
Gadskārtējā PBLA valdes sēde Rīgā
Latviešu centrālo organizāciju vadītāji no visas pasaules

Rīga, 28. septem-
bris. Pēc trīs dienu ilgām 
sarunām un tikšanās rei-
zēm ar valsts vadītājiem, 
Rīgā beigusies gadskār-
tējā PBLA valdes sēde. 
Uz to bija sabraukuši 
latviešu centrālo organi-

zāciju vadītāji un pārstāvji no visas pa-
saules – ASV, Kanadas, Austrālijas, Ei-
ropas, Dienvidamerikas un Krievijas.

PBLA vadībai bija tikšanās ar Valsts 
prezidentu Raimondu Vējoni, kurā tika 
pārrunāts PBLA atbalsts Latvijai valsts 
drošības un ārpolitiskajos jautājumos, 
kā arī sadarbība kultūras un izglītības 
jomās. PBLA valde piedalījās Diasporas 
jautājumiem veltītajā sēdē Ārlietu mi-
nistrijā un apciemoja NATO kaujas ba-
taljona karavīrus Ādažu militārajā bāzē.

PBLA valdes sēdes svinīgo atklā-
šanu Mazajā Ģildē ar savu klātbūtni 
pagodināja Saeimas priekšsēdētāja Inā-
ra Mūrniece, Ministru prezidents Mā-
ris Kučinskis, kultūras ministre Dace 
Melbārde, aizsardzības ministrs Rai-

monds Bergmanis, 
Izglītības un zināt-
nes ministrs Kārlis 
Šadurskis un ASV 
vēstniece Latvijā 
Nensija Petita (Nan-
cy Pettit). Ārlietu 
ministriju pārstāvē-
ja Saeimas parlamentārā sekretāre Zan-
da Kalniņa-Lukaševica un diasporas 
vēstnieks Atis Sjanīts. Dalībniekus un 
viesus uzrunāja žurnāla IR komentētājs 
Pauls Raudseps.

Sēdes svinīgo atklāšanas ceremo-
niju vadīja PBLA priekšsēdes viet-
nieks un ALA priekšsēdis Pēteris 
Blumbergs. Viņš uzsvēra, ka pasaules 
latviešu organizētā sabiedrība atzinīgi 
novērtē sadarbību ar Latvijas valsti un 
sajūt valsts atbalstu tās darbībai. Viņš 
piebilda, ka PBLA no savas puses 
cenšas dot pretim un palīdzēt Latvijai 
politiski, ekonomiski, kā arī uzturot 
latvisko izglītību un kultūru svešumā.
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Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) valde un viesi gadskārtējās valdes sēdes atklāšanā 2018. gada 26. septembrī 
Rīgas Mazās Ģildes Lielajā zālē.
Pirmajā rindā no kreisās: ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, aizsardzības 
ministrs Raimonds Bergmanis, PBLA vicepriekšsēdis un Amerikas Latviešu apvienības (ALA) priekšsēdis Pēteris Blumbergs, 
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte, Ministru prezidents Māris Kučinskis, žurnāla „Ir” 
komentētājs un žurnālists Pauls Raudseps, Latviešu Nacionālās apvienības Kanādā (LNAK) prezidenta vietnieks un PBLA 
Kultūras fonda priekšsēdis Juris Ķeniņš, Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) priekšsēdis Jānis Grauds.
Otrajā rindā no kreisās: Latvijas Brīvības fonda pārvaldes priekšsēdis Roberts Kukainis, ALA Sabiedrisko attiecību 
vadītājs Dzintars Dzilna, ALA Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe, PBLA izpilddirektors Raits Eglītis, ALA Izglītības 
nozares vadītāja Andra Zommere, Krievijas Latviešu kongresa priekšsēde Lauma Vlasova, LNAK prezidents Andris 
Ķesteris, ALA „Sadarbība ar Latviju” nozares vadītāja Kaija Petrovska, Eiropas Latviešu apvienības (ELA) pārstāvis 
Indulis Bērziņš, ELA pārstāve un Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā prezidija priekšsēde Lilija Zobens, Latvijas 
evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas prāvests Klāvs Bērziņš, LNAK Izglītības nozares vadītāja Elita Pētersone, 
LAAJ pārstāvis un LAAJ Kultūras fonda priekšsēdis Jānis Čečiņš, ALA pārstāvis un PBLA kasieris Jānis Grāmatiņš.
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Latvijas Universitātes 99. gada 
dibināšanas atcere Adelaidē notika 
svētdien, 2018. gada  30. septembrī, 
Adelaides Latviešu nama Tālava ma-
zajā zālē. Dienvidaustrālijas pavasaris 
dāvināja mums patīkamus laika aps-
tākļus, un ar to cilvēki ieradās kuplā 
skaitā.

Šogad atceres dienu organizēja 
Studenšu Korporaciju Kopa Adelaidē, 
kaut gan korp! Dzintra, būdama vienī-
gā aktīvā studenšu korporācija Adelai-
dē, uzņēmās galveno lomu sarīkojuma 
īstenošanā.

Svinības sākās trijos pēcpusdienā 
ar fil! Astras Kronītes (Dzintra) svēt-
ku uzrunu, kas ievadīta ar skaistiem 
vārdiem par Latvijas Universitātes di-
bināšanas gadiem un augstskolas pir-
majiem studentiem. Runā tika pārska-
tīti vēsturiski svarīgākie notikumi, kā 
arī progress pēdējo desmit gadu laikā. 
Runu nobeidzot, fil! Kronīte uzsvēra 
to, ka Latvijas Universitātei ir ļoti sva-

rīga loma valsts un tautas labklājībā. 
Tad visi vienojās tautas himnā Dievs, 
svētī Latviju.

Šogad akadēmiskā runas tēma 
bija Plastmasa mūsu sadzīvē un tās 
ietekme uz cilvēku un apkārtējo vidi. 
To sniedza fil! Līga Līvena (Dzintra). 
Runa pārskatīja dažādus viedokļus un 
idejas uz veidiem, kā mēs varam uz-
labot pašreizējo plastmasas negatīvo 
ietekmi mūsu vidē un izskaidroja da-
žādos plastmasas apveidus, kas mums 
ir pieejami ikdienā. Līga piedāvāja 
praktiskus soļus, kā mēs varam mainīt 
savus paradumus un samazināt vides 
piesārņojumu nākotnē. Visi, kas iera-
dās, uzmanīgi klausījās un varēja vē-
lāk uzdot jautājumus.

Latvijas Universitātes dibināšanas 
atceri noslēdza, dziedot Gaudeamus, 
vienojot visus vienā balsī un apvienotā 
noskaņojumā.

Pēc tam viesi pulcējās uz atspirdzi-
nājumiem ar iespēju pārrunāt pēcpus-

Eiropas Latviešu 
apvienība izsaka vis-
augstāko pateicību vi-
siem Saeimas vēlēšanu 
iecirkņu komisiju vei-
dotājiem ārvalstīs par 
uzņēmību un ieguldīto 
darbu, dodot diasporas 
vēlētājiem iespēju balsot 
vēsturiski rekordlielā 
skaitā iecirkņu.

ELA pauž gandarījumu par Latvi-
jas un diasporas mediju un organizā-
ciju aktīvo darbu, informējot diasporu 
par politisko piedāvājumu un balso-
šanas kārtību vēlēšanās. ELA augstu 
novērtē izcilo sadarbību ar Centrālo 
Vēlēšanu komisiju un Ārlietu ministri-
ju vēlēšanu sagatavošanā un norisē, kā 
arī Sabiedrības integrācijas fonda un 
Kultūras ministrijas atbalstu priekšvē-
lēšanu informatīvajām aktivitātēm.

Pozitīvi vērtējams, ka daudzviet 
Eiropā un arī citviet pasaulē vēlētāju 
aktivitāte skaitliski vērā ņemami pār-
sniedza līdzšinējo. Kopā šajās vēlē-
šanās ārvalstīs nobalsoja par gandrīz 
9000 vēlētājiem vairāk nekā 12. Sa-
eimas vēlēšanās. Kopējā līdzdalība 
ārvalstu iecirkņos gan mazinājusies 
par 2%, salīdzinājumā ar 5% kritumu 
Latvijā.

ELA turpinās darbu diasporas 
saiknes stiprināšanā ar Latvijas nori-
sēm, pilsoniskās izglītības, atbildīgas 
līdzdalības un medijpratības jomā, 
tostarp ceļā uz Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām 2019. gadā. Kopā ar Ār-
lietu ministriju un Centrālo vēlēšanu 
komisiju ELA vērtēs iespējas atvieglot 
ārvalstu vēlētāju balsošanu vietās, kur 
to apgrūtina vēlēšanu iecirkņu lielais 
attālums.
Eiropas Latviešu apvienības prezidijs
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Latvijas Universitātes 99 gadu dibināšanas atcere
Adelaidē par plastmasu ietekmi

LU gada svētku dalībnieki.
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Vēlēšanas diasporā
Tā noritējušas samērā aktīvi un atspoguļo diasporas dažādību

Akadēmisko runu sniedza fil!Līga Lī-
vena (Dzintra).
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dienas notikumus. Tie, kas bija laicīgi 
pieteikušies palika uz svētku mielastu, 
un pabeidza dienas svinības ar labu 
sabiedrību, dziesmām un kliņģeri; īstā 
latviešu stilā.

Noslēdzot vakaru, bija sajūta, ka 
šā gada Universitātes atceres dienas 
svinības noritēja ļoti sirsnīgā, draudzī-
gā gaisotnē un ar cerību doties nākotnē 
Latvijai, izglītībai un pat pasaulei.

com! Egija Pasko (Dzintra), 
t/l Adelaides kopas seniore

Laikrakstam „Latvietis“
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Latviešu valoda
Tās tagadne un nākotne ir atkarīga no mums pašiem

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Tauta ir izteikusi 

savu skatījumu uz Lat-
vijas nākotni. Ne gluži 
visa tauta, bet, apmēram, 
puse – 54% no balss-
tiesīgajiem. Salīdzinoši 

aktīva bija Rīgas pilsēta, kur vēlēšanās 
piedalījās 63% balsstiesīgo. No tiem 
33% atdeva savas balsis Saskaņai. Lī-
dzīga aktivitāte bija Vidzemē, kur sa-
vas balsis nodeva 61% balsstiesīgo, bet 
Saskaņa saņēma tikai 11% no balsīm.

Viskūtrākie vēlētāji bija Latgalē, 
kur piedalījās tikai 43% balsstiesīgo. 
Nav ziņu par vēlētāju etnisko piederī-
bu, bet ir vērts atzīmēt, ka Latgalē di-
vas partijas, kuras ir pretojušās latviešu 
valodai kā vienīgai valsts valodai – Sa-
skaņa un Latvijas Krievu savienība – 
kopā ieguva 46% no nodotajām balsīm.

Ja Latgales rezultāts būtu pārce-
ļams uz visu Latviju, tad 13. Saeimā 
deputātu sadalījums būtu apmēram 
šāds: Saskaņa – 43 deputāti, Zaļo un 
Zemnieku savienība – 17, Latvijas 
Krievu savienība – 13, Jaunā konser-
vatīvā partija – 11, KPV LV – 9, Jaunā 
VIENOTĪBA – 7. Visas citas partijas 
paliktu aiz 5% barjera. Skaidrs, kas 
veidotu ļoti stabilu valdību.

Vēl interesants scenārijs – kas 
būtu, ja Rīgas pilsētas rezultāti tiktu 
pārcelti uz visu Latviju. (Jāuzsver, ka 
te, tāpat kā citur minētie skaitļi, ir par 
Rīgas pilsētu, bez ārzemēs nodotajām 
balsīm). Tādā gadījumā, jaunā Saeima 
būtu šāda: Saskaņa – 37 deputāti, At-
tīstībai/Par! – 15, Jaunā konservatīvā 
partija – 14, KPV LV – 11, Nacionā-
lā apvienība Visu Latvijai – Brīvībai/
LNNK – 10, Jaunā VIENOTĪBA – 7, 
Zaļo un Zemnieku savienība – 6.

Šis arī varētu būt rādītājs par nāka-
majām pašvaldības vēlēšanām – kurā 
kombinācijā no pāri par 50% deputātu 
varētu samesties kopā pārņemt Rīgas 
pilsētas vadību?

Manuprāt, te ir viela pārdomām – 
kāpēc Latgalē ir tik slikti rādītāji par 
latviešu valodas nākotni? Un ne tikai 
par tā saukto literāro latviešu valodu. 
Ja latviešu valoda tiks nostumta otrā 
vietā, tad latviešu valodas latgaliešu 
variants neaizņems latviešu literārās 
valodas vietu, bet atkal tiks tādā pašā 
veidā apspiests, kā tas bija okupācijas 
gados.

Acīmredzot, ir jādara daudz vai-
rāk, lai Latgales iedzīvotāji izjustu 
Latvijas Satversmes preambulā teik-
to: „Uzticība Latvijai, latviešu valo-
da kā vienīgā valsts valoda, brīvība, 
vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, 
godīgums, darba tikums un ģimene ir 
saliedētas sabiedrības pamats.“

Pie šī svarīgā darba būs jāķeras tū-
liņ pēc jaunās valdības izveidošanas. 
Bet tas ir vesels cits stāsts...

GN

PBLA vēstule Saeimai
Par likumprojektu
„Grozījumi Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likumā“

Ļoti cienījamai Saeimas priekšsēdētājai 
Inārai Mūrnieces kundzei

Augsti godājamiem Latvijas Republikas 
Saeimas deputātiem

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas 
kundze, augsti godājamie Saeimas deputāti, 
dāmas un kungi!

Latvijas Evanģēliski Luteriskā Baznīca Ārpus Latvijas (LELBĀL) ir bijusi 
nozīmīga latviskuma, valstiskās idejas, valsts nepārtrauktības uzturētāja pa-
domju okupācijas gados. LELBĀL iesaistījās valstiskās neatkarības atjauno-
šanā 1990. gadu sākumā un sniedz būtisku ieguldījumu Latvijas sabiedrības 
attīstībā šobrīd.

Diemžēl Saeimā 1. lasījumā šī gada 27. septembrī pieņemtie grozījumi Re-
liģisko organizāciju likumā, kas paredz noteikt, ka tradicionālā baznīca Latvijā 
ir tikai un vienīgi Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca (LELB), noliedz un 
ignorē to, ka okupācijas laikā daļa Latvijas luterāņu bija spiesti dzīvot trimdā, 
kur turpināja Latvijas luterāņu draudžu darbu visus okupācijas gadus, pulcējot 
latviešus, saglabājot valstisko apziņu, lai varētu to skaidri aizstāvēt neatkarī-
bas atjaunošanas laikā. Vienlaicīgi 25. septembrī Saeimas Cilvēktiesību un sa-
biedrisko lietu komisija atbalstīja virzībai pirmajā lasījumā grozījumus Latvijas 
evaņģēliski luteriskās Baznīcas likumā, kas paredz noteikt, ka vienīgā Latvijas 
luterāņu baznīcas tiesību pārmantotāja ir LELB, pilnībā ignorējot LELBĀL 
darbību, mantojumu un nozīmi okupācijas gados un neatkarības atjaunošanā.

Esam dziļi sarūgtināti par šāda, nepārdomāta, Latvijas sabiedrību šķeļoša 
likumprojekta virzību Saeimā, kas ignorē un nonicina trimdas latviešu un lu-
terāņu ieguldījumu mūsu valsts un tautas attīstībā. Lūdzam darīt visu, kas Jūsu 
spēkos, lai šādas nepārdomātas normas netiktu iestrādātas attiecīgajos likumos.

PBLA uzskata, ka, pieņemot  likumu „Grozījumi Latvijas evaņģēliski 
luteriskās Baznīcas  likumā“, Saeima rīkotos pretēji Latvijas Republikas 
Satversmei,  un  pieprasa,  lai  Latvijas  Republikas  Saeimas  deputāti  šā-
dus  grozījumus  neatbalsta. Šādu rezolūciju gadskārtējā PBLA valdes sēdē 
2018. gada  28. septembrī Latvijas Republikas Saeimai vienoti paudušas un 
parakstījušas visas PBLA sastāvošās diasporas mītņu zemju centrālās dalī-
borganizācijas – Amerikas Latviešu apvienība, Eiropas Latviešu apvienība, 
Latviešu Nacionālā apvienība Kanādā, Latviešu apvienība Austrālijā un Jaun-
zēlandē, Krievijas Latviešu kongress un Dienvidamerikas un Karību Latviešu 
apvienība.

