusku remdēja. Bei-
dzot, mājās ejot, jutāmies apmierināti.

31. decembrī, kaut jau uzvedumi 
ir beigušies, vēl palikusi Noslēguma 
Balle, un diemžēl dažiem no mums 
vēl LAAJ sanāksme un tad vēl referāts 
Latvija – Kultūras lielvalsts – LR Kul-
tūras Ministre Dace Melbārde. Tā nu 
jau laikus pirms plkst.9.00 bijām pie 
Tālavas nama un drīz vien Latviešu 
Biedrības telpās. Izrādījās, ka no kaut 
kāda kvoruma mums arī nekas neiz-
nāca, bet Informācijas sanāksmi mēs 
varējām noturēt. Prezidija priekšsēdis 
nodeva savu ziņojumu un saņēmām 
arī finansiālo pārskatu un citus ziņoju-
mus. Tā kā šī nevarēja būt legāla sēde, 
tad nekādus lēmumus mēs nevarējām 
pieņemt. Galvenais punkts gan bija 
pārrunas par LAAJ statūtu maiņu, sa-
karā ar Kultūras nozares pievienošanu 
prezidijam, ne kā atsevišķu nozari. Tas 
atkal izraisīja pārrunas par LAAJ sta-
tūtu vispārēju pārlasījumu un varbūtē-
ju pārrakstīšanu. Tā kā šī bija informā-
cijas sanāksme, nekādu  balsošanu par 
Kultūras nozari nevarējām izdarīt, un, 
pēc vairāku viedokļu uzstādīšanas un 
pārrunām, sanāksmi arī laikus slēdza.

Latvija – Kultūras lielvalsts refe-
rāts bija tiešām izsmeļošs un papildi-

nāts ar skatiem uz ekrāna un tabulām, 
kuras man tiešām rādīja, cik plašs un 
attīstīts ir mūsu kultūras lauks. Mi-
nistre ņēma un saskaldīja visu mūsu 
kultūru mazos gabaliņos, kuri katrs 
pārstāvēja vienu nozari no Latvijas 
unikālās dzīves ziņas, vai tā bija mūzi-
ka, daiļliteratūra, māksla – lietišķā un 
glezniecība, tautas dejas, kori utt., utt. 
Kad to visu apskatām atsevišķi, tad ko-
pumā šaubu nav, ka Latvija ir Kultūras 
lielvalsts, ar ko mēs varam lepoties, ko 
mums ir jāsargā, jāattīsta un jānodod 
nākošajām paaudzēm. Liels paldies 
Jums, Ministre, par šo izsmeļošo un 
vērtīgo ieskatu tur, kas padara mūs tie-
ši latviešus. Mūsu tautas dārgumi: tau-
tas dziesmas, tikumi, izglītība, gud-
rība, mūsu kopējā vēsture, ciešanas, 
sāpes, prieki un bēdas, dabas pazīmes, 
tautiskie raksti un viss kas mūs padara 
par latviešiem, jo šeit visur var saskatīt 
tieši latvisku ziņu. Kas par lielu skatu 
loku! Tad nav brīnums, ka mēs sakām, 
ka esam Kultūras lielvalsts.

Nu vakarā bija Noslēguma Balle. 
Kas par balli? Ienākot zālē, mūs jau 
sagaidīja ar glāzi vīna, šampānieša vai 
cita dzesinoša šķidruma. Vīri stalti 
frakās, dāmas – garās kleitās. Nu tā kā 
kādā valsts pieņemšanā. Liela liste ar 
vārdiem un sēdvietu galdu numuriem. 
Tā kā liekas nekāda steiga nebija, mēs 
mierīgi aizgājām pie mums nozīmētā 
galda. Uz gaumīgi uzklāta galda, vīns, 
kuru sulainis mums ielēja. Sajūta, nu 
tieši pacilāta. Sasveicinājāmies ar ci-
tiem mūsu galda viesiem, kuri bija gan 
no Rīgas, Brisbanes, Melburnas, bet 
es –  no Pertas. Drīz sāka nākt pirmais 
ēdiens, tad otrais un bez steigas trešais 
utt., utt. Spēlēja mierīga, baudāma mū-
zika. Vēlāk valsis un citas dejas. Nebi-
ju sen dejojis, bet savā laikā ballēs biju 
liels dancotājs un tagad atkal varēju iz-
griezt kādu valsi. Vēlāk sekoja arī jau 
modernākie danči un pat tautas dejas.

Šeit satiku daudz sen neredzētu 
draugu, dažus nebiju redzējis vairākus 
desmitus gadus. Savest mūs pa laikam 
kopā, lai pavisam nepazūdam šajā sve-
šajā vidē, ir arī mūsu Kultūras Dienu 
uzdevums. Mūsu tauta ir tā izkaisīta pa 

Es arī biju 57. KD Adelaidē
Turpinājums no 6. lpp.

„Prāta Vētras“ koncerts Norvūdas pilsētas zālē.
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Latvijas valstij nupat 
nosvinējām 100 gadu ju-
bileju. Tā teju aizsedza 
citu svarīgu gadskārtu, 
kas ir savā ziņā tikpat 
nozīmīga. Pirms 200 ga-
diem 1818. gadā Jelgavā 
lika pamatus Kurzemes 

provinces muzejam. Tā pirmsākumi 
rodami gadu agrāk dibinātās Kurze-
mes literatūras un mākslas biedrības 
darbībā.

Biedrību radīja ar mērķi kalpot 
„par vienojošo posmu visiem tiem, kas 
vēlas būt lietas kursā par literatūras 
un mākslas sasniegumiem un paši kal-
pot šo sasniegumu kaldināšanai. Bied-
rība vēlas arī literatūras un mākslas 
draugiem Kurzemē atvieglot iepazīša-
nos ar mākslas darbiem, kas šajās jo-
mās radīti ārzemēs, kā arī iepazīstināt 
ar sasniegumiem Krievijas impērijā. 
Visbeidzot, tā centīsies iepazīstināt 
sabiedrību ar ikdienai derīgiem iz-
gudrojumiem un atklājumiem un cīnī-
sies pret kaitīgiem aizspriedumiem“.

1817. gadā radītā Kurzemes litera-
tūras un mākslas biedrība bija Baltijā 
pirmā intelektuāli spēcīgākā zinātniski 
pētnieciskā biedrība, kas patiesībā bija 
priekštece Latvijas Zinātņu akadēmi-
jai. Gadu vēlāk, kā tikko pieminējām, 
tā dibināja Kurzemes provinces muze-
ju, kas ir otrais vecākais muzejs Lat-
vijā un kam bija „jākļūst par bagātu 
krātuvi visam tam, kas Kurzemē radīts 
agrāk un tagad mākslas un zinātnes 
jomā, lai koncentrētā un vienotā veidā 
apskatei būtu pieejams viss pilsonis-
kais, politiskais, garīgais un fiziskais 
šīs zemes cikls laika gaitā.“ Kurzemes 
un Vidzemes ģenerālgubernators mar-
ķīzs Filipo Pauluči, būdams kā bied-
rības, tā muzeja dedzīgs atbalstītājs, 
1818. gada 8. novembrī parakstīja 
Kurzemes provinces muzeja statūtus.

19. gadsimta sākums bija liberālis-
ma, nacionālisma, kā arī indivīda un 
daudzu tautu pašapziņas celšanās laiks. 
Tas rosināja pētīt gan dzimtās vietas, 
gan arī mazo, agrāk nicināto tautu pa-
gātni. Kā biedrību, tā muzeju vadīja 

augsti intelektuāli 
cilvēki. Piemēram, 
par pirmo muze-
ja direktoru kļuva 
hercoga arhīva sek-
retārs, vēsturnieks 
un kolekcionārs 
Johans Frīdrihs 
fon Reke, kolekci-
ju vāca un glabāja 
divi konservatori, 
tagad teiktu – fon-
du glabātāji, ma-
temātikas zinātņu 
doktors Magnuss 
Georgs fon Pau-
kers un medicīnas 
zinātņu doktors 
Johans Nikolauss Lihtenšteins. Viņu 
un viņu pēcteču zināšanas un izglītība 
bija par pamatu tam, ka Jelgavā tika sa-
vākta ļoti bagāta muzeja kolekcija – gan 
seni dokumenti, kas attiecas uz Kurze-
mes un Zemgales hercogisti un vietējo 
aristokrātiju, gan senas kartes, rokraks-
ti, medaļas, bruņinieku ieroči, dažādas 
regālijas, gravīras, mākslas darbi.

