
„Latvijas skolas soma“ sāk darbību
Lielākā valsts simtgades iniciatīva

Plānots, ka no nāka-
mā mācību gada vairāk 
nekā 240 tūkstoši sko-
lu jauniešu sāks dalību 
lielākajā Latvijas valsts 
simtgades programmas 

iniciatīvā – Latvijas skolas soma.
Iniciatīvas Latvijas skolas soma 

mērķis ir nodrošināt, ka valsts noteik-
tā mācību satura un procesa ietvaros 

katrs 1. – 12. klases skolēns, t.sk., pro-
fesionālās izglītības iestāžu audzēkņi 
klātienē izzina un pieredz Latvijas da-
bas un kultūras vērtības, kā arī iepa-
zīst zinātnes sniegumus un uzņēmēj-
darbības veiksmes stāstus.

Ministru kabineta noteikumu pro-
jekts paredz, ka no 2018. gada 1. sep-
tembra līdz 2018. gada 31. decembrim 
pieejamā summa veidojas, ņemot vērā 

s k o l ē n u 
skaitu un 
reizinot to 
ar 7 eiro, 
ko p u m ā 
paredzot 
dalību vairāk nekā 240 tūkstošiem sko-
lēnu un tam atvēlot teju 1,7 milj. eiro. 

Melbārde: infor-
mācijas telpas drošības 
galvenie pīlāri – iedzī-
votāju medijpratība un 
aizsardzība, spēcīgi na-
cionālie mediji un stra-

tēģiskā komunikācija
Otrdien, 7. augustā, Ministru kabi-

neta sēdē kultūras ministre Dace Mel-
bārde iepazīstināja ar informācijas telpas 
drošības pasākumiem. Ministre uzsvē-
ra, ka arī turpmāk nepieciešams īstenot 
kompleksu pieeju: stiprināt nacionālos 
medijus, pilnveidot sabiedrības medij-
pratību un kritisko domāšanu, veidot 
mērķtiecīgu valsts stratēģisko komuni-
kāciju un paredzēt vairākus nacionālās 
informācijas telpas aizsardzības pasā-
kumus, tostarp stiprināt mediju satura 
monitoringu, ierobežot dezinformāciju 
un nelikumīga satura lietošanu, kā arī 
aizstāvēt nacionālās informatīvās telpas 

intereses globālā un reģionālā līmenī.
 „Ja salīdzinām ar 2016. gadu, jau 

šobrīd, sadarbojoties vairākām valsts un 
nevalstiskajām organizācijām, ir panākts 
būtisks progress informācijas telpas dro-
šības stiprināšanā. Piemēram, Kultūras 
ministrija (KM) izstrādājusi Mediju politi-
kas pamatnostādnes, kas paredz pasāku-
mu kopumu spēcīgas nacionālās mediju 
vides atbalstam un cīņai pret nelikumīgu 
saturu, kā arī nelegālu pakalpojumu snie-
dzējiem. Jau otro gadu medijiem ir pieej-
ams finansējums Mediju atbalsta fonda 
ietvaros kvalitatīva satura radīšanai, to-
starp, cīņai pret dezinformāciju, analītis-
kās žurnālistikas, konstruktīvās žurnālis-
tikas un mediju kritikas žanra projektiem. 
Tāpat fokusētām mērķauditorijām īstenoti 
medijpratības pasākumi un veikta tiesiskā 
regulējuma pilnveide. Taču, informācijas 

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

Laikraksts LATVIETIS www.laikraksts.com

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

Nr. 513 2018. gada 15. augustā TĪMEKLĪ   ISSN 1837-6991

9HRLINH*gjjaac+

Saturs
Austrālijas ziņas ...... 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12  
Latvijas ziņas ................... 1, 3, 11, 13, 14, 15
Latvieši pasaulē ................................3, 11, 12
Redakcijā .............................................................3
Gunta R. ...............................................................2
A. Gārša ...........................................................4, 6
Jancis ..............................................................5, 13
J. Kārkliņš ......................................................8, 12
Dr. Andris Dārziņš ............................9, 10, 11
Lasītāja vēstule ..............................................12
Nekrologs .........................................................14
Datumi ...............................................................15
Sarīkojumi, ziņojumi........................... 15, 16
Eiro kurss ...........................................................16

Informācijas telpas drošība
Kultūras ministre Dace Melbārde ziņo

 
Turpinājums 14. lpp.

 
Turpinājums 13. lpp.

Vasara 2018. Pēc lietus.

FO
TO

 Il
ze

 Jā
ko

bs
on

e



2. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2018. gada 15. augustā

Published by Sterling Star Pty Ltd
ABN 54053671855

Redakcija / Editorial Office:
Sterling Star
PO Box 6219

SOUTH YARRA, VIC 3141
AUSTRALIA

Tel/fakss: (03) 98273753
redakcija@laikraksts.com
latvietis@netspace.net.au

www.laikraksts.com
Editor: Dr. Gunars Nagels

Associate Editor: Ilze Nagela
Abonēšanas cena drukātam 

laikrakstam: $50 par 10 numuriem, 
$95 par 20 numuriem vai $240 par 
52 numuriem ar piegādi Austrālijā. 

Čekus rakstīt uz vārda:
„Sterling Star Pty Ltd“.

Sludinājumu cena: $6 par 1 cm 
telpu vienā slejā vienā numurā.

Content and design:
© Sterling Star 2018.
All rights reserved.

Tīmeklī/Online ISSN 1837-6991
Abonētājiem/Print ISSN 1837-6983
Ar autora vārdu vai iniciāļiem parakstītos 
rakstos izteiktās domas ne katrā gadījumā 
atbilst redakcijas viedoklim, un redakcija 
par tām neuzņemas atbildību. Redakcija 

patur tiesības manuskriptus un fotogrāfijas 
rediģēt. Laikraksts honorārus nemaksā.

3ZZZ
Gadskārtējā sanāksme

Sestdien, 8. septembrī, no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00.
Melburnas Latviešu namā

Būs kafija, tēja un uzkodas. Visi mīļi aicināti!

„No dzimšanas brīža mēs sākam mirt“
Taču starplaikā, jābauda dzīve

Vieta: Kvīnslandes 
universitātes lielā lekci-
ju zāle

Gadījums: Pirmā 
augstskolas lekcija, ap-
mēram, simts zinātkā-
riem studentiem.

Laiks: 1960.to gadu 
sākums.

Lektors svarīgi iesoļo zālē, sakārto 
savus papīrus, paskatās uz studentiem. 
Sarunas apklust. Un pirmie vārdi no 
lektora mutes? „No dzimšanas brīža, 
sākam mirt.“ Neaizmirstams sākums 
manai akadēmiskai izglītībai!

Katrs saprot, ka cilvēki mirst, bet, 
ka tas notiek pakāpeniski, visu mūžu, 
sekundi pa sekundei, nekad man ne-
bija ienācis prātā. Sēdēju kā ar bomi 
pa galvu dabūjusi. Pirms pāris mē-
nešiem bija mirusi mamma, bet viņa 
taču bija neārstējami slima, tāpēc, un 
nāve nāca kā liels atvieglojums. Cil-
vēki mirst slimības, vecuma un daudz 
un dažādu citu iemeslu dēļ, bet ka tas 
notiek lēnām, visu mūžu, nekad ne-
bija ienācis prātā. Tad jau es, astoņ-
padsmit gadu vecumā, arī mirstu; 
ārprāts!

Nu jau pienācis mūža otrs gals, un 
par miršanu var sākt domāt citādāk. 
Vai no tās jābaidās? Manuprāt, nē, ja 
tikai to var izdarīt bez sāpēm. Ir daudz 
un dažādi ticējumi par to, kas notiek 
tur, Otrā Pusē. Vai mēs visi sēdēsim 
uz mākoņa un strinkšķināsim arfas 
(latvieši, protams, kokles) ,vai varbūt 
tur būs eņģelīši plikiem stilbiem, kā 
tanī dziesmā par Pidriķi, ar savām bal-
tām biksēm? Varbūt šīs zemes ļaunda-

ri cepināsies mūžīgās elles ugunīs par 
saviem grēkiem? No laika gala to ir 
bijis tik daudz, ka diez’ vai ellē ir tik 
daudz vietas? Ar moderno tehnoloģiju 
zinātnieki ir izpētījuši gan visu debess 
telpu, gan ierakušies zemē, bet ne de-
besis ne elli nav varējuši atrast. Varbūt 
vulkānu izvirdumi ir liecība, ka elle 
kļūst pārāk apdzīvota, vairs nespēj ar 
jaunatnācējiem tikt galā, tādēļ jāeks-
plodē!? Manuprāt, gan debesis, gan 
elle ir šeit pat zemes virsū, un tos rada 
paši cilvēki. Vajag tikai palasīt avīzes 
vai paskatīties TV ziņas, lai uzzinātu 
par elli virs zemes. Taču notiek arī labi 
darbi.

Kad neizbēgami jāskatās nāvei 
acīs, tad tikai atskārst, kas dzīvē ir 
īsti nozīmīgs. Nauda? Manta? Pasau-
les godi? Jaunākais mašīnas modelis 
vai modernākā mājas iekārta? Tas 
viss ir ļoti patīkami (sevišķi, ja tev ir 
un kaimiņam nav?!), taču nozīmīgākā 
vērtība, ko visu mūžu vajadzētu krāt 
un saudzēt, ir mīlestība un saticība, 
sevišķi ģimenē. Arī labi draugi ir zelta 
vērti. Nomirt kādā veco ļaužu namā, 
vientuļā gultā, bez ģimenes un drau-
gu siltuma un mīlestības, manuprāt, ir 
traģēdija.

Prātīgi ir jau pirms laika samaksāt 
par bērēm un nokārtot bēru ceremoni-
ju – radiņiem mazāk ķēpas. Protams, 
testamentam jābūt likumīgi nokārto-
tam, it sevišķi, ja tā pasaulīgā manta 
sakrājusies bagātīgāka. Ir novērots, 
ka, jo lielāks mantojums, jo lielākas 
izredzes uz tiesāšanos pēc testamenta 
nolasīšanas. Te nu parādās tas ģimenes 
mīlestības un saticības trūkums.

Kad kundziņš aicināja, sūtu kalpu, 
kalponīti;

Kad Dieviņš aicināja, tad pašam jāai-
ziet.
t. dz.
Visādos uzdevumos var sūtīt citus, 

bet tāpat kā ir vieta, kur pat ķeizaram 
jāiet ar savām kājām, arī Dieva priekšā 
katram jāstājas pašam. Kaulainā sieva 
ar savu izkapti ātrāk vai vēlāk nopļaus 
mūs visus. Joks: Īrs aiziet pie gaišreģes, 
jo grib zināt, nevis kad, bet kurā vietā 
viņš mirs, lai zinātu tai vietai vienmēr 
mest lielu līkumu! Ņemot vērā, ka lie-
lākā cilvēku daļa mirst savās gultās, šo 
padomu būtu diezgan grūti ievērot. Vis-
vienkāršākais miršanas veids, ir vakarā 
aizmigt un no rīta vairs nepamosties. 
Miršanas veidi ir tik daudz un dažādi, 
ka netaisos šeit tos iztirzāt.

Tā nu ir, ka ar katru elpas vilcie-
nu mirstam. Taču starplaikā, jābauda 
dzīve, jādara pēc iespējas labu citiem, 
un jātic, ka tu dzīvosi, kamēr vien kāds 
tevi atcerēsies.
Vij rozes ap galvu, lai valda prieks,
Viss iznīkst, viss zūd, viss dzīvē ir nieks! 

Aspazija
Gunta R.
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Lai piedalītos 
2008. gada augustā noti-
kušās Krievijas agresijas 
Gruzijā piemiņas pasā-
kumos un apliecinātu 
nemainīgu atbalstu Gru-

zijas suverenitātei un teritoriālajai vie-
notībai, š.g. 6. un 7. augustā, Latvijas 
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs 
kopā ar Ukrainas vicepremjeru, Polijas 
un Lietuvas ārlietu ministriem uzturē-
jās darba vizītē Gruzijas Republikā.

Ministrs piedalījās Gruzijas par-
lamentā rīkotajā apaļā galda diskusijā 
par ilgtspējīga miera un drošības jau-
tājumiem un apmeklēja administratīvo 
robežlīniju ar Dienvidosetiju pie Odzisi 
ciemata. Savukārt piemiņas pasākumu 
laikā ministrs nolika vainagu Muhatg-
verdi (Mukhatgverdi) kapsētā Tbilisi, 
pieminot Gruzijas militārpersonas, po-
licistus un civiliedzīvotājus, kas krita 
augusta kara laikā 2008. gadā.

„Šodien Tbilisi kopā ar kolēģiem 
no Polijas un Lietuvas, kā arī Ukrainas 
vicepremjeru mēs paužam nemainīgo 
atbalstu Gruzijas suverenitātei un te-
ritoriālajai vienotībai, jo 2008. gadā 
sāktā Krievijas agresija brutāli pār-
kāpa starptautisko kārtību un starp-
tautisko attiecību principus. Tā atklāti 
iebruka neatkarīgā un suverēnā valstī. 
2014. gadā Krievija īstenoja nelikumī-
go Krimas aneksiju. Latvija bija oku-

pēta vairāk nekā 50 gadus, tādēļ mēs 
šodien esam šeit, lai ne tikai pieminē-
tu 2008. gada augusta Gruzijas kara 
upurus, bet paustu solidaritāti Gruzijas 
tautai un atgādinātu pasaulei, ka agre-
sija pret suverēnām valstīm nav pieļau-
jama. Bažas rada arī notikumu attīstība 
Abhāzijas un Dienvidosetijas reģionos 
Gruzijā, tai skaitā robežšķērsošanas 
punktu slēgšana gar Abhāzijas reģiona 
administratīvo robežlīniju. Šīs darbības 
ir pretrunā ar centieniem uzlabot drošī-
bu un dzīves apstākļus konfliktā skarta-
jiem iedzīvotājiem, kā arī negatīvi ietek-
mē cilvēktiesību situāciju un stabilitāti 
šajā reģionā,“ uzsvēra E. Rinkēvičs. 

Ministrs arī pauda Latvijas atbal-
stu Gruzijas virzībai uz NATO. „Gru-
zija ir svarīgs NATO partneris, kas 
ieņem nozīmīgu vietu alianses darba 
kārtībā. Zīmīgi, ka NATO samitā Bri-
selē atkārtoti apstiprinājām politisko 
un praktisko atbalstu un sadarbību ar 
Gruziju,“ sacīja E. Rinkēvičs.

Vizītes laikā E. Rinkēvičs tikās ar 
Gruzijas prezidentu Georgiju Mar-
gvelašvili (Georgi Margvelashvili), 
parlamenta priekšsēdētāju Irakliju 
Kobahidzi (Irakli Kobakhidze), 
premjerministru Mamuku Bahta-
dzi (Mamuka Bakhtadze) un ārlietu 
ministru Dāvidu Zalkaliani (David 
Zalkaliani).

LR Ārlietu ministrija

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Pirms dažām die-

nām – 11. augustā – bija 
oficiāli atzīmējamā Lat-
vijas brīvības cīnītāju 
piemiņas diena. Vai mēs 
visi zinām, kas ir šī die-

na, un kāpēc to atzīmējam?
Latvijas valstij tā ir, iespējams, vis-

nozīmīgākais valstiskais notikums – 
Latvijas un Padomju Krievijas miera 
līguma parakstīšanu 1920. gadā. Ja 
1918. gada 18. novembri var apzīmēt 
kā nodomu un cerību izteikšanas die-
nu, tad tomēr tie būtu palikušas tikai 
nodomi un cerības, ja nesekotu citu 
valstu akcepts.

1918. gada 18. novembrī lielākā 
daļa Latvijas teritorija bija Vācijas 
bruņoto spēku okupēta. Drīz arī ienā-
ca Padomju Krievijas spēki – latviešu 
sarkanie strēlnieki.

Brīvības cīņas Latvijā var tikai 
raksturot kā ļoti sarežģītas. Latvieši 
bija sadalīti trīs grupējumos – 18. no-
vembra republikas atbalstītāji – sa-
biedrotie ar Angliju un Franciju, 
latviešu sarkanie strēlnieki – sabied-
rotie ar Padomju Krieviju un mazs 
skaits ar mācītāju/rakstnieku Andrie-
vu Niedru priekšgalā – sabiedrotie ar 
vāciešiem.