Ar patiesu cieņu,
PBLA valdes un visu tās dalīborganizāciju vārdā –

Kristīne Saulīte,
PBLA priekšsēde

Rīgā, 2018. gada 3. oktobrī

„Latviešu valodas saglabāšana 
nav tikai valsts institūciju pienākums 
un uzdevums. Valodas tagadne un nā-
kotne ir atkarīga no mums katra – lie-
tosim latviešu valodu ik dienas ar lep-
numu, mācīsim latviešu valodu saviem 
bērniem un mazbērniem, mudināsim 
citus apgūt latviešu valodu,“ uzsvēra 
Valsts prezidents Raimonds  Vējonis 
piektdien, 2018. gada  5. oktobrī, Rī-
gas pilī, atklājot Valsts valodas komi-
sijas starptautisko konferenci Valoda 
un valsts.

Valsts prezidents atzīmēja, ka 
viens no Latvijas valsts mērķiem ir 
nodrošināt latviešu valodas pastāvēša-
nu un attīstību cauri gadsimtiem. To, 
lai mūsu valoda skanētu vienmēr, vis-

labāk var garantēt pašiem sava valsts. 
Tomēr valoda ir dzīva, tā attīstās kopā 
ar sabiedrību, kas ik dienas gan nefor-
mālā, gan oficiālā saziņā to izmanto, 
kopj un nepārtraukti pilnveido.

Valsts prezidents apsveica Valsts 
valodas komisiju ar rakstu krājuma 
Reformācija un valoda atvēršanu un 
uzsvēra, ka grāmatā apkopotie ie-
priekšējās Valsts valodas komisijas 
konferences referāti dos iespēju daudz 
plašākam interesentu lokam uzzināt 
par reformācijas nozīmi latviešu valo-
das attīstībā.

Plašāk par Valsts valodas komisi-
ju: https://ej.uz/nsy4 

Valsts prezidenta kanceleja
05.10.2018.
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Šogad ir daudz ko 
svinēt, jo Latvija svin 
savu simtgadi! Mēs 
Sidnejā svinēsim visu 
novembri. Kulmināci-
ja svētkiem Sidnejā būs 
100 gadu balle, kas būs 

prestižajā Strangers Dining Room, 
Jaundienvidvelsas parlamenta ēkā. Šī 
telpa ir ļoti piemērota mūsu svinībām, 
ne tikai tāpēc, ka Latvijas Simtgadi ofi-
ciāli atzīmēs Austrālijas valsts telpās, 
līdz ar dažiem svarīgiem Jaundienvi-
dvelsas politiķiem, bet arī, – jo šo telpu 
ir projektējis Austrālijas latviešu arhi-
tekts Andris Andersons.

Biļešu cenā ir iekļautas 3 kursu va-
kariņas, kā arī dzērieni – gan alkoholis-
kie, gan bezalkoholiskie. Vakaru iesāk-
sim, pārskatot Sidnejas Domain parku, 
kur varēs izbaudīt svinīgo atmosfēru 
ar šampāniešu glāzi. Pēc tam pasniegs 
gardas vakariņas, kamēr saule riet! 
Neaizmirstiet uzvilkt ērtas deju kur-
pes, lai var visu vakaru dejot! Mūziku 
mums piedāvās DeGamba, kuri spēlēs 
latviešu vispopulārākās dziesmas no 
pēdējiem 100 gadiem. Iespējams, ka 
vakaru beigsim ar lustīgiem dančiem.

Vēlamies godināt Latvija ar šo 
pasākumu, tātad lūdzam, lai viesi ie-
rodas formālos tērpos vai arī latviešu 

goda tērpos (tautas tērpos).
Biļešu cena: $160; biļetes varēs 

iegādāties: Pie Imanta grāmatnīcā 
Latviešu namā; pa telefonu (02 9744 
8500); caur e-pastu – bookings@slb.
org.au; SLB mājas lapā – slb.org.au

Adrese: 6 Macquarie St, Sydney 
NSW 2000.

Piektdien, 23. novembrī,
plkst. 19.00 – plkst. 23.00.
Vistuvākā vilcienu stacija ir Mar-

tin Place; ar mašīnu – ir vairākas vie-
tas pie Parlamenta ēkas, kur var novie-
tot mašīnu par $10.

Klāra Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

Noslēgušās vēlēša-
nas. Vieni lej asaras, 
citi svin uzvaras. Taču 
lielākā kļūda, sevišķi tā 
dēvētajiem vēlēšanu uz-
varētājiem, tagad būtu 
atslābināties un ļau-
ties pašapmierinātības 
straumei.

Savulaik dzejnieks Jānis Peters 
mūs mierināja – okupācijas laikā lat-
vieši netiks pilnībā pārkrievoti, jo gēni 
nemainās. Šoreiz tie paši gēni nostrā-
dā negatīvā nozīmē, jo esam atkal no-
nākuši pie 13. gadsimtam raksturīgas 
situācijas, kad katram pilskungam 
gribējās personīgo karapulku. Kā savā 
grāmatā rakstīja vēsturnieks Indriķis 
Šterns – pat virsaitis Viestards mierīgi 
no meža noskatījās, kā ārējais ienaid-

nieks nodedzina Mežotnes pili, lai gan 
viegli būtu varējis pievienoties un savu 
konkurentu glābt. Protams, pēc tam 
viņš līdzīgu attieksmi piedzīvoja pats, 
kad viņa pēctecis Namejs, atriebjoties 
par publisku pļauku no Livonijas orde-
ņa virsnieka, sacēla pats savu karaspē-
ku. Un zaudēja.

Taču mēs nedrīkstam palikt ie-
domātos mežos un tikai noskatīties, 
kā ienaidnieks novājina konkurentus. 
Latvijas politiķiem ir jābeidz šķelties 
un jāsāk apvienoties – kaut vai sekojot 
Vienotības piemēram, kas rāda, kas ir 
jādara un kas nav jādara, lai partija ne-
izjūk: tas ir mūsu pienesums šīs valsts 
politikai. Vispirms, izveidojoties ap-
vienojām trīs partijas, bet uz šīm vēlē-
šanām startējām kopā jau sešatā.

Esmu jau savā videoblogā stāstījis, 

ka uzskatu – Latvijā būtu jāveido trīs 
lielas partijas vai vismaz to apvienī-
bas. Pirmkārt, Progresīvie – šī partija 
vēlēšanās pierādīja, ka ir dzīvotspējī-
ga, arī diasporā tai ir atbalsts, – tātad, 
tieši viņiem ir jāieņem sociāldemokrā-
tu niša minētajā trīspartiju sistēmā. Jo 
vēsturiskā LSDSP ir pilnībā izkurtēju-
si, par to nav vērts pat runāt, savukārt 
Saskaņa ir Kremļa projekts. Progresī-
vajiem ir jākļūst par 1904. gadā dibi-
nātās LSDSP pēctečiem.

Centra partija – pilnīgi skaidrs, 
Vienotība. Ja iespējams, kopā ar pa-
riešiem (Red. Par!). Savukārt stingri 
labējais bloks loģiski būtu Bordāna 
partija kopā ar Nacionālo apvienību. 
Īsti gan nav skaidrs, kur ielikt ZZS... 

Visi laipni lūgti uz Simtgades balli
Sidnejā – Parlamenta ēkā

Gandrīz vai katru 
gadu Kultūras dienu vai 
Jaunatnes dienu laikā 
LAAJ biedri tiek aici-
nāti uz informatīvu sa-
nāksmi vai, ja par kaut 
ko ir jālemj, tad uz kop-
sanāksmi. 2017. gada 

decembrī, kopsanāksme notika Jau-
natnes dienu laikā, Sidnejā. Šajā kop-
sanāksmē apstiprināja jauno prezidiju, 
kas tagad atrodas Sidnejā, un nolēma, 
ka ir vajadzīgas maiņas LAAJ statū-
tos, it īpaši punktos, kas attiecas uz 
Kultūras fondu, proti, ka to būtu jā-
apvieno ar LAAJ Kultūras nodaļu. 
Tika arī izteikta doma, ka vajadzētu 
pievērst vairāk uzmanības izglītībai, 
jo tā ir nepieciešama, lai saglabātu 
latviskumu nākamajās paaudzēs. Lai 
šo darbu veicinātu, izglītību, kas līdz 

šim ir bijusi zem Kultūras nodaļas, va-
jadzētu izvirzīt kā atsevišķu nodaļu. 
LAAJ prezidijs, bijušais un tagadējais, 
ir izstrādājis šīs statūtu maiņas, un tās 
tiks pārrunātas un proponētas pieņem-
šanai šī gada kopsanāksmē.

LAAJ kopsanāksme notiks šī gada 
31. decembrī,  plkst.  9.00, Adelaides 
Latviešu namā. Informācija par kopsa-
nāksmi tika izsūtīta visiem LAAJ bied-
riem septembrī. Ja jūs esat LAAJ biedrs 
un neesat šo informāciju saņēmis, ir ie-
spējams, ka LAAJ biedru sarakstā nav 
jūsu (vai organizācijas, kuru jūs vadāt) 
pareizā adrese. Tādā gadījumā, lūdzu, 
paziņojiet savu epasta un pasta adre-
si LAAJ prezidijam, rakstot uz info@
laaj.org.au vai PO Box 457, Strathfield, 
NSW, 2135, un mēs jums izsūtīsim in-
formāciju par šī gada kopsanāksmi.

Informācija par kopsanāksmi ne-

tika izsūtīta tiem bijušajiem biedriem, 
kas vairākus gadus nav kārtojuši savus 
biedru naudas maksājumus. Biedru 
naudas var maksāt, sūtot čeku (rakstī-
tu Latvian Federation of Australia and 
New Zealand) vai iemaksājot naudu 
tieši LAAJ kontā, Dnister bankā (BSB: 
704-235, Account Number: 00017455). 
Informācija par biedru naudas likmēm 
ir atrodama LAAJ mājas lapā (https://
laaj.org.au/par-mums/ko-jus-varat-
darit/). Ja jums vajag informāciju par 
to cik jums būtu jāmaksā, vai jums 
ir kādi citi jautājumi par biedru nau-
dām, lūdzu, rakstiet uz info@laaj.org.
au vai LAAJ, PO Box 457, Strathfield, 
NSW 2135.

Gaidīsim LAAJ biedrus kopsanāk-
smē Adelaidē!

LAAJ prezidijs
Laikrakstam „Latvietis“

LAAJ Kopsanāksme notiks Kultūras dienu laikā
Informācija un aicinājums

„Karalis ir miris; lai dzīvo karalis“?
Atis Lejiņš par vēlēšanām
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Savai kaimiņienei, 
austrālietei, stāstīju, ka, 
sestdien, 6. oktobrī, es, 
ar ģimeni un draugiem, 
brauksim uz Sidneju, lai 
piedalītos 13. Saeimas 
vēlēšanās.

Viņa izbrīnā teica: „Tās nav ob-
ligātas, un jūs nobrauksiet 600 ki-
lometrus (Sidneja ir 300 kilometru 
braucienā no Kanberas), lai piedalītos 
vēlēšanās. Dullie! Kāpēc?“

Jā. Kāpēc?
Mans daudzu gadu vecs paziņa 

Egons Eversons teica: „Tas ir mūsu pie-
nākums.“ Jā, paaudzei, kas piedzima 
un dzīvi uzsāka Latvijā. Bet šodien, 
šeit, ir trīs paaudzes dzimušas un au-
gušas šajā zemē. Kas ir viņu iemesls?

Citēšu rakstu no Facebook – 
„Esmu lepna, un jūtos priviliģēta, ka 
man ir dota tā iespēja, un ar manu bal-
si palīdzēt tautas un Latvijas labākai 
nākotnei.“ – Maruta  Volša  (Walsh), 
otrās paaudzes atvase Austrālijā.

Brauciens uz Sidneju sestdienas 
rītā aizskrēja nemanot. Bijām četri sie-
višķi mašīnā; tērzējām un debatējām, 
par ko nodot savu balsi.

Ieejot Sidnejas Latviešu namā, ju-
tos kā mājās – tik daudz pazīstamas 
sejas! Personīga piezīme Jurim Ruņ-
ģim (patlaban Latvijā): „Mēs varam 
būt lepni. Liela daļa no darbiniekiem 

un vēlētājiem bija kādreizējā tautas 
deju ansambļa Saules jostas dalībnie-
ki, ieskaitot jauno Latvijas goda kon-
sulu Jaundienvidvelsā Mārtiņu Tuktē-
nu.“

Pēc nobalsošanas iegājām nama 
kafejnīcā nogaršot kūkas un iedzert 
kafiju. Mums pievienojās kanberieši 
Eversoni un Griguļi ar divgadīgo Este-
ri. Pie balsošanas kastes vēl pamanīju 

kādreizējo kanberieti Mārtiņu Jakovi-
cu.

Mājās pārbraucām pievakarē; no-
gurušas, bet priecīgas par paveikto.

Diemžēl, kļūst skumji, lasot vēlē-
šanu statistiku Latvijā – vēlēšanās pie-
dalījās aptuveni 54,59% no iespējamā 
vēlētāju skaita.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

13. Saeimas vēlēšanas
600 kilometru brauciens, nobalsot

No kreisās sēž: Vita Eversone, Inta Skrīvere, Skaidrīte Dariusa. Stāv no krei-
sās: Ansis Eversons, Maruta Volša (Walsh), Ilze Beils (Bales), mācītājs Dainis 
Markovskis (Melburna), Egons Eversons.
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Ak, galva, galviņa...
Jancis par mācīšanos

Reižu reizēm, kad 
iesāpas galva, palieku 
tīri dusmīgs; kāpēc viņa 
nevarēja sāpēt un izsā-
pēt, kad vēl biju jauns. 
Tad visu varēja vieglāk 
panest. Kāpēc tagad, 

kad jau tā visādu sāpju un sāpīšu diez-
gan. Bet kad labi padomā, paliek tās 
galviņas žēl.

Kas gan viss tanī nabaga galviņā nav 
bijis jāsabāž iekšā. Un tas ir noticis visu 
manu garo mūžu. Skolas solos tā bāšana 
ir saprotama lieta, jo skolā jau tikai tā-
pēc iet, lai piebāztu galvu kā ar derīgām 
gudrībām, tā ar nederīgiem draņķiem.

Vēl aizvakar – ne no šā, ne no tā – 
man iekrita galvā vesels burtu un ci-
paru mistrojums un nebūtu es pielēcis 
kājās un izkliedzis mana kādreizējā 
ģeometrijas skolotāja vārdu, es tā ir ne-
zinātu, kāpēc tie cipari pa manu galvu 
maisījās. Jā, tas tik bija skolotājs. Ie-
dzina bijāšanu uz visu mūžu. Ģeomet-
riju nē, – tikai bijāšanu. Un šad un tad 
naktī kā pa miglu, kā murgu, it kā sap-
nī redzu nabaga Janci, kas skolas solā 
ar abām rokām ieķēries, atkal skaita 
ģeometrijas formulas un teorijas.

Kad es teicu, ka tā mācīšanās no-
tiek visu mūžu, es nedomāju par ģe-
ometriju vien, bet par visādām citām 
gudrām lietām, kuras grūti vai neie-
spējami saprast. Tā piemēram, man 
vienmēr mācīts, ka sakāmvārdos esot 
ietverta mūsu senču dzīves pieredze 
un dzīves gudrība, bet šodien vienā 
žurnālā izlasu vēl nedzirdētu sakām-
vārdu un tagad esmu nesaprašanā, vai 
tā tiešām ir dzīves gudrība, jeb vai to 
sarakstījis mans ģeometrijas skolotājs.

Kas negrib vecs palikt, lai jauns 
būdams pakaras.

