
Prologs
Rudens. Īstais migrācijas laiks, 

ja runājam par putniem. Par cilvēku 
migrāciju varam runāt visu gadu, bet 
par migrāciju medicīnas darbinieku 
vidē šogad runas kļuvušas skaļākas, 
jo ir konkrēti ārsti, konkrēti vārdi un 
uzvārdi. No abstraktas, teorētiskas 
spriedelēšanas par iespējām atgriez-
ties Latvijas medicīnā varam pāriet 
pie konkrētas pieredzes stāsta. LĀZA 
prezidenta, endokrinologa prof. Uģa 
Gruntmaņa dzīves un darba vieta va-
rēja būt Latvija, bet būs ASV.

Kādi jautājumi? Kādi secinājumi? 
Un vai vispār jautājumi tiek uzdoti? 
Un meklētas atbildes? Neskatoties uz 
COVID visu piesedzošo ēnu, tomēr 
paliek sensenais jautājums par kadru 

politiku medicīnā, par hronisku cil-
vēkresursu trūkumu, par nesamērīgu 
atalgojumu nozarē strādājošajiem, par 
izglītības problēmām, par kvalifikā-
cijas atzīšanas problēmām, par ētiku, 
par neētiku saskarsmē, par direktīvām 
un direktīvu vadības stilu, beigu bei-
gās – par loģiku vai tās trūkumu.

Latviešu ārstu un zobārstu apvie-
nība (LĀZA) jau sen, vairāk nekā 70 
gadus, kā sabiedriska organizācija, bet 
ne politiska partija, cenšas risināt tos 
jautājumus, kas aktuāli tās biedriem – 
pasaulē strādājošajiem veselības noza-
res profesionāļiem. Un līdz ar Latvijas 
neatkarības atgūšanu, saikne starp ko-
lēģiem šeit un tur ir izveidojusies gana 
cieša. Bet paliek atklāts jautājums – 
vai Latvijā vajag tos, kas no tās iz-
braukuši, mācījušies, strādājuši citviet 
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Ziedi pie Tieslietu ministrijas ēkas Rīgā.
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Rīgas domē izveidota koalīcija
Būs trīs vicemēri

Pēc vairākām sarunu kārtām ir 
panākta vienošanās veidot koalīciju 
Rīgas domē. No partiju apvienības 
„Attīstībai/Par!“ un partijas „Prog-
resīvie“ (APP) kopīgā saraksta tika 
ievēlēti 18 deputāti, un kļūst par lielā-
ko domes frakciju. Koalīcijā vēl ieiet 
„Jaunā Vienotība“ (10 deputāti), Na-
cionālā apvienība un Latvijas Reģiona 
apvienība (NA/LRA), no kuras kopīgā 

saraksta ievēlēti 7 deputāti, un Jaunā 
konservatīvā partija (JKP) ar 4 depu-
tātiem. Kopā 39 no domes 60 deputā-
tiem.

Ārpus koalīcijas paliek Saskaņa 
(12 deputāti), partija „Gods kalpot Rī-
gai“ (5 deputāti) un Latvijas Krievu 
savienība (4 deputāti).

Bijušais Saeimas deputāts Mār-
tiņš Staķis, viens no kustības „Par!“ 

dibinātājiem, būs jaunais Rīgas mērs, 
t.i., domes priekšsēdētājs. Staķis ir 
ieguvis bakalaura grādu Latvijas Uni-
versitātes Ekonomikas un vadības 
fakultātē ar specializāciju pašvaldību 
organizācijā, un ir viens no kora Pa 
Saulei dibinātājiem un dalībniekiem.

Vicemēri ir paredzēti Vilnis Ķir-
sis  (JV),  Edvards  Smiltēns  (NA/
LRA) un Linda Ozola (JKP).  ■
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Š.g.  25. augustā 
Adelaides Latviešu ko-
operatīvs, kuram pieder 
Adelaides latviešu nams 
Tālava, atzīmēja savu 
tūkstošo valdes sēdi.

Nama vēsture sākās 
ar 1953. g. jūliju, kad astoņi tālredzīgi 
latvieši nodomāja nodibināt Adelaides 
Latviešu kooperatīvu ar galveno mēr-
ķi – iegādāties īpašumu, kur varētu 
pulcēties Adelaides latviešu tautieši. 
Vai dibinātāji varēja iedomāties, ka pēc 
sešdesmit septiņiem gadiem un tūk-
stoš sēdēm, Kooperatīva darbība turpi-
nāsies ar tādu pašu degsmi kā sākuma 
gados? Patreizējais priekšsēdis Andis 
Bērziņš bija gadu vecs, kad piedzima 
ideja par latviešu namu Adelaidē!

Pirmo īpašumu, kas atrodas 
4 Klārka ielā, Veivillē (Clark Street, 
Wayville) netālu no pilsētas centra, 
nopirka 1955. g. par 6 400 mārciņām. 
Pēc četriem gadiem Kooperatīvs iegā-
dājās blakus īpašumu (2 Klārka ielā), 
un 1965. g. uz šī blakus īpašuma at-
klāja ēku, ko pazīstam par Lielo zāli, 
kam augšstāvā atrodas Latviešu sko-
las telpas. Kooperatīvs līdz šai dienai 
turpina atbalstīt latviešu skolu ar bez-
maksas telpām.

Šajās dienās Kooperatīva valde 
sastāv no četriem locekļiem no otrās 
paaudzes latviešiem Adelaidē un čet-
riem – no trešās paaudzes. Valde ir 
atbildīga uzturēt Namu un tādā sakarā 
satiekas ik mēnesi. Gadu tecējumā gan 
valdības un pašvaldības reglamenti ir 
pieprasījuši arvien vairāk valdes vērī-
bu, un valdei ir arī jācenšas piesaistīt 
arvien vairāk īrniekus ārpus latviešu 
loka, jo Nama izdevumus vairs mūsu 
sabiedrība nespēj segt. Nams, pro-
tams, ir novecojis, un patreizējā valde 
ir daudz piestrādājusi, to remontējot 
un modernizējot. Centieni ir nesuši 
augļus, un ir pozitīvas atsauksmes par 
paveikto. It sevišķi iepriecina piepra-
sījums īrēt mazo zāli, kurai pēdējā fi-
nansiālā gadā tika veikti lieli remonti.

Sakarā ar Covid 19 ierobežoju-
miem, šogad vairākas valdes sēdes 
notika neklātienē, izmantojot Skype. 
Līdz tūkstošai sēdei bija iespēja atkal 

tikties klātienē, un tā valdes locekļi 
Andis  Bērziņš –  priekšsēdis, Varis 
Līdums – vicepriekšsedis, Rudīte 
Bērziņa – sekretāre, Daina Bērziņa – 
kasiere, Dāvids Vēdigs un nama pār-
valdnieks Matīss  Reinhards nosvi-
nēja šo sēdi Tālavā ar šampānieti un 
torti, kamēr neklātienē ar Skype pieda-
lījās Valdis Jaudzems, Dainis Skābe 
un Imants Didrichsons.

Covid 19 ir izraisījis smagus izaici-
nājumus. Nama īres ienākumi stingri 
samazinājās, bet pateicoties prāvam 
atbalstam no federālās un Dienvidaus-
trālijas valdībām, varam savu darbī-
bu turpināt. Liela pateicība pienākas 
priekšsēdim un kasierei, kuri nemitīgi 
sekoja līdzi biežajām pārmaiņām un 
pildīja nepieciešamo dokumentāciju, 
lai saņemtu valdību atbalstu.

Nez vai Kooperatīvs piedzīvos vēl 
tūkstoti valdes sēdes, bet – kas to lai 
zina? Ceturtā paaudze jau apmeklē 
latviešu skolu (to starpā Kooperatīva 
valdes locekļu bērni un mazbērni), 
un pēdējos gados Adelaides latviešu 
sabiedrībā ir iedzīvojušies vairāki ie-
braucēji no Latvijas. Šobrīd vismaz 
Adelaides latviešu sabiedrības dzīve ir 
patiešām neiedomājama bez Tālavas.

Rudīte Bērziņa,
Adelaides latviešu kooperatīva 

sekretāre
Laikrakstam „Latvietis“
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Tūkstošā sēde!
Adelaides latviešu kooperatīvs turpina darbu

No kreisās: „Tālavas“ kafejnīcā direk-
tori Daina Bērziņa, Andis Bērziņš, Ru-
dīte Bērziņa, Varis Līdums un Dāvids 
Vēdigs, un neklātienē datora ekrānā 
Dainis Skābe, Valdis Jaudzems un 
Imants Didrichsons.
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„Tālavas“ pārvaldnieks Matīss Rein
hards.
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Piektdien, 4. sep-
tembrī  Ārlietu mi-
nistrijas parlamentārā 
sekretāre Zanda Kalni-
ņa-Lukaševica pieda-
lījās Apvienoto Nāciju 

Organizācijas (ANO) Drošības pado-
mes neformālajā (tā dēvētajā Arria for-
māta) video sanāksmē par cilvēktiesī-
bu situāciju Baltkrievijā.

Uzrunājot sanāksmes dalībnie-
kus, Z. Kalniņa-Lukaševica aicināja 
ANO Cilvēktiesību padomi sasaukt 
ārkārtas sesiju par cilvēktiesību pār-
kāpumiem Baltkrievijā, kā arī pauda 
atbalstu ANO koordinatores darbam 
Baltkrievijā. Latvijas pārstāve atbalstī-
ja priekšlikumu EDSO prezidējošo 
valstu amatpersonu vizītei Baltkrievi-
jā un aicināja EDSO pārstāvi mediju 
brīvības jautājumos nekavējoties re-
aģēt uz plašsaziņas līdzekļu brīvības 
pārkāpumiem Baltkrievijā.

Parlamentārā sekretāre atzīmēja, ka 
2020. gada 9. augustā notikušās Balt-
krievijas prezidenta vēlēšanas nebija 
brīvas un godīgas. EDSO un Eiropas 
Padomes starptautiskajiem novērotā-
jiem nebija iespēja uzraudzīt vēlēšanas. 
Latvija stingri nosoda prezidenta vē-
lēšanu rezultātu viltošanu, vardarbību 
pret miermīlīgajiem protestētājiem, 
žurnālistu aizturēšanu un Baltkrievijas 
varas iestāžu izdarīto spiedienu uz reli-

ģisko savienību pārstāvjiem.
„Latvija aicina Baltkrievijas varas 

iestādes pārtraukt mierīgo protestētā
ju vajāšanu un nekavējoties atbrīvot 
visus, kas netaisnīgi aizturēti, kā arī 
iesaistīties politiskā dialogā ar opozī
cijā esošo pilsonisko sabiedrību. Lat
vija aicina organizēt jaunas preziden
ta vēlēšanas Baltkrievijā, piedaloties 
starptautiskiem novērotājiem. Latvija 
atbalsta neatkarīgu un demokrātisku 
Baltkrieviju un tās iedzīvotājus,“ uz-
runā atzīmēja Z. Kalniņa-Lukaševica.

Parlamentārā sekretāre informē-
ja, ka Latvijas valdība ir piešķīrusi 
150 000 eiro Latvijas nevalstiskajām 
organizācijām, kas sniegs palīdzību 
Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai, 
tādējādi sniedzot atbalstu juridiskajā, 
praktiskajā, medicīniskajā un psiholo-
ģiskajā jomā, kā arī neatkarīgu plaš-
saziņas līdzekļu stiprināšanā. Latvija 
kopā ar pārējām Baltijas valstīm ir ie-
viesusi ieceļošanas aizliegumu Latvijā 
30 Baltkrievijas Republikas amatper-
sonām, kuras ir organizējušas un atbal-
stījušas prezidenta vēlēšanu viltošanu 
un atbalstījušas tām sekojošo miermī-
līgo protestu vardarbīgu apspiešanu.

Sanāksmē piedalījās ANO īpa-
šā ziņotāja par cilvēktiesību situāciju 
Baltkrievijā Anaisa Marina (Anaïs 

Dārgie kolēģi!
Tāda nu reiz ir Ārlie-

tu dienesta īpatnība, ka 
pienāk laiks mainīt darba 
virzienus un funkcijas.

Ar šī gada septembri 
sāku pildīt Latvijas Ārkārtējā un pilnvaro-
tā vēstnieka Izraēlas Valstī pienākumus.

Gribu teikt, ka man bija liels gods 
un privilēģija gandrīz divus gadus strā-
dāt ar jums kopā un, gan formāli, gan 
neformāli sastapties gan Latvijā, gan 
ārpus tās. Es esmu no jums daudz ko ie-
mācījies, kas man lieti noderēs turpmāk.