Bez Vācijas un Krievijas spēkiem, 
Latvijas teritorijā arī cīnījās igauņi, 
lietuvieši, poļi, angļi un franči.

Pirmo triecienu pret vāciešiem 
pie Cēsīm deva Igaunijas armija, ar 
kuriem kopā (bet salīdzinoši mazākā 
skaitā) cīnījās Ziemeļlatvijas brigāde 
pulkveža Jorģa Zemitāna vadībā. Nav 
plaši zināms, ka igauņu uzvarai Cēsīs 
sekoja tālākais karagājiens pret mūsu 
kopīgiem ienaidniekiem, un igauņi 
devās caur Alūksni, Gulbeni, Madonu 
līdz pat Jēkabpilij, kur pretī bija nā-
kuši lietuvieši. Poļu armija atbrīvoja 
Daugavpili. Angļu un franču karaku-
ģi apšaudīja vācu pozīcijas pie Dau-
gavas, atbalstot 1919. gada novembra 
Daugavas kreisā krasta atbrīvošanu. 
Viņiem arī bija kritušie Latvijas aiz-
stāvībai.

Sarežģītas cīņas, bet sekmīgas. Un 
sekmes var mērīt tikai ar to, vai citi at-
zīst mūsu uzvaru kā leģitīmu.

Latvijas neatkarību de facto jau 
rakstiski atzina Anglija 1918. gada 
11. novembrī un neatkarīgā Ukraina 
vēl agrāk, bet vēl neviens nebija Lat-
viju atzinis de jure, tas ir, ne tikai kā 
faktiski eksistējošu valsti, bet gan kā 
juridiski eksistējošu valsti.

Latvijas un Padomju Krievijas 
miera līgums 1920. gada 11. augustā 
bija pirmā Latvijas valsts de jure at-
zīšana. Tas tika panākts, pateicoties 
Latvijas brīvības cīnītājiem – karavī-
riem un diplomātiem, un mūsu sabied-
rotiem.

GN

Acis darba izbijās,
Rokas rada nebijās;
Rokas darba nebijās

Zinājās padarīt.

Laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde sveic

Betiju Plūmi
ar apbalvojumu!

Laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde

sveic
Melburnas Latviešu nama kooperatīva un

Melburnas Latviešu ev. lut draudzes priekšnieku

Kārli Kasparsonu
80 gadu jubilejā

Latvija nemainīgi atbalsta Gruziju
Atbalsta tās suverenitāti un teritoriālo vienotību
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3x3 pulcina latviešu ģimenes Viktorharborā
Jaunā vietā, jaunas vadītājas, jauns iesākums

3x3 saiets katru gadu 
pulcina latviešu ģime-
nes un ļaudis pavadīt 
vienu latvisku nedēļu, 
stiprināt saites ar latvie-
tību, izbaudīt kvalitatīvu 
programmu, mācīties 
un priecāties. Austrālijā 

36. kārtējais saiets notiks Adare īpašu-
mā Viktorharborā (Victor Harbor), ne-
tālu no Adelaides, sākot no 2018. g Vec-
gada vakara līdz 2019. g. 6. janvārim.

Šoreiz 3x3 vadīs divas Adelaidē 
pazīstamas un iemīļotas vadītājas – 
Daila Mohr un Vizma Boag. Ar lie-
lu entuziasmu viņas arī ieviesušas ko 
jaunu – 3x3 iesāksies tieši Vecgada va-
karā, lai tur varētu ierasties un Jauno 
gadu ieskaņot tie, it sevišķi ģimenes ar 
jauniem bērniem, kuri nepiedalītos tā 
vakara Kultūras dienu ballē.

Pilna programma iesāksies nāka-
majā dienā, 1. janvārī.

Vadītājas ir ilgi bijušas Adelaides 

sabiedrības aktīvā 
vidē. Daila Mohr 
ir piedalījusies vai 
nu visos iespēja-
mos Adelaides lat-
viešu pasākumos: 
kā pati raksta: „Es 
mācu 2. klasi un 
tautas dejas Ade-
laides Latviešu 
skolā, dziedu jauk-
tā korī „Dziesmu 
Laiva“ un spēlēju 
kokli „Ausmā“.

Es nodejoju 
10 gadus „Auseklītī“ un dejoju ar „Jūr-
malniekiem“ 2013. g. Dziesmu svētkos 
Latvijā. Mans brālis ar sievu un divām 
meitām dzīvo Latvijā, un esmu ceļojusi 
uz Latviju piecas reizes. Man interesē 
rokdarbi – tamborēšana, krustdūrieni 
utt.“ Dailai ar vīru Krisu (Chris) ir trīs 
meitas – Līga, Aiva un Vizma.

Otrā vadītāja Vizma Skābe Boag, 
līdzīgi ir daudzus gadus piedalījusies un 
veidojusi adelaidiešu latviešu pasākumus 
un par sevi raksta: „Dzīvoju Adelaides 
kalnos mazā miestiņā ar savu ģimeni – 
ar vīru Endrjū (Andrew) un trīs bēr-
niem – Dailu, Zintu un Džeims. Univer-
sitātē mācījos Kultūras tūrismu, un pēc 
tam par pamatskolas skolotāju. Pagāju-
šajā gadā studēju jauno bērnu pedago-
ģiju, kur es varēju pētīt savu interesi par 
bērnu dabas spēlēm (nature play). Kopš 
2005. g. esmu darbojusies ar Adelaides 
Latviešu bērnudārzu un tad Latviešu 
skolu. Vairākus gadus šuvusi Adelaides 
Latviešu skolas bērniem tautas tērpus. 
No tā laika, kad sāku šūt tautas tērpus, es 
sāku pētīt tērpu arheoloģiju un etnogrā-
fiju. Tagad es protu šūt kreklus, svārkus 
un ņieburus, kā arī aust jostas, pīt vaiņa-
gus un taisīt pastalas un zābakus.“

Vizma pati ir bijusi īsts 3x3 bērns; 

viņa stāsta: „No agras bērnības piedalī-
jos 3x3 nometnēs un atceros daudz jau-
kus brīžus. 3x3 2016. g. un 2017. g. va-
dīju šūšanas ievirzi. Esmu ļoti priecīga 
un satraukusies vadīt 3x3 2019. gadā.“

Redzams, ka abas vadītājas apdāvinā-
tas ar rokdarbu un etnogrāfijas zināšanām, 
un interese par dabu kuplinās program-
mu. Par pilnīgu programmu būs turpmā-
ka informācija. Būs arī bērnu programma 
pamatskolas vecuma bērniem, kā redzam 
ekspertu – bērnu pedagogu vadībā.

3x3 saiets notiks imponējošā no-
metnes/atpūtas vietā Adare Viktorhar-
borā, kura pilsveidā tornis ir redzams 
no tālienes. Adare piedāvā dažādas 
apmešanas iespējas ģimenēm, grupām 
un vieniniekiem, un ir netālu no labi 
apmeklētām Viktorharbora jūrmalām.

3x3 visā pasaulē atbalsta Latvijas 
Republikas Kultūras ministrija, kas 
piešķir zināmus līdzekļus viesu lekto-
riem un telpu īrei.

Aicinām visus, kuri domā baudīt 
Austrālijas Latviešu Kultūras dienas 
Adelaidē, vai arī neatkarīgi no tām, 
piedalīties 3x3 Viktorharborā .

Uldis Ozoliņš
3x3 Austrālijā padomes priekšsēdis

Laikrakstam „Latvietis“

Daila Mohr.
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Vizma Boag.
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„Adare“ muiža.
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Tuvojās Latvijas Sa-
eimas vēlēšanas. Daudz 
par tām rakstīts. Daudz 
lasīts. Došu īsu savil-
kumu, lai vienkāršotu 
izpratni par tām.

Ievēl visu Saeimu. 
Latvija sadalīta piecos vēlēšanu apgaba-
los. Katram apgabalam piešķirts deputātu 
skaits proporcionāli apgabala balstiesīgo 
pilsoņu skaitam. Visvairāk vēlētāju un līdz 
ar to deputātu skaits ir Rīgas apgabalam. 
Tam piedalīti visi ārzemēs dzīvojošie Lat-
vijas pavalstnieki. Bet Rīgā ir arī ļoti liela 
proporcija krieviski runājošo pavalstnie-
ku – vēlētāju. Tādēļ ārzemju latviešu bal-
sis tur sevišķi svarīgas. Ievēlēto deputātu 
skaits tiek proporcionāli sadalīts pa parti-

jām, kuru vēlētāji pārsnieguši 5% barjeru.
Lielākā partija visās pēdējās vēlēša-

nās ir bijusi Sakaņa, kam arī ļoti stipra 
bāze Rīgā. Pēc priekšvēlēšanu progno-
zēm tā atkal kļūs par lielāko. Neskatoties 
uz faktu, ka tā piesaistījusi krietnu skaitu 
latviešu kandidātu savām ievēlamo de-
putātu listēm un tās vadība ar skanīgiem 
un dažkārt pat it kā latviešu mērķiem 
draudzīgiem saukļiem un mērķiem, pa-
matos tā ir partija, kuras īstie pamatmēr-
ķi neatbilst mūsu latviski nacionālām in-
teresēm, un ir labs pamats domāt, ka tās 
galamērķis ir austrumu un ne rietumu 
orientētā politika un krievvalodīgo inte-
reses. Ja viņi iekļūst valdībā, tad pastāv 
ļoti liels risks zaudēt visu, ko savas at-
gūtās neatkarības gados esam ieguvuši.

Ja neejam balsot un sakām, gan jau 
lai citi, kaut kā nebūt viss jau būs labi, 
vai arī nobalsojam par kādu no partijām, 
kam nav vai mazas cerības pārsniegt 5% 
barjeru, tad patiesībā iespēlējam lielākās 
partijas rokās. Tā acīmredzot būs Saska-
ņa. Tādējādi palīdzam tai iegūt lielāku 
proporciju no derīgi nodotām balsīm. 
Nebalsotāji rīkojās pret mūsu nacionālām 
interesēm, tāpat kā neapdomīgi balsotāji, 
kuru balsis iet zudumā, ja nobalsojuši 
par parijām, kas nesasniedz 5% barjeru. 
Šāda rīcība ir gandrīz tikpat kaitīga mūsu 
interesēm, kā nobalsot tieši par Saskaņu.

Bet ko tad pozitīvu varam darīt mūsu 
tautas izdzīvošanas un eiropeiski rietum-

Domājiet par vēlēšanām!
Aleksandra Gāršas viedoklis
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Ceturtdien, 26. jūli-
jā, visi Latviešu Ciema 
iedzīvotāji bija aicināti 
sanākt kopā uz mazām 
svinībām aprūpes nama 
tējas istabā. Svinības tika 
rīkotas par godu mūsu 

draugam, palīgam, padomdevējam – 
Betijai Plūmei, kura ilgu gadu garumā 
ir ieguldījusi brīvprātīgu darbu Latviešu 
Ciema ikdienā un nu saņēmusi pateicī-
bas godalgu Victoria Day Awards 2018.

Torte, pīrāgi, cepumi, kafija un da-
žādi stiprāki dzērieni bija sagādāti, gal-
di saklāti baltiem galdautiem un rotāti 
ar dārzā saplūktām puķēm, atlika vien 
gaidīt uzaicinātos ciemiņus un galvenos 
viesus – Betiju ar meitu. Ap plkst. 14.30 
aicinātie sāka ierasties. Lai gan bijām 
klājuši garus galdus, izrādījās, ka tie nav 
pietiekami gari. Tā kā ciemiņi turpināja 
ierasties, likām galdus un krēslus klāt, 
tā piepildot visu tējas istabu! Neviens 
gan nebija sabozies par tādu juceklīgu 
sagaidīšanu – visi bija priecīgi un sapro-
toši, un tik kuplā skaitā sanākušie jutās 
vienoti, draudzīgi un pacilātā noskaņā.

Ingrīda Houka (Hawke) klāteso-

šiem pastāstīja, kas ir Victoria Day 
Awards 2018, nolasīja Betijas daudzos 
darbus Latviešu Ciema labā, tad pateicās 
visu vārdā, kā arī personīgi un pasniedza 
grozu ar puķēm. Arī Activities darbinieki 
pievienojās apsveikumam, sakot Betijai 
paldies par neatsveramo palīdzību ikdie-
nas darbā. Sanākušie nodziedāja Augstu 
laimi, prieku... un pacēla iepriekš piepil-
dītās glāzes. Betija bija sagatavojusi runu, 
kas viesus iedvesmoja un sasmīdināja.

Tā, kā 26. jūlijā vārda diena ir An-
nām, tad šajā svētku reizē arī tika sumi-
nātas Latviešu Ciemā dzīvojošās Annas. 
Gaviļniecēm tika pasniegtas apsveikuma 
kartītes, saldumi un ziedi. Šoreiz visi no-
dziedāja dziesmu Daudz baltu dieniņu... 
Nu svētku runas bija galā, un visi tika pie 
siltiem pīrāgiem un kūkas gabaliņa no 
lielās tortes. Pie gariem galdiem sēžot, 
no vienām rokām nākošajās ceļoja bildes 
no Victoria Day Awards 2018 apbalvoša-
nas ceremonijas, goda raksts un medal-
jons, tā ka visi varēja apskatīties un līdzi 
priecāties par skaisto brīdi un saņemta-
jām godalgām. Sanākušie jutās omulīgi, 
pilnajā telpā skanēja sarunas un smiekli, 
kas ik pa laikam tika nomainīti ar skanī-

gām dziesmām no dziesmu lapām.
Paldies visiem, kas bija kopā ar 

mums šajā jaukajā pēcpusdienā, lai 
suminātu mūsu Betiju!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Saņem pateicības godalgu
Mūsu Betija 

Atvērto durvju un informācijas diena 
Melburnas Latviešu Ciemā

sestdien, 25. augustā, no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00.

61 Fraser Crescent, Wantirna South

Renovēto un pārdodamo mājiņu apskate, informācijas iegūšana 
par Latviešu Ciema sabiedrisko dzīvi un piedāvātajām aktivitā-

tēm, un iespēja satikt ciema vadību. 

Uzkodas un atspirdzinājumi Latviešu Ciema sabiedriskajā namā.

Laipni gaidīsim!

Tuvāku informāciju sniedz Ingrīda Hawke
Tālr.: 03 9800 2977; epasts:

manager@lfs.org.au
www.latvianfs.org.au

Betija 29. jūnijā, saņemot pateicības 
godalgu no pašvaldību vadītāju ro-
kām Nika Veikelinga (Nick Wakeling – 
Ferntree Gully) un Kima Velsa (Kim 
Wells – Rowville).
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Bija puikiņš Jānītis
Jancis par Jancīti

Jānītis bija puika, kā 
visi citi puikas. Nebija 
nekas speciāls viņam 
dots, bet nekas arī ne-
trūka. Vārdu sakot, bija 
puika kā puikam jābūt. 
Kājas līdz zemei, gali at-

liekušies – viss kā nākas. Varbūt kājas 
varēja būt drusku garākas, bet šo trūku-
mu Jānītis pamanīja tikai daudz, daudz 
vēlāk – pēc dažām problēmām ar daiļo 
dzimumu. Bet tad Jānītis bija gandrīz 
jau Jānis, tādēļ nav vērts tērēt laiku, par 
to runājot. Tas ir cits stāstāmais.

