
Sekmīgi aizvadīts PLEIF – 2019
Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums Valmierā

Latvija pasaulē jā-
popularizē kā dabiska, 
ekoloģiska, kultūras ba-
gāta un radoša valsts, se-
cināts 2019. gada 21. un 
22. novembrī Valmierā 

notikušajā Pasaules latviešu ekonomi-
kas un inovāciju forumā. Šajā latviešu 
uzņēmēju forumā piedalījās 357 da-
lībnieki no 14 dažādām valstīm – no 
Latvijas, Brazīlijas, Kanādas, Vācijas, 
Horvātijas, Norvēģijas, Īrijas, Lielbri-
tānijas, Austrālijas, ASV, Ķīnas, Sin-
gapūras, Zviedrijas un Taizemes.

Pasaules brīvo latviešu apvienības 
(PBLA) priekšsēde Kristīne  Saulīte 
uzsvēra, ka nupat aizvadītais Pasaules 
latviešu ekonomikas un inovāciju fo-
rums noslēdzies ar vērtīgām atziņām. 
„Šo abu foruma dienu laikā mēs aiz-
skārām ļoti būtiskus jautājumus, un es 
patiešām ticu, ka pēc šīm diskusijām, 

sarunām un prezentācijām mēs varē-
sim spert nākamo soli un sākt virzīt 
procesus valstiskā līmenī, lai veicinā-
tu Latvijas tēla un mūsu ekonomikas 
attīstību,“ norādīja Kristīne Saulīte.

Forumā secināts, ka Latvijas stāsts 
pašlaik veiksmīgāk stāstāms, akcentē-
jot trīs šķautnes: dabu, sadarbību un 
radošumu. Lietderīgi būtu novērtēt, 
atbalstīt un ieguldīt jau esošajos veik-
smes stāstos, iniciatīvās un darītājos, 
kas nes Latvijas vārdu pasaulē. Dis-
kusijās par konkurētspējīgu izglītību 
atzīts, ka pedagogiem būtu jāvada 

2019. gada 27. no-
vembrī norisinājās 3. Lat-
vijas ārējā tēla politikas 
koordinācijas padomes 
sēde, ko rīkoja ārlietu mi-
nistrs Edgars Rinkēvičs.

Ar ziņojumu par Latvijas Institūta 
darbību un tās turpmāko attīstību iepa-
zīstināja Latvijas Institūta direktore Vita 
Timermane-Moora. Direktore akcen-

tēja, ka Latvijas ārējo tēlu veido dažādas 
darbības jomas – ārpolitika un drošība, 
vēsture un kultūra, tūrisms, eksports un 
investīciju piesaiste, tādēļ jo īpaši svarīga 
ir koordinācija starpinstitucionālā līmenī.

Sanāksmes dalībnieki uzsvēra Lat-
vijas ārējā tēla politikas koordinācijas 
padomes nozīmi un bija vienisprātis par 
nepieciešamību regulāri sasaukt Latvi-
jas ārējā tēla politikas koordinācijas pa-

domi, lai turpmāk saskaņotu koordinē-
tu institūciju rīcību, ar mērķi nodrošināt 
vienotu ekonomikas, politikas, kultūras 
un zinātnes sasniegumu mijiedarbību 
valsts tēla veidošanas perspektīvā.

Sanāksmē tika pieņemta zināšanai 
Latvijas Institūta līdzšinējā iesaiste Latvi-
jas tēla politikas veidošanā un īstenošanā.
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Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums Valmierā.
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Triju Zvaigžņu ordenis kā sabiedris-
kam un kultūras darbiniekam.

Novēlam Aivaram daudz laimes 
un vēlam viņam vēl ilgu un veselības 
pilnu dzīvi!

Jānis Kārkliņš
Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas 

valdes priekšsēdis
Daugavas Vanagu Austrālija 

valdes priekšsēdis
Laikrakstam „Latvietis“

Grūti ticēt, ka aktī-
vais Austrālijas latvietis 
Aivars  Saulītis sasnie-
dzis 90 mūža gadus. To-
mēr tas šī gada 22. ok-
tobrī notika. Aivaru tieši 
dzimšanas dienā apsvei-

ca Daugavas Vanagu Melburnas noda-
ļas pārstāvji Jānis Kārkliņš un Mar-
kuss Dragūns. Ierodoties pie Aivara, 
bija jau priekšā Aivara dēls Pēteris.