Galvenais, šajā laika posmā mēs 
esam kopā radījuši diasporas politi-
kas sistēmu – ir izveidota diasporas 
konsultatīvā padome, tūlīt tiks apstip-
rināts plāns darbam ar diasporu 2021.-
2023. gadam, mēs visi esam kļuvuši 
par vienu komandu. Pat Covid krīze 
nespēja kavēt mūsu sadarbību.

Lielu daļu mūsu darba aizņēma 
darbs ar skaitļiem, tabulām, plāna for-
mulējumiem, kas, neapšaubāmi, ir ļoti 
svarīga darba sastāvdaļa. Taču man per-
sonīgi, un, domājams, arī jums vislielā-
ko gandarījumu sagādā tieši saskarsme 
ar cilvēkiem, kas ir svarīgākais diaspo-

ras politikā. Redzot, kā bērni pulcē-
jas nedēļas nogales skolu nodarbībās 
Zviedrijā, Īrijā, kā Toronto pēkšņi uz 
pāris dienām pārvēršas latviskā pilsē-
tā, kā latvju jaunieši diskutē par mums 
svarīgām lietām vasaras nometnēs, – 
tas tiešām sniedz milzīgu gandarījumu.

Vēlos jums visiem teikt lielu paldies 
un novēlēt, lai jums, lai mums visiem 
veicas šajā diasporas misijā, nepazaudēt 
vienam otru šajā sarežģītajā pasaulē.

Patiesā cieņā,
Aivars Groza

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Tieši šodien, 9. sep-

tembrī, paiet 12 gadi kopš 
iznāca pirmais laikraksta 
„Latvietis“ numurs – ti-
kai 12 lappušu garumā.

Vienkāršā aritmē-
tika dod secinājumu, ka laikraksts ir 
iznācis vidēji 51 reizi gadā. Visbiežāk 
16 lappušu garumā, bet dažreiz arī 20 
vai 24 lappušu apjomā.

Covid19 laiks liek apdomāt dau-
dzas lietas, arī laikraksta nākotni, se-
višķi tās finansiālo situāciju. 

Mēs esam vienmēr vēlējušies ļaut lasīt 
laikraksta elektroniskās versijās bez mak-
sas, jo laikrakstam ir lasītāji visā pasaulē, 
un labi apzināmies, ka ne visi ir spējīgi sa-
maksāt kaut vai minimālu summu. Tāpēc 
esam paļāvušies uz brīvprātīgiem atbalsta 
maksājumiem, kurus var veikt ar bankas 
pārskaitījumu, vai ar kredītkarti laikrak-
sta mājas lapā vai ar čeku. Diemžēl, šādu 
atbalstītāju ir gaužām maz.

Iedomājamies, ka Covid19 laikā, 
ar ierobežotām iespējām kustēties ār-
pus mājas, drukātā laikraksta abonētā-
ju skaits pieaugs, jo laikraksta abone-
ments būtu laba dāvana gan sev, gan 
kādam radiniekam, draugam vai pazi-
ņam. Tas arī nav noticis, un nevaram 
lepoties ar abonētāju skaita pieauguma.

Jāpiebilst arī, ka laikraksta sali-
kums ir paredzēts principā drukātajam 
izdevumam, kuram katrā atvērumā re-
dzamas divas lappuses.

Vēl pie tam, reklāmu skaits ir zī-
mīgi sarucis, jo sarīkojumu skaits ir 
samazinājies.

Tātad lūgums – atbalstiet laikraks-
tu, pērkot abonementu drukātajam iz-
devumam sev vai citam, vai arī snie-
dzot finansiālu atbalstu kā samaksu par 
laikraksta lasīšanu. Paldies jau iepriekš!

Liels paldies visiem mūsu atbalstī-
tājiem laikraksta pirmajos 12 gados!

GN

Vēstule diasporai
Speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos atvadās

Aivars Groza.
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ANO Drošības padomes sanāksme
Uzrunā LR Ārlietu ministrijas parlamentā sekretāre

Turpinājums 11. lpp.Pirmā laikraksta „Latvietis“ 1. lpp.
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Manu bērnību brīvās Latvijas 30tos gados pavadīju skais-
tajā, Cēsu pilsētā. Mūsu ģimene dzīvoja vienas dzīvokļu mājas 
otrā stāvā. Vienīgā vieta man un brālim paspēlēties, bija mājas 
iekšas pagalms, bet arī reti. Toties skaistas bija ģimenes pa-
staigas svētdienās, ejot uz parku.

Māte mūs abus vienmēr uzģērba svētdienas drēbēs. Manā 
bērnībā, gandrīz katrai meitenei, bija izšūts priekšauts – četr-
rindu tautas daina, ko apakšmalā, noslēdza krāsaina tautas or-
namentu josla. Šo goda priekšautu valkāju svētdienās.

Tā tas bija arī tanī dienā, manā dzimšanas dienā, 4. sep-
tembrī, un es jau biju iegaumējusi, ka man par godu, manā 
dzimšanas dienā, Cēsu pilsētā gandrīz pie katra nama plīvoja 
sarkanbaltsarkanais karogs. Mēs, abi bērni – priekšā, vecāki – 
aizmugurē, gājām uz parku. Ceļā, satiekot vienu mātes pazi-
ņu, brālis piesita vienu kāju otrai, es, ar abām rokām paceltām 
priekšautiņa malām, kniksēju, un abi teicām: Labdien!

Viņa teica: „Cik skaisti plīvo karogi mūsu Vadonim, viņa 
dzimšanas dienā.“ Es noteicu: „Tie karogi plīvo man, manā 
dzimšanas dienā, un viņam ir palaimējies, ka viņa dzimšanas 
diena sakrīt ar manējo.“

Protams, pēc tam izskaidrošanās ar māti.
Un vēlāk dzīvē biju lepna, ka esmu priviliģēta, dalīties 

dzimšanas dienā ar mūsu kādreizējo Latvijas valsts un minis-
tru prezidentu Kārli Ulmani.

Ejot bēgļu gaitās, smaguma pēc nevarēju ņemt līdz mīļās 
grāmatas, bet kabatā ieliku priekšautiņu. Priekšauta ieraksts:

Mans mazais augumiņš
Ne par vienu nebēdāja,
Ne par kungu, ne par darbu,
Ne par ļaužu valodām.
Svainenes stāstīto pierakstīja –

Ecāmamma
Laikrakstam „Latvietis“

Augustā saņēmām 
Kanberas Latviešu bied-
rībai (KLB) veltītu, ie-
rāmētu un izgreznotu 
Atzinības rakstu no Lat-
vijas Republikas Ārlietu 
Ministrijas ar Ārlietu 

ministra Edgara Rinkēviča parakstu. 
Rakstu saņēmām caur Latvijas vēst-
niecību Tokijā ar aizkavēšanos šinī 
epidēmijas laikā.

Pateicību par Atzinības raksta sa-
ņemšanu:

„Liels paldies par Latvijas ārlietu 
ministra Edgara Rinkēviča pārsūtīto 
Atzinības rakstu! Šodien to saņēmām. 
Kanberas Latviešu biedrības vārdā 
izsaku lielu pateicību par šo atzinību. 
Tā tik tiešām pienākas visiem biedrī-
bas darbiniekiem kopš biedrība uzsā-
ka darbību pirms 70 gadiem, kā arī 
lielajam skaitam Kanberas latviešiem, 
kuri gadu desmitiem ilgi un dedzīgi 
piedalījās visādās akcijās, lai atbals-
tītu Latvijas brīvības centienus un 
kultūras izpausmi Austrālijas plašākā 
sabiedrībā.“

Kanberas latvieši, mēs visi va-

ram būt lepni par mūsu panākumiem 
visus šos ilgos gadus. It sevišķi, par 
viņu panākumiem pieminēsim mūsu 

aizgājušos viņsaulē.
KLB vārdā,

Juris Jakovics

Atzinības raksts Kanberas Latviešu biedrībai
No Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas

Ierāmētais Atzinības raksts.

Priekšautiņš un karogotā Latvija
„Ne par vienu nebēdāja“

80 gadus vecais priekšautiņš.
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MLV meklē jaunus vadītājus un skolotājus
Skolas nākotne atrodas krustceļā

Melburnas Lat-
viešu Vidusskolai 
(MLV) nākotne 
atrodas krustceļā, 
vai tā turpinās dar-

boties nākotnē, vai skola slēgs savas 
durvis. Lai turpinātu darbību nākotnē 
pēc 2020. gada, MLV būs vajadzīgi 
jauni skolotāji un vadība.

MLV ir darbojusies kopš 
1972. gada, un cauri gadiem tā ir au-
dzinājusi mūsu Melburnas jauniešus 
latviskajā vidē. MLV ir vienīgā latvie-
šu vidusskola, kura šeit – Austrālijā 
vēl turpina aktīvi darboties. Skolas 
darbību tikai varēs turpināt, ja skolēni 
vēlēsies piedalīties mācībās, skolotāji 
turpinās ziedot savu laiku un vecāki 
atbalstīs MLV skolas vadību. Būtu ne-
izsakāmi žēl, ja 2020. gads būtu mūsu 
beidzamais darbības posms.

MLV tagadējie mērķi ir šādi: uz-
labot audzēkņu latviešu valodu, pa-
plašināt zināšanas par Latviju, sniegt 
interesantas un patīkamas stundas, 
veicināt draudzības un mudināt iesais-
tīšanas latviešu sabiedrībā.

MLV Vadība
Pēc trim nostrādātiem gadiem In-

grīda  un  Andris  Eimanis vairs ne-
turpinās darbu MLV vadības amatā, 
jo šī gada beigās viņu jaunākais dēls 
absolvēs MLV.

Lai pārņemtu šo vadītāju/koordi-
natoru lomu, meklējam kādu no skol-
nieku vecākiem, kuram skolēns šogad 
piedalās 1. vai 2. vidusskolas vai 8. pa-
matskolas klasē. Šī administratīvā loma 
nav grūta, tā koordinē MLV skolas 
gaitas, ieskaitot paziņojums vecākiem 
par skolas darbību. Darbu skaits ir arī 
samazināts, jo MLV nav nekāds sakars 
ar Austrālijas valdību, tātad, nav jāsa-
gatavo oficiālos dokumentus līdzekļu 
vākšanai (for funding purposes).

MLV Skolotāji
MLV arī meklē jaunus skolotājus, 

kuri vēlētos nākotnē darboties ar lat-

Melburnas Latviešu vidusskolas skolēni un skolotāji Valsts svētkos 2019. gadā.
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Melburnas Latviešu vidusskola
meklē jaunu skolas vadītāju un skolotājus.

Sazināties:
e-pasts: eimanis@me.com

viešu jauniešiem. Pašreiz mums ir jau 
pieteicies viens skolotājs nākamajam 
mācību gadam, bet mēs vēl meklējām 
vienu vai divus skolotājus, lai varētu 
stundas sadalīt starp vairākiem skolo-
tājiem, un visiem nebūtu jāziedo katra 
sestdiena. Nav arī jābūt profesionālam 
skolotājam vai skolnieku vecākam, 
pieņemsim arī skolotājus no plašās lat-
viešu sabiedrības.

Mācību programmā ieskaita lat-
viešu valodu, vēsturi, kultūru un dzie-
dāšanas stundas. Mācību vielu izvēlās 
skolotāji pēc paša izvēles un skolnieku 
interesēm. Beidzamajos pāris gados 
skolēni mācījušies par Latviju, tās vēs-
turi cauri 100 gadiem, par slaveniem 
latviešiem, piedalījušies latviskā vir-
tuvē utt.

Paredzam, ka nākamgad MLV sko-
lēnu skaits samazināsies uz apmēram 
7 skolēniem, jo šogad absolvēs 8 no 11 
skolēniem. Nākamgad paredzam, ka 
MLV sastāvs būs trīs skolēni – 1. klasē 
un četri skolēni 2. un 3. klasē. Skolēnu 
skaits ir mainīgs katru gadiem.

Kaut gan MLV ir brīvprātīga orga-
nizācija un nemaksā algas, MLV nose-
dza transportu naudu katram skolotā-
jam un vadībai, kas ir $35 – sestdienas 

rītu. Skola mums ir finansiāli stipra.
Liels paldies!
MLV vadība izsaka lielu pateicīgu 

Līgai, Karīnai un Ievai par tiem dau-
dzajiem gadiem, kuros viņas brīvprā-
tīgi mācīja mūsu MLV skolēnus.

Līgai  Dārziņai visjaunākā meita 
šī gada beigās absolvēs MLV. Pēc il-
giem gadiem, ziedojot savus brīvos 
sestdienas rītus MLV, kā arī Daugavas 
skolai, Līga vairs neturpinās kā mūsu 
skolotāja.

Karīnai  Jaunalksnei jau pirms 
vairākiem gadiem abas meitas pabei-
dza MLV, bet tomēr viņa vēl turpināja 
darbu mūsu skolotāju rindās. Viņa ir 
arī paziņojusi, ka šis – 2020. gads būs 
viņas pēdējais mācības gads MLV.