Muzeja krājumu bagātību papil-
dināšana kļuva par daudzu entuziastu 
svētu pienākumu, tādēļ bieži no ceļoju-
miem tika pārvesti kā arheoloģiski un 
vēstures priekšmeti, tā mākslas darbi, 
Kurzemes provinces muzejam kļūstot 
par bagātāko eksponātu ziņā ārpus Rī-
gas. Pamazām muzejs atrada telpas ie-
vērojamā grāmatizdevēja Stefenhāge-
na namā Kannulējēju (tagad Mātera) 
ielā 20. Kolekcija auga, un Kurzemes 
kredītbiedrība 1895. gadā veco vācu te-
ātri, kurā diriģējis arī Rihards Vāgners, 
dāvina biedrībai, kura veco ēku noārdī-
ja un tā vietā biedrība par 43 500 zelta 
rubļiem 1898. gadā uzcēla Vilhelma 
Neimaņa projektēto Kurzemes provin-
ces muzeja ēku. Te jāatgādina par mūsu 
kultūrā ieviesto neprecizitāti. Visu lai-
ku tiek rakstīts, ka pirmais nams Latvi-
jā, kas uzcelts tieši muzeja vajadzībām, 
ir Rīgas pilsētas (tagad Latvijas Nacio-
nālais) mākslas muzejs, taču patiesībā 
tāds ir Kurzemes provinces muzejs, pie 
tam abu ēku arhitekts ir viens un tas 

pats – Vilhelms 
Neimanis.

K u r z e m e s 
provinces muzeja 
darbību paralizē-
ja 1935. gads, kad 
Kārļa Ulmaņa 
valdība sadomāja 
konfiscēt tā arhīvu, 
bet daudzus ma-
teriālus sadalīt pa 
citiem muzejiem. 
Sekoja arī baltvācu 
izceļošana 1939.-
1940. gadā uz fā-
terlandi pēc Hit-
lera uzsaukuma, 

kādēļ daļu muzeja eksponātu atdeva to 
īpašniekiem. 1944. gada jūlija beigās – 
augusta sākumā, kad notika intensīvas 
kaujas par Jelgavu, skaisto klasicisma 
ēku sagrāva.

Šogad, svinot Kurzemes provinces 
muzeja 200 gadu jubileju, Ģ. Eliasa 
Jelgavas vēstures un mākslas muzejs 
savāca nelielu tiesu eksponātu no Run-
dāles pils, Latvijas Nacionālā vēstures, 
Rīgas pilsētas vēstures un kuģniecības, 
Latvijas Nacionālā mākslas un Latvijas 
Universitātes muzeja un Latvijas Valsts 
vēstures arhīva, kur tie savulaik tika 
nodoti (jāpiezīmē, ka Jelgavā joprojām 
tiek glabāti tā priekšmeti, piemēram, 
arheoloģija) un kas mūsdienās ļauj ap-
jaust, cik bagāta un daudzveidīga bijusi 
šī muzeja kolekcija. Te iespējams ap-
skatīt gan arheoloģiskos, gan senus tau-
tas lietišķās mākslas priekšmetus, Kur-

Māra Branča skatījums
Izstāde par senām dienām Jelgavā. Kurzemes provinces muzejam 200

Skats no izstādes. Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents 
Ojārs Spārītis.
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Muzeja direktore Gita Grase griež ju-
bilejas torti.
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8.-19. gs. bronzas sleņģene. Vīta bronzas pakavsakta ar 
ripu galiem, 17. gs. Bronzas riteņsakta. 16.-17 .gs.
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„Gaudeamus“ dziesmas gardumi
Diriģents – Ivars Cinkuss

Siltajā vasaras, 
2. janvāra, vakarā 
plkst. 19.00 Adelaides 
Sv. Jāņa pilsētas baznīcā 
sapulcējās ļaudis baudīt 
vīra kora no Latvijas – 
Gaudeamus programmu 
plašākai publikai.

Vakaru ievadīja mūsu tautas mū-
zikas tēva Jāzepa Vītola Mana tēvija 
ar svinīgu izpildījumu. Ērika Ešenval-
da Brīvība ar Andreja Eglīša tekstu 
izskanēja ar izstrādātām frāzēm, kas 
vijīgi plūda baznīcas labajā akustikā. 
Gan ar laikmetīgiem akordiem dzies-
ma ieturēja tradicionālu struktūru, un 
diriģents izveidoja dziesmas gaisotni 
dinamikā.

Sekoja Emīla Dārziņa 1898. gada 
komponētā Pie tēvu zemes, kur vīru 
balsis parādīja savu spēku, dziedot par 
tautas cīņu pašnoteikšanos, saņemot 
lielus aplausus. Mārtiņa Brauna Sap-
nis pa Rīgu, Sandras Birzes klavieru 
pavadījumā, reizēm izveidoja melan-
holisku sajūtu, jo koristu balsis maigā 
izpildījumā iekrāsoja atmosfēras foto 
bildi. Kontrasts bija akordi plašā fan-
faras stilā. Šis kreatīvais skaņdarbs ir 
saņēmis gan Kultūras Ministrijas bal-
vu, gan arī pasaules skatēs, Amerikas 
pilsoņa Graivmaijera (Gravemayer) 
apbalvojumu, par kreatīvo skaistumu. 
Tas āķis dziesmai ir līdzsvars starp 
abām izjūtām, un to koris saliedēja un 
paveica ar burvīgu balansu.

Lai koristi un diriģents mazliet 
ievilktu elpu, iestarpinājums klausītā-
jiem bija mūzikas barība, kur čellists, 
adelaidietis Jānis Laurs ar melburnieti 
Sandru Birzi pie klavierēm atskaņoja 
P. Čaikovska Noktirni op.19, No.4. Va-
rēja izjust instrumentu sadarbību, kur 
Steinway flīģelis sarunājās ar čellu.

Komponista Andreja Selicka ga-
rīgā dziesma Dievmāte ar gludām 
akordu maiņām un kāpinājumu koris-
tu izpildījumā mierināja dvēseli. Igau-
ņu komponistes Gaļinas Grigorjevas 
dziesma Moļitva (Lūgšana) radīja ska-

ņas un atskaņas, visas izstrādātas ar 
izjūtu, kas kopsummā sniedza emocio-
nālu pārdzīvojumu. Kopā ar čellu un 
klavieru pavadījumu dziesma uzrunā-
ja klausītājus, veidojot skaņu ainavas. 
Dažās vietās likās, ka redzu klosteri, 
kurā priesteri staigā divrindu formāci-
jā savos melnajos talāros, dziedot me-
ditācijas mantru. Baznīcas vitrāžu lo-
gos dienas gaisma lēnām sāka zust, un 
pēdējie saules stari palūrēja, puskrēslā 
paaugstinot izjūtu. Es tā aizrāvos kora 
izpildījumā, ka gribēju to momentu ie-
kapsulēt mūžībā. Lielais aplausu vilnis 
rādīja, ka nebiju vienīgā ar šīm domām.

1976. gadā Pēteris Plakidis, pazīs-
tams ar laikmetīgām kompozīcijām, 
izveidoja Divas variācijas čellam – 
Arco un Senza arco. To ar izjūtu atska-
ņoja Jānis Laurs, un izcilo izpildījumu 
apstiprināja aplausi un sajūsmas izsau-
cieni publikā.

Gaudeamus vīru koris turpināja 
programmu ar skotu tautas dziesmu 
Loch Lomond, ko aranžējis Džonatons 
Kviks (Jonathan Quick). Dziesma stās-
ta par ezeru un mīlestību. Diriģents 
dziesmas ievadā minēja, ka tā ir vie-
na zeme, kur koris vēl nav uzstājies. 
Skaistajam aranžējumam koris uz-
būvēja struktūru, izskanēja diriģenta 
skaidrais baritona solo, un ilgas varē-
ja izjust. Domāju, ka tās nebija tikai 
dziesmai, bet arī koristos pašos. Forte 
vietās koristi efektīgi piepildīja telpu, 
un pēc sīki izstrādātām beigām lielie 
aplausi un izsaucieni izteica publikas 
domas.

Sekoja Tumša nakte, zaļa zāle 
Romualda Jermaka aranžējumā, kur 
izcēlās saistošais un mērenais legato. 
Izpildījums pieklauvēja emocijām, un 
asaras nebija tālu. Gan programmā tas 
nebija drukāts, bet kā bonusu dzirdē-
jām Strauja, strauja upe tecēj’. Vīgne-
ru Ernesta apdarē tā izskanēja raiti un 
tekoši.

Jura Vaivoda kāzu dziesma Apkal 
manu kumeliņu; pavadījumu veica – 
Sandra Birze pie klavierēm, Roberts 

Birze ar dūdām un Ivars Cinkuss ar 
bungām. Instrumentu kopība ar koris-
tiem deva dziesmai ritma jautrību, kas 
kopā ar efektīgu vilcēju spīdēja vakara 
rietā.