27. oktobrī viņu apsveica ģimene 
un skaits Latviešu ciema iedzīvotāji 
Melburna Latviešu ciemā.

Aivars Saulītis dzimis 1929. gada 
22. oktobrī Rīgas pirmajā slimnīcā, 
Mārtiņa un Martas Saulīšu ģimenē. Vē-
lāk ģimenē arī piedzima Aivaram māsa 
Mārīte. Aivara tēvam 1933. gadā piešķī-
ra Latvijas Valsts Triju Zvaigžņu ordeni 
par sabiedrisku vērtīgu darbu un sasnie-
gumiem. 1944. gadā ģimene devās bēg-
ļu gaitās uz Vāciju un vēlāk – 1949. gadā 
uz Austrāliju, kur pirmo gadu nodzīvoja 
Bonegilas nometnē ārpus Alburijas. Ai-
varam jau tad bija teicama angļu valo-
da, un viņu pielika pie darba nometnes 
Social Services departamenta birojā. Te 
Aivars arī nostrādāja savu pirmo līguma 
gadu. 1950. gadā Aivars pārcēlās uz dzī-
vi Melburnā un līdzās strādāšanai elek-
trisko motoru ražošanas fabrikā iestājās 
Melburnas Universitātes inženieru fa-
kultātē. Studijas tomēr bija jāpārtrauc, 
kad tēvs pēkšņi nomira un Aivaram bija 
jārūpējas par ģimeni.

1952. gadā Aivars apprecēja Māru 
Pilskalnu, un kopā viņi uzaudzināja 
meitu Andu un dēlu Pēteri. Aivars die-
nās strādāja, bet vakaros studēja grāmat-
vedību RMIT, ko arī sekmīgi nobeidza. 
Aivaru uzņēma korporācijā Patria, kur 
viņš aktīvi piedalās korporācijas dzīvē, 
pildot starp citiem amatiem arī seniora 
amatu. 1961. gadā viņš iesāka karjeru 
pie IBM, kur nostrādāja līdz aiziešanai 
pensijā. Sakarā ar darbu, Aivars un ģi-
mene ir dzīvojuši ne tik vien Melburnā, 
bet arī Adelaidē, Pertā un ilgāku laiku 
Sidnejā. Kad 1991. gadā Aivars aizgāja 
pensijā, viņi ar Māru nolēma pārcelties 
atpakaļ uz Melburnu, kur dzīvoja viņu 

bērni un mazbērni.
Visus darba 

gadus, kā arī lielā-
ko daļu laika pēc 
aiziešanas pensijā 
Aivars aktīvi pie-
dalījies latviešu 
sabiedrībā. Viņš 
13 gadus bija Dau-
gavas Vanagu Mel-
burnas nodaļas val-
des priekšsēdis un 
līdz ar to ir visilg-
gadīgākais Melbur-
nas nodaļas valdes 
priekšsēdis. Aivars 
arī aktīvi darbojās 
latviešu jumta or-
ganizācijās, Latvie-
šu Apvienībā Austrālijā un Jaunzēlan-
dē LAAJ), kur bija sekretārs un vienu 
posmu arī prezidija priekšsēdis. LAAJ 
prezidija priekšsēža laikā Aivars arī bija 
Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības 
(PBLA) valdes loceklis. Aivars aktīvi 
piedalījies Austrālijas latviešu kristīgajā 
dzīvē, būdams Melburnas Svētā Krusta 
draudzes valdes loceklis 1970. gados. 
Pārceļoties uz Sidneju, Aivars darbojās 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudzē kā val-
des loceklis un priekšnieks 1980. gados.

Atgriežoties Melburnā, viņš uzņē-
mās Melburnas latviešu ev. lut. drau-
dzes priekšnieka amatu, kur viņa sieva 
Māra uzņēmās draudzes gana pienāku-
mus. Māra šos pienākumus pildīja līdz 
aiziešanai mūžībā. Ar Māras aiziešanu 
mūžībā, Melburnas 1. ev. lut. drau-
dze izbeidza darbību un apvienojās ar 
Svētā Krusta draudzi. Aivars pielika 
daudz darba un pūles, lai apvienošanās 
sekmīgi notiktu. Aivars arī ļoti aktīvi 
piedalījies Austrālijas latviešu kulturā-
lā dzīvē, vadot Lietišķās Mākslas kopu 
Melburnā un vēlāk dziedot Sidnejas 
jauktajā korī. Aivars arī vadījis Aus-
trālijas latviešu Kultūras dienas gan 
1987. gadā Sidnejā, gan 1994. gadā 
Melburnā, kā arī būdams rīcības ko-
mitejas vicepriekšsēdis 1977. gadā.