Mūsu trešā skolotāja un režisore – 
Ieva Kaina arī vairs neturpinās skolo-
tājas lomā, jo tagad ir laiks jaunākai 
paaudzei pārņemt MLV darbību.

Skatoties uz nākotni, ir tagad pie-
nācis tas brīdis, kad citiem ir jāuz-
ņemas vadoša loma, lai turpinātu šīs 
MLV skolas gaitas un veidotu skolas 
nākotni. Gaidīsim vecākus un intere-
sētos latviešus šajā talkā.

Ingrīda un Andris Eimaņi,
MLV pārziņi
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Laikam nav neviena 
valsts, pilsēta, organi-
zācija, ģimene vai ko-
piena, kuru šis Covid19 
vīruss nav vairāk vai 
mazāk iespaidojis. Man 
liekas, ka vismaz Pertā, 
viss bija apstājies. Manā 

pensionāru ciematā jau vispār tāpat 
ir kluss un mierīgs, jo mums jau nav 
nekur jāsteidzas: uz darbu nav jāiet un 
citur nav nekāda liela nelaime, ja iero-
dies 15 vai 30 minūtes agrāk vai vēlāk. 
Zeme neapstāsies griezties tik un tā. 
Dzīvojam vienā mierā.

Un tomēr tas vīruss iespaidoja arī 
mūsu dzīvi: ielas tukšas, daudz mazāk 
automašīnu braukā gan ciematā, gan 
arī uz lielceļiem. Visi sēžam mājās un 
reti kur aizejam. Vairāki paziņas nav 
redzēti tik ilgi, ka liekas būs jāiepazīs-
tās pa jaunam. Un tā Pertas vanadzes 
nolēma atjaunot mūsu tikšanos. Lie-
kas, ka pēdējo reizi laikam tikāmies 
tikai martā vai aprīlī; tad nu ir arī pē-
dējais laiks atkal tikties.

Nu un svēt-
dien, 16. augustā, 
Pertas Latviešu 
Centrā bija atkal 
pulcējies parastais 
latviešu bariņš 
savā kopienā. Kaut 
gan beidzamā lai-
kā tas ir visai sa-
rucis, tas tomēr vēl 
turas kopā. Mati 
palikuši sirmāki 
vai retāki, mugu-
ras arī vairs nav tik 
taisnas un staltas, 
un liekas, ka arī 
paši esam sarūku-
ši mazāki. Tas jau 
laikam nozīmē, ka 
Pertas latviešiem 
arī tie gadi nāk, un 
gadi iet. Bet ar visu to, mūsu bariņš 
bija ieradies un varējām atkal sapazī-
ties visai pieņemamā skaitā.

Bet brīnumu brīnumi! Pertas va-
nadzēm ne nu tie gadi, ne gadu nas-

tas neliekas traucējam gādāt par Per-
tas latviešu labklājību un šoreiz – par 
mūsu ēstgribu. Bija tā saucamais auk-

Vanadžu pusdienas Pertā
Jaukas stundas pavadītas draugu pulkā

1949. g., tieši pirms 
71 gada, 21. augustā, 
nodibinājās Daugavas 
Vanagu (DV) Pertas 
nodaļa un tā, svētdien, 
23. augustā,  mēs sanā-
cām atzīmēt šo dienu ar 
vanadžu gatavotajām un 

mums visiem, kā vienmēr jau pazīsta-
mām, garšīgām pusdienām. Arī šodien 
bija atnākuši mūsu parastie čaklie at-
balstītāji. Nodaļas priekšnieks Ilmārs 
Rudaks sveica viesus un atzīmēja, ka 
šodien nav tikai mūsu gadadiena, bet 
arī ļoti svarīga un vēsturiska diena vis-
pār mūsu valstij.

21. augusts ir mūsu valsts atjauno-
tās neatkarības un brīvības sākums, 
kad tai dienā 1991. g. latvieši apņēmās 
būt atbildīgi paši par savu valsti. Un tā, 
šis laiks mums arī atgādina, ka 1939. g. 
23. augustā divi draugi – Staļins un 
Hitlers ar savstarpēju līgumu iztirgoja 
Eiropu un nosprauda mūsu Latvijas un 
citus likteņus uz nākamiem 50 okupā-
cijas gadiem. Toties, tai pašā datumā 
1989. g. notika Baltijas ceļš, kurš ie-
dvesa komunistiskās Padomju savienī-
bas bojā eju. Tā nu 21. un 23. augusts 
ir tiešām svarīgi datumi Latvijas vēs-
turē, kurus mums, pertiešiem, nebūs 
grūti atcerēties un iegaumēt. Ko arī 
vienmēr darām.

Savā īsajā sveicienā un svētku 
uzrunā Ilmārs minēja, ka kaut gan 
esam skaitliski sarukuši, tomēr DV 
sen nospraustajiem mērķiem mēs vēl 

sekojam un savu palīdzības darbu vēl 
godam veicam. Te viņš pateicās mūsu 
viesiem un jo sevišķi izteica lielu pal-
dies Pertas Daugavas vanadzēm par to 
darbu, kuru viņas veic, jo bez viņām 
Pertas nodaļa nevarētu pastāvēt. Pēc 
savas uzrunas viņš aicināja mūsu va-
nadžu vadītāju Ritu Džonsonu, kura 
mūs sveica dzimšanas dienā, nolasot 
skaistu dzejoli, kas mums atgādināja, 
ka mēs visi nesam kārtīgu gadu nastu 
un kā to vieglāk panest ar labu humo-
ru.

Tad sekoja mielasts. Nu gan jāsa-
ka – īsts svētku mielasts ar skābiem 
kāpostiem, Ilmāra ceptām lielajiem 
cīsiņiem, kartupeļiem un burkāniem, 
nu taču īstas latviešu pusdienas, par ko 
atkal bija rūpējušās mūsu vanadzītes. 
Pat šoreiz neviens nevarēja sūdzēties 
par švakām sinepēm, jo tās bija vien-

reizēji feinas un karstas. Nu un kad vēl 
vēlāk mums piedāvāja kafiju un kūkas, 
tad tas izvērtās par īstu viesību mie-
lastu.

Pēc kārtīgām pusdienām Jānis 
Vucēns mūs atkal priecēja ar mums vi-
siem pazīstamās lugas Skroderdienas 
Silmačos video, bet šoreiz ļoti laik-
metīgi pasniegtu kā Skroderdienas ar 
četru olekšu atstarpēm. Mums tiešām 
bija prieks skatīties un atcerēties tās 
ainas un mīļās dziesmiņas, kuras jau 
dziedātas nez cik reižu. Paldies, Jāni, 
par to.

Tad pēc filmiņas bija jau pienācis 
arī laiks atvadīties un posties uz māju 
pusi. Nu tad jau paldies vanagiem un 
vanadzēm par jauki pavadīto pēcpus-
dienu un uz redzēšanos nākamgad.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

DV Pertā svin savu 71. dzimšanas dienu
Joprojām seko sen nospraustajiem mērķiem

Paldies mūsu atbalstītājiem!
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Pusdienas paēstas, kūkas un kafija baudīta, vēl varam pa-
pļāpāt.
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Turpinājums 15. lpp.
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Gādājot par Latviešu Ciema iedzīvotāju 
veselību, visi Ciema darbinieki no 6. augus-
ta sāka nēsāt ne vien sejas aizsargmaskas, 
bet – nu arī sejas aizsargvairogus. Lai arī tas 
apgrūtina veikt ierastos darbus, darbinieku at-
tieksme ir ļoti saprotoša, un visi turas vēl salie-
dētāk šajā Melburnai un pasaulei tik sarežģīta-

jā laikā un mēģina dzīvot ierasto dzīvi, palīdzot viens otram 
ar uzmundrinošu vārdu, palīdzot sagādāt sadzīvei nepiecie-
šamās lietas un arī parūpējoties, lai visi būtu garšīgi paēduši.

Rūpes par iedzīvotājiem mājiņās
Tā Ciema virtuvē katru dienu tiek sagatavotas 25 papil-

dus pusdienu porcijas, kuras mājiņu iedzīvotājiem piegādā 
Indra. Ar šo trolīti pie mājiņu iedzīvotājiem nonāk ne vien 
pusdienas, bet nedēļas nogalēs arī – pārsteiguma paciņas. 
Tāpat ar šiem ratiņiem ceļo dāvaniņas vienam pie otra. In-
dra uzklausa iedzīvotājus un atved no veikala preces, ja nu 
kāds no mājiņu iedzīvotājiem ko lūdz. Tāda jauka izpalī-
dzēšana un sadarbošanās...

„Aged Care Employee Day“
7. augustā – Aged Care Employee Day – Ciema darbi-

nieki saņēma daudz apsveikumus, pateicības un uzmundri-
nājuma rakstus par lielo, labo darbu!

Tik daudz apsveikumu tika atsūtīti no radiem, drau-
giem un mājiņās dzīvojošiem, ka darbinieku istabā pie sie-
nas tie gūlās viens virs otra.

Jaukus apsveikumus katram Ciema darbiniekam dāvi-
nāja arī Ciema vadība. Šajā dienā varēja baudīt daudz un 
dažādus gardumus. Paldies! Tas bija uzmundrinoši un ļoti 
sirsnīgi!

Valsts iestādes apmeklējums Ciemā
18. augustā – Ciemu apmeklēja strādnieki no Victo-

rian Aged Care 
Response Centre, 
kuri no galvas 
līdz kājām bija 
tērpušies unifor-
mās. Šie darbinie-
ki ieradās, lai pār-
baudītu, vai mēs 
esam labi sagata-
vojušies iespēja-
mam COVID –19 
vīrusa uzliesmo-
jumam.

I z s t a i g ā j o t 
Ciemu un iepazīs-
toties ar Ciema ik-
dienu, darbinieki 

devās prom. Vēlāk jautājot Ingrīdai Houkai (Hawke), kā 
tad pagāja tikšanās, Ingrīda atbildēja, ka gāja labi, un ka 
ciemiņi bija atzīmējuši savos pierakstos dažas labas idejas, 
kuras bija ieguvuši esot Latviešu Ciemā!

Skatāmies „Billi“
12. augustā Ciema ļaudis tika aicināti skatīties jauno 

latviešu filmu Bille. Filma ir gara un tāpēc tika izrādīta ar 
nelielu pārtraukumu. Starpbrīža laikā visi sanākušie skatī-
tāji tika cienāti ar šokolādes saldējumu!

Lai arī gara un nopietna filma, sanākušie to noskatījās 
līdz pašam galam, dzīvojot līdzi Billes gaitām!

Daila turpina šūt maskas!
Daila ir sašuvusi vairāk nekā 100 maskas, un ziedoju-

mos par tām esam saņēmuši vairāk nekā $300!
Daila stāsta, ka ir aptrūkušies kokvilnas audumi tum-

šākās krāsās ar vīrišķīgiem rakstiem. Tā, ka – ja kādam ir 
kādi atgriezumi vai ir apnikuši krekli, viss noder, jo Daila 
turpinās maskas šūt, un tās arvien varēs iegādāties!

Turpinām dzīvot ierastu dzīvi...
Tagad Ciema ļaudis ar saviem mīļajiem satiekas pa lielu 

gabalu, katram sēžot savā loga pusē. Tā tiek pārrunātas vis-
dažādākās lietas un svinētas arī dzimšanas dienas! Torte 
loga vienā pusē, sveču pūtējs otrā.

Tāpat cilvēki sazinās ar Skype un Zoom programmu 
palīdzību, kad sarunājas ar saviem radiem visā plašajā pa-
saulē.

Ar visu noslēgto pasauli mēs turpinām dzīvot ierastu 
dzīvi – apsveikuma kartiņas gatavo iedzīvotāji, puķes sa-
plūcam Ciema dārzā un svētku kūku izcepam no pašu dār-
zos izaugušiem apelsīniem.

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Kas notiek Melburnas Latviešu ciemā
Ar visu noslēgto pasauli mēs turpinām dzīvot ierastu dzīvi

Tikšanās, katram sēžot savā loga pusē.
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Valkājam ne vien sejas aizsargmaskas, 
bet – nu arī sejas aizsargvairogu.
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Skatāmies filmu „Bille“.
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Apsveikumu kartītes.
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vietā, pat tādā, kas 
citiem liekas neiz-
teiksmīga, neinte-
resanta, vienmuļa, 
nepievilcīga. Tā 
Inese  Mīlberga 
Aizkalnē ar lielu 
dedzību zīmēja 
pamestu kolhoza 
laika divstāvu dzī-
vokļu māju, Vitai 
Makrai  iepatikās 
zaļa māja privāt-
māju rajonā, Kate 
Seržāne rūpī-
gi attēloja kādas 
saimniecības ēkas durvis, Inita Vilks 
aizrautīgi gleznoja ziedu pārbagātībā 
nolīkušos liepu zarus, bet Ilona Drīli-
ņa pievērsa uzmanību seniem zemnie-
ku darba rīkiem savā akvarelī.