Nevar jau noliegt, ka sava taisnība 
tur ir, bet tas maz ko dod, ja nav minē-
ti aptuveni gadu skaitļi. Kad sākās tas 
vecums, un cik ilgi vēl esi jauns? Citādi 
kāds var pārsteigties. Ne par velti mūsu 
senči teica: Neskrien gaisā iekams spār-
ni nav izauguši. Viņi jau laikam no piere-
dzes zināja, ka ir cilvēki, kam tie spārni 
aug visu mūžu, un ir tad ar tiem palidot 
nevar. Un ir arī tādi, kam spārni vispār 
neaug, tāpat kā viņiem neaug ūsas.

Bet vai nav vienalga no kā nelabi 
paliek?

Beigu beigās jau viss noklārēsies, 
jo Kapam neviens garām nav ticis.

Redz, cik es smukus sakāmvārdus 
sakombinēju, lai iznāk kaut kas gudrs. 
Vismaz tā – uz gudro pusi, vai nē? Vai 
tiešām nē? Nu jā, ko es tur varu darīt 
Nav cilvēka, kas visiem spētu iztapt.

Man liekas, ka prātīgāk būs, ja uz-
rakstīšu dažus no tiem sakāmvārdiem, 
kas man sevišķi patika, un tad lasītājs 
var izvēlēties pats ko paturēt, ko sviest 
projām: Pasaules bīstamākie zvēri ir cil-
vēki; Ko džinksti muša, kad zirgs nav vēl 
sprādzis?; Larkš vienā larkstēšanā kā 
veca ratu rumba; Kam laime, tam ir vēr-
sim teļš atnesās; Labāk ar klibu dancot, 
nekā ar muļķi runāt; Zviedz kā prūšu ēr-
zelis; Domas gaisos, pakaļa pelnos; Ne-
spļauj bļodā – nāksies pašam izstrēbt; 
Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar 
muļķi runāt; Gaidi vien – kā akmenim 
bērnu; Manis pēc, tu vari iet sevis pēc...

Paga, paga, vai tas nav brīdinā-
jums man, ka ir jau par daudz? Tā nu 
nevar izrunāties. Nu labi, beigsim! No-
beigsim ar – Vecam maza bērna prāts.

Vai, vai, vai... vai tiešām jau tik 
tālu?...

Ar sveicieniem,
Jancis

Laikrakstam „Latvietis“
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Ārzemēs pavisam no 130 702 
balsstiesīgajiem, vēlēšanās piedalījās 
31 946; derīgās aploksnes bija 31 793, 
derīgās zīmes – 31 659.

Vēlētāju aktivitāte Austrālijā
Vēlēšanu iecirkņos Austrālijā no-

balsojuši 878 balsstiesīgo; derīgas ap-
loksnes bija 877 derīgas zīmes – 877.

Kāda bija vēlētāju aktivitāte? 
Kad ieradās pirmais balsotājs, kad 
pēdējais? Vai bija kādas lielākas vē-
lētāju grupas? Vai kāda no partijām 
bija īpaši populāra? Vai daudz bija 
atbalsta „+“, vai svītrojumu vēlēšanu 
lapiņās? Vai bija kāds interesants no-
tikums, starpgadījums vēlēšanu dienā 
jūsu iecirknī? Cik lielas bija jūsu vē-
lēšanu komisijas, t.i., cik darbinieki 
bijāt? – Šie bija jautājumi, ko uzdevu 
vēlēšanas iecirkņu priekšsēžiem, kā 
arī vēlētājiem Melburnā. Pateicos par 
atsaucību visiem, kas palīdzēja šīs re-
portāžas veidošanā.
13. Saeimas vēlēšanu 
1013. iecirknis Adelaidē

Adelaidē nobalsojuši – 211, derī-
gas aploksnes – 211, derīgas zīmes – 
211.

Jaunā Vienotība – 109 derīgas 
zīmes/51,55%, Nacionālā apvienī-
ba „Visu Latvijia!“ – „Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK“ – 47 derīgas zī-
mes/22,27%, Attīstībai/Par! – 23 de-
rīgas zīmes/10,90%, Jaunā konserva-
tīvā partija – 21 derīga zīme/9,95%, 
Politiskā partiju KPV LV – 5 derīgas 
zīmes/2,37%, Zaļo un Zemnieku sa-
vienība – 3 derīgas zīmes/1,42%, 
Latviešu Nacionālisti – 2 derīgas zī-
mes/0,95% un Latvijas Reģionu Ap-
vienība 1 derīga zīme/0,47%.

Skaidrīte Aguļēviča, 13. Saeimas 
vēlēšanu 1013. iecirkņa priekšsēde, 
stāsta:

Adelaides iecirknī viss noritēja ļoti 
mierīgi, vēlētāji sāka nākt uz mūsu ie-
cirkni ap astoņiem no rīta, un man jā-
saka, ka visas garās dienas laikā nebija 
nekādu sastrēgumu vai drūzmēšanās. 

Protams, ka par to man jāizsaka liela 
pateicība vēlēšanu komisijas darbi-
niekiem: Latvijas Republikas goda 
konsulam Valdim  Tomanim, sekre-
tārei  Mārītei  Rumpei un vēlēšanu 
komisijas loceklēm Dacei  Freijai un 
Ivetai Leitasei. Piebildīšu, ka Iveta ir 
izpelnījusies vislielāko atzinību, jo vi-
ņai bija uzticēta balsu ievadīšana sis-
tēmā, kas ir ļoti atbildīgs un piņķerīgs 
darbs. Pēdējie vēlētāji iecirknī ieradās 
plkst. 19.45.

Visumā ar rezultātiem esam ļoti 
apmierināti – 211 vēlētāji kopsummā, 
kas mazai Adelaidei ir liels cipars. Tas 
laikam parāda, ka adelaidiešiem rūp 
Latvijas nākotne.

Iepriecināja arī tas, ka starp vēlē-
tājiem bija ļoti daudz jaunu cilvēku, 
kuri godam izpildīja savu pilsoņa pie-
nākumu. Mūs pārsteidza arī šo jauno 
cilvēku zināšanas un izpratne Latvijas 
patreizējā politikā un vēlme ar savu 
nodotu balsi piedalīties Latvijas nā-
kotnes veidošanā. Kas pats par sevi ir 
ļoti pozitīvs rādītājs. Paldies par atsau-
cību visiem vēlētājiem!

Atliek tikai cerēt, ka jauno deputā-
tu solījumi priekšvēlēšanu laikā nepa-
liks tikai solījumu formā, bet pārtaps 

darbos, kuri izmainīs Latvijas nākotni.
13. Saeimas vēlēšanu 
1011. iecirknis Melburnā

Melburnā nobalsojuši – 276, derī-
gas aploksnes – 275, derīgas zīmes – 
275.

Nacionālā Apvienība „Visu Lat-
vijai!“ – „Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK“ – 82 derīgas zīmes/29,82%, 
Attīstībai/Par! – 63 derīgas zī-
mes/22,91%, Jaunā Vienotība – 58 de-
rīgas zīmes/21,09%, Jaunā konserva-
tīvā partija – 31 derīga zīme/11,27%, 
Politiskā partiju KPV LV – 20 derīgas 
zīmes/7,2%, Zaļo un Zemnieku savie-
nība – 8 derīgas zīmes/2,9%, Saskaņa 
sociāldemokrātiskā partija – 5 derīgas 
zīmes, 1,82%, „PROGRESĪVIE“ – 4 
derīgas zīmes/1,45%, Latvijas Reģio-
nu Apvienība un Latviešu Nacionālis-
ti – katra pa 2 derīgām zīmēm/0,73%.

Pēteris Saulītis, 13. Saeimas vēlē-
šanu 1011. iecirkņa priekšsēdis, stāsta:

Līdz pulksten pusdiviem pēc-
pusdienā novēlējuši pāri par simts 
vēlētāju. Es nezinu, kā tas salīdzinās 
ar citiem gadiem, bet tas lielākais 

13. Saeimas vēlēšanas
Rezultāti un stāsti Austrālijā
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Vēlēšanu komisija Adelaidē. No kreisās: Skaidrīte Aguļē-
viča, Iveta Leitase, Mārīte Rumpe, Valdis Tomanis.
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Balsu skaitīšana Adelaidē. No kreisās: Dace Freija, Mārīte 
Rumpe, Valdis Tomanis.
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Vēlēšanu komisija Melburnā. No kreisās: Mārtiņš Ozols, Arnis Vējiņš, Anita 
Vējiņa, Gita Pūpēde, Pēteris Saulītis, Anda Banikosa, Iveta Laine.

FO
TO

 A
rn

is
 V

ēj
iņ

š



Sestdien, 2018. gada 13. oktobrī Laikraksts „Latvietis“ 7. lpp.

vairums vēlētāju ir gaidāms pēcpus-
dienā. Plkst. 7 no rīta bija tikai viens 
vēlētājs, starp plkst. 7 un 8 – četri, 
bet pēdējais – ap plkst. 19.45. Man ir 
grūti salīdzināt, bet noteikti līdz šim 
vēlētāju pārsvars nav bijis no vecākās 
paaudzes; vidējā un jaunākā paaudze 
ir daudz un labi reprezentēta. Ir tādi 
jaunieši, kas pirmo reizi vēlē; viņi 
saņēmuši savas pases, pateicoties mo-
bilajai pasu darba stacijai, kas te bija 
2014. gadā. Viņi interesējas, kā varēs 
atjaunot savas pases, jo nākamgad tām 
notecēs derīguma termiņš, un būdami 
toreiz mazgadīgi, tās dabūja tikai uz 
5 gadiem; tas ir tāds interesants mo-
ments.

Pāris gadījumi ir bijuši, kur cilvēki 
ir gribējuši balsot ar identitātes karti. 
Procedūra ir, ka ar to var vēlēt, ja ir no 
Latvijas apstiprināta balsošanas zīme, 
ko izsniedz tikai Latvijā. Tur bija maz-
liet vilšanās, un vilšanās bija arī vie-
nam kungam, kam viņa Latvijas pase 
bija palikusi Latvijā; viņam gan bija 
fotokopija no tās pases, bet, protams, 
tas arī nederēja.

Kad tuvosies nākamās vēlēšanas, 
būtu labi cilvēkiem jau savlaicīgi pār-
baudīt savas pases, sagatavoties un it 
sevišķi varbūt tiem, kam nav plānota 
braukšana uz Latviju. Lai ņem to vērā 
tad, kad te ir mobilās pasu darba sta-
cijas.

Papildinot informāciju, ko jau pār-
runājam vēlēšanu dienā, Melburnā bei-
gās kopā bija 275 vēlētāji. Vēlēšanas ir 
labi apmeklētas. Atmosfēra bija ļoti 
pozitīva, un daudz balsotāji uzkavējās 
kafejnīcā, kura bija īpaši atvērta šim 
pasākumam (parasti skolas brīvdienās 
kafejnīca nav atvērta, tātad ļoti novēr-
tējam, ka Latviešu Namu brīvprātīgie 
nāca talkā).

Trīs populārākās partijas bija: 
Nacionālā Apvienība (82 derīgas zī-
mes/29,82%), Attīstībai/Par! – 63 de-
rīgas zīmes/22,91% un Jaunā Vienotī-
ba – 58 derīgas zīmes/21,09%.

Par plus un svītrošanu runājot, ap-

mēram 2/3 balsis bija bez pārmaiņām 
lapiņās. Lielākais vairums no balsīm, 
kur kāda maiņa bija iezīmēta, bija ap-
domāti, bet varēja arī skaidri redzēt 
vairākos papīros, ka balsotājs īsti ne-
izprot šo balsošanas variāciju.

No vēlētāja personīgā viedokļa 
man šis vēlēšanas ir savādākas, jo līdz 
šim es nebiju bijis vēlēšanu komisijas 
loceklis, un ne tikai vēlēšanu komisi-
jas loceklis, bet arī priekšsēdētājs, un 
nāk klāt cits intensitātes līmenis caur 
visiem priekšdarbiem. Bet skatoties 
vienkārši no vēlētāja viedokļa, ir grūti 
spriest līdz ar to, ka ir pārformējušās 
partijas un indivīdi, un formējušās 
jaunas partijas. Ar Latvijas vēlēšanām 
vienmēr ir bijis savādāk nekā Austrā-
lijas, jo Austrālijā vienmēr ir bijušas 
divas galvenās partijas, un tad tās pā-
rējās pienāk klāt. Latvijā vienmēr ir 
bijušas vairākas partijas; citus gadus 
man ir bijis iespaids, ka dažas partijas 
ir bijušas stiprākas un daudz mazu, 
bet šoreiz tāds izlīdzināts lauks, kurā 
ir vairākas partijas.

Personīgi man PBLA iniciatīva, lai 
piesaistītu vienu nesaistītu politologu, 
kas dotu savu analīzi, savu viedokli, 
bija ļoti vērtīga. Es esmu runājis ar cil-
vēkiem, kas ļoti daudz laika pavadīja, 
kuri ieinteresējās vēlēšanu procesā ša-
jās vēlēšanās, un viņi bija spiesti mek-
lēt, jo pa gabalu tas ir grūtāk nekā uz 
vietas Latvijā. Es pavadīju nupat pāris 
mēnešus Latvijā, un tur tā politika 
man bija mazliet skaidrāka, kad tā ir 
visapkārt dienas mēdijos, TV, avīzēs; 
tur vienkārši visu laiku dzirdi lietas, 
kas nav aktuāls šeit. Pa gabalu ir jā-
piestrādā, un kopsavilkumā – jo vai-
rāk informāciju cilvēkiem var sniegt, 
jo labāk; cilvēki no tās informācijas 
uzsūks to, kas viņiem ir vajadzīgs. Po-
litika cilvēkiem arī interesē dažādos 
līmeņos un ar dažādu intensitāti; ir 
tādi, kas seko un interesējas un viņiem 
vajag daudz informāciju, tad tāds pār-
skats ir ļoti vērtīgs. Jo vairāk informā-
cijas, jo labāk, bet tajā pat laikā, ja par 
daudz, tad var nogrimt visā tai lietā un 
var būt grūti visu sagremot.

Jānis Dēliņš, Latvijas Republikas 

goda konsuls Melburnā, 6.10.2018.:
Jā, šīs ir izšķirošas vēlēšanas, jo 

varbūt vairāki cilvēki ir neapmierināti 
ar to, kas ir noticis pēdējos gados Lat-
vijā, un tagad ir jaunas partijas ar ļoti 
stipriem spēkiem, prominentām per-
sonām, kam ir lielas dotības, un mums 
ir jāskatās, kā pilsoņi izteiks savu vē-
lēšanos. Kas varbūt mazliet uztrauc, 
ka mēs esam tik daudzās partijās; ir 
daudz partijas, no kurām mēs varam 
izvēlēties. Visas partijas jau nespēs 
pārvarēt tos 5%, bet es pozitīvi skatos 
uz to, ka partijas varēs sastādīt koalī-
ciju, ka tiksim galā ar to. Solījumi, ka 
viena vai otra partija neies kopā ar to 
vai citu, to redzēsim, kas izveidosies. 
Vienmēr pastāv tā iespēja, ka varētu 
notikt ārkārtas vēlēšanas. Gaidīsim, 
ko prezidents aicinās veidot valdību un 
tad redzēsim, kā Saeima un kā partijas 
tiks ar to galā.

Melburnā visu dienu nāk pilsoņi, 
arī daudz tādu cilvēku, kurus mēs pa-
rasti neredzam Latviešu namā, jaunas 
ģimenes, jaunie reģistrētie Latvijas 
pilsoņi. Pateicoties tam, ka pagājušo 
gad Austrālijā bija pasu mobilā darba 
stacija, jaunie pilsoņi varēja noformēt 
pases un tie arī šodien bija klāt. Pagā-
jušo gad man bija viens Latvijas pil-
sonis, kas ierodoties noformēt Latvijas 
pasi, ievēroja, ka mūsu Namā ir daudz 
ļoti skaitu mākslas darbu; šodien viņš 
atgriezās, mēs varējām izstaigāt abus 
stāvus, apskatīt šos darbus, un viņš 
grib rakstīt par šiem māksliniekiem 
darbu savam universitātes grādam; 
īpaši viņu interesē Zilā ota (Red.: 
„Zilās Otas“ grupa, kuras locekļi 
bija Gunārs Jurjāns, Kārlis Mednis, 
Gunārs Saliņš un Leo Svīķers, kā arī 
Ojārs Bisenieks, Kārlis Trumpis un 
Erna Vilks).