Programma turpinājās ar divām 
dziesmām no Uģa Prauliņa Pagānu ga-
dagrāmatas, ko uzveda arī 2016. gadā 
Melburnas Kultūras dienās. No vasa-
ras cikla dzirdējām Man jāsteidzas un 
no rudens cikla – Saucējs sauc. Šoreiz 
diriģents sēdās pie flīģeļa, Sandra pūta 
stabulīti, Robertam rokās dūdas un 
soprānu soliste bija Maija Dārziņa no 
Melburnas, kas dzied Melburnas lat-
viešu vidusskolas un arī austrāliešu 
skolas koros.

Dziesmām bija spēcīga skaņa, un 
kopā ar teksta noteiktību, Roberta ska-
nīgo dūdu solo, soprāna tīro balsi, ar 
stabules un flīģeļu pavadījumu, dzies-
mas dzīvoja. Jūtamajās ritmu maiņās, 
tautas tēmas ar burvīgo starpspēli 
starp instrumentālistiem un koristiem 
nopelnīja lielus aplausus.

Programma noslēdzās ar četriem 
fragmentiem no Latvijas mesas „Dau-
gava“ ar Raiņa vārdiem, ko koris pē-
dējo reizi Latvijā atskaņoja 18. novem-
brī Rīgas Sv. Pētera baznīcā.

Visas četras daļas – Sasaukšanās, 
Dusmu dziesma, Daugavmāte un Sau-
le, Pērkons, Daugava izcēlās ar savu 
raksturu, īpaši Dusmu dziesma, kurā 
izmantoti disonante akordi. Dziesmā 
Saule, Pērkons, Daugava koris notu-
rēja līdzenu, mierīgu dinamiku kopā 
ar vārdu saistību, ko bieži ir grūti no-
turēt. Gaudeamus koris to pasniedza 
ar izsmalcinātām frāzēm un kopā ar 
dinamikas pieaugumiem, kur solistu 
Maijas Dārziņas un Jāņa Ungura (ko-
rists) balsis ar izjūtu iekļāvās plūstošā 
tekstā, klausītājiem sagādājot mūzikas 
dāvanu.

Vakars bija iestājies, baznīcas ugu-
nis spīdēja spožāk par āra gaismu, un 
koris ar solistu skaņām pacēla baz-

Vīru koris „Gaudeamus“. Diriģents Ivars Cinkuss (ar bungām).
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MLB Daugavas sko-
las 2018. mācību gads ir 
nobeidzies ar divām svi-
nībām – Izlaidumu un 
Eglīti. Sestdien, 1. de-
cembrī, Izlaidumā skolu 
absolvēja pieci skolēni 
un sestdien, 8. decem-

brī, skolas saime pulcējās Eglītei. 

Skolas izlaidums
Skaistā rītā absolventi kopā ar sa-

vām ģimenēm, visiem skolēniem, sko-
lotājiem un lūgtiem viesiem pulcējās 
atzīmēt Daugavas skolas 63. izlaidumu 
un kopā smelties ilggadīgās tradīcijās.

Savas Daugavas skolas gaitas 
2018. gadā beidza Emilīja Cīrule, Ma-
tiss Daliņš, Kristaps Hach, Andrejs 
Kristovskis un Markus Rolavs.

Izlaidums iesākās ar karogu iene-
šanu, un sekoja svētbrīdis māc. Daiņa 
Markovska vadībā. Notika arī liecību 
izdalīšana skolēniem pārejās klasēs.

Absolvēšana iesākās ar karoga sar-
dzes maiņu un Dievs, svētī Latviju.

Tad Aldis Sveilis, skolas pārzinis un 
8. klases audzinātājs, sniedza savu uzru-
nu, aprakstot katru audzēkni. Absolventi 
saņēma savas apliecības, kuras izsnie-
dza MLB pārstāvis Markus Dragūns. 

Turpinot skolas tradīciju, absol-
venti piestiprināja sudraba plāksnīti 
pie skolas karoga kāta. Uz plāksnītes 
iegravēta 2018. gada absolventu devī-
ze – Godā manu valodiņu!

Absolventi un skola saņēma vai-
rākus apsveikumus no skolas ilglaicī-
giem labvēļiem.

Ar lielu interesi visi klausījās ab-
solventu sagatavoto uzrunu par savām 
skolas gaitām. Visi skaidrā latviešu 
valodā stāstīja par katru skolotāju, kas 
viņus ir mācījuši. Absolventi tad pa-
sniedza ziedus saviem skolotājiem.

Absolventu vecāku vārdā Andrejs 
Kristovskis pateicās pārzinim, skolo-
tājiem un skolas saimei par bērnu au-
dzināšanu un mācīšanu. Viņa runa bija 
krāšņa un ar humoru – Nama Lielajā 
zālē atskanēja daudz smieklu.

Izlaidums nobeidzās ar Daugav’s 

Daugavas skolā 63. izlaidums un Eglīte
2018. mācību gads ir nobeidzies

Absolventi ar vecākiem. No kreisās: Andrejs Kristovskis, Markus Rolavs, Emī-
lija Cīrule, Kristaps Hach, Matīss Daliņš.
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Ziemassvētku vecītis ar 6. un 7. klasi.
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„Prieks kopā mācīties!“
Meklējam skolotājus 2019. mācību gadam!
MLB Daugavas skolas devīze Prieks kopā mācīties! uzsver to, kas ir svarīgs mūsu saimei.

Ja Jums ir interese attīstīt latviešu identitāti un valodas prasmes bērniem, īpaši 
no 10 līdz 14 gadiem, aicinām pieteikties Daugavas skolas pārzinim Aldim 
Sveilim: aldis@daugavasskola.com.au vai tālr. 0428 347 401.

Prasības: Latviešu valodas zināšanas un prieks mācīt nepieciešams!

abas malas nodziedāšanu un karoga 
iznešanu. Sekoja 8. klases vecāku klā-
tais kafijas galds un viesu pieņemšana.
Ziemsvētku vecītis apciemo 
skolu!

Nākamajā nedēļā, sestdien, 8. de-
cembrī, skolas gada nobeigumu svinēja 
ar Eglīti. Ar prieku un satraukumu sko-
las saime pulcējās Melburnas Latviešu 
nama Lielajā zālē; jaunākie audzēkņi 
ar sajūsmu gaidīja Ziemsvētku vecīti! 
Ievadvārdus un viesus sveica pārzinis 

Aldis Sveilis. Tam sekoja svētbrīdis 
māc. Daiņa Markovska vadībā.

Skolas saime tad baudīja skolēnu 
tautas deju uzvedumu ar trīs dejām 
pēc Lāras Brenneres iestudējumu. 
Apmeklētāji arī ņēma dalību ar kop-
dziesmu Jūs, bērniņi, nāciet!

Pirmo pusi nobeidza ar Skolas Pa-
domes uzrunām un pateicībām. Lāra 
Brennere sniedza gada pārskatu, uz-
sverot skolas rosīgo darbību. Viņa arī 

 
Turpinājums 14. lpp.
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Tikko 18. novembrī 
bija nosvinēta Latvijas 
100. dzimšanas diena, tā 
nākošajā dienā Latviešu 
Ciemā parādījās pirmā 
Ziemassvētku egle, un 
ilgi jau nebija jāgaida, ka 

pirmajai pievienojās, otrā, trešā cetur-
tā... Liels paldies Betijai Plūmei par 
lielo, darbietilpīgo darbu un izdomu 
rotāšanā daudzu stundu garumā. Sace-
ļot zelta un sudraba putekļus, bumbas, 
čiekuri, svečturi, spožie eņģeļu mati – 
viss atrada savu vietu, veidojot daudz 
skaistas Ziemassvētku saliņas pa visu 
Latviešu Ciemu.

Anniņa Švalbe, kā katru gadu, 
pati gatavoja piparkūku mīklu un kopā 
ar palīgiem izcepa daudz saldas un 
kraukšķīgas piparkūkas.

Blakus garai Lielvārdes jostai nu 
rindojās sudraba zvaigznītes, kuras 
ar lielu centību daudzu dienu garumā 
Anna Švalbe locīja, tad izgrieza. Vēlāk 
Daila Piksone tās izvietoja pie daudza-
jiem Latviešu Ciema logiem, un tā kā 
tās bija lielas un mazas, katru reizi ska-
toties uz tām radās vieta atmiņām un iz-
tēlei. Kaut kur tās izskatījās tā it kā birtu 
laukā no pārpilnības raga, citur atgādi-
nāja naksnīgu, ziemīgu debesu jumu.