Motīvu Aizkalnē bija atliku li-
kām – gan senā saimnieku māja Jas-
muižā (Katrīna  Vīnerte), kur ie-

kārtots muzejs, gan 1934. gadā celtā 
skolas ēka, kas tagad tikai glabā skolas 
inventāru (Uldis Zuters, Dita Veģe), 
gan arī ar vērienu iesāktais, bet nepa-
beigtais sarkaniem ķieģeļiem būvētais 
kolhoza valdes un kultūras nams (Al-

Atceroties šīs va-
saras Jelgavas Māksli-
nieku biedrības plenēru 
Aizkalnē (tās teritorijā 
atrodas Jasmuiža – Rai-
ņa muzejs) no 6. līdz 
11. jūlijam un domājot 
par ietilpīgu nosaukumu 

tur radīto darbu izstādei un plakātam, 
iešāvās prātā apgalvojums – Laba dzī-
ve Aizkalnē! Šīs sešas dienas Preiļu no-
vadā bija patiesi lieliskas. Mūs izguldī-
ja bijušajā skolā, kas tagad kļuvusi par 
sabiedriskā centra Aizkalne mājvietu, 
tur čaklas saimnieces trīs reizes die-
nā parūpējās, lai mūsu vēderi skaļi un 
prasīgi nekurkstētu, atgādinot, ka tie 
jāpiepilda, kad izklīstam tuvākā vai 
tālākā apkārtnē un kad ar visu sirdi no-
dodamies gleznošanai vai zīmēšanai.

Aizkalne atrodas Jašas upes kras-
tos, kas domājams devis vārdu arīdzan 
Grigorija Kuzņecova muižai. To no 
1883. līdz 1891. gadam nomāja Kriš-
jānis  Pliekšāns. Tas bija laiks, kad 
nākamais dzejnieks Rainis beidza 
mācības Rīgas pilsētas vācu ģimnāzijā 
un iestājās Pēterburgas Universitātes 
juridiskajā fakultātē. Vasaras brīvdie-
nās jaunais cilvēks brauca uz Latviju, 
lai, beidzis studijas, strādātu Viļņā un 
Jelgavā pie Stērstu Andreja.

Jasmuiža ir Raiņa jaunu dienu zeme. 
Diemžēl no tās līdz mūsdienām ne-
kas daudz nav palicis pāri. Tikai divas 
ēkas – kungu māja, kura patlaban ir re-
montā un kas mums palika nepieejama, 
un govju kūts, kas ir renovēta un kurā 
muzeja ļaudis iepazīstina ar Latgales ke-
ramiku. Muižas lielums bijis iespaidīgs. 
Tajā bijuši pāri par 200 ha zemes, govju 
kūtī bijušas 80 govis. Saprotams, ka lau-
ku apstrādei bija vajadzīgs krietns skaits 
darba zirgu. Kā stāsta, Krišjānis Pliek-
šāns esot audzējis arī zirgus pārdošanai. 
Tātad, Pliekšāni bijuši bagāti latvieši,

Ja esi sirdī patiess mākslinieks, 
viņš atradīs acij tīkamas vietas ikvienā 

Māra Branča skatījums
Jelgavnieki plenērā Raiņa „jaunu dienu zemē“*

Inese Mīlberga.
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Katrīna Vīnerte.
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Ulda Zutera un Aļonas Prokofjevas gleznas.
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Pēc apmēram ne-
dēļas sāksies Latvijas 
rudens. Dienas ir vēl 
diezgan karstas, bet var 
jau just, ka nakts ir tum-
šākas un aukstākas nekā 
augusta sākumā. Tūristi 
un vietējie vēl bauda va-

saru, kamēr ir iespējams, un visas Ve-
crīgas terases un krodziņi ir ļoti aktī-
vi. Bet zemapziņā visiem ir skaidrs, ka 
drīzumā laiks būs drūmāks un pelēks.

Šobrīd brūklenes ir atrodamas vi-
sur mežā. Agrāk bija mellenes un pirms 
tam zemenes. Ir tik interesanti ievērot, 
ka gandrīz katru otru nedēļu ir kāda cita 
odziņa, kas ir pārņēmusi mežus. Tirgū, 
ir grūtāk tagad atrast gailenes, bet to 
vietā ir baravikas un bērzlapītes. Pēkšņi 
arī šonedēļ ir miljardi vīnogu no Itālijas.

Pagājušo nedēļ man bija koncerts 
Alsungā. Pa ceļam redzēju, ka tagad 
ir kārtīgais ražas laiks. Ieraudzīju dau-
dzus kombainus, kas lēnam novāca la-
bību, kamēr stārķi un vanagi tuvumā 
sekoja, lai piedalītos kukaiņu maltītē. 
Tiešām, daba ir tik skaista pašlaik. 
Dzeltena maiga saulīte spīd, kamēr 
daba izmanto pēdējo auglības enerģiju.

Es jutos laimīgs, ka arī pašlaik ie-
robežojumi šeit ir mazi, un ir daudzas 
iespējas koncertēt solo un ar grupām. 
Es jau redzu, kā vairākās valstīs Co-
vid19 skaits iet uz augšu, bet vēl ar-
vien Latvija paliek savā burbulī. Jāiz-
manto šo brīdi, kamēr ir iespējams.

Pāris nedēļas atpakaļ es ar Lailas 

ģimeni ceļoju uz Palangu un kuršu 
kāpām. Bija saulains, silts laiks un 
ļoti interesanti staigāt pa tām milzīga-
jām smilšainām kāpām. Varēju just to 
vēsturi, kamēr mēs ceļojam pa senām 
kuršu, lietuviešu un prūšu dzīvesvie-
tām. Mums bija ideja ātri apskatīties 
Kaļiņingradu (agrāk Königsberg), bet 
Krievija ir vēl sarkanā Covid sarakstā.

Šomēnes man bija iespēja Viļķenē 
uzstāties arī ar Latvijas koklētāju Laimu 
Jansoni. Esmu ļoti pateicīgs, ka viņai bija 
laiks ar mani koncertēt. Mums labi sanā-
ca saspēles, un bija daudz skatītāju uz šo 
brīvdabas pasākumu ezermalā. Kamēr 
mēs spēlējām, bija saulriets, un pār ezeru 
uznāca migla. Tiešām bija garīga sajūta.

Pēc dažām dienām es jau braukšu 
atkal uz Liepājas pusi uzstāties vienā 
krodziņā. Mums ir plāni izīrēt laiviņu 
un airēt pa Ventas upi. Man ļoti patīk 
Kurzeme, un beidzot šogad man ir biju-
šas vairākas iespējas ceļot uz vairākām 
Kurzemes pilsētiņām. Pēc Alsungas 
koncerta viens suitiņš man stāstīja, ka 

berts Miķelsons). Citi atrada pames-
tas senas dzirnavas koku biežņā vai 
ezeru blakus pagastā. Katrīna Vīnerte 
pamanīja kuplo stārķu saimi ligzdā, 
Ilmāru Drīliņu piesaistīja leknā pļa-
vā ganāmies raibā govs, Alberta Mi-
ķelsona uzmanību pievērsa koka tilts 
pāri upītei vai Kasparu Iljinu – siena 
rituļi zaļā pļavā, savukārt mūsu jaunā-
kā biedrības kolēģe Aļona Prokofjeva 
atrada interesantu kompozīciju un ne-
ikdienišķus krāsu ritmus puķu dobei.

Gan Anda Buškevica, gan Arnis 
Ozols, arī Kaspars Iljins, cītīgi portre-
tēja atrastos modeļus – jaunu meiteni 
un vietējo zemnieku krietnos gados.

Jāpiezīmē, ka Dievs jelgavniekus 
žēloja – tikai vienu priekšpusdienu 
paliedēja, pārējā laikā priecēja saule 
vai pelēkas dienas, kad krāsas liegi sa-
skaņojas dabā. Lai kādas bija stundas, 
mākslinieki ik minūti izmantoja glez-
nošanai – pat lietus laikā var gleznot 
ziedus vāzēs, un tā tas arī notika.

Jāuzsver, ka plenērs ir laiks, kad 
katru mīļu brīdi tā dalībnieki var veltīt 
savai kaislībai jeb mīlestībai – glezno-
šanai vai zīmēšanai, nedomājot par sa-
dzīves lietām, kas parasti mājās ikdienā 
bieži kavē piestāt pie molberta. Un jel-
gavnieki izmantoja šo laiku mērķtiecī-
gi. Par to liecina divas (parasti tikai vie-
na) plenēra darbu izstādes Laba dzīve 
Aizkalnē!, kas līdz  5. oktobrim aplū-
kojamas gan Ā. Alunāna Memoriālajā 

muzejā, gan arī Jelgavas mākslas skolā.
Par plenēra finansiālo atbalstu Jel-

gavas Mākslinieku biedrība izsaka lie-
lu pateicību Jelgavas pilsētas pašvaldī-
bai un kultūras padomei.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

* Red. Raiņa dzejolis

Rainis „Saules gadi“ (fragments)
Munu jaunu dinu zeme,
Sapynūs tik tu man rõdis.
---

Manu jaunu dienu saule
Cik man nākas savā gaitā
Atcerēties bērnu dienu,
Tik es redzu gara acīm
Zelta sauli atmirgojam

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

Ivars Štubis no Rīgas
Ir daudzas iespējas koncertēt

Ivars Štubis un Laima Jansone Viļķenē.
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Kuršu kāpas.
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Latvietis, kas audzis 
Austrālijā sarīko labda-
rības ekskursiju pa Rīgu 
ar labu Latvijas Okupā-
cijas muzejam. 

Dienu pirms 21. au-
gusta, kad Latvijā atzī-
mēja valsts neatkarības 

atjaunošanas dienu 1991. gadā, un trīs 
dienas pirms 23. augusta, kad piemi-
nējām Hitlera-Staļina slepeno vienoša-
nos par Eiropas sadalīšanu 1939. gadā 
un Baltijas ceļu 1989. gadā, Rīgā no-
tika ekskursija, kurā gids Filips Bir-
zulis vadāja interesentus pa Brīvības 
ielu, savā stāstījumā uzsverot visai 
tautai un ikvienam svarīgo jēdzienu 
brīvība. Šī bija labdarības ekskursija, 
kurā gids lūdza dalībniekus sev domā-
to atlīdzību par ekskursiju ziedot Lat-
vijas Okupācijas muzejam.

Filips Birzulis, kas audzis Austrā-
lijā, bet tagad dzīvo Rīgā, darbojas kā 
tulks dažādās valsts un kultūras iestā-
dēs. Viņš tulko arī Okupācijas muze-
jam un tāpēc saprot muzeja vajadzības: 
„Šis gads nav viegls Latvijas kultūras 
iestādēm, tāpēc vēlos sniegt nelielu at-
balstu.“ Viņš aicināja savus draugus 
un interesentus atbalstīt muzeju, „kas 
dara lielu darbu celt gaismā patiesu un 
cilvēcīgu izpratni par mūsu vēsturi!“ 

Ziedojums ir arī piemiņa viņa mūžībā 
aizgājušajai mātei, kas Austrālijā ļoti 
aktīvi atbalstīja muzeja darbību.

Ekskursijā piedalījās 16 cilvēki, 
starp kuriem bija gan latvieši no bi-
jušās trimdas, gan padomju varas re-
presētie, gan arī Latvijas jaunākā pa-
audze. Pastaiga iesākās pie Brīvības 
pieminekļa, kur Kārļa Zāles veidota-
jos tēlos varēja ieraudzīt arī paša tēl-
nieka vaibstus. Tad apstāšanās notika 
pie Augstākās tiesas nama, kur cīnī-
tājs par Latvijas brīvību Gunārs Astra 
1983. gada 15. decembrī tiesas sēdē 

teica savu pēdējo vārdu. Tālāk gids 
pakavējās pie vietas, kur agrāk stāvēja 
Ļeņina piemineklis. Šī vieta bija ne ti-
kai padomju varas simbols, bet arī šīs 
pašas varas slepenas apsmiešanas sim-
bols – tuvējā kafejnīca bija dēvēta Pie 
jautrā Iļjiča. Grupas dalībnieki dzīvi 
dalījās personīgās atmiņās par bijušo 
viesnīcu Latvija, kurā padomju gados 
bija jādzīvo uz Latviju atbraukušajiem 
trimdas latviešiem. Tālāk uz Brīvības 
ielas vērojām vairākas Eižena Laubes 
ēkas, kas radītas nacionālā roman-
tisma stilā. Ieraudzījām arī dzīvokļa 
logus, aiz kuriem mūžībā aizgāja sla-
venais Rīgas dziesminieks Aleksandrs 
Čaks. Pastaiga noslēdzās pie Stūra 
mājas, kurā padomju okupācijas laikos 
bija čeka – padomju slepenpolicija. Ta-
gad te ir Okupācijas muzeja veidotā iz-
stāde par čekas darbību Latvijā.