Tāpat kā tēvam Mārtiņam, Aiva-
ram arī tika piešķirts Latvijas Valsts 

Aivaram Saulītim – 90
Apsveic DV pārstāvji, ģimene un Latviešu ciema iedzīvotāji 
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Aivars Saulītis svin jubileju Latviešu ciemā ar mazmeitu 
Elektru, meitu Andu un Laimu Lindiņu.
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3. Latvijas ārējā tēla politikas ko-
ordinācijas padomes sēdē piedalījās 
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs un 
ministrijas pārstāvji, kultūras ministrs 
Nauris Puntulis un ministrijas pārstāv-
ji, izglītības un zinātnes ministre Ilga 
Šuplinska, Ekonomikas ministrijas, 
Valsts prezidenta kancelejas, Valsts kan-
celejas, Ministru prezidenta biroja, Lat-
vijas Investīciju un attīstības aģentūras, 
Rīgas Tūrisma attīstības biroja, Latvijas 
Pašvaldību savienības, Latvijas Darba 

devēju konfederācijas, Latvijas Tirdz-
niecības un rūpniecības kameras, Satik-
smes ministrijas, Zemkopības ministri-
jas pārstāvji, kā arī DDB Latvija vadītājs 
Andris Rubīns un Latvijas Institūta di-
rektore Vita Timermane-Moora.

Latvijas Ārējā tēla politikas ko-
ordinācijas padome tika nodibināta 
2014. gadā ar mērķi nodrošināt saska-
ņotu valsts pārvaldes iestāžu un citu 
institūciju sadarbību sekmīgai Latvi-
jas ārējā tēla veidošanai.

Šarlote Līduma
Latvijas Institūta 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Veido Latvijas ārējo tēlu
Turpinājums no 1. lpp.
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Šādu apbalvojumu – Trailblazer of 
the Year 2019 – nesen Women Lawyers 
Association of Queensland (Kvīnslandes 
advokāšu apvienība) piešķīra Zintai 
Harisai  (Harris)  (dzim.  Siksna) par 
darbu un panākumiem, pagriežot savu 
tieslietu prakses fokusu uz sadarbību.

Zintas birojs Resolve Estate Law gal-
venokārt darbojas mantojumu jomā. Savā 
vairāk nekā 20 gadu ilgajā praksē viņa ir 
pieredzējusi vairāku ģimeņu traģēdijas 
ar naidīgām cīņām starp mantiniekiem. 
Viņa ir pārliecināta, ka tās ir novēršamas, 
ģimenes locekļiem laicīgi sadarbojoties. 
Mediācijas veidā, iesaistot dažādus pro-
fesionāļus, var atrast veiksmīgākus risi-
nājumus, kas nenoved līdz tiesai.

Lai ar savu domu un pieredzi dalītos, 
Zinta sarakstīja rokasgrāmatu – Dusēt 
mierīgi: kā pārvaldīt mantojumu strīdu, 
neiemantojot sirdssāpe (Rest in Peace: 
How to manage an estate dispute with-
out inheriting heartache) (https://re-
solveestatelaw.com.au/rest-in-peace/),
kas šogad ieguva Austrālijas Biznesa 
grāmatu godalgu (Australian Business 
Book Awards) balvu: Labākā vispārējā 
biznesa grāmata 2019 (Best General 
Business Book 2019) kategorijā un bija 
viena no 4 finālistēm arī galvenajai bal-
vai Gada labākā biznesa grāmata 2019 
(Best Business Book of the Year 2019).

Šo jauno sadarbības modeli vis-
vairāk meklē sievietes advokātes, kam 
parastā tieslietu agresīvā pieeja un cīņa 
par mantu un naudu nepatīk. Tā arī atzi-
nības balvas Zintai šogad piešķirtas tieši 
no sieviešu organizācijām. Viņa bija vie-
na no divām finālistēm Inovāciju un teh-
nikas (Innovations & Technology) kate-
gorijas balvai, ko ik gadu piešķir Greater 
Brisbane Women in Business Awards.