Ja bija kas, par ko sākuma gados Jā-
nītis nebija sevišķi priecīgs, tad tas bija, 
ka viņam neļāva bļaut cik viņš grib. 
Tiklīdz viņš tā stingrāk iekunkstējās vai 
iebļāvās, tā kāds no ģimenes piederīga-
jiem bija klāt, izcēla no gultiņas un tad 
šušināja un kušināja bez jēgas. Neviens, 
liekas, nesaprata, ka bija pilnīgi nepiecie-
šams izvēdināt plaušas un ieskaņot rīklīti 
balss dažādiem augstumiem. Vai tad viņi 
gribēja, lai Jānītis izgāžas, kad būs jāsāk 
koros dziedāt. Jānītis, acīmredzot, bija 
ļoti muzikāli noskaņots un, pastāvēdams 
uz brīva cilvēka tiesībām, bļāva, ka jumts 
vai cēlās nost. Kaut arī Jānītis viņiem 
skaidri un gaiši pateica – gooo ššļū mmba 
goo – tas neko nelīdzēja; lielie tikai savil-
ka ģīmjus tādā savādā, muļķīgā smaidā 
un turpināja ucināšanu. Mammai tas bija 
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Balta mana vilnainīte,
Sarkaniem rakstiņiem;
Sarkans mans vainadziņš,
Sudrabiņa lapiņām.

Man ir liels prieks un 
gandarījums, ka Adelaidē 
ir čaklas rokdarbnieces. 

Kas to būtu domājis, ka mēs, sanākot 
kopā, tik daudz ko mākam, un ja nemā-
kam, meklējam, kas var iemācīt. Tā nu 
jau kopš šā gada 7. jūlija mēs katru sest-
dienu plkst. 13.30 sanākam kopā Ade-
laides Latviešu biedrības (ALB) zālē un 
cītīgi mācāmies. Iesākām ar kreklu šūša-
nu Vizmas Boag vadībā, un pagājušajā 
sestdienā Iveta Leitase mācīja un stās-
tīja, kā jostas aužamas; viņa arī lepojas 
ar īpašām dotībām baltajos darbos. Visu 
par jostām nevar izstāstīt vienā sestdie-
nā, tāpēc augusta beigās, 25. augustā, 
Rasma Celinska stāstīs un rādīs, kā aust 
celaines jeb celu jostas. Mūsu plānos ir 
vēl zeķu adīšana, mauču adīšana, sievu 
cepuru un aubīšu šūšana un izšūšana utt.

Nevienam netiek uzspiests, kas 
jādara; katra izdomā sev vai ģimenei 
vajadzīgo un var strādāt ar šo projek-
tu. Dalāmies arī ar tīmekļa adresēm 
un palīdzam veikt pasūtījumus no Lat-
vijas (brunču audums, linu diegi utt.) 
Mums ir grāmatas, kuras var šķirstīt 

un no kurām var iedvesmoties, ja nav 
īsta skaidrība, ko vēlas.

Gribam aicināt talkā visas rok-
darbnieces, kas reiz bijušas čaklas un 
var dalīties ar padomu, kā labāk darām 
šis vai tas darbiņš. Darīt gribētāji ir, un 
mums reizēm jāstāv rindā, lai dabūtu 
skolotāja uzmanību. Tāpēc, lūdzu, ne-
turiet sveci zem pūra, nāc palīdzi un 
dalies ar savām zināšanām! Aicinām 
arī visus, kam mājās ir kāds iesākts 
rokdarbs, bet nevedas uz priekšu; liec 
to somā, nāc uz ALB un pavadi sest-
dienas pēcpusdienu ar mums kopā un 
redzēsi – brīnumi notiks, būs progress.

Un, ja kādam mājās skapī glabājas 
kas tāds, ko mēs varam izmantot, bū-
sim priecīgas un pateicīgas to pieņemt 
(vilnas diegi, linu diegi, izšūšanas pie-
derumi... utt.).

Liels paldies Adelaides Latvie-
šu biedrībai par telpām un Adelaides 
Latviešu skolas meitenēm par idejām. 
Strādāsim ražīgi, lai 18. novembrī 
varam lepoties ar kādu jaunu akcentu 
savā tautas tērpā vai pat visu tērpu.

Ja ir kādi jautājumi, droši raksties 
uz e-pastu: m.rumpe@gmail.com

Mārīte Rumpe
Es vēl tikai mācos...

Sestdien, 21. jūli-
jā, Adelaides Latviešu 
biedrības (ALB) namā 
rosījās čaklā saimnie-
ce Dace Dārziņa. Daci 
adelaidieši vislabāk pa-
zīst kā pedagoģi. Šoreiz 

ALB pavārmākslas kursos mācījā-
mies, kā uzcept burvīgu torti (Daces 

Gateau) divās stundās. Daces vadībā 
tas izdevās lieliski. Apmeklētāji grozī-
ja galvas un brīnījās, ka tāds gardums 
un tik ātri ir pagatavojams! Galvenais 
jau maģiskās sastāvdaļas – sasmalci-
nāti valrieksti, portvīns, saldais krē-
jums un dažas karotes konjaka.

Sakām lielu paldies Dacei par in-
teresanto demonstrēšanu, kurā Dace 

arī ļoti izveicīgi lietoja savus Vācijā 
iegādātos lielos nažus un, protams, par 
garšīgo kūku. Kūka tika apēsta, un pat 
ne drupatiņa nepalika pāri. Arī klausī-
jāmies interesantu stāstījumu par nažu 
vēsturi, un kā tie nonākuši līdz Dacei.

Mārīte Rumpe,
ALB Laima koordinatore
Laikrakstam „Latvietis“

Adelaidē sanāk čaklās rokdarbnieces
Katram savu tautas tērpu

Kam garšo torte?
Adelaides Latviešu biedrība pavārmākas kursi

Dace Dārziņa.
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Dace Dārziņa vada pavārmākas kursus.
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Iveta Leitase māca, kā aužamas jostas.
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nieciskās ieslēdzes labā? Atbilde vien-
kārša: noteikti iet balsot, jo ikkatra balss 

svarīga, un uzmanīgi apskatīties priekšvē-
lēšanu prognozes, vai izredzētai latviski 
noskaņotai partijai, par kuru balsojam, ir 
nopietnas izredzes pārsniegt 5% barjeru. 
Neanalizēšu partijas ar nacionālu ieslēdzi, 

kam šādas izredzes, jo par to jau tā daudz 
rakstīts mūsu laikrakstos un ziņojumos.

Aleksandrs Gārša,
jurists un politologs

Laikrakstam „Latvietis“

Domājiet par vēlēšanām!
Turpinājums no 4. lpp.
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1949. gada 29. jūlijā 
tika dibināta Daugavas 
Vanagu Melburnas noda-
ļa. Melburnas Daugavas 
Vanagu mītnē sestdien, 
4. augustā, bija sanākuši 
vairāk nekā 80 tautieši, lai 

šo notikumu atcerētos. Sarīkojumā bija 
klāt arī viens no Daugavas Vanagu orga-
nizācijas dibinātājiem Gunārs Klauss.

Gadasvētkus, kā visus Daugavas Va-
nagu sarīkojumus Melburnā, iesāka ar 
karoga ienešanu un mūsu tautas himnas 
nodziedāšanu. DV Melburnas nodaļas 
sarīkojumu daļas vadītāja Ilze Ābele pa-
teicās visiem par ierašanos un lūdza mā-
cītājam Dainim Markovskim noturēt 
svētbrīdi. Savā svētbrīdī mācītājs Dainis 
apsveica Melburnas nodaļu un pateicās 
Dievam, ka Daugavas Vanagu Melbur-
nas nodaļa vēl joprojām tik aktīvi darbo-
jas, palīdzot ne tik vien mūsu bijušajiem 
karavīriem, bet arī tautiešiem kā Latvijā, 
tā šeit – Austrālijā. Svētbrīdi mācītājs no-
beidza, novēlot DV Melburnas nodaļai ar 
Dieva palīgu vēl ilgus gadus darboties.

Sekoja nodaļas valdes priekšsēža 
Jāņa Kārkliņa svētku runa. Savā runā 
priekšsēdis šogad atgriezās pie Daugavas 
Vanagu organizācijas dibināšanas Ze-
delgemas kara gūstekņu nometnē Beļģijā. 
Viņš klātesošiem pastāstīja, ka 1945. gada 
decembrī tika dibināta organizācija, kas 
vēlāk kļuva par lielāko latviešu organizā-
ciju ārpus Latvijas. Tālāk Jānis Kārkliņš 
stāstīja par Daugavas Vanagu pirmajiem 
gadiem Austrālijā. Viņš minēja, ka kaut 
pirmā DV nodaļa Austrālijā tika dibinā-
ta Tasmānijā, tai tikai kādu mēnesi vēlāk 
sekoja Melburnas nodaļa. Diemžēl Tas-
mānijas nodaļa izbeidza savu darbību jau 
1950. gadā, un tā valdes priekšsēdis ar 
godu varēja minēt, ka Melburnas nodaļa 
pašlaik ir vecākā Daugavas Vanagu noda-
ļa Austrālijā. Savu runu nobeidzot, Kārk-
liņš atgādināja, ka nākošā gadā Melburnas 
nodaļa atskatīsies uz 70 darbības gadiem, 
un lūdza visiem ierasties uz aktu, lai varē-
tu kopēji svinēt šo svarīgo notikumu.

Valdes priekšsēža runai sekoja muzi-
kāli priekšnesumi, kurus izpildīja Viktors 
Brenners, Rita Hach, Līvija Džadža 
(Judge) un Lilita Lauriņa. Kaut visi ti-
kai nesen bija atgriezušies no Dziesmu un 
Deju svētkiem Latvijā, viņi ar prieku uz-
ņēmās iepriecināt Daugavas Vanagu pub-
liku. Mākslinieki izjusti un ar skaistām 
balsīm un instrumentālu pavadījumu no-
dziedāja trīs dziesmas: tautas dziesmu ar 
Zigmāra Liepiņa mūziku Zibsnī zvaigznes 
aiz Daugavas; Karoga dziesmu ar Raiņa 
vārdiem un Jāņa Lūsēna mūziku un tautas 
dziesmu Skaista mana tēvu zeme. Karoga 
dziesma visiem ir labi pazīstama kā kora 
dziesma, bet šoreiz mēs to pirmo reizi 
dzirdējām aranžējumā mazākam ansamb-

lim. Šī dziesma it sevišķi skanēja pirmkla-
sīgi, un visai publikai ļoti gāja pie sirds.

Pirms Latvijas karoga iznešanas, visi 
nodziedāja Daugavas Vanagu dziesmu. 
Kaut oficiālā daļa bija beigusies, visi vēl 
ilgu laiku pavadīja kopā, gan baudot va-
nadžu gatavotas garšīgās pusdienas, gan 
pārrunājot nupat dzirdēto un domājot par 
Daugavas Vanagu turpmāko darbību.

Paldies sarīkojuma rīkotājiem, 
māksliniekiem un vanadzēm par gar-
šīgām pusdienām un uz redzēšanos nā-
košajā Daugavas Vanagu sarīkojumā.

Jānis Kārkliņš
DV Melburnas nodaļas 

valdes priekšsēdis
Laikrakstam „Latvietis“

Daugavas Vanagi Melburnā atzīmē 69 gadus
Gadasvētkos runa un muzikāli priekšnesumi

Svētdien, 26. augustā, plkst.12.00.
Melburnas Sv. Krusta baznīcā, 40 Warrigal Road, Surrey Hills, VIC 3127

notiks

MLELD Pilnsapulce 2018
Lūgums samaksāt nodevas pirms pilnsapulces.

Pilnsapulcē nevarēs samaksāt nodevas, un tikai finansiāliem locekļiem būs balsstiesības.

No kreisās: Līvija Džadža (Judge), Rita Hach, Viktors Brenners, Lilita Lauriņa.
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Gadasvētku dalībnieki.
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1949. gada 29. jūlijā 
Melburnā sanāca kopā 
pieci iniciatori, lai dibinā-
tu Daugavas Vanagu Mel-
burnas nodaļu. Šie pieci 
bija A. Lejiņš, Z. Liepiņš, 
V. Kalimants, J. Konde-

rovskis un V. Rūniks. Pirmais nodaļas 
valdes priekšsēdis bija A. Lejiņš. Mel-
burnas nodaļa tomēr nebija pirmā, kas 
tika dibināta Austrālijā. Pirmo nodaļu 
Austrālijā dibināja Amber Creek mežu 
cirtēju nometnē Tasmānijā. Tasmānijas 
nodaļa tika dibināta 1949. gada 22. jū-
nijā; tikai mazliet vairāk nekā mēnesi 
agrāk par Melburnas nodaļu. Tasmānijas 
nodaļa pastāvēja tikai nepilnu gadu un 
izbeidza darbību 1950. gadā. Tātad Mel-
burnas nodaļa ir vecākā pastāvošā Dau-
gavas Vanagu nodaļa Austrālijā.

Šodien vēlos atgriezties pie Dau-
gavas Vanagu organizācijas dibināša-
nas un agrajiem darbības gadiem gan 
šeit Austrālijā, gan arī Zedelgemas 
kara gūstekņu nometnē Beļģijā.

1945. gada decembrī Zedelgemas 
kara gūstekņu nometnē sanāca kopā 
iniciatoru grupa ar domu dibināt organi-
zāciju, kuras galvenie mērķi būtu vienot 
atvaļināto latviešu karavīru saimi, aprū-
pēt bijušos leģionārus un viņu ģimenes 
kā materiāli, tā garīgi un ņemt dalību 
mūsu tautas turpmākā likteņa veidoša-
nā. Iniciatoru grupa apjēdza, ka lielāko 
daļu darbu varēs veikt tikai tad, kad būs 
atlaisti no gūsta. Pēc ilgām pārrunām, 
priekšdarbiem un vairākiem uzsauku-
miem un paskaidrojumiem nometnes 
avīzē Laika Griežos 28. decembrī tika 
sasaukta baraku pārstāvju sapulce. No 
barakām tika ievēlēti 312 delegāti, kaut 
tad, kad nonāca pie tiešās balsošanas par 
organizācijas dibināšanu, klāt bija tikai 
277. Izlasot delegātu reģistrēšanās sa-
rakstu, ir lasāmi daži vārdi, kuri mums 
ir pazīstami šeit Melburnā, kā piemē-
ram, Zigfrīds Leitis un Elmārs Ko-
ciņš. Mēs varam būt lepni, ka mūsu vidū 
šodien ir viena persona, kas arī bez jau 
minētajiem melburniešiem bija delegāts 
mūsu organizācijas dibināšanā, un tas ir 
Gunārs Klauss. Paldies, Gunār, ka tu ar 
savu klātbūtni šeit šodien vēl atbalsti to 
organizāciju, ko palīdzēji dibināt.

1945. gada 28. decembrī klātesošie 
nolēma dibināt organizācijas komisiju, 
kas rūpētos par turpmākiem darbiem 
organizācijas dibināšanai, kā piemēram, 
statūtu sastādīšanu. Organizācijas komi-
sijā vienbalsīgi tika ievēlēts pulkvedis 
Vilis Janums, kā arī kapteinis V. Aker-
manis, kaprālis E. Lauva, kapteinis 
Z. Butkus, majors V. Hāzners, leitnants 
E. Vērzemnieks leitnants G. Odiņš, ma-
jors J. Kīlītis un kaprālis D. Maļinovskis.

Nākošajās dienās organizācijas 
komisija strādāja bez apstājas. Majors 
Kīlītis pirmajā sēdē, 1945. gada 29. de-
cembrī, ierosināja organizācijai dot vār-

du Daugavas Vanagi, ko komisija arī 
pieņēma. Tālāk statūtu komisija sāka 
strādāt pie statūtu sagatavošanas, un jau 
1946. gada 1. janvārī, pēc četrām sēdēm, 
bija gatavi pirmie statūti kurus vēl pār-
strādāja nākošās trīs sēdēs. 3. janvārī 
tika sasaukta nākošā delegātu sapulce, 
kur tika pasniegts statūtu projekts. Sta-
tūtus tomēr šajā sapulcē nepieņēma, jo 
par vairākiem punktiem, ieskaitot, ko 
varētu uzņemt jaunajā organizācijā par 
biedriem, bija domstarpības. Sapulce 
nolēma likt delegātiem atgriezties uz sa-
vām barakām, lai pārrunātu statūtus ar 
pārējiem baraku iedzīvotājiem. Notika 
vēl divas delegātu sapulces pirms tika 
ievēlēta pirmā Daugavas Vanagu valde. 
4. janvārī tika pieņemti organizācijas 
statūti, un 6. janvārī aizklātā balsošanā 
ievēlēta pirmā Daugavas Vanagu valde. 
Par pirmo pagaidu valdes priekšnieku 
tika ievēlēts pulkvedis V. Janums un par 
viņa vietnieku kaprālis E. Lauva. Pārē-
jie valdes locekļi bija leitnants G. Odiņš, 
virsnieka vietnieks J. Utināns, leitnants 
E. Vērzemnieks, kapteinis Z. Butkus un 
dižkareivis V. Erizāns. Interesantā kārtā, 
pirmajā Daugavas Vanagu valdē nebija 
neviens no iniciatoru grupas locekļiem. 
Sapulci nobeidza, nodziedot Daugavas 
Vanagu dziesmu, un tā bija nodibināta 
organizācija, kas vēlāk kļuva par lielāko 
latviešu organizāciju ārpus Latvijas.