Grupas dalībnieki sirsnīgi patei-
cās vadītājam par interesanti pavadīto 
laiku, bet Latvijas Okupācijas muzejs 
pateicas ekskursijas dalībniekiem par 
kopziedojumu muzejam! 

Līga Strazda,
LOM attīstības un komunikācijas 

nodaļas vadītāja
Laikrakstam „Latvietis“

No Brīvības pieminekļa līdz Stūra mājai
Austrālijā audzis latvietis vada labdarības ekskursiju

Filips Birzulis stāsta ekskursantiem par Brīvības pieminekli.
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Filips Birzulis ar ekskursantiem pie Stūra mājas.
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Atbildu uz jautājumu – Kā pareizi: ATZĪST vai ATDZĪST?

Katram no minētajiem vārdiem ir sava nozīme:
ATZĪT – izteikt atzinumu; nonākt līdz atzi-

ņai; pieņemt par pareizu; apzināties un aplieci-
nāt; uzskatīt par pozitīvu, atzinības cienīgu, arī 
ievērojamu;

ATDZĪT – dzenot panākt, ka atvirzās šurp, 
nost vai līdz kādai vietai (dzīvnieks); ar varu at-
vest, atgādāt, panākt, ka atvirzās nost pret savu 
gribu (cilvēks); būt par cēloni, ka (kāds) atnāk, 
ierodas; atstumt (ratus, velosipēdu); ar plūsmu 
atvirzīt šurp, nost, sānis, atpakaļ (par vēju, ūde-
ni); dažos novados – atkal kļūt veselam; sadzīt.

Diezgan izplatītajam kļūdainajam vārda 

ATDZĪT lietojumam vārda ATZĪT vietā nekā-
da pamatojuma nav: tie, kas kļūdās, acīmredzot 
nezina vārdu nozīmes un cenšas būt svētāki par 
Romas pāvestu, atcerējušies, ka latviešu valodā 
izruna var atšķirties no rakstības, pārcentībā 
burta z vietā raksta dz.

Sanita Dāboliņa
Laikrakstam „Latvietis“

#latviešuvaloda   #dzimtāvaloda
#raksti   #rakstītprieks
#komunikācijakākvalitātesinstruments
#ceļāuztavugrāmatu   #valodairkāupe

Valoda, valodiņa...
ATZĪSTU, ka esmu ATDZĪTS
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2020. gadā ik mēnesi 
Rīgā, Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas vestibilā, 
apmeklētāji varēs iepa-
zīties ar vienu priekš-
metu no muzeja „Lat-
vieši pasaulē“ krājuma. 
Katrs no tiem atspoguļo 

kādu īpašu stāstu par latviešu dzīvi 
ārpus Latvijas, kas arī tiek publicēts 
presē. Izstādi „Mēneša priekšmets“ 
2020. gadā atbalsta Latvijas Universi-
tātes Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts un Latvijas Nacionālā biblio-
tēka.

Trimdas roks
20. gs. 70. un 80. gados latviešu 

trimdas sabiedrībā attīstījās jauns mū-
zikas virziens – populārajai tradicio-
nālajai latviešu etnogrāfiskajai, koru 
un instrumentālajai mūzikai pievie-
nojās oriģināla rokmūzika, kura tika 
rakstīta latviešu valodā, to komponēja 
un izpildīja trimdas latviešu jaunieši. 
Trimdas rokgrupu sniegumus ātri kļu-
va pieprasīts – mūzikas ieraksti tika 
sūtīti no vienas valsts uz citu, jaunieši 
latviešu nometnēs un sarīkojumos visā 
pasaulē dziedāja un dejoja pie tām pa-
šām dziesmām.

Latviešu trimdas rokgrupas spē-
lēja arī saviesīgos vakaros dziesmu 
svētkos, jauniešu kongresos un nereti 

devās turnejās uz latviešu kopienām 
citās valstīs. Rokgrupas radās teju 
visur, kur dzīvoja latvieši, piemēram, 
Akacis (ASV), Arvīds un Mūrsitēji 
(Lielbritānija), Ļembasts (Austrāli-
ja), Ludvigs dzird (Vācija), Skandāls 
(Kanāda) un citas. Katrai tai bija savs 
muzikālais stils un sekotāji. 20. gs. 
80. gadu beigās dažas no rokgrupām 
iepazinās ar Latvijas mūziķiem un 
kopā spēlēja koncertus gan Latvijā, 
gan Eiropā.

Muzejs Latvieši pasaulē aktīvi vāc 
priekšmetus, stāstus, fotogrāfijas un 
dokumentus par trimdas latviešu rok-
grupām un rokmūziku.

Singls un stempers
Priekšmeti – Grupas Akacis singls 

Sirsniņa un tās ražošanas stempers 
(vinila plates metāla matrica), izdots 
1983. gadā ASV. Vāka dizainu veidojis 
mākslinieks Aivars Šmits.

Akacis bija viena no vispopulārā-
kajām mūzikas grupām ārpus Latvijas 
20. gs. 80. gados. Viena no vispazīsta-
mākajām viņu dziesmām ir Sirsniņa – 
dziesma, kurā tiek apspriesta identi-
tātes dalīšana starp latviešu trimdas 
sabiedrību un ASV popkultūru. Dzies-
mas teksta autors ir grupas vadītājs 
Gatis Gaujenieks. Dziesma Sirsniņa 
ir pārdzīvojusi laiku un robežas starp 
ASV un Latviju – to ierakstījuši arī 

Latvijā dzīvojošie 
mūziķi un tā ir labi 

zināma Latvijā.
Tavā itin īsā mūžībā 
Jau galviņa kārtīgi sajaukta.
Starp partijām un baznīcu,
 Ar hamburgeri un pīrāgu!
Singla otrajā pusē dzirdamas divas 

papildu dziesmas: Skābeklis un Ie-
svētības. Trimdas sabiedrībā dziesma 
Skābeklis kļuva par grupas Akacis zi-
nāmāko darbu.

Marianna Auliciema
„Latvieši pasaulē – muzejs un 

pētniecības centrs“

Muzejs „Latvieši pasaulē“
Mēneša priekšmets – augusts 2020

Grupas „Akacis“ singls „Sirsniņa“ 
un tās ražošanas stempers (vinila pla-
tes metāla matrica), izdots 1983. gadā 
ASV. Vāka dizainu veidojis māksli-
nieks Aivars Šmits.
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Grupa „Akacis“ pie iecienītās ēstuves, no kuras netālu no-
tika mēģinājumi Bronksā, Ņujorkā, 1978. gadā. No krei-
sās: Jānis Abens, Aivars Šmits, Gatis Gaujenieks, Mārtiņš 
Štrauss.
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Plakāts rokkoncertam 5. Eiropas latviešu dziesmu svētkos 
Līdsā, Lielbritānijā, 1982. gadā.
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Marin), Baltkrievijas opozīcijas prezi-
denta kandidāte Svetlana Tihanovska 
(Sviatlana Tsikhanouskaya), Cilvēktie-
sību centra Viasna priekšsēdētāja viet-
nieks Valentīns Stefanovičs (Valiants-
in Stefanovic), Baltkrievijas Žurnālistu 
asociācijas tiesību eksperte Olga Sia-
koviča (Volha Siakhovich). Sanāksmi 

vadīja Igaunijas ārlietu ministrs Ur-
mass Reinsalu (Urmas Reinsalu).

Informācijai
Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Drošības padomes (ANO DP) Arria 
formāta sanāksmes ir neformāla rak-
stura, kuras tiesīga rīkot jebkura ANO 
DP dalībvalsts. 4. septembra sanāks-
me notika pēc Igaunijas ierosinājuma.

ANO DP pavisam pārstāvētas 15 

valstis: piecas pastāvīgās locekles ar 
veto tiesībām - ASV, Lielbritānija, 
Francija, Krievija un Ķīna - un desmit 
nepastāvīgās. Katru gadu piecas nepa-
stāvīgo dalībvalstu grupas pārstāves 
tiek pārvēlētas uz divu gadu pilnvaru 
termiņu pēc reģionālā principa. Igau-
nijai ievēlēta ANO Drošības padomes 
nepastāvīgās dalībvalsts sastāvā ar 
pilnvaru termiņu 2020.-2021. gadā.

LR Ārlietu ministrija

ANO Drošības padomes...
Turpinājums no 3. lpp.
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Dzīvojot Adelaides 
kalnos, skaistā ielejā, es 
ikdienā varu baudīt da-
žādus skatus un takas. 
Kur citi izstaigājās ar sa-
viem suneļiem, es vien-
atnē katra rīta pastaigā 
izvingrinu savus vecos 

kaulus. Ieturēt pieņemto sociālo dis-
tanci nav grūtums, jo dabas plašumā 
reti kādu satieku.

Nesen vienā takas līkumā, kas 
šķērsoja mazu sāna ceļu, sperot nāka-
mo soli, ievēroju it kā mākslinieks uz 
paletes uzsmērējis baltu pleķi. Tūlīt 
skatījos virs galvas, kur sastapos ar 
Austrālijas dienvidu būbuku pūču pāri 
(Southern Boobook). Iedzimto valodā 
tiem ir dažādi vārdi, ieskaitot Kooko-
mit un Yartj.

Šīs mazākās Austrālijas pūces ir 
satiekamas visur, atskaitot tuksnesī. 
Viņu kamuflāžu spējas ir tik efektīgas, 
ka parasti tās reti ievēro vai atrod.

Ir gadījumi, ka ļaudis, redzot šīs 
pūces tik dažus metrus no zemes, mē-
ģina vai nu patrenkāt augšā pa koku 
vai tās aizved uz savvaļas parkiem, 
domājot, ka tās slimas.

Stratēģija ir slēpties zemākos za-

ros, kur ir per-
fektās mājas, jo 
biezā lapu villaine 
aizsedz no dienas 
gaismas, plēsējiem 
dodot netraucētu 
dienas snaudu.

Pirmajā rītā 
pūču pāris gulē-
ja; parunājos, lai 
pierod pie manas 
balss, zinot, ka vi-
ņiem ir akūtā dzir-
de. Otrajā rītā pa-
ņēmu fotoaparātu 
cerībā, ka attaisīs 
acis. Izstāstīju ne-
dēļas notikumus – 
arī bez sekmēm.

Trešajā rītā sarunu jau sāku laicīgi 
pirms tuvinājos, un kā pasakā, – man 
laimējās. Abi attaisīja acis, kas kā pro-
žektori tik lūrēja uz leju. Ja pastieptu 
roku un mazliet palecos, lai varētu 
aiztikt. Kamēr fotografēju, turpināju 
vienpusīgo sarunu, un vienalga, kā un 
kur liku kājas vai ķermeni, viņu acis 
sekoja man kā mazi bērni. Tā ir ama-
tiera fotogrāfa paradīze, kad dzīvnieks 
neatlaiž acis un skatās tieši virsū.

Izskatījās, ka abi nebija saticīgi 
iepriekšējā naktī medījuši, jo katram – 
gan viens otram blakus – bija savs 
zars.

Nepacietīgi gaidīju nākamo rītu, 
bet nopūtos... Aprinķa personāls tieši 
tam takas kokam, kas bijis tur tik ilgus 
gadus, iepriekšējā pēcpusdienā bija 
apgriezuši zemākos zarus, lai mašī-
nām būtu labāka redzamība.

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

Pastaiga pie pūcēm
Tās slēpjas zemākos zaros

Pūce Adelaides kalnos.
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Kas to lielo prieku dod?
Tikai saldējums to prot!
Iesaku to pagaršot...

Daudziem vasara 
bez saldējuma liekas 
neiedomājama, īpaši šo-
gad, kad vasara Kanādā 

ir ļoti karsta. Kad tad vēl baudīt šo gar-
do našķi, ja ne siltā vai karstā vasaras 
dienā, kad tā vien prasās pēc kā vel-
dzējošā un auksta?

Saldējuma vēsture sniedzas līdz 
pat Hipokrāta laikam 5. gs. pirms mūsu 
ēras, un šis vēsais gardums, kas pazīs-
tams visā pasaulē, satur tādas īpašības, 
kas ir pastāvējušas līdz šai dienai.

1813. gadā ASV trešā prezidenta 
Tomasa Džefersona rīkotajā inaugurā-
cijas banketā Baltajā namā saldējums 
radījis īstu sensāciju. Prezidenta kundze 
Dollija visus cienājusi ar amerikāņiem 
agrāk nebaudītu desertu – saldējumu.