Arī Austrālijas mērogā viņa nupat 
saņēma atzinību kā labākā advokāte, 

kas strādā viena savā firmā Sole Prac-
titioner of the Year, ko piešķīra Jurista 
nedēļa: Sievietes jurisprudencē bal-
vas (Lawyer’s Weekly: Women in Law 
Awards). Savu domu un pieredzi viņa 
turpina pilnveidot un izplatīt konferen-
cēs un semināros Austrālijā un Amerikā.

Zinta dzimusi Kanberā, bet savu ties-
lietu izglītību ieguva Kvīnslandes Univer-
sitātē, graduējot to 1992. gadā. Savas kva-
lifikācijas viņa papildināja ar daudziem 
kursiem, kas ir devuši viņai ekspertes 
statusu vairākās tieslietu jomās. Viņa 
audzina meitu un dēlu un ar vīru aktīvi 
iesaistās baptistu draudzē. Diemžēl ģime-
nes un darba pienākumu dēļ viņai maz at-
liek laiks piedalīties Brisbanes latviešu sa-
biedrības dzīvē, bet viņa ir labi saglabājusi 
latviešu valodu un jaunības dienu draudzī-
bas no Kanberas, Annas Ziedares Vasaras 
Vidusskolas un Saules Jostas turnejām.

Mēs pateicamies Dievam par Zintu 
un viņas darbu un sekmēm.

Māra un Arnis Siksnas
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
„Katrai lietai ir savs 

nolikts laiks, ... Savs 
laiks piedzimt, savs laiks 
mirt,...“ (Zāl.Māc. 3:1-
2) – tā rakstīja Zālamans 
mācītājs pirms pāri par 

2200 gadiem. Diemžēl, tā ir sanācis, 
ka tieši tagad ir miršanas laiks pārāk 
daudziem pazīstamiem latviešiem.

Katrs zaudējums ir arī zaudējums visai 
latviešu tautai, sevišķi, ja cilvēks ir pāragri 
aizgājis. Varoņbaritons (Heldenbariton) 
Jānis Vēgners, jeb John Wegner, nebija sa-
sniedzis 70 gadu vecumu, kad aizgāja mū-
žībā 17. novembrī. Viņa dziedāšanas kar-
jera sākās Austrālijā, kur jaunībā uzstājās 
latviešu sarīkojumos, bet vēlāk kļuva par 
pieprasītu operdziedātāju Eiropā.

Mūzikas lauks 29. novembrī zau-
dēja pasaulslaveno diriģentu Marisu 
Jansonu, kurš 1. decembrī aizgāja mū-
žībā 76 gadu vecumā.

Zaudējums ir vēl sāpīgāks, ja aiz-
gājēji ir personīgi pazīstami. Akadē-
miķis Jānis Stradiņš atcerējās manus 
vecākus no pirmskara laika, kad pats 
bija bērns. Viņa atmiņa bija fenomenā-
la, un vēl visā 85 gadu vecumā aktīvi 
piedalījās akadēmiskā dzīvē. 29. no-
vembrī noslēdzās viņa dzīves gaita.

Ģimenes draugs Haralds Norītis 
bija iecienīts gleznotājs Austrālijas sa-
biedrībā un arī mākslas galerijas īpaš-
nieks, Latvijā arī pazīstams kā hokeja 
veterāns. Viņš aizgāja mūžībā 28. no-
vembrī 92 gadu vecumā.

„Mūsu dzīvības laiks ir septiņdes-
mit gadi un, ja kāds ļoti stiprs, astoņ-
desmit gadi, un mūža ieguvums ir grū-
tums un bēdas. Tas paiet ātri, un mēs 
aizlidojam kā ar spārniem.“ (Ps 90:10).

Cilvēks tomēr dzīvo cerībās uz 
kaut ko labāku, un lieli cilvēki ne tikai 
paliek tautas atmiņā, bet arī ar saviem 
darbiem atstāj aiz sevis ko paliekošu.

GN

Apbalvojums Zintai Harisai
2019. gada Ceļvede tieslietās Kvīnslandē

Zinta Harisa (Harris).
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Vai Tu jau zini, kur pavadīsi pirmo Jaunā gada nedēļu?