Drīz pēc tam arī kara gūstekņi tika 
atvaļināti no gūsta un nosūtīti tālāk uz 
Eiropu, galvenokārt, uz Vāciju, kur 
Daugavas Vanagu darbs turpinājās. 
Vācijā arī tika dibināta pirmā Dauga-
vas Vanagu Centrālā valde. 1948. gadā 
sākās izceļošanas no Vācijas uz visām 
pasaules malām. Ar to arī Daugavas Va-
nagu darba spēks Vācijā stipri samazinā-
jās. Toties organizācijas darbs un biedru 
skaits nesamazinājās, un 1950. gadā 
Daugavas Vanagiem pasaules apmērā 
bija 8 923 biedri un 232 biedri veicinā-
tāji. Jau 1950. gada 1. augustā pasaulē 
bija 189 Daugavas Vanagu nodaļas. 12 
zemēs. Visvairāk nodaļas tajā laikā bija 
Anglijā, bet pat Austrālijā jau tad bija 3 
nodaļas, ieskaitot mūsu Melburnas no-
daļu. Daugavas Vanagu Centrālā valde 
tomēr šajā laikā vēl bija Rietumvācijā.

Kā jau agrāk minēju, pirmā Dau-
gavas Vanagu nodaļa Austrālijā bija 
Tasmānijas nodaļa Amber Creek. Šīs 
nodaļas iniciators, dibinātājs un pir-
mais priekšsēdis bija Pauls Sprincis. 
Daugavas Vanagu statūtus un darbī-
bas noteikumus viņam nosūtīja tā lai-
ka DV amerikāņu joslas priekšnieks 
Vācijā E. Stīpnieks. DV Centrālā val-
de arī apstiprināja P. Sprinci par pirmo 
DV pārstāvi Austrālijā un Tasmānijas 
nodaļas valdi kā pirmo Daugavas Va-
nagu Austrālijā valdi.

1949. gada augustā tika arī dibi-
nātas DV nodaļas Pertā un Mūrbenkā, 
netālu no Sidnejas, kaut tā izbeidza 

darbu 1950. gada vasarā. 1950. gadā 
nodibināja nodaļu Northamā, netālu 
no Pertas. Northamas nodaļa pastāvēja 
līdz 1959. gada rudenim.

Tasmānijas nodaļa, Amber Cre-
ek, bija spiesta izbeigt darbību jau 
1950. gadā, jo izbeidzoties līguma dar-
bam mežos, lielākā daļa nodaļas biedri 
pārcēlās uz citām pilsētām Austrālijā. 
Kad Pauls Sprincis dabūja zināt, ka 
Daugavas Vanagu nodaļas nodibinātas 
Melburnā un Mūrbenkā, viņš aizrakstīja 
E. Stīpniekam, lūdzot, lai DV Austrālijā 
vadību piešķir vienai no šīm nodaļām, 
jo Tasmānijā vairs neesot pietiekami 
aktīvi Daugavas Vanagi. E. Stīpnieks 
piekrita P. Sprincim, un Daugavas Va-
nagu Austrālijā vadību pārņēma Mel-
burnas nodaļa. Pauls Sprincis pārcēlās 
uz dzīvi Brisbanē, kur arī 1952. gadā 
tika nodibināta Brisbanes nodaļa.

Tieši šajā laikā ļoti rosīgi arī darbojās 
abas Rietumaustrālijas nodaļas – Per-
tā un Northamā, bet lielo attālumu dēļ 
nebija viegli DV Austrālijā valdei, kura 
atradās Melburnā, sadarboties ar abām 
Rietumaustrālijas nodaļām. 1951. gadā 
DV Austrālijā valdi pārdēvēja par Dau-
gavas Vanagu Austrālijas centrālo valdi, 
un A. Lauva tika apstiprināts kā valdes 
priekšsēdis un ievēlēts kā Austrālijas 
pārstāvis Daugavas Vanagu Centrālā 
Valdē. Daugavas Vanagu Austrālijā 
darbs tika sadalīts divās daļās: Austru-
maustrālijas valde, kuras sēdeklis bija 
Melburnā ar A. Lauvu kā priekšsēdi, 
un Rietumaustrālijas valde ar sēdek-
li Pertā un E. Stīpnieku kā priekšsēdi. 
Rietumaustrālijas valde rūpējās par DV 
darbību Rietumaustrālijā, Dienvidaus-
trālijā un Ziemeļu Teritorijā, un Aus-
trumaustrālijas valde rūpējās par orga-
nizācijas darbību Tasmānijā, Viktorijā, 
Jaundienvidvelsā un Kvīnslandē. Vēlāk 
tomēr atrada, ka administratīvi vieglāk 
ir darboties, ja visa vadība ir vienā vietā 
un Rietumaustrālijas un Austrumaus-
trālijas valdes izbeidza darbību, visus 
pienākumus nododot Daugavas Vanagi 
Austrālijā valdei. Savā 1953. gada de-
cembra delegātu sanāksmē atzina kopī-
gās vadības nepieciešamību un nolēma 

Dibina Daugavas vanagus
DV Melburnas nodaļas valdes priekšsēža Jāņa Kārkliņa uzruna

 
Turpinājums 12. lpp.

DV Melburnas nodaļas valdes priekš-
sēdis Jānis Kārkliņš.
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Vēlos ar jums dalī-
ties ar manu referātu, 
ko es lasīju 2016. gada 
27. oktobrī Dienvid-
austrālijas medicīnas 
vēsturiskā mantojuma 
biedrībai (SA Medical 
Heritage Society).

Mana referāta nosaukums bija In-
truders or Colleagues? Latvian Medi-
cos in SA; tulkojums varētu būt Cilvē-
ki, kas kaut kur iespiežas, vai tiešām 
ir kolēģi?

Man jums nebūs jāskaidro, kur ir 
Latvija, kas notika 1940. gada jūnijā 
un par teroru un deportācijām, kas visi 
bija svarīgi iemesli bēgt no otrreizējās 
krievu okupācijas. Ap 80% no Latvijas 
ārstiem un zobārstiem devās trimdā.

Austrālijas imigrācijas politika 
kopš 1949. gada un arī vēlāk bija fo-
kusēta uz darba spēka ievešanu. Vi-
siem darba spējīgajiem cilvēkiem bija 
jāparaksta obligāts darba līgums. Šeit 
netika ņemta vērā izglītība vai iepriek-
šējā profesija un bija jāstrādā jebkurš 
darbs, ko šāds cilvēks spētu. To arī 
iebraucēji ar sakostiem zobiem veica.

Es pastāstīšu par piemēriem no 
mūsu mediķu gaitām pirmajos ie-
braukšanas gados. Stāstīšu par ārstu 
un zobārstu pieredzēm pirmajos ie-
braukšanas gados. Esmu apzinājis 
latviešu izcelsmes medicīnas un zo-
bārstniecības graduantus Adelaides 
un Flindersa universitātēs, kas parāda 
kādas nosvērtnes ar pirmajiem iebrau-
cēju bērniem un pēc tam vēlākos ga-
dos. Pēdējā stāstījuma daļā stāstīšu par 
kolēģiem, kas izcēlušies vai nu klīnis-
kā zinātniskā laukā, vai akadēmiskā 
laukā, vai arī ar valdības atzinību par 
viņu nopelniem, vai arī bijuši aktīvi 
sabiedriskā dzīvē mūsu sabiedrībā.

Šāds saraksts būs subjektīvs un to 
droši vien varētu papildināt.

Pirms runāju par iebraucējiem es 
vēlos pieminēt ebreju izcelsmes ģi-
menes ārstu Dr. Lū Levī (Lou Levy) 
OAM. Viņš dzima Latvijā un skolojās 
Latvijā, bet medicīnu studēja Skotijā. 
Pēc 2. Pasaules kara viņa gaita nonā-
ca Adelaidē. Viņš bija latviešu iebrau-
cējiem pazīstams, jo runāja latviski, 
un viņa domāšana likās eiropeiskāka 
nekā tā laika austrāliešu ģimenes ār-
stiem. Dr. Levī saprata iebraucējus.
Latviešu ārsti, kas iebrauca 
Dienvidaustrālijā 

Vārdi alfabētiskā secībā: Dr. Ve-
ronika Bergfelde, Dr. Jēkabs Knos-
tenbergs, Dr. Malda Puķīte, Dr. Ar-
turs Skrastiņš, Dr. Jānis Zēbergs.

No šiem 5 ārstiem tikai viens atgu-

va prakses tiesības, proti  – Dr. Skras-
tiņš. Par viņu es stāstīšu vēlāk. Citi 
ārsti nestrādāja medicīnas laukā, vai 
arī strādāja darbos, kas bija zem viņu 
profesionālām kvalifikācijām.
Latviešu zobārsti, kas 
iebrauca Dienvidaustrālijā

Nebija neparasti Latvijā, ka zo-
bārstes bija sievietes, bet šeit, Austrā-
lijā, tas likās liels izņēmums: Marija 
Dančauskis, Emma Dārziņa, Regī-
na Freidenfelds, Skaidrīte Liepiņa, 
Elza Ozoliņa, Zigrīda Polfanders.

Es ilustrēšu šīs grupas gaitas ar 
diviem piemēriem: vienu – pozitīvu, 
bet otru – ar ne tik labu iznākumu. Es 
stāstīšu par Emmas Dārziņas pieredzi 
ar vietējo zobārstniecības administrā-
ciju. Emma Dārziņa graduēja Latvijas 
Universitāti 1928. gadā ar grādu Ārste 
zobu slimībās. Viņa strādāja visu laiku 
DP nometnēs.

Anglijā 1949. gadā bija liels skolu 
zobārstu trūkums; zobārstu komisija 
no Anglijas pārbaudīja DP zobārstu 
kvalifikācijas un spējas. Pārbaude bija 
pozitīva, un Emmai Dārziņai piešķīra 
Anglijas Dental Board reģistrāciju, 
kas viņai deva prakses tiesības Angli-
jā. Reģistrācijas dokumenti bija Latvi-
jas Universitātes diploma tulkojums. 
Ārste zobu slimībās atbilst Doctor of 
Dental Diseases. Austrālijas imigrā-
cijas personas Vācijā domāja, ka ja ir 
Anglijas reģistrācija, to arī atzīs Aus-
trālijā.

Tā tas nenotika! Kad tā laika Ade-
laides Dental School vadītājs redzējis 
diploma tulkojumus, proti, Doctor of 
Dental Diseases, esot uzsvēris, ka vie-
tējie zobārsti graduējas tikai ar baka-
laura grādu (Bachelor of Dental Sur-
gery), un viņš nekādu tālāku atbalstu 
neesot sniedzis. Emma Dārziņa bija 
jau 51 gadu veca, un viņai nebija laba 
angļu valoda. Viņa savā profesijā ne-
kad vairāk nestrādāja.

Bija tomēr izcilas personības, pie-
mēram, Regīna Freidenfelde. Viņa 
bija gados jaunāka un arī bija noliku-
si Anglijas Dental Board prasības, lai 
varētu strādāt Anglijā. Arī viņas reģis-
trācija netika atzīta. Freidenfelda kun-
dze Latvijas Universitātē ieguva ma-
ģistra grādu filoloģijā un filozofijā jau 
1931. gadā un beidza LU zobārstniecī-
bas fakultāti 1943. gadā. Viņa atsāka 
studijas Adelaides uni zobuārstniecī-
bas fakultātē, ko nobeidza 1956. gadā. 
Viņa bija populāra savā kursā, un stu-
denti viņu iesauca par Queenie. Viņas 
pēdējā studiju gadā viņas meita Maija 
sāka studēt pirmo gadu zobārstniecībā.

Freidenfelda kundze strādāja pri-

vātpraksē un aktīvi darbojās latviešu 
sabiedrībā. Viņas dziļākā interese bija 
reliģija un viņa turpināja darbu latvie-
šu ev. lut draudzē.

Zobārstniecība bija populāra pro-
fesija latviešu iebraucējiem. Kopš 
1952. gada 19 latviešu izcelsmes zo-
bārsti ir graduējušies Adelaides Uni-
versitātē:

Elfrīde Saulīte (1952), Dagmāra 
Krūmiņa (1955), Regīna Freiden-
felde (1956), Andrejs Grava (1956), 
Inga Keda (1961), Maija Freiden-
felde (1961), Maija Stīpniece (1961), 
Irēne Minkiewicz (1962), Inese 
Liepiņa (1965), Ivars Ozols (19650, 
Pēteris Strazds (1969), Valdis To-
manis (1970), Inta Cabule (1973), 
Nils Broders (1978), Imants Zei-
barts (1978), Lars Broders (1978), 
Sandra Ose (1978), Arnis Lī-
dums (1985), Juris Kaimiņš un Mark 
Rozenbilds.

Pastāstīšu par Dr. Artūru 
Skrastiņu, kura dzīves stāsts ilus-
trē apņēmību un spējas iedzīvoties 
jauna zemē. Dr. Skrastiņs dzimis Lat-
vijā, 1906. gada 5. jūlijā. Viņš graduē-
ja Latvijas Universitāti 1931. gadā. 
Tad strādāja par rajona ārstu un pēc 
tam nometnēs Vācijā. Viņš iebrauca 
Austrālijā 1949. gada decembrī ar ģi-
meni – sievu un četrām meitām. Pēc 
kāda laika viņš atrada darbu RAH kā 
Radiographer, tas ir, tehniķis, kas vei-
ca rentgena uzņēmumus. Jau tur viņš 
bija sekmīgs, un tur tika ievērotas viņa 
diagnostisķa spējas. Viņam bija labas 
valodas zināšanas; bez latviešu va-
lodas viņš pārvaldīja krievu, franču, 
vācu un latīņu valodas un mācījās an-
gļu valodu no vārdnīcas.

1955. gadā Tasmānijā bija ārstu 
trūkums lauku rajonos. Tasmānijas 
valdība aicināja iebraucējus ārstus 
pieteikties eventuālam lauku darbam. 

Latviešu mediķi Dienvidaustrālijā
Akadēmiskā runa LU98 svinībās Adelaidē

Ar svētku uzrunu, akadēmisko runu svētdien, 2017. gada 24. septembrī Adelaidē nosvinēja Latvijas Universitātes 98 
gadu dibināšanas dienu. Dr. Andris Dārziņš lettg! OAM, MBBS, FRACGP sniedza interesantu un patiešām izglītojošu 
runu – Latviešu mediķi Dienvidaustrālijā no pirmajiem pēckara imigrēšanas gadiem līdz gandrīz šai dienai.
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Andris Dārziņš.
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Dr. Skratsiņš pieņēma šo piedāvāju-
mu un tika pieņemts šajā lauku prog-
rammā. Viņam bija jāpavada interna 
gads Launcestonas un Royal Hobar-
tas slimnīcās. Pēc tam bija jāiztur 
rakstveida un mutisks pārbaudījums, 
kurus administrēja no Melburnas. No 
5 kandidātiem šai eksāmenā tikai divi 
bija sekmīgi; Artūrs bija viens no tiem.