Katrai valstij ir savas tradīcijas 
un savi uzskati par to, kas ir īsts sal-
dējums; dažiem piemēram, tas ir sor-
bets – sasaldētu augļu biezenis.

Kas tad ir saldējums? Kādas ir tā la-
bās un sliktās īpašības? No kurām sastāv-
daļām vai piedevām būtu jāuzmanās?

Ne visi saldējumi ir vienādi: daži 
ir bagātāki ar labvēlīgām izejvielām, 
citi mazāk.

Vispirms, kāpēc saldējums ir labs 
mūsu veselībai? Saldējums liek justies 
laimīgam un uzlabo garastāvokli.

Saldējums ir labs vitamīnu avots. Tas 
satur daudz vitamīnu, kas samazina risku 
saslimt ar vairākam nopietnām kaitēm.

Saldējums ir laba minerālvielu un 
enerģijas krātuve, tas veicinot smadze-
ņu darbību un tam piemītot pat dažas 
pretvīrusu īpašības.

Masveida saldējuma ražošana sā-
kās 1851. gadā Bostonā, ASV. 

Saldējumu Latvijā rūpnieciski sāka 
ražot 1912. gadā. Saldējuma ražotājiem 
Latvijā galvenais ir vietējais tirgus. Visva-
rāk saldējuma tiek saražots laikposmā no 
jūlija līdz septembrim. Latvijā vidēji viens 
iedzīvotājs apēd 6,5 l saldējuma gadā.

Saldējuma lielākie mīnusi:
Cukurs. Vidēji 100 gr. saldējuma 

ir aptuveni četras tējkarotes jeb 20 gr. 
Cukura.

Otra neveselīgākā saldējuma sa-
stāvdaļa ir lētas augu eļļas, kas orga-
nismam nepavisam nav vajadzīgas. Un 
pēdīgi, nav vajadzīgas arī ne dabīgas, 
nedz mākslīgas pārtikas piedevas, pie-
mēram – sintētiskas krāsvielas.

Populārākais saldējums ir vanilla, 
tam seko šokolādes un zemeņu garšas 
saldējums.

ASV ražo lielāko vairumu no pa-

saulē lietotā saldējuma. 90% no ame-
rikāņu ģimenēm lieto saldējumu.

Visvairāk saldējuma parasti tiekot 
pārdots svētdienās.

Visiem šī raksta lasītājiem iesaku 
tuvākajā laikā pagaršot kādu saldēju-
mu. Lai garšo!

Vilis Mileiko
Laikrakstam „Latvietis“

Kārums Nr. Viens
Viss par saldējumu
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pasaulē un gribētu atgriezties, lai ne 
tikai ārstētu pacientus, bet arī iesaistī-
tos veselības aprūpes un medicīniskās 
izglītības sistēmas uzlabošanā ar sa-
vām zināšanā un pieredzi. Vai vajag?

Pateikt, ko par remigrāciju domā 
LĀZA valde – tāds ir šī raksta tapša-
nas mērķis.

Vai remigrācija notiek?
Laikam remigrācija ir jauns ter-

mins. Taču tas varbūt pat ir atbilsto-
šāks vārds nekā reemigrācija, jo pār-
celšanos uz citu ES valsti varētu saukt 
par vienkāršu migrāciju un atgrieša-
nos tad – kā remigrāciju. Līdzīgi kā 
cariskās Krievijas laikā ar studēšanu 
Tērbatā, Pēterburgā un Maskavā, arī 
pašreiz daudzi Latvijas censoņi papil-
dina zināšanas ES (Eiropas Savienībā). 
Mēs zinām, ka daļa atgriežas. Tā vien 
šķiet, ka – jo īsākas studijas, jo lielāka 
varbūtība atgriezties. Zināšanu papil-
dināšana, migrācija, remigrācija un tā-
pat arī citu tautību ES ārstu migrēšana 
uz Latviju ir normāls process, gandrīz 
kā putnu migrāciju – to nevar apturēt. 
Gandrīz visi tie, kas šobrīd sēd Latvi-
jas varas augstākajos ešelonos, īsāku 
vai garāku laiku ir aizmigrējuši un 
smēlušies zināšanas vai ieguvuši dip-
lomus kādā no tālām zemēm, daudzi 
arī ASV, jo tās universitātes vienmēr 
un visur ir bijušas reitingu augšgalos. 
Vai remigrēs tie jaunieši, kas šogad un 
nākamgad dosies pasaulē? Kas paliks 
Latvijā? Kas tad būs tie 1,5 miljoni, 
par kuriem runā EUROSTAT savās 
prognozēs 2050. gadam? Atbilde nav 
iepriecinoša, ja paskatās Latvijas de-
mogrāfisko karti. Tātad remigrācijas 
tempi ir daudz par lēnu, bet signāli, 
lai tā notiktu ātrāk, ir daudz par vāju 
vai arī drīzāk negatīvi, kā tas ir mūsu 
minētajā gadījumā ar ārstu Uģi Grun-
tmani.

Vai remigrācija vajadzīga?
Tā bijusi vajadzīga pagātnē. Latvi-

jas Universitātes veidošanās laikā, no-
dibinoties Latvijas valstij 1918. gadā, 
gan pēcāk – trimdā – Baltijas Univer-
sitātei Vācijā, abos gadījumos bija vitā-
li nepieciešami izglītoti mācību spēki, 
kas aizpildītu vakuumu, gan vienā, gan 
otrā gadījumā, jo uz vietas augstākā iz-
glītība bija tikai veidošanās stadijā.

Vai pašreiz remigrācija ir vajadzī-
ga, laikam atkarīgs no tā, kam uzdod 
šo jautājumu. Pēc dažādu lemšanas 
veidu un līmeņu pretdarbības, ar ko 
saskārās Uģis Gruntmanis atklāti sevi 
piedāvājot darba tirgū, var secināt, ka 
nē. Faktiski īsta vakuuma nav. Ja arī 
kāda vakance parādās, tā aizpildās ar 
pašreizējai izstrādātai sistēmai daudz-
maz atbilstīgu personu.

Tomēr domājam, ka remigrācija 
ir vajadzīga. Joprojām ir ārzemēs iz-
glītotu un rietumnieciski domājošu, 
neaptraipītas reputācijas darbinieku 

trūkums. Ja uzceļ augstu sienu, kurai 
netiek pāri, tas var kaitēt ilgtermiņa 
pozitīvai attīstībai. Ikviens no ārstiem, 
kurš atgriezies pēc īsāka vai garāka 
profesionālās pilnveides laika, jums 
pateiks, ka atgriežoties ir bijis gatavs 
gāzt kalnus, bijis spārnots jaunām 
idejām un apņēmību darīt pasauli la-
bāku. Un daudziem tas arī ir izdevies. 
Ir piemēri, kad remigrējušais kolēģis 
paveic to, ko citādi nebūtu paveikuši. 
Arī pozitīvais mēdz pielipt. Uz to arī 
ceram, ka remigrācija nesīs pozitīvas 
vēsmas, jaunas idejas, jaunu, kritisku 
un reizē konstruktīvu skatu uz mācību 
un darba vidi.

Vai ir šķēršļi remigrācijai?
Atkal atskatoties vēsturē – latvie-

šu censoņiem bija likumos iestrādāti 
šķēršļi iespiesties vācu dominētajā 
vidē Rīgā 18. un 19. gadsimtā. Toreiz 
bija skaidri formulēti noteikumi, kam-
dēļ tas nav iespējams vai gandrīz ne-
iespējams.

Pašreiz ir līdzīgi. Tāpat arī – vēlme 
saglabāt status quo. Šis pašreizējais 
status ir ne tikai ērts, bet arī pasargā no 
necaurspīdīgumu un reizēm apšaubā-
mā godīguma izgaismošanas. Papildus 
grūtības rada iesūkusies postpadomju 
ilūzija par autoritārismu kā problēmu 
risināšanas līdzekli.

Ja šķēršļu joslas barjeras varam 
nosaukt vārdos, tad augstākā ir attiek-
smes un attiecību kultūra, nākamā būs 
juridiskā barjera, tad finanšu barjera 
un sociālās neaizsargātības barjera, 
kuru kā nopietnu iemeslu neatgriezties 
aptaujās min visi.
Vai un kā remigrācijas šķēršļus 
var novērst?

Laikam jau jāpielieto pedagogiem 
un labām ģimenēm sen zināma patie-
sība – audzina ne vārdi, bet labs pie-
mērs. Tāpēc LĀZA turpinās piedāvāt 
savu kvalifikāciju un atbalstu, mūsu 
kolēģi ir gatavi dalīties ar savām zi-
nāšanām. Studenti, rezidenti un jaunie 
ārsti novērtē sniegto atbalstu – iespē-
jas praksē redzēt rietumnieciskas pie-
ejas priekšrocības un, kopā darbojo-
ties, apgūt praktiskās iemaņas, gan arī 
kalpojot kā iedrošinājums un padoma 
sniedzējs. Šim laikam jaunās prob-
lēmas ar pārvietošanos starp valstīm 
savā veidā ir nojaukušas valstu robe-
žas, un kolēģu saziņa interneta vidē nu 
iztiek bez visuregulējošā starpnieka. 
Noteikti būtu jāatbalsta jauno ārstu un 
jauno speciālistu asociācijas, cerot, ka 
tās nepiemeklēs pašlabuma un varas 
centralizācijas kāre. Var iedot makšķe-
ri, bet nevar cita vietā izvilkt zivi. Tām 
nepieciešamajām pārmaiņām, ko mēs 
kā organizācija saskatām, jānotiek, 
kad tās atzīs arī kolēģi Latvijā. Akadē-
miskās informācijas centrs (AIC), kas 
ir tā iestāde, kas veic ārvalstīs iegūtās 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 
reglamentētajās profesijās, aicina pie-
dalīties aptaujā „Par Latvijas kvalifi-
kāciju ietvarstruktūras atpazīstamību 

un nozīmi izglītībā un darba tirgū.“ 
Kāpēc te pieminam šo aptauju, kas ir 
AIC mājaslapas pirmā informācija? 
Lai parādītu, cik viegli var atstumt 
cilvēku, piespiest viņu atmest ar roku 
un nedoties tālāk. Pietiek vienkāršas 
lietas nosaukt nesaprotamos terminos. 
Līdzīgi ir ar remigrāciju medicīnā – 
noteikumi un prasības ir noformulēti 
tā, lai kaklu var nolauzt. Katrā ziņā 
ir jāapbruņojas ar pacietību, laiku un 
naudu, jo šis ir maksas pakalpojums. 
Un laiks, kādā AIC pieņems lēmumu 
par kvalifikācijas, kas iegūta ārpus 
ES, atzīšanu, ir 6-12 mēneši no visu 
dokumentu iesniegšanas. Gadu uz ko-
feriem. Un tad ar neizpakotiem atkal 
atpakaļ, ja cerības strādāt atbilstoši sa-
vām spējām un vēlmēm nepiepildās...

Bez padoma te neiztikt – ja tiešām 
Latvija vēlas savus dēlus un meitas at-
pakaļ, tad runājiet labā valodā – runā-
jiet tā, lai var saprast, un esiet iecietīgi, 
ja kāds pārprot.

Dot padomu, atbalstīt ar savu pie-
redzi, norādīt uz šķēršļiem – to varam, 
bet šķēršļus noņemt var tikai tie, kas 
drīkst tos uzlikt.

Vai ir pozitīva pieredze?
Nav noliedzams, ka ir arī gadījumi, 

kad kolēģi atgriežas Latvijas darba tir-
gū. Katram ir savs pieredzes ceļš, bet 
nevienam tas nav bijis raits un labi sa-
protams. Vērtīgs ir Diasporas likums, 
jo ikvienam ierēdnim var atgādināt – 
Likums nosaka, ka „jāveicina atgrie-
šanās!“ Process ir iekustināts, tikai 
rit pārāk lēni. Tas nav tikai attiecībā 
uz ārstiem – līdzīgas problēmas ir arī 
arhitektiem, inženieriem, advokātiem 
u.c., reglamentētajām profesijām. Ar 
dubultpilsonības likuma pieņemšanu 
valsts jau ir pateikusi, kuras ir drošās 
valstis – ES, EEZ, ASV, Kanāda, Aus-
trālija, Jaunzēlande, kurās izdotiem 
speciālistu diplomiem un ievēlētiem 
amatiem jātiek ņemtiem vērā Latvijā!