Jā, interese par vēlēšanām ir. Es 
domāju, ka ļoti ietekmējusi ir Latvi-
an Living in Australia lapa FaceBook 
portālā; tur ir bijusi diezgan liela dis-
kusija par vēlēšanām, cilvēki izsakās. 
Šajās dienās ļoti daudz cilvēki smeļ in-
formāciju tieši no sociālajiem tīkliem, 
bet mēs nevaram vienmēr paļauties, ka 
tā informācija ir pareiza, ko katrs cil-
vēks pauž, tas varbūt ir viņa personī-
gais viedoklis, bet tomēr varbūt tādēļ 
ir lielāka interese. Pēc vēlēšanu skaitļi 
rāda, ka šajās vēlēšanās Melburnā pie-
dalījās 276 pilsoņi; 12. Saeimas vēlē-
šanas piedalījās – 309.

Vēlētāji Melburnā 6.10.2018.
Natālija Neiburga: Jā, man šķiet, 

ka tā interese ir kaut kā lielāka patreiz 
par tām balsošanām, jo rezultāti var 
rasties nopietni gan uz vienu, gan otru 
pusi un laikam cilvēki apzinās un mē-
ģina balsot vairāk nekā parasti. Tikai 
žēl, ka tik daudziem nav atjaunotas 
pases, nepadomāja savlaicīgi, tas ir 
ļoti žēl. Es ceru, ka imperiālistiem ne-
būs tik labvēlīgi rezultāti kā viņi cer. 
Es abonēju žurnālu IR, Brīvo Latviju, 

13. Saeimas vēlēšanas
Turpinājums no 6. lpp.

No kreisās: Melburnas vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdis Pēteris Saulītis, 
LR goda konsuls Melburnā Jānis Dēliņš.
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4. oktobris ir Stēr-
stu Andreja (1853-1921) 
dzimšanas diena, viņam 
šogad aprit 165.

Uzrakstu šo teikumu 
un gribu pavaicāt: „Cik 
no Jums, lasītāji, atce-
ras šo piebaldzēnu, bet 

mūža otrā pusē īstenu zemgalieti, kurš 
tik daudz darījis savas tautas labā?“ 
Nevajadzētu gan kādu še kaunināt. Pats 
neesmu labāks. Ja 30. septembrī Jelga-
vas pilsētas bibliotēkā nebūtu saticis 
rakstnieci Annu Velēdu Žīguri un viņa 
nebūtu ierosinājusi 4. oktobrī doties uz 
Zaļeniekiem, kuru ļaudis bija iecerējuši 
sarīkot viņam veltītu pēcpusdienu, nu-
dien neiedomātos par viņu. Mūsu strau-
jā, informācijas un notikumu pārbagātā 
dzīve spiež aizmirst gandrīz visu, izņe-
mot sevi, pat vecākus un citus ļoti tuvus 
cilvēkus, kuri atdusas kapu kalniņā. 
Labi, ka vēl savu dzimšanas dienu ie-
lāgo un kopā ar darba kolēģiem nosvin.

Taču Latvijas simtgadē Stērstu 
Andrejs ir viens no tiem, kurš īpaši 
būtu jācildina. Viņš Pirmās atmodas 

darbinieks, kurš, izmācījies Pēterbur-
gā tieslietas, ir N. Maneseina tulks un 
vēlāk tulko cara tiesu likumus latviski, 
likdams pamatus latviešu juridiskajai 
terminoloģijai. Kad no 1890. gada 
viņš ir advokāts Jelgavā (pie tam par 
viņa palīgu neilgi še strādā arī vēlā-
kais dzejnieks Jānis Rainis, kā arī nā-
kamais prezidents Alberts Kviesis), pie 
Stērstu Andreja taisnību meklē daudzi 
latviešu zemnieki, tā celdams viņu pa-
šapziņu. Viņa plašā ģimene – četras 
meitas un divi dēli – bija ļoti latviska, 
kas vāciskajā Jelgavā arī ikdienā nebi-
jās runāt mātes valodā.

Stērstu Andrejs ne tikai tulko, dze-
jo, raksta avīzēs par visdažādākajiem 
jautājumiem (kā stāsta, viņš palīdzējis 
Baumaņu Kārlim pie himnas pareizas 
sarīmēšanas), bet viņš 1879.-1880. gadā 
saraksta pirmo zinātnisko latviešu va-
lodas gramatiku, no viņa kopā ar Kau-
dzītes Matīsu sastādītās lasāmgrāma-
tas Sēta un skola (1882-1884) mācās 
daudzas skolnieku paaudzes.

Par to arī 4. oktobra pēcpusdienas 
sarīkojumā Zaļenieku kultūras namā 
ar ļoti skaistu nosaukumu Es savu 
zemi riekšā turu runāja skolas skolotāji 
Elizabete Leite un Līga Andronova, 
pie reizes atceroties arīdzan viņa mei-

tu dzejnieci Elzu Stērsti, kuras dzeju 
skandēja skolnieki. Dzimšanas dienas 
viesiem skolotāja Gunita  Jureļone 
nospēlēja ģimenē iecienīto jelgavnie-
ka Jāzepa Vītola Prelūdiju. Pieminēja 
arī Kauliņus, kurus Stērstu Andrejs 
nopirka pirms I pasaules kara un sek-
mīgi saimniekoja, izmantojot jaunākās 
atziņas lauksaimniecībā. Vēlāk mūs 
gaidīja arī šūpuļdienas kliņģeris un 
zāļu tēja. Pēc tam devāmies uz netālo 
Zaļenieku kapsētu, kur apglabāts jubi-
lārs un viņa kundze.

Taču šajā dienā viņa mazmazmei-
ta rakstniece Anna Velēda Žīgure ar 
savu meitu Diānu vēlējās apmeklēt 
arīdzan tik bieži sarunās pieminētos 
Kauliņus. Pagājušo vasaru viņa mūs ar 
manu draugu Viesturu mudināja aiz-
braukt uz šīm mājām, bet neatradām – 
kartes tāpat šad tad kļūdās. Tagad gan 
metāmies turp. Matīss Kaudzīte Atmi-
ņās no tautiskā laikmeta velta Stērstu 
Andreja Kauliņiem ārkārtīgi izjustas 
rindas: „Tur nu viņš ar lielu prieku 
centās ierīkot visu pēc sava prāta un 
pēc savas patikas: cēla prāvas ēkas, 
stādīja plašu dārzu ar glītu sētu, laboja 
un paplašināja tīrumus, kur starp citu 

Sapnis par „Kauliņiem“
Pirmās Atmodas darbinieku Stērstu Andreju atceroties

Diāna pie Stērstu dzimtas ābeles.
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Kauliņi - aleja ved pie mājas.

FO
TO

 M
ār

is
 B

ra
nc

is

Stērstu Andreja sarīkojuma noformē-
jums.
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Pie Stērstu Andreja kapa.
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Mt 13, 3-9: (Kristus) 
runāja līdzībās: Redzi, 
sējējs izgāja sēt. Cita sēk-
la krita ceļmalā, un put-
ni nāca un to apēda; cita 
krita uz akmenāju, kur 

tai nebija daudz zemes; bet cita iekrita 
ērkšķos, un ērkšķi to nomāca; bet cita 
krita labā zemē un nesa augļus, cita 
simtkārtīgus, cita sešdesmitkārtīgus, 
cita trīsdesmitkārtīgus. Gal 6, 7: Ne-
pievilieties, Dievs neļaujas apsmieties! 
Jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus.

Šodien svinam Pļaujas svētkus. 
Katru gadu ir raža, kas ienākas. Tā 
darbojas pasaule, kā saka Sv. Raksti 
1 Moz 8, 22: Kamēr būs dienas virs 
zemes, nemitēsies sēšana un pļaušana. 
Bet pasaule darbojas šādi tāpēc, ka to 
darbina Dievs – Radītājs, Uzturētājs, 
Svētītājs. Lai kādi nebūtu laiki – raža, 
neraža, kari – šī sakarība, kas nodro-
šina mums pārtiku, ir bijusi, pastāv un 
būs, jo to uztur mūžīgais un nemainī-
gais Dievs.

Bet Baznīcā svinam ne tikai to, ka 
Dievs mums nodrošina dienišķo mai-
zi. Pļaujas svētki ir nozīmīgi ar to, ka 
tie atgādina, ka mēs vienmēr esam un 
būsim atkarīgi no Dieva Radītāja, un 
atkarīgi ļoti plašā nozīmē. Viņš var dot 
ražu vai neražu, bet Dieva visvarenība 
parādās, ka arī neražas un posta lai-
kā, kuru ļoti bieži mēs, cilvēki, viens 
otram sagādājam, tās sēklas, kas ir ie-
sētas labā zemē, tomēr izaug. Šo Viņa 
visvarenību, kas ir pāri apstākļiem un 
neražas gadiem, pašu cilvēku izraisīta-
jam postam, tad arī svinam.

No visa, ko par sēju – pļauju runā 
Sv. Raksti, mums šodien ir svarīgas 
divas sakarības. 

Pirmā ir Gal 6, 7: Nepievilieties, 
Dievs neļaujas apsmieties! Jo, ko cil-
vēks sēj, to viņš arī pļaus. Tas ir iegājis 
tautas parunā kā ko sēsi, to pļausi. Vai 
kā t.s. dzīves dzelzs likums – cēlonis – 
sekas. Ja tiek radīts kāds cēlonis, tam 
noteikti būs arī sekas. Tas attiecas ne 
tikai uz individuālo dzīvi, bet daudz 
lielākā mērā arī uz sabiedrību kopumā.

Tas ir Dieva brīdinājums nepievil-
ties ar bezatbildību, savtīguma un pa-
sivitātes prioritāti savā un sabiedrības 
dzīvē. Šodien īpaši vajadzētu brīdināt 
no pēdējās. Nupat Latvijas avīze pub-
licēja interviju ar kādu bijušo latviešu 
brīvprātīgo cīnītāju Andri Ukrainā. 
Viņaprāt, Ukrainu līdzās Krievijas im-
periālismam līdz šodienas problēmām 
noveda arī tās iedzīvotāju politiskā pa-
sivitāte un tuvredzība. Pēc 2004. gada 
Oranžās revolūcijas iestājās apātija un 
vilšanās korupcijas un oligarhu cīniņu 
dēļ. Tādēļ 2010. gadā daudz rietum-
niecisko un nacionālo ukraiņu negāja 
uz vēlēšanām. Savukārt prokrieviskie 
vēlētāji mobilizējās, un par prezidentu 
ievēlēja Janukoviču, kurš valsti bīdīja 

Krievijas ietekmē. To izjauca Maidana 
protesti, ievadot šībrīža notikumus, – 
Krimas okupāciju un karu Austru-
mukrainā.1

Ja šī pirmā sakarība ir satraucoša 
un brīdinoša, tad otrā ir mierinoša. Tā 
ir Dieva mīlestības, apsolījuma vēsts, 
ka tā pļauja, kas notiek pēc Viņa gri-
bas, tiek svētīta ar daudzkārtīgiem 
augļiem – 30, 60, pat 100 kārtīgiem.

Līdzībā redzam, ka sējējs saskaras 
ar dažādām augsnēm, bet lielos mē-
rogos gala rezultāts tomēr ir tas pats: 
sēkla uzdīgst, sējējs turpina katru 
gadu sēt un pļaut, jo Dieva likumsaka-
rība darbojas.

Parasti par sevi esam raduši domāt 
aritmētiski, ka 1 = 1. Tad grūtos brīžos 
skan bezspēka retoriskais jautājums: 
ko gan var viens? Bet Dievs parāda, ka 
pie zināmiem priekšnoteikumiem tas 
var būt arī citādi. Ka viens piepeši var 
dot milzīgu rezultātu, t.i., ka 1 = 30, 
60, 100.

Ir nosacījumi, kuros rezultāti ir 
daudzkārt lielāki nekā cilvēku pieliktā 
piepūle. Tā sevi parāda Dieva iedarbī-
ba, ko saucam par svētību – esam pieli-
kuši salīdzinoši maz darba, kuru Dievs 
atlīdzina, rezultē ar daudzkārt lielāku 
iznākumu. Galvenais nosacījums tam: 
kas tiek sēts? Ja Dieva vārds, vai pla-
šākā nozīmē – notiek Dieva vārda mā-
cīšana visdažādākajos veidos, vai pat 
visplašākajā nozīmē – darbība saskaņā 
ar Viņa gribu, tad tai pieder šis milzu 
pavairošanas apsolījums.

Sēkla kā fenomens ir kas apbrīno-
jams. Nieka izmēra zīlē ir jau sākotnē-
ji iekodēts milzu ozols. Mazajā zīlē ir 
apslēpts grandiozs spēks.

Par Kristus sludināto bija izbrī-
nīti pat malā stāvētāji: Jauna mācība 
ar spēku! (Mk 1, 27). Spēks izraisa ne 
tikai respektu, bet arī piesaista piekri-
tējus un sekotājus. Atcerēsimies, kādu 
milzīgu spēku atraisīja Atmodas sāku-
mā komunistu laikā aizliegtā Latvijas 
himna – Dievs, svētī Latviju!

Šie vārdi ir latviešu kā valstsnā-
cijas ģenētiskais kods. Tas norāda uz 
sakarību: pirmajā vietā Dievs, tad Lat-
vija, latviešu dzimtene tās valstiskuma 
veidā. Kad vērtību prioritāte ir šāda, 
Dievs to svētī. Tad no salīdzinoši ne-
lielas mūsu piepūles ir milzu rezultāti.

Šī nozīmīgā sakarība Sv. Rakstos 
tiek ilustrēta ar Jēzus vārdiem: Jūs 
esat zemes sāls; jūs esat pasaules gai-
šums (Mt 5, 13-14). Gaisma un sāls var 
iedarboties ar milzu efektu.

Lai cik bieza nebūtu tumsa, viens 
gaismas stars var tajā iezīmēt pareizo 
ceļa virzienu vai kliedēt to pavisam. 
Tas ir atgādinājums, un stiprinājums 
tiem, kas cīnās par sabiedrībā nozī-
mīgām kopvērtībām, un paguruma 
brīžos saka, ka viņu balss bieži netiek 
sadzirdēta ikdienas aktualitāšu jūklī.

Abās sakarībās Dievs pievērš uz-
manību pareizajai lietu kārtībai. 

Pasaulē, lai cik mainīga tā kļuvu-
si, joprojām darbojas un pastāv kādi 
nemainīgi lielumi, kā negatīvi, tā arī 
pozitīvi. Būtiskākais no negatīvajiem 
ir cilvēka grēcīgums, kas izpaužas kā 
savtīgums visā spektrā, no ļoti nema-
nāma līdz klaji nekaunīgam.

Diemžēl cilvēks bija, ir un paliks 
grēcinieks. Visas pārmaiņas ir tikai 
sekundāras un galvenokārt dekora-
tīvas. Tāpēc nopietni ir jārēķinās ar 
šo pirmo Dieva sakarību – ko sēsi, 
to pļausi. Nepievilieties, rausēji, ne-
krietneļi, nelieši, utt., Dievs neļaujas 
apsmieties, jūsu rīcībai bija, ir un būs 
sekas, ļaunumam un bezkaunībai nav 
pēdējais vārds. Savukārt, labās gribas 
cilvēki, atcerieties, ka ļaunums trium-
fē, kad neko nedarāt tā novēršanai, kad 
ieraujaties sevī vai ieslīgstat apātijā.

Bet būtiskākais no pozitīvajiem 
lielumiem ir otrā sakarība, ja kas no-
tiek saskaņā ar Dieva vārdu, Viņa gri-
bu, tad šāda rīcība tiek svētīta, tā re-
zultējas neproporcionāli lielos augļos.

Tāpēc mums jābeidz uz sevi ska-
tīties globālisma ideoloģijas ietekmē 
kā uz statiski aprobežotām anonīmām 
demogrāfiskām vienībām, kas pēc pa-
saules ekonomisko spēku patvaļas ir 
migrējami no vienas darbaspēka pie-
prasījuma zonas uz citu. Paraudzīsi-
mies uz sevi kā uz zīlēm.