Dr. Skrastiņš tika nozīmēts par 
rajona ārstu un vēlāk tika pārcelts uz 
Sorrell pilsētiņu. Tur viņš strādāja 
privātpraksē par ģimenes ārstu un no-
dzīvoja tur līdz savai nāvei 1970. gada 
22. aprīlī. Dr. Skrastiņš bija viens no 
pirmajiem latviešu ārstiem, kas atguva 
prakses tiesības Austrālijā.
Latviešu izcelsmes medicīnas 
graduanti MB BS Adelaides 
Universitātē

38 personas: Arnis Gud-
kovs (1955), Zigurts Seglenieks (1955), 
Indulis Ritenis (1956), Leonīds Ste-
panovs (1958), Jeff Girts Rozen-
bilds (1960), Andris Dārziņš (1961), 
Michael Māris Rozenbilds (1961), 
Rūdolfs Začests (1963), Andris Jaun-
zems (1965), Ieva Mētra (1966), Kira 
Iljins (1967), Rane Vītols (1967) Sil-
vija Začesta (1967) Ilze Augstkal-
na (1967), Pēteris Blumbergs (1968), 
Astrīda Lettberga (1968), Gilars Bli-
cavs (1969), Alnis Vedigs (1969), Ilze 
Davidova (1971), Igors Nikitins (1971), 
Toms Kļavenieks (1972), Jānis Malov-
ka (1972), Rihards Rozentāls (1974), 
Andris Kalniņš (1976), Iris Min-
kiewicz (1976), Jānis Svilāns (1977), 
Vicki Andersons (1978), Inta To-
mane (1980), Anita Spole (1981), Il-
mārs Līdums (1988), Michelle Rein-
tāls (1992), Roberts Lecons (1994), 
Rūdolfs Začests (1995), Markus Ni-
kitins (1996), Daina Rudaka (2013), 
Laura Rudaka (2014). Source – U of A 
Commemoration Booklets.

Latvieši – medicīnas 
fakultātes graduanti Flinders 
Universitātē (Flinders University 
of South Australia)

Šeit laikā no 1979. g līdz 2013. ga-
dam 5 personas graduējās ar BM BS 
grādiem: Arnolds Seglenieks (1979), 
Pēteris Dārziņš (1983), Tania Petro-
va (1996), Rebecca Dabars (1997), In-
grīda Salna (2013).

Avots: Ilze Thomas – Flinders Uni 
Medical Centre bibliotekāre.
Aktīvi ārstniecības, 
akadēmiskā laukā un 
sabiedriskā dzīvē

Latviešu graduanti, kas ir atstājuši 
iespaidu vai nu ārstniecības laukā, vai 
akadēmiskā dzīvē, vai arī sabiedriskā 
dzīvē. Šeit došu sarakstu alfabētiskā 
kārtībā.

Saraksts ir subjektīvs un varbūt ne-

pilnīgs: Dr. Viki Andersons, Prof. Pē-
teris Blumbergs, Dr. Andris Dār-
ziņš, Prof. Peteris Dārziņš, Dr. Toms 
Kļavenieks, Dr. Dagmara Krūmiņa, 
Dr. Arnis Līdums, Dr. Ilmārs Lī-
dums, Dr. Igors Nikitins, Prof. Kon-
rāds Pešūdovs, Prof. Jānis Priedkalns, 
Dr. Jeff Rozenbilds, Dr. Richards Ro-
zentāls, Dr. Inta Rudaka, Dr. Maija 
Sila, Dr. Pēteris Strazds, Dr. Valdis 
Tomanis, Prof. Alnis Vedigs, Dr. Ilga 
Vēvere, Dr. Rudolfs Začests.

Dr. Viki Andersons, AM – Acu 
ārste privātpraksē. Iesaistīta Austrāli-
jas armijas rezervē pulkveža pakāpē. 
Apbalvota ar Order of Australia un 
Reserve Force Decoration (RFD) Ko-
mandējusi armijas vienības Austrum-
timorā un ir konsultante acu slimībās 
Austrālijas armijai. Specializējas lā-
zerķirurģijas procedūrās.

Prof. Peter Blumbergs, AO vada 
Hanson Institūta neiropatoloģijas cen-
tru. Ir klīniskais profesors patoloģijā 
Adelaides Universitātē. Viņš ir viens 
no vadošiem neiropatologiem Austrā-
lijā. 2014. gadā viņu iecēla virsnieka 
pakāpē Order of Australia par izci-
liem nopelniem medicīnas laukā un 
par akadēmiskiem pētījumiem, galve-
nokārt smadzeņu traumu jomā.

Prof. Pēteris Dārziņš – geriat-
riskās medicīnas profesors Monaša 
(Monash) Universitātē. Atbildīgs par 
klīnisko aprūpi Melburna austrumu 
sekcijā un ārstniecību.

Dr. Andris Dārziņš – Kvalificēts 
ģimenes ārsts. Aktīvs Austrālijas Ģi-
menes Ārstu organizācijā (RACGP), 
bijis pirmais priekšsēdis Latviešu Ār-
stu Biedrībai Austrālijā. Austrālijas 
valdība apbalvoja A. Dārziņu par viņa 
darbu medicīnas laukā kā ģimenes 
ārstam un par viņa piedalīšanos veco 
ļaužu aprūpes standartu attīstībā.

Dr. Dagmara Krūmiņa – vie-
na no pirmajām latviešu studentēm, 
kas studēja zobārstniecību Adelaides 
Universitātē. Strādāja privātpraksē un 
aktīvi darbojās latviešu un austrāliešu 
sabiedrībā – Adelaides Latviešu stu-
dentu kopā, Adelaides Latviešu bied-
rībā un korporācijā, kā arī atbalstīja 
savu vīru – Bruno Krūmiņu, AM viņa 
darbā kā Dienvidaustrālijas guberna-
tora vietnieku no 2000.g līdz 2007. ga-
dam. Viņa mira 2010. gada janvārī

Dr. Arnis Līdums. Zobārsts – 
speciālists prostodontists. Darbojas 
vadošās pozīcijās Austrlaian Dental 
Association un internacionālās orga-
nizācijās, kas saistītas ar viņa speciali-
tāti. Strādā privātpraksē ar uzsvaru uz 
prostodontikā, estētisko zobārstniecī-
bu un iestādījumiem (implants).

Dr. Ilmārs Līdums – speciālists 
gastroentreloģijā. Strādā privātprak-
sē un ir konsultants Queen Elisabetes 
slimnīcā. Klīniskais lektors Adelaides 
Universitātē. Viņš turpina pētniecību 
ar videokapsulas endoskopiju, kā arī 
citos laukos. Bija aktīvs Latviešu Ār-
stu Biedrībā.

Dr. Igor Nikitins – speciālists 

iekšējās slimībās un plaušu un elpo-
šanas kaitēm. Darbojies Latviešu Ār-
stu biedrībā Austrālijā un Austrāliešu 
ārstu savienībās. Bija ilggadīgs Ash-
fordas slimnīcas medicīnas pārvaldes 
komitejās. Beidzis praksi; vēl palīdz ar 
plaušu slimību kontroli iedzimtajiem 
vairākās lauku pilsētās.

Dr. Ivars Ozols – zobārsts, gra-
duējās BDS 1964. gadā. Strādāja Den-
tal slimnīcā Adelaidē un savā privāt-
praksē. Viņš bija aktīvs, darbojoties 
par cilvēktiesībām un pret komunis-
mu. Patreiz viņa darba lauks ir sais-
tīts ar latviešu ev. lut. baznīcu. Viņš ir 
draudzes priekšnieks un diakons kopš 
2010. gada.

Prof. Konrads Pešudovs – Studē-
jis optometriju Melburnas Universitātē 
un kvalificējās Ph.D 2000. gadā. Viņu 
iecēla par pirmo profesoru optometri-
jas un redzes zinātnes fakultātē Flin-
dersa Universitātē 2009. gadā. Viņam 
ir daudz pētījumu sakarā ar optometri-
jas jautājumiem, kas iespaido redzi un 
dzīves kvalitāti.

Prof. Jānis Priedkalns – Sāka stu-
dijas veterinārā medicīna, sekojot sava 
tēva pēdās. Viņš graduējās Sidnejas 
Universitātē 1959. gadā un turpināja 
studijas Minesotas un Cambridge Uni-
versitātēs un citās iestādēs. Viņam ir 
goda doktorāti no divām Latvijas Uni-
versitātēm. Viņa akadēmiskā karjera 
bija galvenokārt Adelaides Universitā-
tē. Viņš bija Elder Profesors anatomijā 
un histoloģijā no 1972.g.–1998. g. Pēc 
tam viņš bija aktīvs Latvijā zinātnis-
kā laukā ir nacionālā politiskā laukā. 
Man nav iespējams dot pilnu ieskatu 
prof. Priedkalna darbos un sekmēs. 
Viņš ir spilgta un efektīga personība.

Dr. Jeff Ģirts Rozenbilds – Gra-
duējās Adelaides Universitātē 1960. g. 
Un specializējās ortolingolarhyngolo-
gijā. Viņš bija speciālists ķirurgs RAH 
un vadīja ENT nodaļu 10 gadus. Viņa 
galvenā interese bija galvas un kakla 
vēža slimību ķirurģija. Bez medicīnas 
viņa intereses bija glezniecība, kur 
viņš sasniedza augstu līmeni, un vi-
ņam bijušas vairākas personālizstādes. 
Viņš bija patīkama persona, un viņš 
veda pilnu dzīvi ar savu ģimeni. Mira 
1999. g. 10. janvārī 68 gadu vecumā.

Dr. Michael Māris Rozenbilds – 
Graduējās 1961. g. Adelaides Univer-
sitātē. Specializējās ortopēdiskā ķi-
rurģijā un vēlāk darbojās anatomiskā 
pataloģijā. Strādājis Flinders Medical 
Centre un Flinders Medical School kā 
vecākais lektors šajā specialitātē.

Dr. Richards Rozentāls – Gra-
duējies 1974. g. Adelaides Universitā-
tē. Pēc papildināšanās vairākās slim-
nīcās, viņš strādā solo ģimenes praksē. 
Viņš ārstē daudzus latviešu izcelsmes 
pacientus un ir aktīvs Daugavas Vana-
gu organizācijā.

Dr. Inta Rudaks – Graduējās 
1980. g. Adelaides Universitātē. Vi-
ņai ir pilna un efektīga karjera ģime-
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nes praksē, gan arī klīniskā darbā; ir 
darbojoties pie studentu un jaunāku 
ārstu tālākas izglītības. Viņa ir Aus-
trālijas ģimenes ārstu koledžas locekle 
(Fellow of RACGP). Viņa darbojas pie 
Adelaides un Flindersa Universitātes 
un Ģimenes ārstu koledžā medicīniskā 
pasniedzēja. Viņai ir divas meitas, kas 
seko viņas pēdās un nesen graduējās 
medicīnā Adelaides Universitātē.

Dr. Maija Sils (dzim Freiden-
felde) – Kvalificējās BDS Adelaides 
Universitātē 1961. g. Viņa strādā-
ja zobārstniecības privātpraksē no 
1962. – 1996. g., lielākotiesu daļas 
laiku ģimenes pienākumu dēļ. Pre-
cējusies ar Adamu Silu, un viņiem ir 
četri bērni – visi ar universitātes iz-
glītību. Maija darbojas latviešu ev.̀ lut. 
draudzē dažādos amatos un latviešu 
sabiedrībā. Viņa priecājās par saviem 
mazbērniem.

Dr. Pēteris Strazds – Graduējās 
BDS Adelaides Universitātē 1968. g. 
Viņš strādāja vietējās praksēs un pava-
dīja 3 gadus Anglijā. Viņš vadīja savu 
privātpraksi no 1976. – 2016. gadam. 
Viņš darbojies latviešu sabiedrībā un 
bijis LAAJ priekšsēdis 3 gadus. Viņš ir 
Akadēmiskās vienības Atāls loceklis.

Dr. Valdis Tomanis – Graduējās 
BDS Adelaides Universitāti 1969. gadā 
un strādāja savā praksē Glandores 
priekšpilsētā līdz 2016. g. augustam. 
Viņš ir aktīvi piedalījies sabiedrībā 
gan skautos, gan studentu organizā-
cijās un vienībā Atāls. Viņš darbojas 
Adelaides Latviešu Biedrībā un DV un 
ev. lut. draudzē. 1994. g. Valdis Toma-
nis bija viens no dibinātājiem Latvie-
šu Tirdzniecības kamerai. Viņu iecēla 
par Latvija Republikas Goda konsulu 
Dienvidaustrālijā 2005. g., un viņš vēl 
vienmēr turpina šo darbu, darbojoties 

Dienvidaustrālijas konsulārā korpusā.
Prof. Alnis Vēdigs – Graduējās 

1969. g. Adelaides Universitātē. Viņš 
turpināja savu karjeru anestēzijas un 
intensīvās aprūpes jomā, iegūstot aug-
stākās kvalifikācijas šai laukā. Pēc 
papildināšanās Kanādā Alnis Vēdigs 
strādāja Flinders Medical Centre un 
lielākās Adelaides privātslimnīcās. 
Viņš turpina savus pētījumus un ieve-
da svarīgas inovācijas intensīvā aprū-
pē. Viņš turpināja mācīt studentus ar 
uzsvaru uz medicīnas un pētniecības 
ētikas jautājumiem. Viņam bija liela 
nozīme attīstot intensīvās aprūpes me-
todes Dienvidaustrālijā.

Dr. Ilga Vēvere – Graduējās Rīgas 
Medicīnas Institūtā 1983. gadā. Turpi-
nāja studijas radioloģijā un kodolmedi-
cīnā, vadīja Stradiņa slimnīcas kodol-
terāpijas un radioterapijas nodaļu. Pēc 
tam bija vadītāja Latvijas Onkoloģijas 
Centra kodolmedicīnas un radiotera-
pijas nodaļās, kur apmācīja radiotera-
peitus un radiofiziķus no Latvija un 
tuvākām ārzemēm, kā pielietot augstas 
precizitātes staru terapiju. Beidza aktī-
vo darbu 2009. g. Viņai ir apbalvojumi 
par veselības aprūpes darbu no Latvi-
ja Valsts un no Rīgas pilsētas. Patreiz 
aktīvi piedalās Adelaides latviešu sa-
biedrībā, – ALB, DV un draudzē.

Dr. Rūdolf Žačests – Graduējās 
1963. Adelaides Universitātē un turpi-
nāja studijas fizioloģijā un farmakolo-
ģijā. Viņš ieguva Doctor of Medicine 
grādu un bija klīniskais farmakologs 
Queen Elizabeth slimnīcā. Viņam ir 
daudz publikāciju, galvenokārt par 
medikamentu iespaidu uz cirkulāciju.

No mana stāstījuma varējāt redzēt, 
ka no sākuma bija zināma neuzticēša-
nā un negatīvisma pret iebraucējiem. 
Austrālijā bija izteikta anglosakšu kul-
tūra. Iebraucēji bija no citas kultūras 
un ar maz izņēmumiem slikti runāja 
angliski, kas bija ar tūlītēju negatīvu 

iespaidu. Vēl viena iespēja motivācijai 
negatīvai pieejai bija sava darba lauka 
pasargāšana. Tas izsauca sirdēstus un 
bija nospiedoša profesionāliem, kas 
bija spieti strādāt roku darbu citos lau-
kos. Personas ar izcilām spējām varēja 
ātri no šīs situācijas izlauzties.

Otrā ģenerācija iebraucēju bija 
daudz sekmīgāka. No 1956. līdz 
1988. gadam jau 16 personas graduē-
jās ar zobārsta kvalifikāciju Adelaides 
Universitātē.

No 1955. – 1958. g. bija 4 medi-
cīnas graduanti Adelaides Universi-
tātē. Tad bija spēcīgs izrāviens starp 
1960. – 1982. g., kad graduējās 31 per-
sona ar MB BS grādiem. Kopš tā laika 
trešā iebraucēju ģenerācija rāda mazā-
ku graduātu skaitu. No 1988. – 2015. g. 
8 personas graduējās ar MB BS Adelai-
des universitātē Flindersa Universitātē 
graduējās 5 personas no 1979. – 2013. g 
ar BM, BS grādiem.

Es devu personu sarakstu, kas ir 
atstājuši savu zīmi un iespaidu vai nu 
akadēmiskā, vai klīniskā darbā, vai 
sabiedriskā darbā, kas notika vai nu 
austrāliešu sabiedrībā, vai arī latviešu 
pasākumos. Mans saraksts ir subjek-
tīvs un to varētu papildināt. Es esmu 
devis informāciju par kolēģu darbību 
attiecīgos laukos. No mana stāstījuma 
var redzēt, ka starp iebraucējiem no 
1948. g. līdz 1950. gadiem bija daudz 
izcilu cilvēku. To arī apstiprina fakts, 
ka Bruno Krūmiņš AM eventuāli tikai 
iecelts par Dienvidaustrālijas vicegu-
bernatoru.