16. decembrī kupls pulks ļaužu 
sanāca uz Ciema eglīti, kur visus mīļi 
uzņēma, iepriecināja, pacienāja un ap-
dāvināja. Visa vakara garumā uzstājās 
grupa Starpspēle, sākumā ieskandinot 
Ziemassvētku dziesmas un vēlāk dzie-
dot daudz un dažādas, līdz pēdējie viesi 
gausi, gandrīz negribīgi, devās mājās.

Šajā Ziemassvētku Ciema eglītes 
ieskaņā pirmais skaistus vārdus teica 
mācītājs Dainis Markovskis, tad vi-
sus klātesošos uzrunāja un apsveica 
Pēters Delvers. Anna Švalbe un Vik-
tors Bendrups skaļi un izteiksmīgi 
noskaitīja pašu sacerētus dzejoļus.

Pārsteigumu sagādāja rūķis, kurš 
bija ieradies no Ziemassvētku vecīša 
mājām un zināja pastāstīt, cik daudz 
darba ir vecītim, rūķiem un ziemeļ-
briežiem šajā gada laikā. Visi strādājot 
garas darba stundas, ne atpūtas brīžu, 
ne brīvdienas. Taisni žēl bija klausīties 
un gribējās ierādīt kādu istabu Latvie-
šu Ciemā, lai rūķis varētu atpūsties no 
lielā darba. Rūķa lomā iejutās Eero 
Pūpēdis, bet izjautāt par visu, kas 
notiek Ziemassvētku ciemā uzņēmās 
žurnālists Pēteris Saulītis.

Vislielāko pārsteigumu sagādāja 

Ziemassvētku vecīša sieva (Ingrīda 
Houka (Hawke)), kura ieradās visus 
sanākušos apsveikt un apdāvināt, jo 
pats vecītis neesot varējis ierasties; ne 
tāpēc gan, ka būtu darbos līdz ausīm, 
bet tāpēc, ka pēc lielās Ziemassvētku 
izēšanās vēl iepriekšējā gada Ziemas-
svētkos, nu esot iesprūdis skurstenī!

Dzirdot visus šos nostāstus, visi 
sanākušie ar prieku un pateicību saņē-
ma sarūpētās dāvanas.

Toties Ziemassvētku vecītis Lat-
viešu Ciemā sasniedza 21. decembrī 
un taisnā ceļā devās uz Ziemeļu spār-
nu, jo pa daudzajiem gadiem taciņu ir 
iegaumējis un no tās puses esot bijušas 
dzirdamas Ziemassvētku dziesmas, 
kuras Ziemeļu spārna iedzīvotāji kopā 
ar uzaicinātajiem radiem, Ivaram 
Štubim pavadot ar ģitārspēli, skaļi un 
skaisti dziedāja. Arī šoreiz visi bija ie-
priecināti, pacienāti un apdāvināti.

24. decembra rītā Latviešu Ciema 
ļaudis pulcējās Latviešu Ciema baznīci-
ņā, lai visi kopā dziedātu Ziemassvētku 
dziesmas sveču gaismā. Arī šoreiz dzie-
dājumu pavadīja Ivars Štubis. Cik labi, 
ka mūsdienās sveces var izvēlēties ar 
drošām liesmiņām. Gaismu, prieku, no-
skaņu dod, un nevienam nenodara pāri!

25. decembrī daudzi sanāca kopā 
uz Ziemassvētku pēcpusdienas tēju, kad 
atkal skandināja Ziemassvētku dzies-
mas, baudīja dažādas uzkodas un dzē-
rienus un mierīgajā gaisotnē varēja no-
doties atmiņām, apcerībai un sapņiem.

Bet Jaunā gada pirmajā dienā val-
dīja pavisam cits noskaņojums. Ļaudis 
bija aicināti uz Vecā gada aizdzīšanu, 
Jauna gada nākotnes pareģošanu. Kad 

visi svinētāji bija sanākuši, tad ieradās 
pinkains un ļoti noguris vecais gads, 
kurš pāris teikumos izstāstīja, cik lieli 
darbi padarīti 2018. gadā, par labu uz-
vešanos katram izdalīja spožu monētu, 
apjautājās, kurš ceļš ved uz Latviju, jo 
dodas vēl atvadīties tur no visiem, kad 
tūlīt pat to pārsteidza Jaunais gads, iero-
doties viegls, spožs un skaists! Jaunais 
gads visiem noskaitīja labus vēlējumus 
un tad arī bija brīdis pacelt šampānieša 
glāzes un vēlēt laimīgu Jauno gadu.

Aktivitāšu darbinieki pastāstīja, kas 
jāņem vērā Jaunajā – Dzeltenās cūkas 
gadā (pēc austrumu horoskopa) – kādas 
krāsas apģērbs jāvalkā, kādi ēdieni jā-
liek galdā, lai pievilinātu veiksmi. Tad 
arī pastāstīja, kā Jauno gadu svin citās 
zemēs. Vairāki no viesim skaitīja dzejo-
ļus – pašu sacerētus un citu autoru.

Visi sanākušie tika cienāti ar sal-
diem un sāļiem gardumiem un dažā-
diem dzērieniem, un ik pa laikam visi 
kopā vienojās par kādu kopdziesmu, 
kuru kopīgi nodziedāja. Katrs viesis 
no groziņa izvilka vienu pareģojumu, 
kas bija ieslēpts kartona trubiņā; tad 
varēja izlasīt, kas ir jādara, vai gluži 
pretēji, nav jādara Jaunā gada dienā. 
Uzzinājām, ka nedrīkst iznest gružus, 
nedrīkst slaucīt putekļus, daudz jāēd, 
jādzer, jāpriecājas un jādzied. Pie-
mēram, viens no ticējumiem skanēja 
šādi: „Jaungada dienā vajag bagātīgi 
ēst, priecāties, naudu skaitīt, tad visu 
gadu ies tāpat kā pirmajā dienā.“ Sa-
pratām, ka visu esam izdarījuši pareizi 
un varam droši iesoļot Jaunajā gadā!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Ziemassvētku laiks Melburnas Latviešu Ciemā
Varam droši iesoļot Jaunajā gadā!

Ziemassvētku svinības Latviešu ciemā.
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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.
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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Komponistu Imantu Ramiņu iepazinu, 
piedaloties XXIV Vispārējo latviešu Dzies-
mu svētku un XIV Deju svētku Noslēguma 
koncertā Latvija – Saules zeme, Mežapar-
kā, Latvijā, 2008. gadā. Viena no vismīļā-
kajām koncerta dziesmām man kā koristei 
bija tieši Imanta Ramiņa latviešu tautas 

dziesmas Pūt, vējiņi apdare, kuru komponists koncertā 
arī pats diriģēja. Apdare rakstīta astoņām balsīm jauk-

tajam korim. Šis brīnišķīgais un meistarīgais skaņu sa-
vijums aizkustināja mani un daudzus citus koristus līdz 
sirds dziļumiem.

Savā un Austrālijas koristu vārdā sirsnīgi sveicu 
komponistu Imantu Ramiņu ar saņemto augsto apbal-
vojumu!

Jolanta Lārmane,
Austrālijas Latviešu 53. Kultūras dienu

Kopkora koncerta rīkotāja

Kanādas ģenerālgubernatore Džūlija Pajete (Julie 
Payette) pagājušā gada nogalē, 27. decembrī, paziņo-
jusi viena no augstākajiem Kanādas apbalvojumiem – 
Kanādas ordeņa (Order of Canada) – saņēmēju vār-
dus. Starp 103 apbalvotajiem ir arī Kanādas latviešu 
komponists Imants Kārlis Ramiņš. Viņam ordenis 
piešķirts par ieguldījumu un sasniegumiem kā Kanā-
das mūziķim, komponistam un diriģentam.

Apsveicam!
Kanādas ordenis ir izveidots 1967. gadā, un Kanā-

das ģenerālgubernators to pasniedz, godinot cilvēkus, 
kuru darbība bagātina un vieno mūsu sabiedrību.

Ordeni, kura moto ir Desiderantes meliorem pat-
riam (Vēloties uzlabot savu valsti), saņēmuši gandrīz 
7 000 cilvēku no dažādām sabiedrības nozarēm.

Informācija no laikraksta „Latvija Amerikā“

Pusdienas baudījušie adelaidiešiem pēc nelielas pauzes 
no ēšanas priekiem, sekoja iepirkšanās prieki.

Adelaides vanadzes atkal bija sacentušās cepšanas gud-
rībās un sarīkoja 1. decembra dienā tirdziņu. Pircējus kār-
dināja piparkūkas, pīrādziņi, dažādas formas un lieluma 
un ar dažādām garšu variācijām cepumi, kūkas, rupjmaize. 
Viens otrs bija grūtas izvēles priekšā, jo bija skaidrs, ka visu 
apēst nevarēs.