Zīmīgi, ka Latvijas Monētu nams 
par godu Latvijas simtgadei izlaidis 
medaļu Lāčplēsis. Monētu nama pār-
stāvis Gints Rijnieks saka: Medaļā at-
tēlotā Lāčplēša cīņa ar lāci simbolizē 
latviešu tautas spēku un nepārejošās 
alkas pēc neatkarības. Lāčplēsis ir 
spēcīgs latviešu gara un spēka simbols 
un tādēļ arī medaļas aversā ir uzraksts 
Varonis mīt katrā no mums. Mēs aici-
nām katru latvieti apzināties šo spēku.2

Gribētos sacīt vairāk, nevis tikai 
apzināties šo spēku, jo tad tas ir tikai 
potenciāls, un kā tāds var palikt nelie-
tots snaudas režīmā, bet likt šim spē-
kam darboties! Proti, zīle, kas mūsos, 
jāieliek kā labā augsnē un jārada no-
sacījumi, lai tā izaugtu par lielu ozo-
lu! – Dievam par godu un Latvijai par 
svētību!

Šī Kristus līdzība vēsta, ka vērtī-
bas, kas ir no Dieva, pastāv un pastāvēs, 
neskatoties uz akmeņaino zemi, t.i., cil-
vēku savtību, vienaldzību, ērkšķiem – 
šķēršļiem, ko ienaidnieks sēj. Pāri tam 
ir Dieva visvarenība, kas ir Viņa radītā-
jā sēklā. Tādēļ vērtības, kas ir no Dieva, 
pastāv un pastāvēs Viņa spēkā.

Var izplesties impērijas, bet tau-
tas aizstāvēs savas zemes, kas tām ir 
Dieva dotas. Var tikt ieguldīti milzu lī-
dzekļi, lai izplatītu amoralitāti un kos-

Sakarības
Uzruna „Svētrītam“ Pļaujas svētkos
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Aicinu ziedot!
Latvijas Okupācijas muzeja pārstāve Austrālijā

Ir tapis latviešu leģionāriem veltītais Piemineklis 
Brīvībai – Bišu strops. To atklāja septembra beigās 
Zedelgemā, Beļģijā. Bišu stropā 12 000 bitīšu, tik pat 
daudz, cik bija latviešu leģionāru Zedelgemas gūstek-
ņu nometnē.

Pusi izdevumu par pieminekli sedz Zedelgemas 
pilsēta, otro pusi – Okupācijas muzejs.

Jums dota iespēja iegādāties BITĪTI, bronzā kaltu, 
ziedojot $150.00, lai palīdzētu muzejam segt savu daļu.

Ja vēlaties, lūdzu sazināties ar mani.
Ināra Graudiņa,

OM pārstāve Austrālijā
141 Darley Rd, Randwick, NSW 2031
e-pasts: graudinsiv@bigpond.com
čeki vai M/O rakstāmi ,,SLS Okupacijas muzejs” un 
sūtāmi uz augšminēto adresi

Latvijas bites Flandrijas magonēm –
Beļģijas pilsētā Zedelgemā atklāts piemineklis latviešu leģionāriem un brīvībai

Latvijas Okupācijas 
muzeja un Zedelgemas 
pašvaldības iniciētais 
vides objekts Latvijas 
stāvstrops brīvībai, ko 
veidojis latviešu tēlnieks 
Kristaps Gulbis, ir pir-

mais piemineklis pilsētvidē ārpus Lat-
vijas, kas veltīts latviešu karavīriem. 
Tas uzstādīts jaunā Zedelgemas pil-
sētas laukumā, kas nosaukts Brīvības 
vārdā, un atrodas dažus kilometrus no 
lielākās bijušās latviešu karagūstekņu 
nometnes. Tajā 1945./46. gada ziemā 
bija ieslodzīti 11 700 latviešu leģionā-
ri. Par spīti nebrīvei, viņi nezaudēja 
ticību Latvijas valsts brīvībai.

Aptuveni 5 m augstā piemiņas zīme 
veidota kā nerūsējoša tērauda obelisks, 
kura galā atrodas bronzā atliets stropa 
atveidojums. Gan uz obeliska, gan stro-
pa redzamas apzeltītas bites. Blakus 
piemineklim lasāma anotācija vairā-
kās valodās par latviešu leģionāriem 
un viņu likteni. Latvijas stāvstropā 
tēlnieks Kristaps Gulbis ietvēris sim-
bolisku ideju par bišu saimi kā tautu. 
Strops ir viņu valsts. Ar savu armiju, ar 
likumiem un kārtību. Bites ir miermī-
līgas – tās pašas nevienam neuzbrūk. 
Tās aizstāv, cīnās un mirst par savu 
stropu, saimi, BRĪVĪBU.

22. septembrī, dienu pirms piemi-
nekļa atklāšanas, uz Zedelgemu devās 
19 cilvēku liela Latvijas Okupācijas 
muzeja delegācija. To sirsnīgi sagai-
dīja pilsētas rātsnamā ar iespaidīgu iz-
stādi par latviešu karavīriem Zedelge-
mas kara gūstekņu nometnē. Savukārt 
muzejs bija sarūpējis simbolisku cie-
ma kukuli – medus podu un lielu rupj-
maizes klaipu no Lāču ceptuves.

Nākamās dienas priekšpusdienā 
svinīgajā pieminekļa atklāšanā pul-
cējās ap simts cilvēku. Uzrunas teica 
Zedelgemas pilsētas pārstāvji, Latvi-
jas vēstniece Beļģijā  Ilze Rūse,  pie-

minekļa autors Kristaps  Gulbis  un 
Latvijas Okupācijas muzeja biedrības 
valdes priekšsēdis Valters  Nollen-
dorfs. Viņš savā uzrunā norādīja, ka 
arī Zedelgemai un Flandrijai nav sveša 
okupācija, kara izraisīta vardarbība, 
posts un ciešanas. „Tas ir paliekošs 
piemineklis mūsu karavīriem, bet vēl 
vairāk – apliecinājums brīvībai un 
draudzībai, kas vieno mūsu un flāmu 
tautu kā neatsavināma cilvēktiesību 
pamatvērtība.“ Savu uzrunu Nol-
lendrofs noslēdza ar aicinājumu: „At-
klājot „Latvijas stāvstropu brīvībai“ 
šajā Latvijas simtgades gadā pieminē-
sim Latvijas himnu, ko mūsu karavīri 
dziedāja gūstā un ko mēs tagad atkal 
kopš 1991. gada dziedam brīvā valstī. 
„Dievs, svētī Latviju! God, zegene 
Vlaanderen! God bless us all in peace, 
in friendship, in freedom!““. Uzrunām 
sekoja tosti, laba vēlējumi un draudzī-
bas apliecinājumi.

Latvijas Okupācijas muzejs ir 
gandarīts, ka izdevies realizēt četrus 
gadus loloto ideju. Tas nebūtu bijis 
iespējams bez Zedelgemas pašvaldī-
bas iniciatīvas un 50 000 EUR lielā 
finanšu ieguldījuma, sedzot pusi no 
pieminekļa izmaksām. Otru pusi, kas 
jānodrošina Muzejam, vēl jāturpina 
vākt. Līdz šim no nepieciešamajiem 
50 000 EUR ir saņemti 133 ziedoju-
mi, kopsummā – 40 876 EUR. Muzejs 
ir pateicīgs esošajiem ziedotājiem un 
joprojām aicina pievienoties ziedotā-
ju lokam, solot par ziedojumu lielumā 
vismaz 100 EUR vai ekvivalentu citā 
valūtā, dāvināt bronzā kaltu pieminek-
ļa bites piespraudi. Ziedotāju vārdi un 
informācija par ziedošanas iespējām 
pieejama Muzeja tīmekļa vietnē www.
okupacijasmuzejs.lv.

Inese Jansone,
Latvijas Okupācijas muzeja 

sabiedrisko attiecību vadītāja
Laikrakstam „Latvietis“

Ziedotāju vārdi
Līdz 26. septembrim saziedo-

ti 41 419 EUR. Ziedojumu kopskaits 
138; te ziedotāju vārdi: 

A. un A. Grigulis, Aija Ebdene, 
Aija Sedlak, Aija un Jānis Stambu-
lis, Aina Rozenbergs, Aina un Mā-
ris Kučers, Aivars Saulītis, Alberts 
Cinis, Aldis J. Birzulis, Anda Ozola, 
Andis Graudiņš, Andris un Biruta 
Sprūds, Anita un Graham Ander-
soni, Arnolds Spārniņš, Arnolds un 
Giseline Stigners, Arnolds Žubeckis, 
Artis Pabriks, Astra Kronīte, Astrī-
da Linde, Astrīda Medne, Ausma 
Zikmane, Baiba Rubesa, Beļģijas 
latv. ev. luter. draudze Briselē, Bi-
ruta Kelley, Brigita Pētersone, Dace 
Ķezbers, Daugavas Vanagi Latvijā, 
Daugavas Vanagu Adelaides nodaļa, 
Daugavas Vanagu ASV delegātu Sa-
pulce, Denys Hendrik Helderweirt, 
Dr. Maksims Strunskis, DV apvie-
nība Klīvlandē, DV ASV valde, DV 
Austrālijas valde, DV Hamiltonas 
nodaļas vanadzes Kanādā, DV Ka-
nādas Valde, DV Kanberas nodaļa 
Austrālijā, DV Melburnas nodaļa, 
DV Pertas nodaļa Austrālijā, DV 
Sidnejas nodaļa, DV Toronto noda-
ļas vanadzes, Dzintra Bungs, Edgars 
Bērziņš, Edvīns Upītis, Egits Timer-
manis, Ēriks Krūmiņš, Gatis un Min-
jona Plūme, Genevieve Wittmann, 
George Bērziņš, Gerolds Luss-Lūsis, 
Ginta Vanaga, Gunārs Freimanis, 
Gunda Luss, Gunta Simsons, Ha-
miltonas DV vanadžu kopa Kanādā, 
Ieva Liepkaula un Modris Morozovs, 
Ieva un Joachim Suermann, Ilgmārs 
Lesītis, Ilma Celmiņš, Ilze Ozoli-
ņa – Bērziņa, Imants Balodis, Ināra 
Kalniņš, Ināra un Valdis Graudiņi, 
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PBLA valdes priekšsēde Kristī-
ne Saulīte, atklājot sēdi un summējot 
PBLA paveikto, teica: „Mēs visi kopā 
gādājam par Latvijas drošību un atpa-
zīstamību pasaulē, palīdzam veicināt 
ārvalstu ieguldījumus Latvijā, veidojot 
visāda veida kontaktus. PBLA novērtē, 
ka Latvijas politiķi un diplomāti arvien 
vairāk uzskata diasporu par Latvijas 
vēstnešiem pasaulē.“ K. Saulīte savā 
svinīgajā uzrunā uzsvēra, ka PBLA tu-
rēsies pie savām tradicionālajam vērtī-
bām, bet nebaidīsies arī no jauniem izai-
cinājumiem. Piemēram, PBLA iestāsies 
par to, lai Latviešu Evanģēliski luteriskā 
baznīca ārpus Latvijas netiktu svītrota 
no vēstures lappusēm, un PBLA aicina 
tautiešus ārvalstīs aktīvi un atbildīgi 
piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās.

„Šis gads ir mūsu lielais vērtību 
pārbaudes gads, kas parāda, ko mēs 
kā nācija augstu turam svētu, svarī-
gu. Mūsu nākotne ir mūsu pašu rokās, 
bet ikvienam no mums, neatkarīgi no 
amata, statusa vai dzīves vietas, ir jā-
uzņemas personīga atbildība, jāspēj 
vienoties un strādāt kopā, tikai tā mēs 
varam mūsu Latviju uzbūvēt par tādu 
zemi, uz kurieni cilvēki ne vien atgrie-
zīsies, bet nekad no tās nevēlēsies do-
ties projām,“ teica K. Saulīte.

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūr-
niece, papildus paldies vārdiem PBLA, 
nevairījās pievērsties arī gaidāmo vēlē-
šanu tēmai. Viņa teica, ka šis ir ne tikai 
Latvijas simtgades un skaisto Dziesmu 
un deju svētku gads, bet arī izaicinā-
jumu un pārbaudes gads visiem. Ja 
diasporai ir svarīgi, lai iesākto darbu 
varētu turpināt un koalīciju veidotu tās 
politiskās partijas, kas ir stingri patei-
kušas savu atbalstu Satversmei un lat-
viskajām vērtībām, kas Latvijas cilvē-
kiem ir atklāti un skaidri pateikušas, ka 
Latvijai ir jāturpina būt gan par Eiropas 
Savienības, gan NATO dalībvalsti, ka 
mūs vieno Satversmē noteiktais pa-
mats – latviešu valoda un, ka mums ir 
svarīga transatlantiskā sadarbība... ne-
drīkstētu balsot par populistiem, uzsvē-
ra I. Mūrniece. „Mēs redzam, ka zem 
šīs āksta cepures ir paslēpies Kremļa 
sabiedrotais, kas droši vien, zvārgulī-
šiem skanot, būtu gatavs veidot divjūgu 
ar „Saskaņas centru“,“ viņa teica.

Arī Ministru prezidents Māris Ku-
činskis uzsvēra, ka vislielākās bažas ir 
iespējamo pēcvēlēšanu koalīciju mo-
deļu veidošanā, kuru rezultātā varētu 
notikt Latvijas ārpolitisko prioritāšu 
maiņa. Viņš teica, ka par šādu iespē-
ju netiek skaļi runāts, tikai šad tad var 
sadzirdēt (kritiskas) piezīmes, pat no 
t.s. latviskajām partijām par nesamē-
rīgi lielo aizsardzības budžetu, NATO 
karavīru klātbūtni un bruņojuma ie-
pirkumu izmaksām.

PBLA valde pārrunāja organizāci-
jai svarīgus tematus – kultūras, izglī-
tības, valsts drošības un ekonomiskās 
attīstības sfērās un pieņēma attiecīgas 

rezolūcijas.
Atsaucoties uz valdības pārstāvju 

brīdinājumiem par iespējamu valsts ār-
politiskā kursa maiņu pēc 13. Saeimas 
vēlēšanām, valde vienbalsīgi balsoja par 
rezolūcijām, kas nosoda Krievijas agre-
sīvo politiku, dezinformācijas kampaņas 
un militārās mācības, kas vērstas uz vi-
sas pasaules, Baltijas un Austrumeiropas 
valstu brīvības un demokrātisko procesu 
destabilizēšanu, kā arī pateicas Ziemeļ-
atlantijas līguma organizācijai (NATO) 
par tās bruņoto spēku bataljona uzturē-
šanu Latvijā un, sevišķi, Kanādas, ASV, 
Spānijas, Čehijas, Albānijas, Itālijas, 
Polijas, Slovēnijas un citām sabiedroto 
valstīm par ieguldījumu Latvijas Valsts 
drošības stiprināšanā. Valde arī vieno-
jās turpināt veikt darbu mītņu zemēs, 
lai stiprinātu Latvijas valsts drošību. 
Šo apņēmību stiprināja arī valdes vizīte 
Ādažu militārajā bāzē, satiekot Kanādas 
un citu valstu karavīrus, kas ikdienā ar 
ieročiem rokās sargā Latvijas drošību. 
PBLA viesu vizīti vadīja bāzes koman-
dieris pulkvedis Ilmārs Atis Lejiņš, kurš 
pats ir dzimis trimdinieku ģimenē ārpus 
Latvijas, bet nu jau vairāk nekā 20 gadus 
ir Latvijas armijas dienestā.