Latviešu sabiedrība un latviešu 
mediķi ir labi iekļāvušies Dienvidaus-
trālijas publiskā dzīvē, tomēr paturot 
savas kultūras elementus. Šāda situā-
cija ir pozitīva valstij un tās iedzīvo-
tājiem. 

Paldies par uzmanību.
Dr. Andris Dārziņš

Publikācijai sagatavoja Ilze Nāgela

Latviešu mediķi DA
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Starptautiskā Bakalaurāta izglītības programma
Piedāvā Profesionālās izglītības kompetences centrs „Ogres tehnikums“

Latvija ir pirmā Baltijas valsts, 
kas no šī gada piedāvā iespēju apgūt 
visā pasaulē augsti novērtēto, prestižo 
Starptautiskā Bakalaurāta izglītības 
programmu Karjeras izglītībā, ko pa-
redzēts īstenot profesionālajās izglī-
tības iestādēs. Šāda programma jau 
tiek piedāvāta tādās valstīs kā Somija, 
Zviedrija un citur pasaulē.

Starptautiskā Bakalaurāta izglī-
tības programmu Karjeras izglītībā 
jaunieši apgūs integrēti, izmantojot 
bilingvālo (latviešu un angļu valodās) 
mācīšanos, un to piedāvā Profesio-
nālās izglītības kompetences centrs 
Ogres tehnikums. Līdz šim Starptau-
tiskā Bakalaurāta programma Latvijā 
tika īstenota Rīgas Valsts 1. ģimnāzi-
jā, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā un Lat-
vijas Starptautiskajā skolā, bet tagad 

Ogres tehnikums to piedāvā arī izglī-
tojamajiem, kas izvēlējušies profesio-
nālo izglītību.

Programma palīdz sagatavot starp-
tautiski konkurētspējīgus jauniešus 
darba tirgum, jo viņi apgūst tās pras-
mes un iemaņas, ko 21. gs. darba de-
vējs novērtē īpaši augstu. Tā ir arī sta-
bils pamats, lai nākotnē izglītojamie 
uzsāktu paši savu uzņēmējdarbību, 
strādātu kā vidēja un augsta līmeņa 
vadītāji uzņēmumos, kā arī izmantotu 
savas iespējas globālā vidē. Jaunieši 
mācās pašiniciatīvu, jaunradi un ko-
mandas darbu, apgūst komunikācijas 
prasmes un pilnveido savas profesio-
nālās iemaņas.

Starptautiskā Bakalaurāta izglītī-
bas programma Karjeras izglītībā pie-
dāvā akadēmisko mācību programmu 

apvienotu ar profesionālās izglītības 
praktisko pieredzi. Pateicoties akadē-
miskās programmas apvienojumam 
ar Karjeras izglītības programmu, 
jauniešiem tiek piedāvāta vērtīga aka-
dēmiskās un profesionālās izglītības 
pieredze, kas paver plašas iespējas 
iesaistīties darba tirgū, kā arī turpināt 
mācības augstskolās gan Latvijā, gan 
ārzemēs.

Ogres tehnikums aicina pieteikties 
īpaši tos jauniešus, kas ir zinātkāri, sa-
biedriski aktīvi, motivēti gūt panāku-
mus savā profesionālajā izaugsmē.

Pieteikšanās uz Starptautiskā Ba-
kalaurāta izglītības programmu Karje-
ras izglītībā jau ir atvērta, un ar sīkāku 
informāciju var iepazīties Ogres tehni-
kuma mājaslapā.

Sigita Jasinska
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Ziemīgajās jūlija 
dienās Lejas ciema un 
aprūpes namā dzīvojo-
šie ļaudis tika pulcinā-
ti kopā, lai baudītu un 
līdz priecātos par skais-
tajiem Dziesmu un Deju 

svētkiem Latvijā.
Atsaucība bija liela, un sanākušie 

pacietīgi vairākas dienas pēc kārtas, 
garas stundas sekoja līdzi dažādajiem 
priekšnesumiem – dziedāšanai un dejo-
šanai. Vieni meklēja pazīstamas sejas – 
savējos, citi priecājās par skaistajiem 
uzvedumiem un skaistajiem tērpiem.

Izskanēja vēlēšanās noskatīties arī 
dalībnieku gājienu, bet tad, kad tika 
minēts, ka tas ir astoņu stundu garš, 
tad skatītāji nebija pārliecināti par 
šādu skatīšanās izvēli. Jāsaka paldies 
Latvijas televīzijai par tik bagātīgu rai-
dījumu izvēli. Tos skatoties, varējām 

sajusties klātesoši un piederīgi – sildī-
ties bagātīgajā latviešu tautas kultūrā 
un Latvijas vasarā!

Nu gaidām mājās Latviešu Ciema 
darbiniekus, kuri piedalījās Dziesmu 

un deju svētkos, lai tie visiem varētu 
pastāstīt, kādas bija sajūtas būt Latvijā 
šajā skaistajā laikā!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Ja kādam tas inte-
resē, tad kopš šī gada 
21. jūnija es esmu pār-
cēlies dzīvot uz Latviju. 
Paldies visiem draugiem 
un paziņām, ar kuriem 
mans dzīves ceļš ir gājis 

kopā un piedodiet, ja es neminu visus 
vārdā. Sevišķi paldies un sveiciens 
Dzintras un Kārļa Brieža, nelaiķa Ar-
nolda Ozoliņa-Ozola, Ivara Mirovica, 
Jura Zemīša, Lijas Veikinas ģimenām.

It sevišķi sirsnīgs sveiciens un pal-
dies manam sābrim Jurim Zemītim un 
Lijai Veikinai, ar kuriem, kopā ejot, 
esam atstājuši pēdas Austrālijas latvie-
šu kultūrvēsturē. Vismaz es tā domāju.

Man bija atvadu sarīkojumi Kan-
berā (Paldies, Skaidrīt, par rakstu avī-
zē!), Brisbanē (Event. rakstītāji bija jau 
Latvijā.), Melburnā un Sidnejā. Jāat-
zīstas, ka bija mazliet skumji, ka pēc 
tik ilgiem gadiem sabiedriskajā darbā, 
es nebiju vietējos izdevumos pieminē-

šanas vērts. Bet, kā Brigadere saka: 
„Ar varu jau nevar rados kļūt...“

Mans e-pasts, vismaz pagaidām, ir 
tas pats: uldis.silins@optusnet.com.au.

Mobilā Nr. Latvijā: 2654 3704.
Adrese: Kr. Valdemāra ielā 40-27, 

Rīga, LV-1010. Diemžēl, pie durvīm 
nav zvana. Lai tiktu iekšā pa galvena-
jām durvīm, ir jāzina durvju kods.

Ardievu un paldies!
Uldis Siliņš

Laikrakstam „Latvietis“

Lasītāja vēstule
Labas dienas, labi ļaudis!

Dziesmu un deju svētkus bauda Latviešu Ciemā
Atsaucība bija liela

Dziesmu un Deju svētku baudīšana.
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Daugavas Vanagu Austrālijā valdes pie-
nākumus, sākot ar 1954. gadu, rotācijas 
kārtībā uzticēt lielākām DV nodaļām.

Kā sākumā minēju, Melburnas no-
daļa tika dibināta 1949. gada 29. jūlijā 
un pašlaik ir vecākā pastāvošā Dau-
gavas Vanagu nodaļa Austrālijā. Dau-
gavas Vanagu organizāciju dibināja 
kā aprūpes organizāciju. Aprūpēt, it 
sevišķi bijušos leģionārus, ir viena no 
galvenām lietām mūsu organizācijas 
darbības noteikumos. Arī Melburnas 
nodaļa ir aktīva aprūpes darbā. Jau pir-
majā darbības gadā Melburnas nodaļa, 
izmantojot sarīkojumu ienākumus, no-
sūtīja uz Vāciju 123 pārtikas sainīšus 
kara invalīdiem. Melburnas nodaļa 
vēl joprojām atbalsta ne tik vien mūsu 
bijušos leģionārus un leģionāru atrait-
nes, bet arī mūsu jaunatni, kā šeit Aus-
trālijā, tā Latvijā, it sevišķi latvisko iz-
glītību tiem jauniešiem, kas dzīvo šeit 
Austrālijā, mūsu tautas kulturālos pa-
sākumus, daudzbērnu un audžubērnu 

ģimenes Latvijā, Latvijas zemessargus 
un vēl daudzus citus vērtīgus nolūkus.

Nodaļa savos 69 gados ir bijusi ļoti 
aktīva. Mums ir bijušas 12 dažādas sek-
cijas, kuras darbojušās Daugavas Va-
nagu darbā, kultūras jomā un ar sportu 
un izpriecām. Visas 12 sekcijas diem-
žēl šodien laika trūkuma dēļ nevaru 
detaļās pieminēt. Gribu gan pieminēt, 
ka kultūras laukā mums ir bijis vīru 
dubultkvartets, vēlāk ansamblis Kursa, 
tautas deju kopas Daugavieši un Sak-
ta, kuras apvienojās, lai veidotu tautas 
deju kopu Daugavieši/Sakta, un teātra 
ansamblis Mazais Teātris. Sporta un iz-
priecas laukā jau mūsu nodaļā pirmajos 
gados tika dibināta šaušanas sekcija. 
Vēlāk arī mums bija šaha klubs, zolītes 
klubs un novusa klubs. Kaut citas spor-
ta sekcijas ar laiku izbeidza darbību, 
novusa klubs vēl joprojām sekmīgi dar-
bojas. Daugavas Vanagu organizācijas 
darbības sekmēšanai pie Melburnas no-
daļas ir bijusi arī Jaunatnes kopa, un vēl 
joprojām aktīvi darbojas Daugavas Va-
nadzes. Vēlos sevišķi izcelt Daugavas 
Vanadzes kā visaktīvāko un visvecāko 

sekciju mūsu nodaļā. Kā visas Dauga-
vas Vanagu nodaļas arī Melburnas no-
daļa nevarētu bez vanadzēm pastāvēt. 
Pie Daugavas Vanagu Melburnas no-
daļas dāmas sāka strādāt jau no nodaļas 
dibināšanas, palīdzot pie visiem nodaļu 
sarīkojumiem. Viņas gan izteicās, ka 
skaita ziņā esot tik maz, ka neesot vērts 
dibināt pašām savu sekciju. Dažus ga-
dus vēlāk šī doma mainījās, un vanadžu 
kopu nodibināja 1952. gada 22. jūlijā.

Nobeidzot vēlos pateikties mūsu 
organizācijas un it sevišķi mūsu no-
daļas dibinātājiem par tālredzību, 
nodibinot Daugavas Vanagus. Tāpat 
pateicos visiem nodaļas un organizāci-
jas biedriem un visiem latviešiem par 
darbu un atbalstu, ko esat mums devu-
ši. Bez jūsu atbalsta Daugavas Vanagi 
nebūtu izaugusi par lielāko latviešu or-
ganizāciju ārpus Latvijas. Paldies par 
uzmanību un ceru jūs visus redzēt nā-
košā gadā, kad DV Melburnas nodaļa 
atskatīsies un 70 darbības gadiem.

Jānis Kārkliņš,
DV Melburnas nodaļas 

valdes priekšsēdis

Dibina Daugavas vanagus
Turpinājums no 8. lpp.
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Par iniciatīvas īstenošanu 2019. gadā un 
turpmāk plānots sagatavot atsevišķus 
Ministru kabineta noteikumus.

Plānots, ka finanšu līdzekļus pro-
porcionāli skolēnu skaitam, saņems iz-
glītības iestāžu dibinātāji – pašvaldības, 
ministrijas, biedrības, nodibinājumi un 
komersanti, kas īsteno pamata un vi-
dējās vispārējas un profesionālās izglī-
tības programmas. Līdzekļi paredzēti, 
lai skolēniem segtu ieejas biļešu maksu, 
transporta izmaksas, viesizrāžu un pro-
fesionālo radošo projektu un darbnīcu 
izmaksas. Gada noslēgumā finansēju-
ma saņēmēji sniegs detalizētas atskaites 
par finansējuma izlietojumu atbilstoši 
noteiktajām saturiskajām jomām.

Latvijas skolas soma ietvaros tiek 
atbalstītas tādas metodes un formas kā 
profesionālo kultūras un mākslas insti-
tūciju (teātri, muzeji, bibliotēkas, arhīvi) 
apmeklējumi, radošo apvienību, kultū-
ras jomas nevalstisko organizāciju kultū-
ras projektu apmeklējumi, kā arī dalība 
tādos pasākumos, kuri ietver starpdis-
ciplināru pieeju saturiskajos jautājumos 

un izmantotajos izpausmes līdzekļos.
Īpaša uzmanība veltāma aktīvai ie-

saistei, piemēram, multimediāli projek-
ti, interaktīvas darbnīcas, performan-
ces, kurās skolēni kļūst par aktīviem 
dalībniekiem, kā arī īstenojot tā sauca-
mās pirms un pēc darbības, sagatavojot 
skolēnus gaidāmajam notikumam un 
pēc tam mācību stundā pārrunājot pie-
redzēto un to sasaistot ar mācību pro-
cesu. Programmas norises var īstenot 
vietējās pašvaldības teritorijā (skolā, 
kultūras centrā, muzejā u.tml.) vai arī 
dodoties izbraucienos uz norises vietu 
(teātros, koncertzālēs u.tml.).

Latvijas skolas soma īstenošanai 
Kultūras ministrija ir izstrādājusi me-
todisko materiālu, kā arī apkopojusi 
un regulāri atjaunina informāciju par 
norisēm kultūras jomā. Izveidota arī 
Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprog-
ramma Latvijas skolas somas satura 
radīšanai. Divu gadu garumā īstenotie 
pilotprojekti Latvijas pašvaldībās ap-
liecina, ka, efektīvi plānojot līdzekļu 
izlietojumu, iespējams sasniegt labus 
rezultātus – noorganizēt vērtīgus nori-
ses, māksliniekiem atbraucot uz skolu, 
veicināt izglītības un kultūras jomu 

sadarbību, ar aizraujošiem un izzino-
šiem notikumiem radīt skolēnos inte-
resi un vēlmi izzināt vairāk Latviju un 
mūsdienu pasaules radītās iespējas.

Iniciatīva Latvijas skolas soma ir 
lielākā valsts simtgades dāvana ikvie-
nam Latvijas 1. – 12. klases skolēnam. 
Iniciatīva veidota kā kompleksa, starp-
disciplināra programma, lai stiprinātu 
jaunās paaudzes nacionālo identitāti, 
pilsoniskuma, valstiskās piederības 
apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu 
kultūras izpratni, paaugstinātu izglī-
tības kvalitāti, kā arī mazinātu soci-
ālo nevienlīdzību. Integrētās mācību 
programmas izveidei, transporta un ie-
ejas biļešu segšanai kopumā paredzēti 
13 milj. eiro jeb 40% no simtgades na-
cionālo pasākumu programmai plānotā 
valsts finansējuma piecu gadu periodā.

Plašāka informācija par iniciatīvu 
Latvijas skolas soma Latvijas valsts 
simtgades programmas mājaslapā: 
https://www.lv100.lv/programma/
latvijas-skolas-soma/

Linda Pastare,
Kultūras ministrija, Latvijas valsts 

simtgades biroja sabiedrisko attiecību 
speciāliste

„Latvijas skolas soma“...
Turpinājums no 1. lpp.

piedodams – priekš tam jau mammas ir, 
lai savus mazuļus ņurcītu un spaidītu un 
tad tīrītu, bet ko tie pārējie gribēja pierā-
dīt ar savu nepārdomāto rīcību, tas Jānī-
tim tā ir palika nesaprotams.