Kas attiecas uz mediķiem, Latvi-
jas ārstu biedrība (LĀB) izprot nepie-
ciešamību nodrošināt ārstu un zobār-
stu mobilitāti un biedru pilnsapulcē 
2020. gada 14. janvārī pieņēma grozī-
jumus Izglītības komisijas nolikumā, 
lai kolēģiem no ASV, Kanādas, Aus-
trālijas būtu kvalifikācijas atzīšanas 
process pielīdzināts ES, taču nedz li-
kumā par reglamentētajām profesijām, 
nedz Ministru Kabineta noteikumos 
tas nav vēl izmainīts. Augstākās Iz-
glītības centra (AIC) prasības ir tās 
pašas vecās – tik vien uzlabojumu, ka 
nu COVID gaismā iespējams iesniegt 
dokumentus elektroniski vai pa pastu. 
Bet laiks rit uz priekšu, un to skaits, 
kas vēlas aizbraukt, krietni pārsniedz 
to skaitu, kas vēlas atgriezties. Ap-
taujas rāda, ka vecāko kursu studenti 
vēlas mācīties ārzemēs, daudzi vēlas 
iziet rezidentūru ārpus Latvijas. Ne-
domājam, ka visi, kas izbrauc, lai tur-
pinātu pēcdiploma studijas, arī grib 

Migrācija
Turpinājums no 1. lpp.

 
Turpinājums 15. lpp.
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Mūžībā aizgājis

ANDREJS PILSKALNS
dzimis 1968. g. 14. oktobrī, Melburnā, Austrālijā

miris 2020. g. 17. augustā, Džilongā, Austrālijā

Brīdi, laiku man dzīvot,
Nedzīvot saules mūžu;
Ūdeņam, akmiņam
Tam dzīvot saules mūžu!

Sērās no viņa atvadās
māte Regina, māsa Indra un brālis Riks,

meitas Amber, Violet un sieva Sandra, radi un draugi.

Elenora Laimdota Lindiņa 22.01.1922. – 16.08.2020.
Atvadoties no mūsu mīļās Laimas Lindiņas

Mīļā Laima! Tiešām skumji, ka Tu 
mūs atstāj, bet paliek skaistas atmiņas.

Tu ar manu dēlu Robertu iepazi-
nies 1976. gadā, kad viņš vairākus 
gadus dzīvoja Anglijā, kur Līdsas 
(Leeds) pilsētā Tev bija zobārstniecī-
bas kabinets, un Tu aktīvi piedalījies 
vietējā politiskā darbībā un bieži tikies 
ar tā laika valdības un politiskiem dar-
biniekiem.

Tu piedzimi 1922. gadā Latvijā. 
Otrā pasaules kara bēgļu gaitās nokļu-
vi Vācijā, kur satiki jauku latviešu jau-
nieti Sigurdu Lindiņu, tikāt salaulāti, 
izceļojāt uz Angliju, kur Tu izstudēji 
par zobārsti, kas bija Tava mūža pro-
fesija. 1988. gadā Tu un Sigurds pār-
cēlāties uz dzīvi Melburnā, Austrālijā. 
Kāpēc?

Kā tas dzīvē sanāk. Tev bija vecāka 
māsa Irma Beņķe, kurai bija dēls Juris. 
Austrālijas latviešu jauniete Selga Ru-
bene, kas bija izstudējusi farmāciju, 
aizbrauca uz Angliju, sapazinās ar Juri 
Beņķi, samīlējās, salaulājās, nolēma, 

ka dzīvos Austrālijā. 1985. gadā Tava 
māsa, Jura māte, kas tad bija atraitne, 
nolēma, ka grib būt kopā ar dēlu un 
viņa ģimeni un arī pārcēlās uz dzīvi 
Austrālijā.

Kad Tu izbeidzi savu zobārstniecī-
bas praksi, arī Tu ar vīru nolēmi pār-
celties uz Austrāliju Melburnā, tuvu 
pie māsas un viņas dēla ģimenes un to 
izdarīji 1988. gadā.

Pēc tam, kad Latvija atguva ne-
atkarību, dažus gadus vēlāk Selga un 
Juris pārcēlās uz dzīvi Latvijā, un Jura 
māte un Selgas māte brauca līdzi.

Šoreiz Laima nesekoja. Abi ar vīru 
bija labi Melburnā iedzīvojušies, bija 
liels draugu pulks, kurā arī es ar vīru 
Edgaru un dēliem Robertu ar viņa ģi-
meni un Viktoru sastāvējām, bieži vie-
sojāmies viens otra mājās.

Vienmēr jaukā atmiņā paliek dau-
dzās viesības Tavās mājās skaistajā 
dārzā, īpaši Tavas un vīra Sigurda 
dzimšanas dienas, kas bija tik tuvu 
kopā, ka svinējāt vienā reizē. Skaists 
pārsteigums bija, ka reiz pāris viesu 
atnesa lielu grozu ar zemenēm, kuras 
no rīta paši bija salasījuši dārzniecībā, 
cik jauki smaržoja un garšoja!

2000. gadā nomira Tavs vīrs Si-
gurds. Savā testamentā viņš bija atstā-
jis novēlējumu Latvijas Universitātes 
Jurisprudences fakultātei – pats bija 
studējis jurisprudenci.

Tā arī Tev radās draudzīgas attie-
cības ar Latvijas Universitāti. Tevi ie-
skaitīja kā mecenāti*, atsūtīja dažādas 
piemiņas lietiņas, no kurām Tu vienu 
iedevi man – Latvijas Universitātes 
latu, bija regulāra sazināšanās, saraks-

tīšanās un sarunāšanās, lietojot jauno 
tehnoloģiju.

Fakultāte izlietoja mantojumu, ie-
rīkojot savās telpās galeriju ar mācīb-
spēku attēliem.

Tu turpināji viena dzīvot savā mājā 
ar palīgiem, kas nāca galvenokārt kopt 
lielo, skaisto dārzu. 2018. gada novem-
brī Tu savā virtuvē nokriti un pama-
tīgi ievainoji pieri. Labi, ka tieši tanī 
laikā Tev dārzā strādāja palīdze, kas 
drīz pēc Tava kritiena Tevi atrada uz 
grīdas un izsauca ambulanci, kas Tevi 
aizveda uz slimnīcu, no turienes pēc 
vairākām dienām uz Latviešu Ciemu – 
savās mājās vienai dzīvot vairs nebija 
iespējams. Dažas nedēļas biji pagaidu 
istabiņā, tad pārcēlies uz lielo istabu ar 
skaistu skatu uz dārzu. Tev nāca daudz 
ciemiņu, arī Selga un Juris ar bērniem 
un mazbērnu no Latvijas. Tiešām pa-
vadījām kopā jauku laiku!

Tava dzimšanas diena ir 22. janvā-
rī, mūsu Ciema priekšniecei Ingrīdai 
Houkai (Hawke) tanī pašā dienā. Pa-
gājušā gadā to kopīgi nosvinējām Cie-
ma Putnu istabā lielā draugu pulkā. Tu 
piedalījies daudzās Ciema aktivitātēs, 
labu laiku arī izbraukumos.

Tu prati dzīvi baudīt un citiem 
prieku dot un mums visiem atstāji la-
bas atmiņas. Paldies par visu, ko Tu 
mums devi! Vēlam Tev saldu dusu 
Dieva mierā.

Ilggadīgā draudzene Eva,
ar ģimeni, draugiem un 

Ciema iedzīvotājiem

* Mecenāts – mākslinieku, zinātnieku 
atbalstītājs.

Laima Lindiņa
22.01.1922. – 16.08.2020.

man ir Ventiņu akcents – bez galotnēm.
Pašlaik Latvijas ziņās ir ļoti daudz 

minēts par Baltkrieviju un miermīlī-
giem protestiem pret Lukašenko.

Diemžēl, kad es lasu Austrālijas zi-
ņas, šie notikumi gandrīz netiek minēti. 
Šeit ir bieži minēts, ka Baltkrievijā ta-

gad notiek savs Baltijas ceļa moments. 
Es tiešām vēlu Baltkrievijas iedzīvotā-
jiem visu to labāko, un es ļoti ceru, ka 
viņi beidzot iegūs brīvību un taisnīgu-
mu savā zemē. Pat šodien no rīta pie Brī-
vības pieminekļa bija liela solidaritātes 
pulcēšanās un liels baltssarkansbalts 
karogs – Lukašenko opozīcijas karogs. 
Pie Brīvības pieminekļa ir arī tagad sa-
likta izstāde ar bildēm no Latvijas neat-

karības atjaunošanas 1990. gados.
2020. gads ir bijis tiešām bargs un 

traks. Cerēsim, ka tagad kaut kas labs 
notiks.

Es sūtu jums atkal ar bildes no sa-
viem koncertiem un ceļojumiem.

Turaties, melburnieši!
Ivars Štubis

Rīgā, 23.08.2020.
Laikrakstam „Latvietis“

Ivars Štubis no Rīgas
Turpinājums no 9. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien,  10. sept., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble visu 
dienu (latviešu un angļu valodā) 
un ēdīsim siltas pusdienas. Lū-
dzu pieteikties LAIMAS birojā. 
Mēneša maksa $5. 
Ceturtdien,  10. sept., plkst. 10.30 
ALB namā skatīsimies mākslas filmu 

Pilsēta pie upes. Pēc filmas pasnieg-
sim siltas pusdienas, tāpēc lūdzam pie-
teikties LAIMAS birojā līdz 8. sept. 
Dalības maksa $5. 
Sestdien, 12. sept., plkst.13.30  Tāla-
vas mazajā zālē (ja labi laika apstākļi, 
ārā saulītē) Adelaides latviešu skolas 
sarīkojums Biļete līdz sirdij. Skolas 
literatūras gada ietvaros un atsauco-
ties uz Gunas Rozes (idejas krustmā-

tes) aicinājumu piedalīties un atbalstīt 
Dzejas dienu tradīciju Latvijā Sirds uz 
perona aicinām uz neformālu pēcpus-
dienu visus, kas sirdī jauni un atvērti 
dzejai. Dzeju lasīs Adelaides Latviešu 
skolas skolotājas un bērni. Līdzi ņe-
miet groziņu. Tālavas kafejnīcā varēs 
iegādāties dažādus našķus. 

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
10. septembris
Jausma, Albertīne
1850. iesvētīta tagadējā Kaunatas Vis-
svētākās Jaunavas Marijas baznīca.
1960. dziedātājs Ainars Mielavs.

11. septembris
Signe, Signija
1860. rakstnieks Sudrabu Edžus (īstajā 
vārda Eduards Zilbers).
1865. (j.s., pēc v.s 30. augustā) dzej-
nieks, dramaturgs Rainis (īstajā vārda 
Jānis Pliekšāns). Satversmes Sapulces 
deputāts no Latgales vēlēšanu apga-
bala (1920-1922), 1. Saeimas deputāts 
no Latgales vēlēšanu apgabala (1922-
1929),  Izglītības ministrs (1926-1927).
1920. stājās spēkā Latvijas un Padom-
ju Krievijas miera līgums.
1940. Britu Ārlietu ministrija paziņo – 
nedos iebraukšanas vīzas latviešu po-
litiķiem.

12. septembris
Erna, Evita, Eva

1893. militārs darbinieks, uzņēmuma 
vadītājs, sabiedrisks darbinieks, MLB 
Daugavas skolas direktors Lkok Jē-
kabs Dzenis.

13. septembris
Iza, Izabellla
1870. katoļu garīdznieks, sabiedrisks 
darbinieks un literāts Nikodems Ran-
cāns. (Literārie pseidonīmi Kristaps 
Brēms, Brīdis, Bryute, Rēzeknīts, 
Spunde).
1875. uzņēmējs, saldumu fabrikants 
Latvijā starpkaru periodā Vilhelms 
Ķuze. Izsūtīts 1941.g. 14.jūnijā uz 
Gulaga nometni Usoļlagu, kur viņš 
mira 1941.g. 4.oktobrī.

14. septembris
Sanita, Santa, Sanda, Sanija, Sandija
1855. aktieris, režisors un dramaturgs 
Jēkabs Rozentāls-Krūmiņš.
1870. pedagogs, folklorists, literatūras 
vēsturnieks un dzejnieks Ludis Bēr-
ziņš.

1905. latgaliešu etnogrāfs, folklorists, 
valodnieks un rakstnieks Leonards 
Latkovskis.
1913. garīdznieks (jezuīts), filozofi-
jas maģistrs, radio darbinieks (Va-
tikāna radio latviešu raidījumu va-
dītājs), vispirms Melburnas un tad 
Sidnejas katoļu draudže prāvests 
Pāvils Bečs.

15. septembris
Sandra, Sondra, Gunvaldis, Gunvaris
1970. dibināts Latviešu fonds (Latvian 
Foundation, Inc.) ASV.