Protams, ka neviens tirdziņš neiztiek bez loterijas. Tā 
bija arī šoreiz – gan nojaušams saturs, gan nenojaušams slē-
pās aiz greznajiem Ziemsvētku iepakojumiem.

Kā katru reizi, arī šoreiz zaļo pirkstiņu īpašniece bija 
parūpējusies par jau iesakņojušamies zaļumu stādiem; arī 
tie ātri vien atrada savu jauno aprūpētāju.

Pēc šīm nopietnajām nodarbēm varēja vēl ievilkt elpu 
un nedaudz atspirdzināties un sagatavoties mājupceļam.

I.V.
Laikrakstam „Latvietis“

Atkal tirdziņš
Un atkal loterija

Ziemassvētku tirdziņš.
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Godināts komponists Imants Ramiņs
Piešķirts Kanādas ordenis

Imants Ramiņš.

Apsveicam!
Komponistu Imantu Ramiņu

Sešu staru ordenis 
simbolizē Kanādas 
ziemeļniecisko izcels-
mi un daudzveidību.

Meklē radiniekus • Meklē radiniekus
Bezmaksas paziņojums

Meklēju radinieku Juri Lusti, 
Alberta Aleksandra dēlu, dzimušu 
1927. g. 2. februārī, Rīgā.

Otrā pasaules kara beigās viņš 
nokļuva Vācijā, un pēc tam ieradās 

Austrālijā, kur iebrauca Melburnas 
ostā ar kuģi General Black 1949. g. 
25. jūnijā.

Lūgums atsaukties tuviniekus vai 
paziņas Austrālijā, kuri varētu sniegt 

kādu informāciju par viņu, rakstot uz: 
andris.luste48@gmail.com vai sazino-
ties ar redakciju.

Andris Luste
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ta struktūra, kas darbojas jau 63 gadus 
lielākajās dalīborganizācijās. PBLA 
uzskata, ka nākotnē jācenšas veicināt 
Latviešu biedrību un skolu ārpus Lat-
vijas apvienošanos – nevajadzētu tur-
pināt dibināt jaunas. PBLA uzskata, ka 
apvienošanās tikai veicinātu t.s. jaunās 
diasporas darbību. Šādu modeli vai-
rākkārt publiski ir atbalstījis Latvijas 
ārlietu ministrs Edgards Rinkēvičs, 
kura vadītā ministrija ir PBLA sadar-
bības partneris. PBLA iesaka Latvijas 
valdībai un atbildīgajām ministrijām 
turpināt stiprināt latviešu vidusskolu 
darbspēju aizokeāna valstīs – Gareze-
ra Vasaras vidusskolā, Kursas Vasaras 
vidusskolā (ASV), Annas Ziedares 
Vasaras vidusskolā Austrālijā. PBLA 
aicina valsti atbalstīt 2x2 un 3x3 kustī-
bas kā Latvijā, tā ārpus tās un pateicas 
par plānoto valsts atbalstu XV Dzies-
mu un deju svētkiem Toronto.

PBLA iestājas par diasporas sko-
lu izglītības atzīšanu Latvijas izglītī-
bas sistēmā. Aicinām arī pieturēties 
ne tikai pie valodas standarta, bet arī 
nodrošināt īpaši diasporai izstrādā-
tas vadlīnijas, metodiskos materiālus, 
skolotāju sagatavošanu un zināšanu 
vērtēšanas kritērijus, sākotnēji veicot 
to aprobāciju atbilstošās skolās, kas 
atvieglotu diasporā iegūto valodas zi-
nāšanu un prasmju atzīšanu. Tas uzru-
nātu daudzus potenciālos remigrantus 
un veicinātu jauniešu vēlmi izvēlēties 
studijas Latvijā.

PBLA uzskata, ka Eiropas valstīs, 
latviskā izglītība (vasaras vidussko-
lu līmenī un vasaras nometnes) pēc 
iespējas jācenšas virzīt uz Latviju. 
PBLA atbalsta pamatizglītības nedēļas 
nogales skolu tīkla veidošanu Eiropas 
valstīs un to mācību kvalitātes celša-
nu, kā arī Latvijas Valodas aģentū-
ras veidotās tālmācību programmas. 
PBLA uzskata, ka jāturpina aizejošas 
valdības uzsāktā izglītības reforma 
Latvijā – visās mācību iestādēs – gan 
satura, gan pieejas ziņā.

4. Diasporas likums
PBLA atzinīgi novērtē Ārlietu 

ministrijas un citu nozaru ministriju 
iesaisti un lomu Diasporas likuma iz-
strādē un valsts vēlmi veidot skaidras 
un prognozējamas ilgtermiņa attiecī-
bas ar tautiešiem ārpus Latvijas, uz-
klausot arī PBLA un citu organizāciju 
viedokli. PBLA saprot, ka likums vi-
sus izaicinājumus neatrisinās un aicina 
valsti domāt tālredzīgi un stratēģiski, 
plānojot ārvalstīs dzīvojošo tautiešu 

lomu Latvijas drošības un tautsaimnie-
cības stiprināšanā. Jāizmanto, tas, ka 
Latvija ir daļa no ES un godprātīga res-
pektēta pasaules valstu un organizāciju 
locekle. PBLA atbalsta valsts centie-
nus veicināt remigrāciju – tautiešu at-
griešanos dzimtenē. PBLA uzskata, ka 
remigranti nedrīkstētu būt priviliģētā-
kā stāvoklī nekā Latvijas iedzīvotāji.
5. Valsts ekonomikas un 
tautsaimniecības attīstība

PBLA šajā sfērā darbojas jau kopš 
Latvijas neatkarības atgūšanas, iesais-
toties gan dalīborganizāciju līmenī, 
gan arī PBLA, kā jumta organizācijas 
līmenī. Pasaules Latviešu ekonomikas 
un inovāciju forumi un pārējie satelīta 
pasākumi visā pasaulē, kā Spotlight 
Latvia ASV un forums Austrālijā, sa-
veda kopā biznesa pasaules pārstāvjus 
no daudzām pasaules valstīm. PBLA 
valde atbalsta nākamā PLEIF rīkošanu 
Valmierā 2019. gada rudenī un patei-
cas Ārlietu ministrijai par plānoto at-
balstu.

6. Baltiešu sadarbība
PBLA uzskata, ka Latvijai un tās 

Ārlietu ministrijai maksimāli jāveici-
na Baltijas valstu sadarbība politiska-
jā, kultūras un ekonomiskajā līmenī. 
Sadarbība Baltijas valstu organizāciju 
un vēstniecību starpā ārpus Latvijas, 
sevišķi Ziemeļamerikā, ir laba. Vē-
lamies uzsvērt The Joint Baltic Ame-
rican National Committee, BAFL un 
ALA Call to Action politisko darbu 
ASV un censties šo pieredzi pārnest 
uz citām valstīm. LNAK, Kanādas 
Baltiešu federācija un Central and 
Eastern European Council in Cana-
da kopējā darbā uztur aktīvu saiti ar 
valdības un valsts pārstāvjiem. PBLA 
iesaka arī izcelt Baltijas un Skandinā-
vijas valstu (Baltic-Nordic) sadarbību, 
kā drošības ziņā, tā citos laukos un ie-
spējami veicināt Zviedrijas un Somijas 
pievienošanos NATO.
7. Latviskās vērtības, ģimene 
un patriotiskā audzināšana

PBLA iestājas par tradicionālo 
latvisko vērtību saglabāšanu un cie-
nīšanu, stiprām ģimenēm un aicina 
sabiedrību un ģimenes pievērst lielā-
ku uzmanību jauniešu patriotiskajai 
audzināšanai. PBLA sadarbosies ar 
līdzīgi domājošām organizācijām, kā 
Daugavas Vanagu apvienību, fondu 
Namejs, Latvijas Ģenerāļu klubu, lai 
šos principus atbalstītu. PBLA sadar-
bībā ar Daugavas Vanagiem, fondu 
Namejs un arī Latvijas Ģenerāļu klubu 
plāno izsludināt 2019. gadu par Latvi-

jas varoņu gadu, aicinot Latvijas sa-
biedrību un tautiešus pasaulē godināt 
visu laiku Latvijas karavīru un brīvī-
bas cīnītāju veikumu. PBLA aicina arī 
Latvijas valsti iestāties par šo vērtību 
saglabāšanu.
8. Korupcija, tiesiskums un 
preses brīvība

PBLA iestājas par to, lai Latvija 
turpinātu attīstīties par tiesisku valsti, 
kurā tiek apkarota korupcija un at-
balstīta preses brīvība. PBLA uzskata, 
ka korupcija bremzē tautsaimniecības 
attīstību, valsts izaugsmi samazina ār-
valstu ieguldījumu potenciālu Latvijā. 
PBLA aicina Latvijas valdību iestāties 
par šiem principiem arī starptautis-
kajās organizācijās un gādāt arī par 
Latvijas banku sistēmas sakārtošanu 
un attīrīšanu no naudas atmazgātāju 
shēmām.