Tā tas turpinājās diezgan ilgu laiku, 
līdz Jānītis iemācījās pats sev dibenu no-
slaucīt. Tad uzreiz, kā uz burvja mājie-
nu, Jānītim vajadzēja pašam darīt šo un 
pašam darīt to, un lietas kļuva vēl necie-
šamākas kā iepriekš, jo tagad ucināša-
nas vietā Jānītim iešāva kārtīgu pļauku 
pa dibenu, ja lielie bija par kaut ko ne-
apmierināti. Dzīvniekiem bija Dzīvnie-
ku aizsardzības biedrība, bet maziem 
bērneļiem – nekas. Vai tie bija sliktāki 
kā suņi un kaķi? Tā Jānītis jau agri sāka 
iepazīties ar pasaules netaisnībām.

Nebija jau tik traki, kā kad Jānītim 
būtu bijis ar sarkanu dibenu jāstaigā ap-
kārt kā mērkaķiem Zooloģiskajā dārzā, 
bet, pēc Jānīša uzskatiem, tām izdarī-
bām būtu bijis jānotiek daudz, daudz 
retāk. Viņš neredzēja nekādu jēgu, ja sit 
viņam pa dibenu, kad galva bija tā vainī-
gā. Un vispār, tā bija prestiža lieta – viņš 
nebija nācis pasaulē, lai izpatiktu citiem 
cilvēkiem un noteikti ne, lai kalpotu kā 
pelavu maiss, kas domāts klapēšanai.

Jānītis nesaļima netaisnības priekšā. 
Nē! Viņš norūdījās un iemācījās, ka tu 
vari darīt, kas tik tīk, bet tas bija jādara 
tā, lai pieaugušie nemana un nenojauš, 
kurš bijis vainīgs. Tā bij’ laba skola, kas 
noderēja viscaur dzīvei. Galvenais – no 
tā brīža, kad Jānītis to aptvēra un lika 
lietā, Jānīša pakaļa vairs nav cietusi.

No iepriekš teiktā kāds varētu seci-
nāt, ka Jānītis bija palaidnis. Tas nebūt 
tā nav. Jānītim tikai bij ļoti attīstīta tais-

nības un netaisnības izjūta. Un tā kā 
lielāko daļu viss, kas notiek šajā pasau-
lē, notiek bez jēgas un notiek netaisnīgi 
vai arī ne visai taisnīgi, tad Jānītim bij 
tiesības būt ar dzīvi un citiem dzīvajiem 
neapmierinātam. Sākuma gados viņš 
to izrādīja, parādot mēli, bet kad viņam 
sāka patikt meitenes, tad tāda izdarība 
varētu tikt uzskatīta par bērnišķīgu, tā-
pēc mēle vairs dienas gaismu neredzē-
ja. Arī nekādas citas izdarības mēles 
rādīšanas vietu neieņēma, jo nu Jānītis 
bija atradis dzīves jēgu – sieviešu kār-
tas radījumus, un viss pārējais nu bija 
mazsvarīgs vai pavisam nesvarīgs.

Bet drīz vien puikiņš Jānītis atrada 
kaut ko pavisam pārsteidzošu. To, ka ar 
to dzīves jēgu nekāda īsta jēga nebija. Lai 
kurai meitenei viņš taisījās klāt kā draugs, 
tā atrada Jānītī kaut ko, kas viņai nepa-
tika un, pēc viņas domām, bija jāmai-
na – gribēja Jānīti pāraudzināt. Protams, 
Jānītis uz to neielaidās, spurojās pretim 
un drīz vien dabūja meklēt citu draudze-
ni. Tas nebija ne ērti, nedz patīkami. Cik 
ilgi tas tā var turpināties bez dziļāku rētu 
atstāšanas jaunā un nesamaitātā sirdī? 
Viņš sāka saprast, kādēļ tētis un onkulis 
Jēkabs un krusttēvs Pēteris, staigāja ap-
kārt pa šo dzīvi kā pus aizmiguši; viņi ar 
būs sastapušies ar to dzīves jēgu.

Citādi Jānīša dzīve neko neatšķīrās 
no citu puiku dzīvēm. Viņš gāja skolā 
tāpat kā citi. Viņš tāpat stundu starpbrī-
žos košļāja egļu skujas, kad beidza pīpēt 
papirosu un bija jāiet atpakaļ klasē. Viņš 
tāpat kārtīgi izkoļķījās, kad bija pāri par 
mēru noprovējis alu. Kā jau teicu, Jānītis 
bija puika, kā puikam jābūt. Ar to sievie-
šu būšanu nekas uz labo pusi netaisījās 
griezties. Viņu par visu varu mēģināja 
pāraudzināt, un Jānītis jau bija klusībā 
padevies liktenim un samierinājies, ka 

viņam nekad nebūs lemts ar kādu mei-
teni sabadīties deguniem, kā viņš bija 
redzējis lielos puišus darām. Un vīrus 
ar. Tas Jānīti izmisumā nenoveda, jo, no 
malas skatoties, tur nekas tik pievelkošs 
nevarēja būt; it sevišķi ziemas laikā, kad 
kā mazie, tā lielie parasti puņķojās. Pava-
sarī gāja vēl šķidrāk. Vasarā jau nu varē-
tu pamēģināt, bet Jānītis tomēr nolēma, 
ka nesmukums vien var sanākt un tam-
dēļ to meitošanos vispār atmest jeb viņa 
paša gadījumā – nemaz tā īsti nesākt.

Viegli tā teikt, bet ar darīšanu ļoti, 
ļoti grūti, sevišķi, kad tev katru dienu 
jāskatās uz tādu eņģelīti kā Kairiņu, 
kura sēž priekšēja solā.

Kairiņa – cik brīnišķīga... Dzeltē-
ni, sprogaini matiņi, sārtas kā odziņas 
lūpiņas, deguntiņš ar sārtu galiņu uz 
augšu, austiņas – nu burvīgas... un ro-
ciņas... un kājiņas... debešķīgi. Nē, Jā-
nītis saprata, ka aizjūsmojies par tālu. 
Viņa vecumā – kājas bija priekš stai-
gāšanas un meiteņu kājas – meitenēm 
priekš staigāšanas. Kāda jēga jūsmot 
par staigāšanas rīkiem. Lielie puiši jau 
nu gan bija sastāstījuši zilus brīnumus 
par meitās iešanu un darīšanām, kas 
sakarā ar meitās iešanu, bet Jānītis pusi 
neticēja, pusi atstāja nākotnes ziņā; gan 
jau noskaidrosies, vai tādas lietas tie-
šām notiek un vai tām ir kaut kāda jēga.

Tas Jānīša dzīvē bija kļuvis par ļoti 
svarīgu jautājumu. Vai tam, ko tu dari 
ir kaut kāda jēga? Ja viņš nekādu jēgu 
neatrada, tad viņš pagrieza muguru un 
aizgāja. Tāda gara un ilga domāšana 
Jānītim bija arī – par Kairiņas kājiņām. 
Viņš nopūtās vienreiz, nopūtās otrreiz, 
domāja vēl un vēl, bet nekādu jēgu ne-
atradis, atmeta ar roku un aizgāja.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

Bija puikiņš Jānītis
Turpinājums no 5. lpp.



14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2018. gada 15. augustā

Uģa Brikmaņa dzīves un mākslas 
uztverē bija divi pamatjēdzieni – lau-
kums un ceļš.

Laukums – tie ir Dziesmusvētki, 
tā ir Rīgas 800. dzimšanas diena Ve-
crīgā un Mežaparkā, tie ir Rīgas svētki 
Daugavmalā, tā ir atjaunotā Dikļu es-
trāde un daudzas citas būtiskas norišu 
vietas. Laukumā Uģis jutās brīvs un 
valdniecisks. Tik plašā mērogā domā 
retais.

Laukums ir arī jebkura no tām 
daudzajām Latvijas vietām, ko Uģis 
apbraukāja, meklējot ideālo vietu 
Dziesmusvētku norisei. Viņš zināja 
visus Latvijas ceļus, viņš zināja, kā 
Saule iet un kā Mēness lec tajā vai citā 
pusē tajā vai citā gadalaikā. Strādā-
jot viņam bija vajadzīgs laukums, bet 
domājot un meklējot, Uģis devās ceļā. 
Ceļā bija skaidrākās domas un labākā 
vārdapmaiņa. Reiz kādā sarunā par 
mūziku Uģis teica: „Muzikālā ziņā 
mani palaikam pilnīgi nodrošina zirg-
spēku rūkšana motorā – tā ir vienkārši 
brīnišķīga skaņa, jo patiesa.“

Uģis Brikmanis piedzima 
1956. gada 2. oktobrī Kuldīgā un uz-
auga Skrīveros. „Skolā man ārkārtīgi 
patika matemātika. Es braukāju uz Rī-
gas Mazo matemātikas universitāti, fi-
zikas universitāti, filozofijas universi-
tāti – kaut ko meklēju. Tad sapratu, ka 
manī iekšā ir kaut kas tāds... teiksim, 

nolasot dzejoli, tu izdari kaut ko tādu, 
ko es nevarēju matemātiski.“

80. un 90. gados Uģis iestudēja 
izrādes Jaunatnes teātrī, Valmieras 
teātrī, Liepājā, Šauļos, Kauņā un Rī-
gas Videocentra dramatiskās mākslas 
studijā. Līdztekus tapa muzikāli ie-
studējumi ar apvienību Sindi putnu 
dārzs, toskait trīs Karla Orfa kantātes 
un Mārtiņa Brauna un Raiņa Dauga-
va. 90. gadu vidū Uģis bija Radioteātra 
galvenais režisors. Sekoja multimedi-
ālo projektu laiks ar izrādēm Septiņi 
dziedājumi par sapni garu un kkk.
gretchen.riga.lv. Beidzamos gados 
Uģa Brikmaņa vadībā tapa vairākas 
dziļi emocionālas kamerizrādes, un 
neviens nespēs uzskaitīt tos daudzos 
koncertus, kas ritēja saskaņā ar Uģa 
ieceri un viņa paša uzņemtu video 
klātbūtni.

Savukārt Uģa Brikmaņa režisē-
to liela mēroga pasākumu saknes ir 
70.–80. gadu mijas Daugavas svētkos: 
„Te koncerts faktiski nav koncerts, bet 
garīgs kalpojums – un šo modeli es 
vienmēr centīšos īstenot, cik vien būs 
manos spēkos.“

2001. gadā Uģis Brikmanis virsre-
žisēja grandiozos Rīgas svētkus, un 
viņa veidotajā Mežaparka koncertā uz 
ūdens priekškara Ojārs Vācietis runāja 
Piesaukšanu – to nav iespējams aiz-
mirst. 2003. un 2013. gadā Uģis bija 
Dziesmusvētku galvenais režisors. 
2014. gadā, kad Rīga kļuva par Eiro-
pas kultūras galvaspilsētu, Uģis izvei-
doja Grāmatu draugu ķēdi un sarīkoja 
neaizmirstamus Baha klaviermūzikas 
svētkus Rīgas autoostā. 2018. gadā 
Uģis Brikmanis režisēja Dziesmus-
vētku Noslēguma koncertu Zvaigžņu 
ceļā, un šis viņa beidzamais veikums 
bija dziļi un rāmi plūstošs, silti apņe-
mošs un rakstaini mirdzošs.

Informācijas grēkuplūdu, virspusī-
guma, garīguma surogātu un pašeks-
ponēšanās laikmetā Uģis Brikmanis 
bija viens no tiem savādniekiem, kas, 
vērojot un vienlaikus aktīvi iesaisto-
ties, mēģina pasaules grīļošanos notu-

rēt iespējami stabilā orbītā. Ar skaudru 
un ironisku skatienu viņš diagnosticē-
ja pasaules nenovēršamo bojāšanos un 
tajā pašā laikā ar milzīgu ideālismu 
strādāja, lai pamatlietas paliktu ne-
kustinātas: „Es sapratu, ka analītis-
kais ceļš man nav ejams. Bahtins visu 
ir uzrakstījis. Tie vārdi, kas pie manis 
tagad ir atnākuši, ar kuriem es runā-
ju – tas ir tas, ko Ziedonis sauc par 
virsdomām. Acīmredzot mana loma ir 
atgādināt par ideālu un virsdomu ek-
sistenci, runāt par hierarhijas lielajām 
lietām.“

Veltījumā Uģim Brikmanim cits 
garamilzis Uldis Bērziņš savulaik 
rakstīja: „Re, manas bēres nāk dziedā-
damas. Pa priekšu lecu, izdziedāts no 
zārka.“

Publisku atvadu nebūs. Uģa no-
vēlējumā teikts: „Katrs, kas jūt ne-
pieciešamību atvadīties, to var veikt, 
aizdedzot sveci un aizlūdzot, vai 
vienkārši padomājot.“ 2018. gada 
16. augustā no plkst. 14.00 līdz 18.00 
aicinām Rīgas Sv. Pētera baznīcā, 
kurā radās un notika Uģa Brikmaņa 
iniciēts festivāls Dominante, aizdegt 
svecīti, kopīgi pakavēties domās vai 
muzikālos priekšnesumos, tā godā-
jot drauga, domubiedra, režisora 
piemiņu.

Uģi Brikmani neaizmirsīs viņa 
neskaitāmie skatuvesbiedri Latvijas 
koros, deju kolektīvos un profesionālo 
mūziķu lokā, studenti Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijā, domu-
biedri un draugi – visi, kas tagad mā-
cīsies dzīvot bez Uģa skatiena, kam 
piemita cits mērogs, cita pasaules izjū-
ta un cita gudrība.

Paies laiks. Ik namā glabāsies Uģa 
rakstītā Latvijas derība, un Mežapar-
ka estrādē būs ērģeles.
Latvijas Republikas Kultūras 

ministrija
Latvijas Nacionālais kultūras centrs
Rīgas domes Izglītības, kultūras un 

sporta departaments
Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu 

apvienība

Uģis Brikmanis (2.10.1956. – 9.08.2018.)
In Memoriam

Uģis Brikmanis.

laikmetā mēs nedrīkstam apstāties pie jau 
sasniegtā, ir jāturpina darbs pie mediju 
uzraudzības, mediju kvalitātes un konku-
rētspējas veicināšanas, medijpratības un 
sabiedrības izglītošanas pasākumiem, kā 
arī starptautiskās sadarbības un Latvijas 
interešu pārstāvēšanas Eiropas Savienī-
bā. Tāpat jāizveido kopregulācijas me-
hānisms melu dekonstrukcijai,“ akcentēja 
kultūras ministre Dace Melbārde. 

Dace Melbārde vērsa uzmanību, 
ka mediju lietošanas paradumi Latvi-
jā strauji mainās. Cilvēki arvien vairāk 

saturu patērē internetā, kur iegūtajam 
saturam bieži ir grūti noteikt informā-
cijas avotu. Ministre akcentēja, ka KM 
veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka puse 
Latvijas iedzīvotāju uzskata, ja kādu in-
formāciju publicē vai pārraida medijos, 
tad tā ir patiesa. Tikai 40% iedzīvotāju 
paši uzskata, ka spēj atšķirt uzticamu 
informāciju no tendenciozas vai safabri-
cētas. KM pētījums atklāj arī satrauco-
šus datus par bērnu un jauniešu mediju 
patēriņa ieradumiem – 38% patērē sa-
turu youtube.com, turklāt katrs piektais 
jaunietis ikdienu šo saturu patērē vismaz 
piecas stundas. Tāpat jaunieši gandrīz 
neizmanto tradicionālās informācijas ie-

guves platformas, bet priekšroku dod tā-
diem sociālajiem medijiem kā Instagram 
un Snapchat. Vairāk kā 40% jauniešu 
dalās ar informāciju sociālajos medijos, 
nepārbaudot avotus un faktu patiesumu. 
Tādēļ KM stingri iestājas par nepiecieša-
mību stiprināt medijpratības jautājumus 
pilnveidotajā mācību saturā Skola 2030.

Ministre norādīja, ka salīdzinoši ar 
2015. gadu, pērn nelegāli izplatītu televī-
zijas saturu izmantojušas par 20% mazāk 
Latvijas mājsaimniecību, ministri vieno-
jās, ka jāturpina darbs arī nelegālās te-
levīzijas izplatīšanas apkarošanas jomā. 