PBLA valde pieņēma atbalsta rezo-
lūciju topošajam Diasporas likumam. 
Nozīmīgi, ka šī rezolūcija tika pieņem-
ta vienbalsīgi, ilustrējot to, ka pārrunas 
sēdes gaitā saliedēja PBLA dalīborgani-
zācijas. Rezolūcijā PBLA pauž atbalstu 
Saeimas centieniem izstrādāt Diasporas 
likumu un aicina pieņemt to vēl 12. Sa-
eimas sasaukumā, lai saliedētu Latvijai 
piederīgos cilvēkus pasaulē un palīdzētu 
tiem veidot noturīgu saikni ar Latviju. 
Visas PBLA dalīborganizācijas, rezo-
lūciju pieņemot, vienojās par definīciju, 
kas nosaka, ka diaspora ir ārvalstīs pa-
stāvīgi dzīvojoši Latvijas pilsoņi, latvie-
ši un citi, kam ir saikne ar Latviju, un 
viņu ģimenes locekļi. Diasporas definī-
cija ir strīdīgs jautājums Saeimas partiju 
starpā un faktiski ir kļuvusi par šķērsli 
likuma virzībai. Arī PBLA valdes lo-
cekļu vidū domas par šo definīciju dalī-
jās, tomēr kopējas pozīcijas dēļ tika no-
lemts vienoties par ELA un jurista Egila 
Levita proponēto diasporas definīciju.

PBLA valdes locekļi pārrunās pie-
skārās arī dubultpilsonības jautājumam, 
visumā, atzinīgi novērtējot likuma ie-
tekmi uz diasporu, tomēr pēc Krievijas 
latviešu pārstāves Laumas Vlasovas ie-
teikuma nolēma pieprasīt Latvijas Re-
publikas Saeimai un Ministru kabine-
tam, nekavējoties risināt jautājumu par 
dubultpilsonības saglabāšanu nelielai 
daļai Krievijā dzīvojošo latviešu, kas, 
būdami nepilngadīgi, kļuva par Latvi-
jas Republikas pilsoņiem laika periodā 
no 1992. līdz 1995. gadam.

Debates skāra arī LELBĀL un LEL-
BA attiecības. To rezultātā valdes lo-
cekļi izšķīrās pievienoties priekšsēdes 
Kristīnes Saulītes viedoklim, ka PBLA 
nedrīkst pieļaut LELBĀL izrakstīša-
nu no Latvijas vēstures lapām. Rezo-
lūcijā PBLA valde pauž pārliecību, ka, 
pieņemot likumu Grozījumi Latvijas 

evaņģēliski luteriskās Baznīcas likumā, 
Saeima rīkojas pretēji Latvijas Republi-
kas Satversmei un pieprasa, lai Latvijas 
Republikas Saeimas deputāti to neatbal-
sta. Valde nolēma rakstīt atkārtotu vēs-
tuli Saeimai un valdībai, uzsverot PBLA 
valdes nemainīgo nostāju šajā jautājumā.

Izglītības darba grupas rezolūcijas 
pauž bažas par valsts atbalsta diaspo-
ras izglītībai nākotni un atkārtoti aicina 
iekļaut šo finansējumu valsts pamatbu-
džetā. Valde arī aicināja Latvijas Repub-
likas Izglītības un zinātnes ministriju un 
Valsts izglītības satura centru uzņemt 
sakarus ar Eiropas Savienības mītņu 
zemju Izglītības ministrijām, lai nodro-
šinātu latviešu valodas kā svešvalodas 
mācīšanu Eiropas Savienības valstu sko-
lās un latviešu valodas eksāmenu akre-
ditēšanu šo valstu izglītības sistēmā.

Valde pieņēma rezolūciju, izsakot 
pateicību Kultūras ministrijai un Latvi-
jas Nacionālajam kultūras centram par 
izcili noorganizētajiem XXVI Vispā-
rējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētkiem 2018. gada vasarā un diaspo-
ras kopu iesaisti tajos. Valdes locekļi 
aicināja valsts iestādes turpināt atbalstu 
projektam Dziesmu un deju svētku tra-
dīcijas ilgtspējas nodrošinājums un lat-
viešu kultūras pieejamība ārvalstīs sa-
glabāšana no Latvijas Valsts budžeta.

Runājot par praktiskiem jautāju-
miem, PBLA valde uzklausīja Latvi-
jas Brīvības fonda priekšsēža Roberta 
Kukaiņa ziņojumu par PBLA finansiā-
lo stāvokli, ko viņš raksturoja kā labu, 
jo valde ir saimniekojusi taupīgi. Val-
de cita starpā nolēma:
• rīkot PBLA Kultūras konferenci 
Cēsīs 2019. gada 30. septembrī un 
1. oktobrī Latvijas Valsts simtgades 
zīmē. Lai to sarīkotu, pieņemt Kul-
tūras ministrijas piešķirtos līdzek-
ļus un piesaistīt projekta izpildīšanai 
profesionālu projektu vadītāju;

• pieņemt 2019. gada budžetu, nosakot, 
tas nevar pārsniegt ASV $349 300;

• izveidot Drošības, Izglītības un Kul-
tūras padomes, izvirzot nozaru va-
dītājus no sava vidus;

• rīkot nākamo valdes sēdi Rīgā, 
2019. gadā no  2. līdz  4. oktobrim, 
tūlīt pēc PBLA Kultūras konferen-
ces Cēsīs.

Raits Eglītis,
PBLA izpilddirektors

Gadskārtējā PBLA valdes sēde
Turpinājums no 1. lpp.

PBLA valdes priekšsēde Kristīne Sau-
līte sēdes atklāšanā.
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kopā. Mēs domājam par nākošām pa-
audzēm un mēs viņus arī atbalstām.
13. Saeimas vēlēšanu 
1012. iecirknis Sidnejā

Sidneja nobalsojuši – 221, derīgas 
aploksnes – 221, derīgas zīmes – 221.

Jaunā Vienotība – 63 derīgas 
zīmes/28,51%,  Nacionālā Apvie-
nība „Visu Latvijai!“ – „Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK“ – 56 derīgas zī-
mes/ 25,34%, Attīstībai/Par! – 40 
derīgas zīmes/18,10%, Jaunā kon-
servatīvā partija – 35/15,84%, Poli-
tiskā partiju KPV LV – derīgas zīmes 
11/4,98%,„PROGRESĪVIE“ – 8 derī-
gas zīmes/3,62%, Zaļo un Zemnieku 
savienība – 4 derīgas zīmes/1,81%, 
Latviešu Nacionālisti – 3 derīgas zī-
mes/1,36% un Latvijas Reģionu Ap-
vienība – 1 derīga zīme/0,45%.
13. Saeimas vēlēšanu 
1069. iecirknis Pertā

Pertā nobalsojuši – 78, derīgas ap-
loksnes – 78, derīgas zīmes – 78.

Nacionālā Apvienība „Visu Lat-

vijai!“ – „Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK“ – 19 derīgas zīmes/24,36%, 
Attīstībai/Par! – 18 derīgas zī-
mes/23,08%, Jaunā Vienotība – 14 de-
rīgas zīmes/17,95%, Jaunā konservatī-
vā partija – 13 derīgas zīmes/16,67%, 
Zaļo un Zemnieku savienība – 6 de-
rīgas zīmes/7,69%, „Latvijas Krievu 
savienība“ – 2 derīgas zīmes/2,56%, 
Politiskā partiju KPV LV – 2 derī-
gas zīmes/2,56%, Saskaņa sociāl-
demokrātiskā partija – 2 derīgas zī-
mes/2,56%, „PROGRESĪVIE“ – 1 
derīga zīme/1,28%, „LSDSP/KDS/
GKL“ – 1 derīga zīme/1,28%.
13. Saeimas vēlēšanu 
1070. iecirknis Brisbanē

Brisbanē nobalsojuši – 92, derīgas 
aploksnes – 92, derīgas zīmes – 92.

Attīstībai/Par! – 23 derīgas zī-
mes/25,00%, Jaunā konservatīvā 
partija – 20 derīgas zīmes/21,74%, 
Nacionālā Apvienība „Visu Lat-
vijai!“ – „Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK“ – 20 derīgas zīmes/21,74%, 
Politiskā partiju KPV LV – 12 derīgas 
balsis/13,04%, Jaunā Vienotība – 11 
derīgas balsis/11,96%, „PROGRESĪ-
VIE“ – 5 derīgas zīmes/5,43%, Zaļo 
un Zemnieku savienība – 1 derīga 
zīme/1,09%.

Stāstījumus un informāciju apkopoja
Ilze Nāgela

Laikrakstam „Latvietis“

* Piezīme: procenti tiek rēķināti at-
tiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu 
kopskaitu.
Šis vēlēšanu rezultātu atjauninājums 
veikts 8.10.2018. plkst. 17.11

Latvieti, kā arī nupat biju Latvijā, tā, 
ka es interesējos un zināms iespaids 
ir. Daudz jaunas partijas, piemēram 
PAR, daudz jaunu, feinu cilvēku, bet 
es apskatījos Rīgā viņu lapiņas, ko 
viņi sola – lielas algas un uz laukiem 
būvēs fabrikas... daudzi varbūt uzķer-
sies uz to. Es nožēloju, ka, diemžēl, ir 
arī latvieši, kuri būtu ar mieri atbalstīt 
impēriju.

Kārlis  Kasparsons: Man liekas, 
ka tas ir pareizi, jo iepriekš mēs ar 
kundzi esam vēlējuši par tiem, kas jau 
gadus un gadus ir bijuši valdībā; pa-
nākumi ir, bet mēs skatāmies uz jauno 
paaudzi, kas varbūt tos panākumus 
turpinās ar savām domām un idejām, 
un mūsu novērtējums bija apskatīties 
progresīvos un izlasot viņu program-
mu, mēs bijām ļoti pārsteigti – tik aku-
rāti un tik pareizi uzrakstīt. Viņi droši 
vien netiks iekšā pirmo reizi, varbūt 
koalīcijā, bet tomēr viņiem būs iespēja 
iespaidot tos, ar kuriem viņi koalīcijā 

13. Saeimas vēlēšanas
Turpinājums no 7. lpp.

Natālija Neiburga.
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Notiek intensīva kultūras mantojuma digitalizācija
Apritējis pirmais projekta gads

Šī gada septembra beigās apritējis 
pirmais projekta Kultūras mantojuma 
satura digitalizācija (1. kārta) īsteno-
šanas gads. Tā laikā intensīvu kultū-
ras mantojuma digitalizāciju veikušas 
projektā iesaistītās institūcijas – Lat-
vijas Nacionālā bibliotēka, Nacionālā 
kultūras mantojuma padome (NKMP), 
Latvijas Nacionālais arhīvs (LNA) un 
Kultūras informācijas sistēmu centrs 
(KISC).

Jau šobrīd Latvijas Nacionālajā 
digitālajā bibliotēkā (lndb.lv) ir pie-
ejami projektā digitalizētie materiāli – 
400 000 reģionālo laikrakstu lappuses 
(www.periodika.lv), 1 700 grāmatu 
(gramatas.lndb.lv), 600 latviešu kom-
ponistu nošu rokrakstu un vairāk nekā 
300 citu dokumentu. Digitalizēti vai-
rāk nekā 100 000 attēlu, fotogrāfiju un 
karšu, uzsākta skaņu un video ierakstu 
digitalizācija, t.sk., Latvijas Televīzi-
jas un Latvijas Radio arhīvos uzkrā-
tā kultūras mantojuma digitalizācija, 
operas un baleta izrāžu un kultūras 
pieminekļu trīsdimensiju jeb 3D digi-

talizācija.
Pirmo reizi tiek digitalizēti arī 

dokumenti par valsts kultūras piemi-
nekļiem. NKMP Pieminekļu doku-
mentācijas centra vadītāja Simona 
Čevere uzsver: „Digitalizācija pie-
vērsusi uzmanību fondiem, kas tā for-
māta un veida dēļ līdz šim nav bijuši 
ērti ikdienas pieejai, līdz ar to maz 
izmantoti – uzmērījumi un fotonega-
tīvi. Digitalizēti aptuveni 95% NKMP 
krājumos glabāto uzmērījumu par ap-
tuveni 3000 valsts aizsargājamo kultū-
ras pieminekļu sarakstā iekļautajiem 
objektiem.“

Savukārt LNA veiksmīgi vada 
kinodokumentu digitalizācijas un 
restaurācijas procesu. Digitalizāci-
ja ar vienkāršoto pēcapstrādi veikta 
942 kinohronikām un dokumentālām 
filmām nepilnu 7000 minūšu apjomā. 
Pilnā restaurācija veikta sešām doku-
mentālajām filmām – Baltie zvani, Ve-
cāks par 10 minūtēm, Sākums, Krasts, 
Mana Rīga, Sarunas ar karalieni un 
piecām spēlfilmām – Motociklu vasa-

ra, Puika, Dāvanas pa telefonu, Šahs 
briljantu karalienei, Liekam būt – vai-
rāk nekā 550 minūšu garumā.

Latvijas Valsts kinofotofonodoku-
mentu arhīva direktore Dace Bušan-
te stāsta: „Kinodokumentiem izveido 
kvalitatīvas, mūsu laikam un prasī-
bām atbilstošas digitālās kopijas, kas 
nodrošinās ne tikai kinodokumentu 
saglabāšanu, bet palielina arī aktīvu 
to izmantošanu un pieejamību. Par di-
gitalizētajām un restaurētajām filmām 
ir ļoti liela interese. Filmas, sevišķi, ja 
tās ir labā kvalitātē, ir ļoti pieprasītas 
kā jaunu biznesa ideju avots.“ Portā-
lā filmas.lv ir izveidota jauna sadaļa 
Arhīva krājums, kurā visi interesenti 
bez maksas var noskatīties projekta 
ietvaros digitalizētās un restaurētās 
filmas. Pirmās digitalizēto kinohroni-
ku kopijas ir pieejamas LNA portālā 
 redzidzirdilatviju.lv.

Latvijas Nacionālajā digitāla-
jā bibliotēkā ir izveidota digitālā 
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Zviedrijā zemnieku partija kļuva par 
centra partiju. Bet Zviedrijā zemnie-
kiem nebija tāda Lemberga faktora.

Vienošanās procesā Vienotība pa-
veica šķietami neiespējamo; pēc krīzes 
partijā visu sarakstu pirmie numuri to-
mēr ir atkal Saeimā. Vienotības stiprās 
kārtis ir ārpolitika un drošība, taču tās 
ir apdraudētas, ja Latvijā netiks sakār-
tota šī sadrumstalotā politiskā sistēma. 
Zemgalē, runājot ar vēlētājiem, šis bija 
tiešām visbiežākais jautājums – kāpēc 
latviešu partijas ir tik sašķeltas.

Lielais jautājums: ko darīt ar popu-
listiem un protesta balsotājiem.

Te ir interesants novērojums – Lat-
vijā nekad nav gājis tik labi kā tagad, 
parlaments un valdība beidzot ķērušās 
pie ilgi gaidītām reformām, algas pa-
augstinājušās visos sektoros, ievērojot 
fiskālo disciplīnu (atšķirībā no Itālijas, 
kur uzvarēja populisti, bet tagad draud 
finanšu krīze). Daļēji tas izskaidrojams 
ar milzīgo naudu, kas ieplūda viss ir 
slikti kampaņās (piemēram, Šlesera un 
Dienas Biznesa aktivitātes u.c.). Tā ir 
no Trampa pārņemta retorika, saska-
ņā ar kuru, uzvar tas, kurš visskaļāk 
bļauj, un nav svarīgi, ko...

Īsti nezinām, kas ir tās izstumtās 
grupas Latvijā; ASV tās ir tās, kas iz-
kritušas no vidusšķiras un ieklausās 
populistos, bet pie mums taču ir otrā-
di, vidusšķira tieši sāk augt, ir ieviests 
progresīvais nodoklis, atbalsta pasā-
kumi trūcīgajiem.

Man par šo ir teorija, kas balstās 
uz manām studijām par 1905. gada re-
volūciju, kura visā cariskajā impērijā 
visspilgtāk izpaudās tieši Latvijā un 
Igaunijā. Arī tad dzīve gāja uz aug-

šu. Eksports, rūpniecība, cilvēki no 
laukiem ieplūda Rīgā, strādnieka alga 
Rīgā bija visaugstākā impērijā. Un 
teorija ir tāda – revolūcija notiek tieši 
tāpēc, ka ir uztverta pārmaiņu garša 
un ir tā sajūta, ka paliek labāk, bet pā-
rāk lēni.