9. Veselības aprūpe
PBLA atzīst, ka Latvijas iedzī-

votāju bažas par veselības sistēmas 
kvalitāti ir pamatotas. Trūkumi vese-
lības aprūpē var kļūt par tautas izdzī-
vošanas un drošības jautājumu, kā arī 
bremzēt remigrāciju. PBLA sadarbībā 
ar tādām ārpus Latvijas organizācijām 
kā Latvijas Ārstu un zobārstu apvie-
nība (LĀZA) centīsies palīdzēt jau-
tājuma risināšanā, veicinot sadarbību 
starp pasaules latviešu mediķiem, lai 
uzlabotu ne tikai medicīnas operāci-
ju, bet arī veselības sistēmas kvalitāti 
Latvijā.
10. Informēta sabiedrība un 
atvērta valsts

PBLA iestājas par caurspīdīgumu 
valsts pārvaldē un aicina valdību un 
ministrijas labāk komunicēt savus la-
bos darbus ar sabiedrību. Patiesi infor-
mēta sabiedrība ir vesela sabiedrība. 
Atklātība informācijā izraisa veselīgu 
domu apmaiņu sabiedrībā visās sfērās. 
PBLA tic, ka, veicinot informācijas 
izmaiņu un atklātību visos līmeņos, 
uzlabosies sabiedrības sapratne un ie-
cietība vienam pret otru.

2019. gadā PBLA turpinās darbu, 
vienojot tautiešus un organizācijas pa-
saulē un pārstāvot tos Latvijā. Apvie-
nības šī gada lielākie notikumi būs – 
Pasaules Latviešu kultūras konference 
Cēsīs no 29. septembra līdz 1. oktob-
rim, gadskārtējā valdes sēde no 2. līdz 
4. oktobrim Rīgā un Pasaules Latvie-
šu ekonomikas un inovāciju forums, 
kas tiek plānots Valmierā novembrī.

Raits Eglītis
PBLA pārstāvniecība Rīgā

Laikrakstam „Latvietis“

PBLA nostāja
Turpinājums no 3. lpp.

Papildu informācijai par Valsts node-
vu: https://visc.gov.lv/valval/dokumen-
ti/valsts_nodeva_2015.pdf 

Iepriekšējās publikācijas par eksā-

meniem:
Angļu un latviešu valodā: http://

laaj.org.au/pirmo-reizi-australi-
ja-nepalaid-garam-iespeju-kar -
tot-valsts-valodas-prasmes-parbau-
des-eksamenu/

Latviešu valodā:http://www.laik-

raksts.com/raksti/7713 un http://www.
laikraksts.com/raksti/7849

Papildu informācijai rakstiet: laaj.
izglitiba@gmail.com Nepalaid garām 
šo iespēju!

Ļena Rumpe
LAAJ Skolu nozares vadītāja

Latviešu valodas prasmes...
Turpinājums no 5. lpp.
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ci un salaulājās 
1953. gada 20. de-
cembrī. Tā esot 
bijusi ļoti karsta 
diena, jo mājas 
viesībās saldējuma 
kūka izkususi.

Armands bija 
darītājs, bet ne 
vienmēr liels ru-
nātājs.

1 9 6 0 .  g a d a 
13. augustā nodi-
bināja slēpotāju 
klubu Zilās Acis, 
Buller kalnā, ar 
Armandu kā pirmo 
priekšnieku. Viņš 
vadīja šo klubu 
līdz 1995. gadam. 
Klubs pastāv un darbojās vēl šodien.

Starplaikā izmācījās par grāmatve-
di, un savā profesijā nostrādāja līdz pen-
sijas gadiem, kas tajā laikā bija 65 gadi.

1968. gadā Armands ar Lailu pie-
dalījās Hanoveras Dziesmu svētkos 
Vācijā un vēlāk gandrīz visās Kultūras 
dienās Austrālijā. 1983. gadā Armands 
novadīja vienreizēji sekmīgas Kultūras 
dienas Melburnā. Pirms Tautas deju 
sarīkojuma noorganizēja KD dalībnie-
kiem gājienu ar 14 Latvijas karogiem 
no Sv. Paula baznīcas līdz mākslas cen-
tram (Arts Centre). Heimera zāle (Ha-
mer Hall), kurā notika koncerts, bija 
pārpildīta; vajadzēja vēl simtiem skatī-
tājus noraidīt, jo nebija vairs sēdvietu.

Gadus vēlāk kopā ar Lailu un 200 
koristiem un labvēļiem no Austrālijas 
izkārtoja lidojumu uz Dziesmu svēt-
kiem Vizbijā Gotlandes salā, Zviedrijā.

No 1988. gada janvāra līdz 
1990. gada decembrim Armands Ļauļa 
bija Latviešu Apvienības Austrālijā un 
Jaunzēlandē (LAAJ) Prezidija priekš-
sēdis. Darbojās arī PBLA. 1990. gadu 
sākumā, kad PBLA atvēra savu pirmo 
biroju Rīgā, Armands Ļauļa tur strā-
dāja un pavadīja ilgāku laiku Latvijā.

Tajā pat laikā un līdz gadsimta 
mijai kārtoja grāmatvedību un sastā-
vēja Latviešu Savstarpējās Palīdzības 
Biedrības valdē – Melburnas Latviešu 
Ciemā, tas bija laikā, kad birojā sāka 
lietot pirmos datorus.

1989. gada 10. janvārī nomira Ar-
manda sieva Laila.

Pēc tam Armands pavadīja vairā-
kas vasaras Eiropā – Francijā, Abrenes 
muižā, savedot kārtībā viņu grāmatve-
dību. Austrālijā Akadēmiskai papil-
dus studiju nozarei Armands izpildīja 
kasiera/grāmatveža amatu. Neilgi pēc 
tam Armands pārcēlās uz Latviešu 
Ciemu. 2013. gadā pārcieta smagu ma-
šīnas negadījumu un iznāca pavadīt 
vairākus mēnešus slimnīcā. Visu to lai-
ku un arī pēc tam, kad Armands sāka 
dzīvi Aprūpes namā, viņu apciemoja, 
aprūpēja, izkārtoja visas naudas lietas 
Skaidrītes Caunes meita Daina Caune 
Jārdlija (Yardley). Viņai liels paldies. 
Armands viņu uzklausīja un nevienu 
citu. Viņš vienmēr bija apmierināts, 
priecīgs par dzīvi Aprūpes namā.

Šī dzīve ir tikai mirklis mūžībā.
Saldu dusu Armand!

Nora Žubecka

Armands Ļauļa
4.03.1926. – 18.09.2018.

Armands Ļauļa dzimis 1926. g. 
4. martā Blīdenes pagasta Mazdūrās, 
Zemgalē. Māsas Ella un Mirdza. Mir-
dza vienu gadu jaunāka par Armandu. 
Māte Edīte dzimusi Ansons. Tēvs Fri-
cis, tāpat kā viņa tēvs, muižnieku ren-
tnieks.

1942. g. Armands Blīdenē beidza 
pamatskolu un rudenī iestājas Dobeles 
valsts ģimnāzijā. Ģimnāzijas telpas jau 
okupēja vācieši, un viņi centās pierunāt 
zēnus pieteikties uz darba dienestu. Ne-
viens nepieteicās. Tomēr 1944. gadā, 
kad vācu armija atkāpās, Armandu pa-
ņēma līdzi, un tā viņš nonāca Vācijā.

1947. gadā Rotenburgā, Vācijā, 
Austrālijas imigrācijas ierēdņi aici-
nāja bēgļus, lai brauc uz Austrāliju. 
Armands nolēma atstāt kara nopostī-
to Vāciju. Viņu pieņēma, un ar pirmo 
migrantu kuģi no Eiropas – General 
Stuart Heintzelman viņš sāka ceļoju-
mu uz Austrāliju no Brēmerhāfenes 
(Bremerhaven) caur Suecas kanālu. 
Ieradās Frīmantlē (Fremantle) 28. no-
vembrī 1947. gadā.

Pirmie kontraktu gadi pava-
dīti Tasmānijā. Melburnā ieradās 
1949. gadā. Drīz iestājās roveros un 
vīru korī Kokle pie diriģentiem Ernes-
ta Māršaua un Kārļa Nunava. Vēlāk 
abi ar sievu Lailu dziedāja pie Viktora 
Bendrupa korī Rota.