Informācijas telpas drošība
Turpinājums no 1. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 16. aug., plkst. 10.30 ALB 
namā skatīsimies deju koncertu Vēl 
simts gadu dejai no XXVI Vispārējo 
latviešu dziesmu un XVI deju svēt-
kiem. Pēc koncerta pasniegsim siltas 
pusdienas, tāpēc lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā līdz 14. augustam. Ieeja $2.
Svētdien, 19. aug., plkst. 14.00 Baltic 
Way Freedom Concert igauņu namā, 
200 Jeffcott St, North Adelaide. Bārs 
būs atvērts dzērienu iegādei un bez-
maksas uzkodas būs sagādātas. Dalī-
bas maksa $10. Māksliniekiem un sko-
las bērniem ieeja brīva.
Trešdien, 22. aug., plkst. 11.00 iz-
brauksim no ALB nama uz pusdie-
nām Blue Gums Hotel. Senioru cena 
pusdienām sākot ar $14.95. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 17. augustam.
Ceturtdien, 23. aug., plkst. 10.00 spē-
lēsim Scrabble ALB namā un ēdīsim 
pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5.
Sestdien, 25. aug., plkst. 11.00 ALB 
namā LAIMAS Pavārmākas kursi. 
Ulla Gicasvili demonstrēs gulaša re-
cepti. Dalības maksa $5. Visi laipni 
aicināti.
Sestdien, 25. aug., plkst. 14.00 DV 
namā notiks Daugavas Vanagu Ade-
laides nodaļas pilnsapulce pie katra 
klātesošo biedru skaita. BALSSTIE-
SĪBAS BŪS TIKAI FINANSIĀLIEM 
BIEDRIEM. LŪDZU, NOKĀR-
TOJIET SAVU BIEDRA MAKSU 
PIRMS SAPULCES.

Svētdien, 26. aug., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Ceturtdien, 30. aug., plkst. 10.00 spē-
lēsim Scrabble ALB namā un ēdīsim 
pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5.
Piektdien, 31. aug., plkst. 18.00 Tā-
lavas kafejnīcā Adelaides Latviešu 
sabiedriskais klubs aicina baudīt ka-
fejnīcas siltumu un omulīgo gaisotni 
pēdējā šī gada ziemas LAIMĪGAJĀ 
STUNDĀ! Vakariņās gan gaļas, gan 
dārzeņu lazanja ar piedevām (ēdiens 
līdz plkst. 19.30). Vakariņas un at-
spirdzinājumi par izdevīgām cenām; 
visi mīļi gaidīti!
Svētdien, 2. sept., plkst. 11.00 15. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem; dievkalpo-
jums ar dievgaldu.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 19. aug., plkst. 11.00 diev-
kalpojums. 13. svētdiena pēc Vasar-
svētiem.

Brisbanē
Sestdien, 25. aug., plkst. 12.00 Rum-
my un zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Dalības maksa $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 18. aug., plkst. 13.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu Nācaretes baz-
nīcā. Kalpos mācītājs Kolvins Makfer-
sons (Colvin MacPherson). 

Kanberā
Sestdien, 25. aug., plkst. 14.00 Kanbe-
ras Latviešu biedrības saiets Immanuel 
baznīcas zālē, Lyons. Skatītais un pār-
dzīvotais Dziesmu un Deju svētkos Lat-
vijā. Vairāki Kanberas latviešu saimes 
locekļi stāstīs par saviem iespaidiem, 
skatīto un pārdzīvoto, viņu viesoša-
nās laikā – Dziesmu un Deju svētkos, 
Latvijā. Ieeja pret labprātīgiem ziedo-
jumiem, palīdzēt segt izdevumus. Gro-
ziņi vēlami. Visi laipni lūgti.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Otrdien, 14. aug., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
Sestdien, 18. aug., plkst. 11.00 Mel-
burnas Vanadžu sanāksme, Latviešu 
ciema lejas zālē.
Sestdien, 25. aug., plkst. 13.00 līdz 
plkst. 15.00 Atvērto durvju un informā-
cijas diena Melburnas Latviešu ciemā. 
Renovēto un pārdodamo mājiņu apska-
te, informācijas iegūšana par Latviešu 
Ciema sabiedrisko dzīvi un piedāvāta-
jām aktivitātēm, un iespēja satikt cie-
ma vadību. Uzkodas un atspirdzināju-
mi Latviešu Ciema sabiedriskajā namā. 
Laipni gaidīsim! Tuvāku informāciju 
sniedz Ingrīda Hawke. Tālr.: 03 9800 
2977; epasts: manager@lfs.org.au
Piektdien, 31. aug., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
13. augusts
Elvīra, Velga, Rēzija
1909. ALT aktieris un režisors Pēteris 
Gotards Elsiņš.
1918. mūziķis Eduards Rozenštrauhs.
1943. dibināta Latvijas Centrālā Pado-
me (LCP) – pagrīdes organizācija Lat-
vijas brīvībai.

14. augusts
Zelma, Zemgus, Virma
1908. rakstnieks Valentīns Pelēcis.
1933. Aglonā notiek pirmais Latvijas 
katoļu sieviešu kongress.
1938. Balvos atklāts tēlnieka Kārļa 
Jansona veidotais piemineklis 1919.-
1920. Latgales pulka partizāniem, 
tautā pazīstams ar nosaukumu Staņis-
lavs. Gāzts 1940. un atkal 1944. gadā, 

Padomju karaspēkam ienākot pilsētā. 
Atjaunots 1993. gadā.

15. augusts
Zenta, Dzelde, Zelda
Aglonas Dievmātes svētki
1898. vēsturnieks Marģers Steperma-
nis.
1923. dzejniece Aina Kraujiete.
1936. sabiedriskā darbiniece Austrāli-
jā Dace Dārziņa.

16. augusts
Astra, Astrīda
1853. ārsts, lugu rakstnieks Kārlis Blaus.

17. augusts
Vineta, Oļegs
1898. aktrise Emma Ezeriņa.

18. augusts
Liene, Liena, Helēna, Elena, Ellena
1848. rakstnieks, skolotājs Matīss 
Kaudzīte.
1893. arhitekts Aleksandrs Birznieks. 
Veidojis Brīvības cīņu pieminekli 
Daugavpilī.
1917. latviešu skolas skolotāja Austrā-
lijā Helēna Nāgela.

19. augusts
Melānija, Imanta
1848. skolotājs, literāts, publicists, 
baznīcas darbinieks, biškopis Pēteris 
Gūtmanis.
1933. dzejnieks, publicists Antons 
Rancāns.
1938. dzejniece, psiholoģe Rita Bebre.
1948. komponists Juris Karlsons.  ■

Tāpat jāstiprina Nacionālās elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) 
monitoringa kapacitāte, lai varētu efek-

tīvāk vērsties pret nelegālo saturu au-
diovizuālajos medijos, īpašu uzmanību 
pievēršot retranslētajiem kanāliem, kuru 
programmās ietverts Kremļa propagan-
das saturs. Jāstrādā arī pie informatīvās 
telpas drošības pārvaldības un koordi-

nācijas, kā arī nacionālās mediju telpas 
kvalitātes un konkurētspējas, turpinot at-
balstu Baltijas mediju izcilības centram.

Ginta Bormane
Ministres padomniece sabiedrisko 

attiecību jautājumos

Informācijas telpas drošība
Turpinājums no 14. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 13. augustā.
€1 = 1,56700 AUD
€1 = 0,89330 GBP

€1 = 1,73350 NZD
€1 = 114030 USD

Sestdien, 1. sept., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Līdz 14.sept. tekstila mākslinieces 
Zettas Kantas un keramiķes Marlīzes 
Maiburgas (Marlize Myburgh) izstāde 
My Neighbour’s Garden (Mana kaimi-
ņa dārzs) izstāde Maroondah Access 
Gallery, Maroondah Federation Esta-
te, 32 Greenwood Ave., Ringwood.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 19. aug., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 26. aug., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā. DRAU-
DZES PILNSAPULCE plkst. 12.00.
Svētdien, 2. sept., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Svētdien, 26. aug., plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanagu gadskārtējais sarīko-
jums. Visi laipni aicināti.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 19. aug., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.
Svētdien, 2. sept., plkst. 10.30 diev-
kalpojums. Pilnsapulce.

Sidnejā
Sestdien, 18. aug., plkst. 13.30 filma 
Sapņu komanda 1935 Latviešu namā. 
Subtitri angļu valodā. Pirms filmas ka-
fejnīcā varēs iegādāties zupu.
Sestdien, 25. aug., plkst. 18.00 Dauga-
vas Vanagu un sporta kluba Spars rī-
kotais latviešu sports un latviešu spor-
tisti pasaulē Trivia vakars ANGĻU 
VALODĀ DV namā. Pieteikties Inārai 
0409027994 vai Viktoram 0413018588
Svētdien, 26. aug., plkst. 13.00 Sid-
nejas Latviešu biedrības gadskārtējā 
pilnsapulce Latviešu namā.
Sestdien, 1. sept., plkst. 19.00 Gar-
dēžu vakariņas Latviešu namā – agrā 
pavasara gardumi.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 19. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 26. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 2. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 19. aug., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 26. aug., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē

Jaunzēlandē
Sestdien, 18. aug., plkst. 17.00 Lat-
viešu namā, 38 Gasson Ielā, Sidenhe-
ma, Kraistcerčā, pilnsapulce, un no 
plkst. 18.00 27 gadu atzīmēšana kopš 
Latvijas otrā neatkarības. Dodiet iero-
sinājumus par valdes nodarbībām un 
kā labāk veicināt un turpināt latviešu 
un mūsu draugu sabiedrību. 

Latvijā
16. augustā no plkst. 14.00 līdz 18.00 
aicināti Rīgas Sv. Pētera baznīcā, kurā 
radās un notika Uģa Brikmaņa iniciēts 
festivāls Dominante, aizdegt svecīti, 
kopīgi pakavēties domās vai muzikā-
los priekšnesumos, tā godājot drauga, 
domubiedra, režisora Uģa Brikmaņa 
piemiņu.
Ceturtdien, 16. aug., plkst. 18.00 fon-
da Mākslai vajag telpu Vasaras mājā, 
Kalnciema ielā 36/38 tiks atklāta pirm-
spēdējā izstāde projekta Skaņai vajag 
mākslu ietvaros. Šajā starpdisciplinā-
rajā mūzikas un vizuālās mākslas noti-
kumā satiekas atzīti latviešu mūziķi un 
komponisti, lai transformētu vizuālo 
valodu fiziski netveramā formā. Jau-
nākajā izstādē atzītais latviešu pian-
tists un komponists Vestards Šimkus 
veidos dialogu ar mākslinieka Māra 
Ārgaļa gleznu Mūzika, kuru telpā pār-
nesīs jaunais gleznotājs Jānis Šneiders.
Ceturtdien, 16. aug. – 2. sept., Lat-
vijas Nacionālajā operā notiks tradi-
cionālās vasaras izrādes. To ietvaros 
varēs noskatīties baletus Gulbju ezers, 
Pie zilās Donavas, Dons Žuans, Anto-
nija #Silmači, Bolero..., Bajadēra, Ro-
meo un Džuljeta un Apburtā princese. 
Opermākslas cienītājus aicinām uz iz-
rādēm Traviata, Dons Paskvāle, Kar-
mena, Fausts un Madama Butterfly.
Sestdien, 18. aug., plkst. 19.00 Ērmaņu 
muižā (Alūksnes novadā) ar savu Ņu-
jorkas džeza kvintetu Arta Jēkabsone 
Quintet uzstāsies prestižā un leģendārā 
Montrē festivāla vokālā konkursa uz-
varētāja – Arta Jēkabsone. Ieeja brīva 
(bet novērtēsim katru iespējamo ziedo-
jumu!)
Svētdien, 19. aug., Lestenes Brāļu 
Kapos kapu svētki. Koncerts.
Otrdien, 21. aug., plkst. 17.30 Latvijas 
Nacionālajā mākslas muzejā ar lekciju 
Pasaules attēlojums laikmetīgo māksli-
nieku darbos, it sevišķi Imanta Tillera 
daiļradē (World picturing by contem-
porary artists, Imants Tillers in parti-
cular) viesosies labi pazīstamais ASV–
Austrālijas mākslas zinātnieks un 
kritiķis Terijs Smits (Terry Smith), kurš 
sniegs ieskatu mūsdienu mākslinieku 
pasaules uztverē un tās radošajā inter-
pretācijā, īpaši izceļot Imanta Tillera 
fenomenu. Mērķauditorija: aicināti visi 
interesenti! Ieeja bez maksas. Iepriek-
šēja pieteikšanās nav nepieciešama.
Svētdien, 26. aug., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Līdz 26. aug. izstāžu zālē Rīgas 
mākslas telpa skatāma XXVI Vispā-

rējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētkiem veltīta tautas lietišķās mākslas 
izstāde Radītprieks. Tā pulcē vairāk 
nekā 1100 meistaru, kas darbojas 125 
tautas lietišķās mākslas kolektīvos.
Līdz 10. sept. Mākslai vajag telpu rīko 
mākslas un mūzikas projektu Skaņai 
vajag mākslu MVT Vasaras mājā 
Kalnciema ielā 36/38, Rīgā. Izstāžu 
ciklā Skaņai vajag mākslu piedalās 
grupa Instrumenti, grupa Mumiy Troll, 
komponists Imants Kalniņš, Intars 
Busulis, pianists Vestards Šimkus un 
grupa Prāta Vētra, kas radījuši jaunas 
muzikālas ainavas par to izvēlētajiem 
darbiem no Zuzānu ģimenes mākslas 
kolekcijas. Katrā izstādē būs skatāma 
viena no mūziķu izvēlētajām gleznām 
laikmetīgā scenogrāfijā un klausāma 
tai jaunradītā muzikālā kompozīcija.
Sestdien, 1. sept., plkst. 18.00 visi ai-
cināti uz muzikāli izklaidējošu izrādi 
bērniem Paukojam un Šmaukojam 
Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Gal-
veno varoņu: Pauka un Šmauka nepa-
rastie piedzīvojumi atkal un atkal ap-
liecinās, ka dzīve ir pārsteigumu pilna 
un ka galvenā vērtība šajā dzīvē ir laba 
sirds. Izrādi kuplina visu iemīļoti Ar-
vīda Žilinska bērnu hiti- dziesmas, un 
Operetes teātra solisti.
Sestdien, 1. sept., plkst. 16.00 bezmak-
sas pasākums Latvijas Nacionālajā bib-
liotekā. Tās laikā varēsiet doties bērnu 
ekspresī pa bibliotēku, atklāt bērnu 
dzejas kabīnīti, paciemoties virtuālajā 
video tūrē pa Getliņu poligonu un PET 
Baltijas pudeļu pārstrādes rūpnīcu, uz-
zināt kā top garda maizīte, salikt nepa-
rastas Latvijā tapušās puzzles, saņemt 
bezmaksas konsultāciju pie profesonā-
la psihologa, mācīties draudzēties un 
kontrolēt savas dusmas, kā arī piedalī-
ties citās jautrās aktivitātēs un rotaļās.
Līdz 30. sept. Latvijas valsts simt-
gades programmas ietvaros Latvijas 
Nacionālās mākslas muzeja galvenās 
ēkas Lielajā zālē (Rīgā, Jaņa Rozentā-
la laukumā 1) būs skatāma vērienīga 
IMANTA TILLERA personālizstāde 
Ceļojums uz nekurieni. Imants Tillers 
(1950) ir viens no vadošajiem Austrāli-
jas mūsdienu māksliniekiem.
No 12. jūnija Latvijas Nacionālā arhīva 
(LNA) administrācijas ēkas Rīgā, 
Šķūņu ielā 11, logos skatāma izstāde 
Latviešu dziesmu svētki pasaulē, kas, 
balstoties uz LNA Latvijas Valsts 
arhīvā saglabātajiem dokumentiem, dod 
ieskatu latviešu dziesmu svētku vēsturē 
ārpus Latvijas (Vācijā, Lielbritānijā, 
ASV, Kanādā un Austrālijā) laikā 
no pirmajiem pēckara gadiem līdz 
mūsdienām. Izstāde skatāma arī 
interneta vietnē: http://www.archiv.org.
lv/dziesmu_svetki_pasaule/  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