Jāskatās, kur tas novedīs šodien. 
Interesanti ir tas, ka pavisam īsi pirms 
vēlēšanām Gobzems un daži citi 
KPV LV pārstāvji paziņoja, iepriekš 
ilgi minstinājušies, ka tomēr neies kopā 
ar Saskaņu, bet paliks uzticīgi NATO 
un ES. Tas nedaudz atgādina ASV, kur 
arī Tramps sākumā bija stipri ietekmēts 
no Putina (Tilersons bija paziņojis Vā-
cijas ārlietu ministram, ka karš Ukrai-
nā ir Eiropas, nevis ASV problēma; arī 
Trampa kampaņas vadītājs Manaforts, 
kā zināms, saņēma daudz naudas no 
prokremliskiem spēkiem Ukrainā, ta-
gad ir sodīts ar daudziem gadiem cie-
tumā un sadarbojas ar īpašo prokuro-
ru Milleru), tomēr par spīti tam ASV 
valdība pagrieza valsts politiku pretējā 
virzienā un pat dod ieročus Ukrainai, 
ko Obama nebija gatavs darīt.

Ja par Krievijas spiegiem runājam, 
mums noteikti jāatceras arī salīdzino-
ši nesen ASV aizturētā aģente Marija 
Butina (Latvijas drošības policija va-
sarā uzsāka pārbaudes par viņas ie-
spējamu saistību arī ar Latviju). Viņa 
iepriekš tika iekšā republikāņu parti-
jas kongresā, un viņai deva vārdu par 
sankcijām pret Krieviju; Tramps atbil-
dē izteicās, ka ir par sankciju atcelša-
nu. Tagad viss ir nostājies savās vietās, 
Butina ir apcietināta un sankcijas kļu-
vušas vēl stingrākas. Jautājums, vai 
šādu ceļu ies arī KPV LV. Ja, jā, tad 
kārtējais Šlesera projekts tikt pie varas 
un atcelt sankcijas ir izgāzies.

Savā ziņā protesta balsojumam ir 

arī daļa taisnības, jo čiks vien sanācis, 
izmeklējot Rīdzenes sarunas. Jaunajai 
Saeimai jāizmeklē, kāpēc tā notika. 
Mums bija lielas cerības uz KNAB un 
Prokuratūras darbu, bet tikām pamatī-
gi pievilti. Savulaik 10. Saeima nekādi 
nevarēja pieņemt t. s. nulles deklarāci-
ju, kurai pretojās ZZS kopā ar Saskaņu 
un šleseristiem. Un mēs turpinājām 
atpalikt no Igaunijas un Lietuvas, kur 
tās pieņēma vēl 90.tajos. Prezidentam 
Zatleram vajadzēja atlaist Saeimu, un 
kopā ar jauno Zatlera partiju, kas ienā-
ca Saeimā, to beidzot izdevās pieņemt.

Bet tagad Saeimā ir tikusi partija, 
kuras darbība uzturēta kā tā paša Šles-
era protests pret establišmentu, kas 
ieturējis prorietumniecisku kursu un 
veicis reformas. Vēl pirms vēlēšanām 
savos video uzdevu jautājumu jaunie-
šiem, kā tas iet kopā ar kritisko domā-
šanu, un saņēmu daudz lamāšanos un 
rupjību, taču īstu atbildi viņi man jop-
rojām ir parādā.

Šobrīd no sirds pateicos visiem, 
kas balsoja par 6 partiju apvienību – 
Jauno Vienotību un sevišķi par mani. 
Diemžēl, daži simti neatnāca nobalsot, 
un es neesmu ticis Saeimā; Zemgalē 
paliku pirmais aiz strīpas. Taču apso-
lu, ka nekur nepazudīšu, palieku kopā 
ar Jums.

Jaunās partijas dikti daudz sasolī-
jušas, taču konkurē viena ar otru, bet 
Saeimā lēmumi pieņemami tikai ar 
51 balsi. Tad nu skatīsimies, jaunajām 
partijām jāspēj pierādīt sevi. Ja neiz-
veidos manis iepriekš minētos blokus 
un nespēs neko izdarīt, par ko tik skaļi 
sasolījušas, ka varot daudz labāk nekā 
vecās, tad gan es baidos par nākama-
jām vēlēšanām...

Atis Lejiņš
Laikrakstam „Latvietis“

„Karalis ir miris;...“?
Turpinājums no 4. lpp.

mopolītismu, bet veselais saprāts tam 
vienmēr pretosies un tik un tā uzvarēs. 
Tāpēc, ka veselais saprāts nu jau vis-
maz pāris gadu tūkstošus ir mācījies 

paklausīt tam, ko Dievs Sv. Rakstos ar 
šīm vienkāršākajām sakarībām māca - 
kaut vai ar šīm divām, – vienu par 
Dieva patiesību, otru par Dieva mūs 
nepelnīti svētošo mīlestību.

Mācītājs Guntis Kalme
7.10.2018.

1 http://www.la.lv/var-but-ari-
daudz-sliktak

2 https://nra.lv/izklaide/259244-
izlaiz-simtgadei-veltitu-medalu-
lacplesis-kuru-var-iegut-bez-
maksas.htm

Sakarības
Turpinājums no 9. lpp.

kolekcija Dziesmu svētku krātuve 
( dziesmusvetkukratuve.lv). Tā ir tī-
mekļa vietne ar bagātīgu un uzticamu 
saturu, kas radīta ar mērķi ieinteresēt 
un izglītot sabiedrību par Dziesmu 
un deju svētkiem kā būtisku latviešu 
tautas tradīciju un nemateriālā man-
tojuma daļu. Kolekcijā ietilpst vai-
rāk nekā 3 300 digitalizētas kultūras 
vērtības – attēli, plakāti, fotogrāfijas, 
publikācijas, svētku organizācijas do-
kumenti, skaņu ieraksti, virsdiriģentu 
un virsvadītāju atmiņu stāsti un citi 
materiāli.

Turpretī KISC kultūras centros 
(kopā 29) Latvijas reģionos īstenojis 
augstas kvalitātes tehnoloģiskā aprī-
kojuma piegādes, kas nodrošina Latvi-
jas iedzīvotājiem sev tuvākajā kultūras 
centrā iespēju skatīties kultūrvēsturis-
kas nozīmes, ar autortiesībām aizsar-
gātas kinofilmas. Tāpat piegādātās 
tehnoloģijas ļaus skatīties dažādu kul-
tūras notikumu translāciju, piemēram, 
Nacionālās Operas un baleta teātra iz-
rāžu tiešraides.

Projekta Kultūras mantojuma sa-
tura digitalizācija (1. kārta) virsuzde-
vums ir nodrošināt Latvijas kultūras 
mantojuma plašu pieejamību sabied-
rībai digitālajā vidē, kas kalpo par 

pamatu nacionālās identitātes stipri-
nāšanai, kultūras, zinātnes, zināšanu 
sabiedrības un radošo industriju attīs-
tībai, un nodrošināt ilgtspējīgu nacio-
nālā kultūras mantojuma ilgtermiņa 
saglabāšanu digitālā formā, atkārto-
tas tā izmantošanas iespējas jaunos 
produktos un pakalpojumos, kā arī 
iekļaušanos vienotā Eiropas un pa-
saules kultūras digitālajā telpā. Pro-
jektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās 
attīstības fons un Latvijas valsts. Pro-
jekts noris 4 gadus līdz 2021. gada 
22. septembrim.

Jana Ķikāne, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Digitālā mantojuma centra vadītāja

Kultūras mantojuma...
Turpinājums no 12. lpp.
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Māte bija ārste, speciāliste bēr-
nu slimībās un tēvs – jurists, Latvijas 
Sarkanā Krusta administratīvais di-
rektors. Aleksandrs pieminēja vecākus 
ar cieņu un lepnumu. Ģimene atstāja 
Rīgu 1944. gadā, kad tuvojās sarka-
narmija un piedzīvoja otrā pasaules 
kara pēdējos mēnešus Vācijā. Neaiz-
mirstams Aleksandram bija skats, kā 
dega Drēzdene pēc sabiedroto bumbu 
uzbrukuma 1945. gada februārī.

Pēc kara kopā ar tēvu un māti dzī-
voja DP nometnē Rietumvācijā, kur 
nobeidza nometnes latviešu pamat-
skolu. Ģimene emigrēja uz Austrāliju 
1949. gadā un atsāka jaunu dzīvi Mel-
burnā.

Iepazināmies 1953. gadā, kad 
beidzam Melburnas Universitātes 
ģimnāziju (University High School). 
Draudzība turpinājās 65 gadus līdz 
Aleksandra mūža beigām. Aleksandrs 
beidza ģimnāziju ar uzslavu (honours) 
visos priekšmetos un ieguva valsts sti-
pendiju (Commonwealth Scholarship). 
Izvēlējās studēt jurisprudenci, Mel-
burnas Universitātē, iegūstot bakalau-
ra grādu LL.B ar uzslavu 1958. gadā. 
Turpināja studijas un 1960. gadā iegu-
va BA bakalaura grādu (Bachelor of 
Arts) humanitārās zinātnēs ar augstu 
uzslavu starptautiskās attiecībās (In-
ternational relations.)

Melburnas Universitāte piedāvā-
ja iespēju akadēmiskai karjerai, bet 
Aleksandrs izvēlējās advokāta praksi. 
Pievienojās Melburnas firmai Kahn 
and Clahr 1962. gadā un pēc nedau-
dziem gadiem kļuva partneris firmā 
Kahn, Clahr and Garsa.

Ieguva Notāra tiesības (Public No-
tary) 1979. gadā. Par devumu notāra 
kapacitātē Viktorijas pavalsts valdībai 
un parlamentam 2005. gadā apbalvots 
ar Austrālijas ordeni OAM (Order of 
Australia Medal). Izcilās vācu valo-
das zināšanas deva iespēju darboties 
kā juridiskam padomdevējam Vācijas 
konsulātam, tirdzniecības kamerai un 
valdības iestādēm. Par savu devumu 

saņēma Vācijas 
valsts apbalvoju-
mu.

Papildus prak-
sei sastāvēja vairā-
kās profesionālās 
komitejās un pub-
licēja rakstus par 
vēlamām tiesību 
reformām. Uz-
ņemts par Viktori-
jas juristu institūta 
goda biedru uz 
mūžu (Life Mem-
bership). Regulāri 
publicēja Aus-
trālijas, ASV un 
Kanādas latviešu 
laikrakstos parasti 
par politiskiem te-
matiem.

Bija plaši pa-
zīstams Melburnas latviešu sabiedrībā. 
Deva divas Akadēmiskās runas Lat-
vijas Universitātes gada svētkos. Uz-
ņemts korporācijā Lettonia 1954. gada 
otrā semestrī un aktīvi darbojās vairāk 
nekā 60 gadus.

Aleksandrs pirmo reizi atgriezās 
Latvijā 1970. gadā. Pirmā Pasaules 
latviešu juristu kongresā 1990. gadā 
sniedza lekciju par cilvēku tiesību 
nodrošināšanu. Pēc neatkarības atgū-
šanās 1991. gadā palīdzēja Latvijas ju-
ristiem izprast Rietumu valstu likumu 
pamatus. Palīdzēja arī juristiem iegūt 
stipendijas, lai papildinātu zināšanas 
ārzemēs. Par šo darbu apbalvots ar At-
zinības Krustu (3. šķ). Apbalvojumu 
pasniedza Latvijas valsts prezidents 
Raimonds Vējonis.

Daudz gadus kā Latvijas Goda 
Konsuls Ziemeļu Kvīnslandē (North 
Queensland) Kērnsas (Cairns) pilsē-
tā aktīvi atbalstīja māsu pilsētu pro-
jektu starp Kērnsu (Cairns) un Rīgu, 
cenšoties stiprināt kultūras, tirdz-
niecības, tūrisma un izglītības sai-
tes. Savās vasaras mājās Jorkīsnobā 
(Yorkeys Knob), netālu no Kērnsas, 

Aleksandrs ar kundzi Isabellu uzņē-
ma Latvijas žurnālistus, mākslinie-
kus un politiķus un pagājušā gadā 
18. novembra viesus – bijušo Latvijas 
Valsts prezidentu Dr. Valdi Zatleru ar 
kundzi.

Pēc neatkarības atgūšanās Alek-
sandrs ceļoja uz Latviju katru gadu. 
Pēdējos 20 gados ar Isabellu plaši 
apceļoja Eiropu, ASV, Kanādu, Dien-
vidameriku un Klusā okeāna salas. 
Mīlēja sauli un jūru un bija kaislīgs 
peldētājs. Bieži iegriezās Jaunkaledo-
nijā (New Caledonia), kur pievilcība 
bija franču virtuve un vīni.

Aleksandrs uzturēja sakarus ar 
draugiem, kolēģiem, skolas un studiju 
biedriem līdz mūža pēdējiem mēne-
šiem.

Bija dziļa vilšanās, kad smaga sli-
mība neļāva apciemot Latviju simtga-
dē. Pēdējos mēnešos nenovērtējams 
bija Isabelles atbalsts.

Atmiņā paliks Aleksandra spilgtā 
personība, patriotisms, spožā profesio-
nālā karjera un lojālā draudzība.

Dr. Andris Saltups
Laikrakstam „Latvietis“

Aleksandru Gāršu pieminot
Nekrologs
Aleksandrs dzimis Rīgā, 1935. gada 12. februārī; miris Melburnā, Austrālijā 2018. gada 29. augustā.

Aleksandru Gāršu 2016. gadā apbalvo ar Atzinības krus-
tu. No kreisās: Isabelle Gārša, Aleksandrs Gārša, Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis.
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Inese Erdmane, Inese Auziņa Smith, 
Inese Birzniece, Inese Drēziņa, Irēne 
un Paulis Lazda, Ivars Švānfelds, Ja-
nīna Začeste, Jāna Andersone, Jānis 
Kažociņš, Jānis Sīlis, Jānis un Anna 
Millers, Jānis un Ilga Priedkalns, 
Jānis un Inese Ronis, Jānis Zeltiņš, 
Juris Greste, Juris Sils, Juris un Mar-
gita Jakovici, Kārlis un Ināra Žubec-
ki, Klāvs un Edīte Bērziņi, Kristīne 

Saulīte, Laima Dingley, Lija Ander-
sone, Lilija Zīverts, Lilita Kelle, Līga 
Strazda, Līga un Wolfhart Schubach, 
Maija Sinka, Maija un Vilnis Strēl-
nieks, Michael un Kathy Marzano, 
Mirdza Eglīte, Mirdza Gratz, Pelēču 
ģimene, Pēteris Bumbieris, Pēteris 
Simsons, Raitis Ābelnieks, Ras-
ma Cipule, Rihards Pētersons, Rita 
Drone, Rīgas Evanģēliskā draudze, 
Rota Otto, Sandra Sīpols Kronītis, 
Sarmīte Ēlerte, Selga V. Petersons, 
Sidnejas Latviešu biedrība, Silvi-

ja Rutenbergs, Simon Puriņš, Tālis 
Burkēvics, Uldis Kronītis, Undīne 
Pabriks-Bollow, Valda Zemesarājs, 
Valda Zemesarājs, Valda Zemesa-
rājs, Valdis Bērziņš, Valdis Bērziņš, 
Valters Nollendorfs, Valters Nollen-
dorfs un Aija Ebdene, Velta Purmale, 
Vija Zars, Visvaris un Ausma Ģiga, 
Vita Gaiķe, Vita Kristovska, Vitauts 
un Māra Beldavi, Vitālijs Bucens, 
Zigfrīds un Paulīne Zadvinski, Žanis 
Mediķis.  ■

Latvijas bites Flandrijas magonēm
Turpinājums no 10. lpp.



Sestdien, 2018. gada 13. oktobrī Laikraksts „Latvietis“ 15. lpp.