Satika lielgaidu Lailu Bisenie-

Armands Ļauļa.
4.03.1926. – 18.09.2018.

Laila un Armands savā mājā 1988. gadā.
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nīcas jumtu ar spēku un izjūtu. Man 
skrēja šermuļi, un publika atsaucās ne 
tik ar lieliem nenorimstošiem aplau-
siem, bet stāvēja kājās, kamēr tika pie 

piedevām. Vakars noslēdzās ar Mūžu 
mūžos būs dziesma.

Koncerta bagāti klātais mūzikas 
galds bija izgreznots ar dziesmas gar-
dumiem, kur godalgotais diriģents 
Ivars Cinkuss ar godalgoto Gaudea-
mus kori kā viens vesels mūs ieprie-

cināja ne tikai ar emocionālo ieguldī-
jumu, bet ar spožo dikciju, dziesmu 
garu, izciliem atskaņojumiem un prie-
ku. Jutos muzikāli un tautiski paluti-
nāta ar izcilo vakara programmu.

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

„Gaudeamus“...
Turpinājums no 9. lpp.

pateicās visiem skolotājiem par lielo 
darbu, pasniedzot ziedus. Īpašu pa-
teicību saņēma Ilze Kasparāne, kura 
izbeidza darbību pēc ilggadīgas kalpo-
šanas.

Un tad Ziemassvētku vecītis iera-

dās ar lielu dāvanu maisu bet šogad 
īsajās biksēs pēc lielā karstuma!

Lai saņemtu saldumu sainīti, sko-
lēniem no sagatavošanas līdz 8. klasei 
bija jāskaita dzejoļi. Katra klasīte ar 
sajūsmu un prieku stājās visiem priek-
šā, pēc tam saņemot savu dāvaniņu. 
Pat skolēnu mazās māsiņas un brālīši 
arī varēja iet vecītim klāt, kaut daži 

bija negribīgi un reizēm kautrīgi.
Eglīti nobeidza ar kopdziesmu 

Klusa nakts, svēta nakts.
Daugavas skola atsāks darbību 

2019. gada 2. februārī. Tuvāku infor-
māciju sniedz Aldis Sveilis 0428 347401 
vai aldis@daugavasskola.com.au.

Iveta Samulis
Laikrakstam „Latvietis“

Daugavas skolā...
Turpinājums no 10. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
7. janvāris
Rota, Zigmārs, Digmārs, Juliāns
1869. dzejnieks Jānis Frīden-
bergs-Mieriņš.
1894. pulkvedis, sabiedrisks darbi-
nieks Vilis Janums.
1904. SLT aktrise Elza Siliņa.

1950. čellists Jānis Laurs.
1989. nodibināta Interfronte, lai kalpo-
tu kā pretsvars Latvijas Tautas Frontei.

8. janvāris
Gatis, Ivanda
1874. dzejnieks Bangaitis.

1939. kino operators Gvido Skulte.

9. janvāris
Kaspars, Aksels, Alta
1889. militārs darbinieks (ģen., armi-

 
Turpinājums 16. lpp.

kamajos gados novirzīt aizsardzības 
jomai ne mazāk kā 2% no IKP, kā arī 
turpināt darbu pie Moneyval ziņojumā 
ieteikto rekomendāciju ieviešanas.

Tā kā partiju sarunās ir panākta 
vienošanās par piecu politisko partiju 
un parlamenta vairākuma iespējamo 
atbalstu K. Kariņa vadītajai valdībai, 
Valsts prezidents aicina politiskās 
partijas nekavējoties uzsākt intensīvu 
darbu pie valdības deklarācijas sagata-
vošanas.

„Sagaidāms, ka darbs pie valdības 

deklarācijas nebūs viegls, jo partijas 
saviem vēlētājiem ir devušas virkni 
solījumus, kuru visu īstenošanai šogad 
valsts budžetā visdrīzāk nebūs pietie-
kamu finanšu līdzekļu. Lai novērstu ie-
spējamos riskus arī valdības stabilitā-
tei nākotnē, jau deklarācijas tapšanas 
laikā politiskajām partijām ir būtiski 
rast kopsaucējus par secību un laika 
grafiku, kādā tiks īstenotas prioritātes 
ar lielāko ietekmi uz valsts budžetu,“ 
atzīmē Valsts prezidents.

Tāpat tikšanās laikā K. Kariņš 
iepazīstināja Valsts prezidentu ar ie-
spējamo atbildību sadalījumu valdībā, 
kā arī partiju nominētajiem ministru 

amata kandidātiem. „Uzskatu, ka šo-
brīd piedāvātie ārlietu un aizsardzības 
ministru amatu kandidāti ir zinoši un 
ar nepieciešamo pieredzi, lai profe-
sionāli pildītu viņiem uzticētos amata 
pienākumus, ja Saeima apstiprinās 
valdību šādā sastāvā,“ norādīja Rai-
monds Vējonis.

K. Kariņš informēja Valsts prezi-
dentu, ka valdības deklarāciju plānots 
sagatavot divu nedēļu laikā, lai janvāra 
ceturtajā nedēļā Saeimā varētu notiks 
balsojums par uzticības izteikšanu 
viņa vadītajai valdībai.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

07.01.2019.

Krišjānis Kariņš sastādīs valdību
Turpinājums no 1. lpp.

nē šis 38 gadus jaunais, toreiz mācītājs 
Lūsis tik patiesos vārdos atklāja savas 
dvēseles cīņu dzejolī Dieva tuvums:

„Nu jau kuro gadu velti
Dievu meklē mana acs,
Mūžu rudens saule zeltī
Rudens zvaigznēs maldās skats.
Tomēr jūtu: Dievs ik brīdi
Un it visur līdz man nāk,
Viņš lemj manu ceļa sprīdi
Viņš man dot un atņemt māk.
Un es zinu: viss, kas bijis
Viss, kas ir, un kādreiz būs
Ir kā vainags, Dievs ko vijis
Visus vārdā saucot mūs.
Acs to neredz... Meklē velti.

Sirds to jūt un pietiek man.
Kaut jau mūžu rudens zeltī – 
Pavasara zvani skan...“
Tobrīd viņš nebūtu varējis zināt, 

kas gan viss Dievam bija paredzēts viņa 
dzīvei. Es pateicos par viņu un katru, 
kas atklāj mums, ka ne jau vienmēr 
mūsu acs spēs tik viegli saskatīt Viņu, 
vai pat izprast to, kas ir Viņa plāns 
mūsu dzīvei. Kaut sirds to justu, un ar 
to pietiktu arī man! Un, ja būtu grūtā-
kas stundas, kaut neaizmirstu neviens, 
ka, tāpat kā apustuļi, arī mēs drīkstam 
Jēzum lūgt: Vairo mums ticību!

Jādodas pretim jaunai dienai, bet 
vēl uz mirkli skatos fotogrāfijas, kurās 
redzu Dieva klātbūtni! Tās mīļu cilvē-
ku dāvinātas, kurās redzu Elsie, mūsu 
mazmeitiņu, redzu arī mūsu ģimeni, 

kopā sabraukušu, lai būtu klāt viņas 
Kristību dienā, un ap viņu ir draudze – 
Dieva ģimene. Visi kopā cits par citu 
mīlestībā rūpējoties, Baznīca – visur 
un vienmēr būs dzīva, veselīga, spējīga 
palīdzēt katram bērniņam pieaugt tā, ka 
arī par to varētu teikt kā par pašu Jēzu: 
„Pieņēmās gudrībā, augumā un piemī-
lībā pie Dieva un cilvēkiem.“ (Lk. 2:52)

Es zinu, Dievam ir plāns katram 
no mums, Viņa Baznīcai, visai latvju 
tautai un pasaulei! Lai Viņš mūs katru 
svētī ar veselību un prieku, katru dienu 
sveicot ko jaunu atklāt par to, kas Viņa 
nodoms tieši mums!

Lūgšanās vienota ar jums Kristus 
mīlestībā...

+ Lauma
2.01.2019

Pārdomas Jaungadā ieejot...
Turpinājums no 1. lpp.

zemes hercogistes laika dokumentus 
un rokrakstus, retas grāmatas, ieročus, 
pat Jelgavas Zaļās gvardes standartu. 
Neviens nevar iedomāties, ka šeit bija 

savākta plaša putnu un dzīvnieku izbā-
zeņu kolekcija. Jelgavnieki pat atveduši 
25 gleznas no Poznaņas Nacionālā mu-
zeja Polijā, kas reiz greznojušas Kurze-
mes provinces muzeju. Ļoti ievērojams 
foto dokumentu klāsts ir saņemts no 
Marburgas arhīva, kas stāsta par at-

sevišķiem krājuma priekšmetiem, bet 
galvenais te atrodas foto fiksācijas no 
muzeja iekārtojuma 1939. gadā.