16. septembris
Asja, Asnate, Dāgs
1885. skolotājs un literāts Reinis Lie-
piņš.
1910. rakstniece Anna Brodele (dzi-
musi Kalvišķe).
1920. Satversmes sapulce pieņem li-
kumu par agrāro reformu.
1975. Papua-Jaungvineja ieguva neat-
karību no Austrālijas.  ■

ārzemēs palikt. Latvijā ir mājas, te 
ģimene, draugi un daudzi citi faktori, 
kā pietrūkst, ilgstoši dzīvojot ārzemes.

Aizbraucēju kaunināšanas vietā 
būtu jākultivē profesionālas un perso-
niskas attiecības un jāseko aizbraucēju 
profesionālai attīstībai, uzturot regu-
lāru kontaktu. Aizbraucēji ir Latvijas 
jaunieši, kuru izglītībā jau ir tik daudz 
ieguldīts. Vai nu to darīs pašvaldības, 
kam kritiski trūkst ārstu un māsu, vai 
lielās slimnīcas, kam vajadzīgi attiecī-
gi speciālisti, vai arī ministrija – nav 
svarīgi. Svarīgi ir sagādāt un piedāvāt 
pievilcīgus darba apstākļus, atzīt ār-
zemēs izdotus diplomus un paātrināt 

kvalifikācijas atzīšanas procesu. Jo 
ilgāk ārsts vai kvalificēta māsa strādā 
ārzemes, jo grūtāk atgriezties.

Epiloga vietā
Ir svarīgi, lai Latvijā apzinātos 

potenciālu, ko diasporas kolēģi var 
pienest Latvijas medicīnai, zinātnei 
un izglītībai un aktīvi meklētu mo-
dernizācijas risinājumus, piesaistot 
šos kolēģus. Skatoties atpakaļ vēsturē, 
Latvijas valsts tika izveidota tieši pa-
teicoties diasporas latviešiem, kurus 
toreiz tā nesauca, bet viņu zināšanu un 
entuziasma pienesums bija ievērojams. 
Varbūt Uģa Gruntmaņa aizbraukšana 
izvērtusies publiski ļoti emocionāla, 
un mēs visi varam tikt ievilkti konflik-
tā, kas liek izvēlēties puses, tomēr ir 

svarīgi neļauties tam un redzēt patieso 
problēmu – to, ka Latvijas medicīnā 
pārmaiņas ir vajadzīgas un daudzās 
jomās bija vajadzīgas jau vakar nevis 
rīt. Tādēļ, lai kādi bija apstākļi viena 
diasporieša aizbraukšanā, ar līdzīgiem 
apstākļiem saskarsies arī citi. Un šie 
apstākļi ir jāmaina, ja Latvija grib ne-
vis slīdēt pa straumi, bet uzņemties at-
bildību par savas medicīnas likteni un 
uzņemt kursu uz attīstību. Var pievest 
zirgu pie ūdens, bet nevar to piespiest 
dzert, ja tas nevēlas, tomēr negribas 
sagaidīt brīdi, kad zirgs pats vairs ne-
spēj padzerties.

Latviešu ārstu un zobārstu apvienī-
bas (LĀZA) valdes viedokli apkopoja 

Kamena Kaidaka.
Laikrakstam „Latvietis“

Migrācija
Turpinājums no 13. lpp.

stais galds; nu šādas maizītes un tādas 
maizītes, un, galvenais, tas, ka pašam 
nav nekas jāgatavo, un pēc tam vēl arī 

kafijas galds ar cepumiem un kūkām. 
Vanadzes gādā par mūsu ēstgribas 
pieveikšanu. Bet mēs priecājamies un 
pateicamies, ka viņām vēl ir spēks un 
apņēmība visu šo veikt, un vēlam vi-
ņām vēl ilgus gadus nepagurt.

Paldies vanadzēm par uzņēmību 
mūs atkal savest kopā, pavadīt jaukas 
stundas draugu pulkā, un uz redzīti 
nākošās pusdienās.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Vanadžu pusdienas Pertā
Turpinājums no 6. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 8. septembrī.
€1 = 1,62860 AUD
€1 = 0,90453 GBP

€1 = 1,77220 NZD
€1 = 1,17850 USD

Svētdien, 13. sept., plkst. 9.30 Tālavā 
novuss. Pulcēsimies, priecāsimies un 
uzspēlēsim novusu!
Trešdien,  16. sept., plkst. 10.30 iz-
brauksim no ALB nama uz Indepen-
dent Living Centre, Gilles Plains, lai 
iepazītos ar ikdienā noderīgām lietām, 
kas varētu atvieglināt senioru ikdienu. 
Pēc centra apmeklējuma dosimies pus-
dienās uz Lakeside Cafe, Oakden. Lū-
dzam pieteikties LAIMAS birojā līdz 
10. sept. Maksa par autobusu $3.
Ceturtdien,  17. sept., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble visu 
dienu (latviešu un angļu valodā) 
un ēdīsim siltas pusdienas. Lū-
dzu pieteikties LAIMAS birojā. 
Mēneša maksa $5.
Sestdien,  19. sept., plkst.14.00 DV 
namā DV pilnsapulce; tā notiks pie 
jebkura dalībnieku skaita. Tiks ievēlē-
ta valde, balsstiesīgi ir tikai finansiālie 
biedri. No 1. sept. līdz 1. okt. notiks 
DVCV priekšnieka un DV Vanadžu 
priekšnieces vēlēšanas. 
Svētdien, 20. sept., plkst. 9.30 Tālavā 
novuss. Pulcēsimies, priecāsimies un 
uzspēlēsim novusu!
Trešdien, 23. sept., plkst.11.00 piedā-
vājam noklausīties Manual Handling 
kursu. Uzzināsiet, kā labāk kustēties, 
lai saudzētu muguru, un ko darīt, ja 
gadās krist, kā pareizi nest iepirkumus 
un citus noderīgus padomus. Lūdzam 
pieteikties līdz 22. sept., LAIMAS bi-
rojā, jo pēc lekcijas piedāvāsim siltas 
pusdienas. 
Ceturtdien,  24. sept., plkst.10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble visu 
dienu (latviešu un angļu valodā) 
un ēdīsim siltas pusdienas. Lū-
dzu pieteikties LAIMAS birojā. 
Mēneša maksa $5. 
Sestdien,  26. sept., plkst.11.00 ALB 
namā Skaidrīte Agoulevitchs demons-
trēs, kā gatavot gardo rupjmaizes kār-
tojumu. Dalības maksa $5, pieteikša-
nās obligāti (ierobežots 20 cilvēku). 
Sestdien, 26. sept., plkst, 12.00-14.00 
DV namā Lielā Pankūku diena.
Svētdien,  27. sept., plkst.9.30 Tālavā 
novuss. Pulcēsimies, priecāsimies un 
uzspēlēsim novusu!

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 
noteikumi; jāsagatavo dalībnieku sa-
raksts ar adresēm.
Svētdien,  20. sept., plkst. 11.00 
16. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 
dievkalpojums.

Brisbanē
Svētdien, 13. septembrī, plkst. 13.00-
15.00 Pienene septembra nodarbība. 
Ieejas maksa tiks precizēta tuvāk lai-
kam. Pieteikšanās pa e-pastu marta.
eiduka@gmail.com vai arī valodas 
pulciņa Facebook mājas lapā. Vēlos 
izcelt to, ka pieteikšanās iepriekš ir 

īpaši svarīga, lai mēs zinātu, ka dalīb-
nieku skaits nepārsniedz pašreizējās 
COVID-19 prasības. Uz tikšanos! Pie-
nene Facebook: https://www.facebook.
com/brisbanelatvianlanguagesocial/
Sestdien,  26. septembrī, plkst 12.00 
Rummy / zolītes / latviešu Scrabble 
pēcpusdiena. Maksa $10.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Sestdien,  19. septembrī, plkst 13. 
Nazareth baznīcā latviešu dievkalpo-
jums; aizlūgsim par visiem, kas šai 
gadā no mums aizgājuši, kas slimo vai 
sēro. Atgādinām, ka katru svētdienu 
internetā var dzirdēt mācītāja Kolvina 
Makfersona svētrunas.

Kanberā 
Pandēmijas un daļas mūsu nācēju ris-
kantā vecuma dēļ, Kanberas Latviešu 
biedrība septembrī un oktobrī nekādu 
saietu vai sapulci nesasauc.
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Dievkalpojumi kā arī paredzētā pilnsa-
pulce uz nenoteiktu laiku tiek atcelti.

Melburnā
Daugavas Vanadžu pusdienas ir AT-
CELTAS. Vanadžu sanāksmes ir at-
celtas līdz septembra pilnsapulcei.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Visi dievkalpojumi tiek ATCELTI 
līdz turpmākajam.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien,  20. septembrī, plkst. 10.30 
dievkalpojums.

Sidnejā
Piektdien,  11.  sept., plkst. 11.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā. Ella Ma-
čēna pastāstīs par savām studijām un 
komponējumiem beidzamajos četros 
gados; video aktualitātes.
Otrdien, 15. sept., plkst. 13.00 Zolīte 
Latviešu namā.
Sestdien, 26.  sept., plkst. 15. Latvijas 
Universitātes dibināšanas atcere Lat-
viešu namā. Akadēmisko runu Lūcija 
Garūta, vienreizējā latviešu komponis-
te un mūzikas zinātāja teiks Baiba Bēr-
ziņa, BA (Hon), MA, DipArchAdmin.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 13. septembrī, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētdien, 20. septembrī, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētdien, 27. septembrī, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētrunas var tagad noskatīties uz 
YouTube gan latviešu, gan angļu 
valodā:
Turpināsim ierakstīt svētrunas 
YouTube – saites var atrast draudzes 
mājas lapa tīmeklī: http://www.
sydneylatvianchurch.org.au

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdienas dievkalpojumi notiks sa-
skaņā ar sabiedriskajām regulām. 
Dievkalpojumus vadīs mācītājs Rai-
monds Sokolovskis. Lūgums sazi-
nāties ar mācītāju R. Sokolovski, lai 
uzzinātu par nākamajiem dievkalpo-
jumiem.

Zelta piekrastē
Zoom tikšanās neklātienē notiek kat-
ra mēneša pirmā un trešā ceturtdienā 
plkst. 15.00. Zoom saite tiek izsūtīta 
atsevišķi pirms katras tikšanā.

Latvijā
Sestdien,  12. sept., plkst. 18 Liepā-
jas koncertzālē Lielais dzintars varēs 
baudīt MeloM jaunāko koncertprog-
rammu Pieci elementi, ko čellu trio 
radījis sadarbībā ar dziedātāju Dināru 
Rudāni.
Sestdien,  12.  sept., plkst. 19.00 kora 
Kamēr... 30 gadu jubilejas koncer-
tu ciklu aizsāks vokāli simfoniskās 
mūzikas koncerts Lux aeterna Rīgas 
Doma baznīcā kopā ar Valsts kame-
rorķestri Sinfonietta Rīga. Tajā skanēs 
komponistu Pētera Butāna un Riharda 
Dubras skaņdarbi, kā arī Jēkaba Jan-
čevska jaundarbs Kā dziesmu teicot 
ar Knuta Skujenieka vārdiem, kas ir 
veltījums korim jubilejā un šai vakarā 
piedzīvos savu pasaules pirmatskaņo-
jumu diriģenta Aivja Gretera vadībā.
Sestdien, 12. sept., plkst. 19.00 Dzin-
taru koncertzāles Mazā zāle Kreme-
rata Baltica festivāls – kamermūzi-
kas vakars. Gidons Krēmers, pianists 
Georgijs Osokins, čelliste Giedre Dir-
vanauskaite, Kremerata Baltica stīgu 
kvintets.
Svētdien, 13. sept., plkst. 17.00 Dzin-
taru koncertzāles Lielā zāle Kremerata 
Baltica festivāla Noslēguma koncerts. 
Gidons Krēmers, vijolnieks Hugo Ti-
čiati, mecosoprāns Lusiana Mančini.
Svētdien, 13. sept., plkst. 18.00 Mazā 
Ģildē Dzejas dienu koncerts NE|AT-
STĀJ MANI, kurā Imanta Ziedoņa 
dzeja izskanēs netradicionāli – uzstā-
sies jaunie mūziķi ar Elvja Artūra Lin-
tiņa oriģinālkompozīcijām, un Imanta 
Ziedoņa dzeju un epifānijas izpildīs 
aktieri Gustavs Melbārdis un Toms 
Kursītis.
Svētdien, 19. sept., plkst. 18.00 Liepā-
jas koncertzālē Lielais dzintars savas 
jubilejas sezonas sākumu svinēs Lie-
pājas Simfoniskais orķestris ar diviem 
apjomīgiem un mūzikas vēsturē nozī-
mīgiem skaņdarbiem – Dmitrija Šos-
takoviča Desmito simfoniju un Fride-
rika Šopēna Pirmo klavierkoncertu.  ■