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Svētdien, 14. okt., plkst. 9.30 Tālavā 
novuss.
Trešdien,  17.  okt., plkst. 10.30 
zbrauksim no ALB nama uz Virgi-
nia Nursery. Pusdienu cena, sākot ar 
$17,90. Pieteikties LAIMAS birojā 
līdz 16. okt.
Ceturtdien,  18.  okt., plkst. 10.00 
ALB namā SCRABBLE rīts un ēdī-
sim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Sestdien,  20.  okt., plkst. 14.00 DV 
namā, Daugavas Vanagu vīru kora 
Daugava muzikālā pēcpusdiena Par 
mani, draudziņ, nebēdā! Piedalīsies 
koris, Vanadžu ansamblis, solisti: 
Geņa Janmeija, Raimonds Jaudzems, 
Vilnis Jankovskis, kā arī ciemiņi no 
Melburnas. Koncerts $15, Koncerts 
ar vakariņām $25. Biļetes pie Aivara 
Vēža (mob. 0416 278 121) vai Andra 
Jaudzema ( mob. 0412 601 306). Visi 
laipni aicināti!
Svētdien, 21. okt., plkst. 9.30 Tālavā 

novuss.
Svētdien,  21.  okt., plkst. 12.00 ALB 
namā Adelaides Latviešu biedrības 
pilnsapulce.
Trešdien,  24.  okt., plkst. 9.30 – 
plkst. 15.30 ALB namā visi ir laipni 
aicināti uz LAIMAS pirmās palīdzī-
bas apmācībām. Par ēdienreizēm tiks 
gādāts. Pieteikties LAIMAS birojā 
līdz 19. okt.
Ceturtdien,  25.  okt., plkst. 10.00 
ALB namā SCRABBLE rīts, un ēdī-
sim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Sestdien,  27.  okt., plkst. 11.00 ALB 
namā LAIMAS pavārmākas kurss; 
Ināra Kalniņa ar savu meitu demons-
trēs veģetāriešu receptes. Dalības 
maksa $5.00. Visi laipni aicināti.
Svētdien, 28. okt., plkst. 9.30 Tālavā 
novuss. 
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien,  21.  okt., plkst. 11.00 
22. svētdiena pēc Vasarsvētkiem; 

dievkalpojums.

Brisbanē
Sestdien, 20. okt., plkst. 12.00 Rum-
my & zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Maksa $10.
Sestdien, 27. okt., plkst. 13.00 Pīrāgu 
cepšanas meistarklase Latviešu namā. 
Maksa $20, bērniem $10, zem 5 gadu 
vecumam bez maksas. Apmācībās ie-
tilps arī pēcpusdienas tēja ar latviešu 
gardumiem. Piedalīšanās jāpiesaka 
līdz 19. okt.: Karen McDougall: 0419 
689 175, brisbanelatviancommunity@
gmail.com
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 13. okt., plkst. 13.00 Pļau-
jas svētki Latviešu namā. Loterija un 
bazārs. Līdzi ņemami groziņi. Ieeja 
brīva!

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
15. oktobris
Eda, Hedviga, Helvijs
1783. pirmais ievērojamākais latviešu 
tautības dziesminieks Neredzīgais In-
driķis.
1918. gleznotājs, arhitekts Reinis Zus-
ters.
1938. politiķis un zemnieks, LR zem-
kopības ministrs (1995.g. 21.dec. – 
1996.g. 6.maijs) Alberts Kauls.

16. oktobris
Daiga, Dinija, Dinārs
1958. uzņēmējs, aktieris un režisors 
Andrejs Žagars.

17. oktobris
Gaits, Karīna, Gaitis
1932. ALT aktrise Maija Ozoliņa.
1938. aktieris, režisors Nauris Klēt-
nieks.

18. oktobris
Rolands, Rolanda, Ronalds, Erlends
1878. sabiedrisks darbinieks, grāmatiz-
devējs Eduards Kozlovskis (seniors).

19. oktobris
Elīna, Drosma, Drosmis
1898. rakstniece, dzejniece Elīna Zālī-
te (precējusies Zommere).
1956. sabiedriska darbiniece Austrāli-

jā Anda Banikosa.

20. oktobris
Leonīda, Leonīds
1893. operdziedātāja Milda Brehma-
ne-Štengele.
1943. Anglija, PSRS, ASV vienojas 
dibināt AN komisiju par kara noziegu-
miem.

21. oktobris
Urzula, Severīns
1578. Livonijas karš: Vendenes kaujā 
pie Cēsīm apvienotais zviedru-po-
ļu-lietuviešu spēku sakāva Krievijas 
karaspēku..  ■

labi izdevās kviešu druva. /../ Skaistu 
lopu pulki ganījās treknos zālājos, lī-
goties līgojās kuplas druvas, laidās 
ziedos čaklās bišu saimes, gatavojās 
dārzaugļi kokos un krūmos, kā to re-
dzēju pa 1907. gada Jāņiem, būdams 
ciemā pie laimīgās Stērstu ģimenes, 
kur prieki staroja no visām acīm, un 
veselības sajūta spīdēja ikkatrā sejā”.

Kad izlasi tik jūsmīgu vēstījumu, 
gribas redzēt šo laimes vietu. Arī 
Anna Velēda Žīgure romānā Marse-
līna neskopojas ar apbrīnu. Lasītais 
izgājušo gadu mūs ar Viesturu vedi-
nāja sameklēt šo krāšņo zemi Zem-
gales plašajos laukos. Kad nu dzim-
šanas dienas noskaņā tur ieradāmies, 
nekā nebija no gaidītā. Jā, tā vieta vēl 

ir atrodama, ja pacenšas, bet Matīsa 
Kaudzītes plašais dārzs ir aizaudzis, 
ēkas sabrukušas un paslēptas zem kul-
tūrslāņa, uz vīna pagraba zeļ kupls jo 
kupls ceriņu krūms, sazīmējam vecas, 
resnas, stumbrā savijušās ābeles, ku-
ras varbūt vēl jubilāra roku dēstītas un 
kuru pakājē atrodam ābolus. Tajos tik 
kāri iecērtas mazmazmeitas Annas un 
mazmazmazmeitas Diānas zobi, izgar-
šojot sulīgos, neparastas garšas augļus.

Kādā rītu Stērstu Andrejs bija mo-
dinājis sievu, lai parādītu kastaņu rindu, 
kuru pa nakti sastādījis. Kastaņas atra-
dām, tik nezinām, cik no viņa stādītām 
vēl slejas debesīs. Tāpat arīdzan ozoli, 
kas joprojām rāda, kurp bija jādodas, ja 
gribēja iegriezties Kauliņu sētā.

Tad atmiņā ataust doma, ko jubilā-
ra mazmazmeita Anna teica Zaļenieku 
Kultūras namā – cik varena tagad būtu 

latviešu tauta, ja Stērstu kuplo dzimtu 
un daudzas citas nebūtu piemeklējuši 
kari un okupācijas. Tās, tāpat Kauliņi, 
joprojām zaļotu. Ne tikai šī vieta, bet 
visa latvju zeme būtu nesalīdzināmi 
krāšņāka, bagātāka un gudrāka.

Šo sāpju pilno noti mazina Diānas 
sapnis kādreiz atgūt šo vairāk nekā 
1,5 hektārus nelielo zemes pleķīti, 
sarīkot talkas, izcirst aizaugušo sētu 
un dārzu, izpļaut zāli un iekārot šeit 
piemiņas vietu Stērstu Andrejam, kur 
pāris reizes gadā, piemēram, augustā 
beigās – kā tas bija senos laikos, – kad 
bija svinama Elizabetes Stērstes dzim-
šanas diena, salasās draugi un svin 
dienu, kad atceramies Stērstes, visus 
latviešu un katrs savējus senčus.

Lai sapnis reiz kļūst par īstenību!
Māris Brancis

Laikrakstam „Latvietis“

Sapnis par „Kauliņiem“
Turpinājums no 8. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2018. gada 13. oktobrī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 11. oktobrī.
€1 = 1,63140 AUD
€1 = 0,87490 GBP

€1 = 1,78520 NZD
€1 = 1,15750 USD

Hobartā

Kanberā
Līdz 28. okt. mākslas pasākums Con-
tour 556 dažādās vietās ap Lake Bur-
ley Griffin. Piedalās Harijs Piekalns. 
https://www.contour556.com.au
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 13. okt., plkst. 19.00 Pērko-
nīša zaļumballe Melburnas Latviešu 
namā Austrālijas Latviešu 36. Jaunat-
nes dienu atbalstam. Plkst. 19.00 – Va-
kariņas un Reģistrācija; plkst. 20.00 – 
Pērkonīša maratons. Ieejas maksa 
$25/20; bērniem līdz 16 g.v. – bez mak-
sas. Iepriekš pieteikšanās pie Lijas An-
dersones 36jd.melb@gmail.com vai 
tālr: (03)98672070.
Sestdien, 13. okt. – 14. okt., Austrālijas 
Baltijas studiju veicināšanas apvienības 
(AABS) konference Džilongā, 
Deakin Universitātes Waterfront ēkā. 
Pieteikšanās https://www.facebook.
com/groups/222088547883933/ vai 
AABS kasierim Uldim Ozoliņam 
Uldis@languagesolutions.com.au līdz 
1. oktobrim.
Sestdien, 20. okt., plkst. 12.00 DV sa-
rīkojums DV mītnē: Svētku laika atmi-
ņas: dalībnieku iespaidi.
Sestdien,  20.  okt., plkst. 16.00 gai-
das un skautu Mītnes vakars Latviešu 
namā.
Svētdien, 21. okt., plkst. 12.00 Dzies-
mu svētki Ciemā – muzikālas pusdie-
nas un sadziedāšanās Latviešu ciemā.
Piektdien, 26. okt., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 27. okt., plkst. 11.00 Latvie-
šu Savstarpējās Palīdzības Biedrības 
pilnsapulce Latviešu ciemā.
Sestdien,  27.  okt., plkst. 15.00 Mel-
burnas Latviešu nama kooperatīva 
(MLNK) pilnsapulce Latviešu namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien,  14.  okt., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien,  21.  okt., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien,  28.  okt., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.

Pertā
Svētdien, 28. okt., Daugavas Vanagu 
biedru izbraukums zem ozola. Visi 
laipni aicināti.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien,  14.  okt., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.
Svētdien,  21.  okt., plkst. 10.30 diev-
kalpojums. Kapu svētki.

Sidnejā
Svētdien, 14. okt., plkst. 11.00 Sidne-
jas Latviešu vīru kora garīgais koncerts 
veltīts Latvijas simtgadei – Dievam un 
Latvijai Sv. Jāņa baznīcā, Homebush. 
Diriģente Daina Jaunbērziņa, viesdi-
riģents Ivars Štubis, pianiste Ingrīda 
Šakurova. Ieeja $25, skolniekiem ieeja 
brīva. Biļetes nav numurētas un ir pēr-
kamas uz vietas. Visi laipni aicināti!
Svētdien, 21. okt., plkst. 11.00 Pļaujas 
svētki Latviešu namā.
Sestdien, 27. okt., plkst. 19.00 SLT iz-
rāde Latviešu namā Simts gadi simts 
minūtēs... Ar akadēmisko ceturksni!. 
Aktieri no Rīgas, Melburnas un Sid-
nejas. Uz skatuves varēs sastapt Blau-
maņa mazos velniņus (Klāra Brūvere 
un Bonija Viļuma) un Latvijas garus 
(Egils Melbārdis, Latvijas Nacionālais 
teātris, Paula Buligo).
Svētdien,  28.  okt., plkst. 14.00 SLT 
izrāde Latviešu namā Simts gadi simts 
minūtēs... Ar akadēmisko ceturksni!. 
Aktieri no Rīgas, Melburnas un Sid-
nejas. Uz skatuves varēs sastapt Blau-
maņa mazos velniņus (Klāra Brūvere 
un Bonija Viļuma) un Latvijas garus 
(Egils Melbārdis, Latvijas Nacionālais 
teātris, Paula Buligo).
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  14.  okt., plkst. 11.00 Sid-
nejas Latviešu vīru kora garīgais 
koncerts veltīts Latvijas simtgadei – 
Dievam un Latvijai Sv. Jāņa baznīcā, 
Homebush. Diriģente Daina Jaun-
bērziņa, viesdiriģents Ivars Štubis, 
pianiste Ingrīda Šakurova. Ieeja $25, 
skolniekiem ieeja brīva. Atspirdzinā-
jumi un uzkodas puslaikā baznīcas 
zālē. Visi laipni aicināti.
Svētdien, 21. okt., plkst. 10.00 Kapu 
svētki Rukvūdas kapsētā.
Svētdien, 28. okt., plkst. 10.00 Refor-
mācijas svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
 
Sidnejas  latv.  ev.  lut.  Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 14. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums. Bībeles stunda.
Svētdien,  21.  okt., dievkalpojums 
baznīcā nenotiks. Pļaujas svētku sa-
rīkojums SLB namā, M. Siliņa zālē 
plkst. 11.00, kas iesāksies ar svētbrīdi.
Svētdien, 28. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē

ASV
Ceturtdien,  18.  okt., – 21. okt. pir-
mais Baltiešu filmu festivāls Ņujorkā, 
Scandinavia House, 58 Park Avenue 
(starp 37th un 38th St.) https://www.
balticfilmfestival.com

Jaunzēlandē
Trešdien, 17. okt., plkst. 18.00 Latvi-

jas nerezidējošā vēstniece Austrālija 
un Jaunzēlandē, Dace Treija-Masī ap-
ciemos Kraistčērču un tiksies ar lat-
viešu kopienu. Groziņi.

Latvijā
Sestdien,  13. oktobrī, plkst.17 Burt-
nieku Kultūras namā BUrtnieku RU-
dens Literatūras Sarīkojums BURULS 
Atnākt līdz šodienai. Piedalās Kārina 
Pētersone Īss ieskats Latvijas demo-
krātijas vēsturē, Anna Velēda Žīgure 
Mūsu dzimtas 100 gadi, Diāna Jance 
1988.gads, Elīze Katarina Jance (kla-
vieres), Virdžīnija Lejiņa Par to, vai 
guļot var dzirdēt gailīti dziedam, Jānis 
Lejiņš Vai dārziņš jāravē, ja nezāles 
aug tik un tā; moderatore Anita Janso-
ne-Zirnīte. Mazajā zālē gleznu izstāde 
Latvijas ainavas zīmēs.
Svētdien,  14.  okt., plkst. 11.00 Jaun-
pils luterāņu baznīcā un plkst. 13.00 
Lestenes luterāņu baznīcā notiks pro-
jekta Eiropas kultūras mantojuma un 
dzejas dienas Kurzemē 2018 noslēgu-
ma pasākumi VERTIKĀLE IV, kas ir 
radošu cilvēku kopdarbs – dzejas, mū-
zikas, mākslas un gaismas performan-
ce Pasaule. Radīšana. Dzejas tekstus 
radījuši dzejnieki Gunita Boka, Inta 
Kampara, Gundega Rezevska, Gun-
ta Šnipke, Sandra Vensko, Raimonds 
Knesis, par muzikāli estētisko sadaļu 
rūpējas mūziķi Ieva Tālberga, vokālā 
grupa MIRGO, ērģelniece Maija Zaķis.
Svētdien, 14. okt., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Otrdien, 16. okt., plkst. 20.00 Liepā-
jas koncertzālē Lielais dzintars uzstā-
sies Leipcigas Gewandhaus orķestris, 
dziedātāja Kristīne Opolais un diri-
ģents Andris Nelsons.
Piektdien, 19. okt., plkst. 19.00 VEF 
Kultūras pils lielajā zālē uz īpašu no-
tikumu Jaunās Mūzikas Festivālā 
ARĒNA aicina neparasti radošais un 
talantīgais mūziķis SHIPSEA (Jānis 
Šipkēvics) ar saviem domubiedriem.
Svētdien, 28. okt., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā
Līdz šī gada beigām no 14. okt. Jaun-
pils luterāņu baznīcā būs apskatāma 
izstāde Reformācijai 500 – Latvijas 
evaņģēliski luteriskās baznīcas Lie-
pājas bīskapa emeritus Pāvila Brūvera 
veidotais stāstījums Ceļojums refor-
mācijā. Izstādes veidotāji: LELB un 
Latvijas Nacionālais arhīvs (LNA). 
Izstādē izmantoti materiāli no LNA, 
LELB un Liepājas Sv. Trīsvienības 
evaņģēliski luteriskās draudzes arhī-
viem. Izstāde iepriekš bijusi apskatā-
ma Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē 
un Saldus Mārtiņa Lutera baznīcā.  ■
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