Izstāde Jelgavā skatāma līdz feb-
ruāra sākumam.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

visu pasauli, ka mums ir jāraugās, lai 
šajā drūzmā nepaliekam vieni un nepa-
zūdam. Gaudeamus arī vēl pa laikam 
nāca mūs priecināt ar kādām dzies-
mām, kurām visām es arī piebiedrojos. 
Pa vidu vēl gājām rotaļās un dziedājām 
visu, kas tik ienāca prātā. Latvietim 
dziesmas nekad netrūkst. Vakars ritēja 
uz priekšu, un tuvojās Jaunais gads.

Tā nu noskaitījām no desmit atpakaļ 

līdz vienam, un jau bijām 2019. gadā! 
Tad nu visi viens otram vēlējām visu, 
ko Jaunais gads lai atnes: prieku un lai-
mi un labu veselību, un jaunu darbu, un 
dzīvesprieku. Vēl kādu vīna glāzīti, un 
drīz jau taisījāmies uz mājām. Par brī-
numu, ceļš bija gandrīz tukšs, un brau-
ciens mājās īss un bez jebkādiem nega-
dījumiem vai pārsteigumiem. Žēl, lielie 
prieki un satraukumi bija beigušies ar 
Kultūras Dienu lielo Balli. Paldies Rū-
dim un viņa nenogurstošajai komandai 
par skaistajām Kultūras Dienām Ade-

laidē! Esmu drošs, ka es vēl tur uztu-
rēšos, vismaz garā vairākas nedēļas, jo 
esmu pilnīgi pārņemts no visa piedzī-
votā. Pie tās pašas reizes. Es gribu pa-
teikties manam Latvijas Rūķītim – Lī-
gai par manis pierunāšanu dziedāt korī 
un Gaudeamus vīriem, baritoniem, 
kuri bija ap mani uz skatuves un deva 
man drosmi dziesmās nekļūdīties.

Paldies Austrālijas Latviešu Kul-
tūras dienām!

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Es arī biju 57. KD Adelaidē
Turpinājums no 7. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2019. gada 11. janvārī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 9. janvārī.
€1 = 1,59820 AUD
€1 = 0,89913 GBP

€1 = 1,69080 NZD
€1 = 1,14550 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Svētdien, 13. janv., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novusa treniņi. Jauns 
gads, jauni biedri? Varbūt?
Ceturtdien, 17. janv., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble un ēdī-
sim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Svētdien, 20. janv., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novusa treniņi.
Svētdien, 20. janv., plkst. 11.00 Ade-
laides latviešu skolā būs iespēja kār-
tot Latvijas Republikas akreditēto 
Latviešu valodas prasmes pārbaudī-
jumu. Pārbaudījumu var likt trīs da-
žādos līmeņos: zemākajā, vidējā vai 
augstākajā. Nav zināms vai pārstāvji 
no Valsts izglītības satura centra pie 
mums viesosies arī citos gados, viss 
atkarīgs no interesentu skaita, tāpēc 
nenokavējiet pieteikšanos šogad! Sū-
tiet e-pastu: lena.rumpe@gmail.com 
vai zvaniet vakaros Ļenai pa tālruni 
0411 689 112, lai precizētu informā-
ciju.
Ceturtdien, 24. janv., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble un ēdī-
sim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 24. janv., plkst. 10.30 
ALB namā kino rīts. Skatīsimies 
raidījumu Top Latvijas Likteņdārzs. 
Atskats uz to laiku, kad tapa Likteņ-
dārzs, cilvēki ziedoja līdzekļus un 
Latvijas televīzija to pārraidīja. Lik-
teņdārzs – Tā ir vieta, kur satiekas 
pagātne, tagadne un nākotne. Gan 
cilvēka, gan valsts. Satiekas, lai dotu 
mierinājumu pagātnei, spēku šodie-
nai un iedvesmu piepildīt savus sap-
ņus nākotnē. 
Svētdien, 27. janv., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novusa treniņi.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 13. janv., plkst. 11.00 Annas 
Ziedares Vasaras vidusskolas dievkal-

pojums, bez dievgalda. Visi laipni ai-
cināti piedalīties.

Brisbanē
Sestdien, 26. janv., plkst. 12.00 Rum-
my un zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Maksa $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Janvārī dievkalpojumu nav.

Pertā
Svētdien, 27. janv., plkst. 13.00 Lat-
vijas de jure atzīšanas diena un Drau-
dzīgā aicinājuma atcere. Visi laipni 
aicināti!
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 20. janv., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sestdien, 12. janv., plkst. 14.00 Rīgas 
Tehniskās Universitātes Vīru koris 
Gaudeamus un TDA Rotaļa koncerts 
Baltas jūras malu es redzēju saulī-
tē Latviešu namā. Biļetes pie ieejas 
$30/$25. Informācija: Rūdis Dancis 
0412 637 427.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 27. janv., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Zelta piekrastē
Svētdien, 20. janv., plkst. 12.00 Aus-
trālijas dienas svinības Austriešu klu-
bā, Clubhouse, 3 Pines Lane, Elanora. 
Uzstāsies Schneider Musikanten. Ieeja 
bezmaksas.

Jaunzēlandē
Sestdien, 12. janv., plkst. 19.00 fil-
mu nakts 38 Gasson St., Kraistčērčā. 
Skatītākā pašmāju filma Latvijas kino-
teātros Kriminālās ekselences fonds. 
Ieteiktais ziedojums $10.

Vācijā
Svētdien, 20. janv., plkst. 10.00 Lat-
viešu centrā Minsterē, Salzmanns-
tr. 152, 48159 Münster notiks latviešu 
ev.-lut. Draudzes dievkalpojums. Visi 
mīļi gaidīti!

Latvijā
Piektdien, 11. janv., plkst. 18.00 
PBLA pārstāvniecības birojā Rīgā tik-
šanās vakars ārzemju latviešiem.
Svētdien, 13. janv., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
(ar kafijas galdu) Metodistu baznīcā, 
Akas ielā 13, Rīgā.
Pirmdien, 21. janv., plkst. 17.00 Si-
guldas koncertzālē Baltais flīģelis 
starptautisko pianistu konkursu lau-
reātes Dzintras Erlihas solokoncerti 
un meistarklases. Programmā L. Ga-
rūtas, J. Ivanova, A. Kalēja, P. Vaska, 
S. Buša kompozīcijas. Ieeja brīva.
Svētdien, 27. janv., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
(bez kafijas galda) Metodistu baznīcā, 
Akas ielā 13, Rīgā.  ■

jas aviācijas priekšn.) Jāzeps Baško. 
Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.
1904. militārs darbinieks (kapteinis 
/1939-1945/) Alfreds Ābolkalns.
1919. Latvijā aizsākas sarkanais te-
rors; Vecgulbenē tiek nošauts tirgotājs 
A. Kampe, kurš vācis naudu Latvijas 
pagaidu valdībai.
1921. Adelaides un SLT aktieris un re-
žisors Kārlis Ābeltiņs.
1979. Latvijas futbolists Juris Laizāns.
2008. laikraksts Austrālijas Latvie-
tis sāk iznākt jaunā redakcijā (līdz 
2008. g. 27. augustam).

10. janvāris
Tatjana, Dorisa
1931. fotomākslinieks, sabiedrisks 
darbinieks Austrālijā Igors Dimits.

11. janvāris
Smaida, Franciska
1919. Kārlis Ulmanis dodas uz ārze-
mēm, lai iegūtu atbalstu Pagaidu val-
dībai.
1919. skolotāja, žurnāliste Irēne Karule.
1962. pianiste Kristīne Mellēna.
1984. Latvijas futbolists Deniss Iva-
novs.

12. janvāris
Reinis, Reina, Reinholds, Renāts
1912. Luterāņu garīdznieks (Austrāli-
ja) Albers Zīds.

1924. dzejnieks, gleznotājs Voldemārs 
Avens.
1969. bojāta gāzes vada dēļ notika eks-
plozija Jelgavā daudzdzīvokļu mājā un 
bojā gāja 39 cilvēki.

13. janvāris
Harijs, Ārijs, Āris, Aira
1904. grāmatnieks un mūziķis Alfreds 
Kalnājs (Krembergs).
1919. Rīgā notika Apvienotās Latvijas 
strādnieku, bezzemnieku un strēlnie-
ku padomju 1. kongress, kurā paslu-
dināja Padomju Latviju, pieņēma tās 
satversmi, par valdības galvu iecēla 
Pēteri Stučku.
1935. dzejniece, tulkotāja, pedagoģe 
Selga Silkalne.
1939. rakstniece Dzintra Žuravska.  ■

Datumi
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