3x3 saiets aicina
visus latviešus un latviski domājošos pievienoties 37. saietam,

Falls Creek no 2. – 8. janvārim.
Vairāk informācijas, sazinoties ar Artūru Landsbergu personīgi:

0413886 835  ==  3x3australia@gmail.com  ==  www.facebook.com/Australia3x3/
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Ir palikuši tikai ne-
pilni divi mēneši, līdz 
Annas Ziedares Vasaras 
vidusskola (AZVV) vērs 
durvis jaunai mācību va-
sarai. Cītīgi gatavojam ne 
tikai mācību programmu, 
lai mūsu jaunieši varētu 

vispusīgi apgūt zināšanas, bet domā-
jam arī par veselīgu, latvisku un gardu 
ēdienu, domājam par jauniešu drošību 
un visām citām praktiskām lietām, par 
to, kā aizpildīt brīvo laiku un vakarus, 
lai veicinātu draudzības un vienotu visu 
skolas saimi. To visu veiksmīgi izdarīt 
mums nāk palīgā skolotāji no Latvijas.

A. Ziedares Vasaras vidusskolas 
(AZVV) mācībspēku no Latvijas vidū 
šovasar būs jau iepazītās skolotājas 
Dace  Anstrate,  Dace  Konopecka, 
Gunta Kļava. Par jauniešu muzikali-
tātes attīstīšanu un par braucēju saga-
tavošanu uz 2020. gada Skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētkiem rūpēsies 
Gints  Ceplenieks. Par skolotājiem, 
kuri pie mums jau ir bijuši iepriekšē-
jos gados, informācija plaši tika atspo-
guļota LAAJ mājas lapas ziņu sadaļā. 
Šajā rakstā iepazīstināšu jūs ar jauna-
jām sejām.

Edgars Bērziņš, B.Hist. (vēsture), 
Mg.ed. (pedagoģija), kurš paaugstinā-
jis savas profesionālās kompetences 
un pedagoģisko pieredzi daudzās Ei-
ropas valstīs. Šobrīd Edgars Latvijā ir 
populārs kā raidījuma Vēstures skolo-
tājs vadītājs. Raidījums fokusējas uz 
nozīmīgo Latvijas vēstures notikumu 
skaidrošanu jauniešiem saistošā for-

mā. Par sevi Edgars raksta: „Pēdējos 
desmit gadus esmu strādājis kā vēstu-
res un sociālo zinību skolotājs Exupery 
International school un Andreja Upīša 
Skrīveru vidusskolā. Esmu sertificēts 
Satura un valodas integrētu mācību 
(CLIL) pasniedzējs un esmu vadījis 
pedagogu profesionālās pilnveides 
kursus Latviešu valodas aģentūrā un 
Latvijas Universitātes Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultātē.“

Edgars ir autors vairākām publikā-
cijām, kas saistītas ar CLIL un vēstu-
res pedagoģiju un metodiku, darbojies 
pie Skola 2030 pamata un vidējās iz-
glītības standarta ieviešanas, ir vadījis 
reģionālo vēstures skolotāju apvienī-
bu, guvis pieredzi Erasmus+ projektu 
pārvaldībā, kā arī saņēmis vairākas 
balvas un atzinumus no LR Izglītības 
un zinātnes ministrijas.

Samanta Kavrusa-Vecmane ir 
latviešu valodas skolotāja un par sevi 
raksta tā: „Esmu latviešu valodas un 
literatūras skolotāja jau astoto gadu. 

Jūtu un apzinos, ka daļa no manas 
dzīves ir darbs ar bērniem, kas ir izaici-
nājums profesionālajā jomā, jo nemitīgi 
ir jāpilnveidojas. Sajust, ka esmu pie-
skārusies kāda bērna dvēselei – iedves-
mojusi, radījusi interesi, atbalstījusi – 
sagādā milzīgu prieku un darba degsmi.

Lai kļūtu par skolotāju, studēju 
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultātē. Pēc 
studiju beigšanas sāku strādāt šajā 
specialitātē. Strādāju ne tikai skolā, 
bet arī Latviešu valodas aģentūrā un 
vadu tālmācības nodarbības bērniem 

un jauniešiem no vairākām pasaules 
valstīm, palīdzot apgūt latviešu valo-
du. Divus gadus darbojos arī projek-
tā Skola 2030 kā latviešu valodas ek-
sperte, izstrādājot mācību materiālus.

Lai iegūtu meditatīvu atslodzi pēc 
darba ar bērniem, brīvākos brīžos 
ļauju vaļu kulinārijas idejām, jo kūku 
cepšana man sniedz mieru un prieku.“

Imants Kukuļs pagājušā gadā aiz-
stāvēja ģeogrāfijas doktora zinātnisko 
grādu un ikdienā strādā Latvijas Uni-
versitātes Ģeogrāfijas un Zemes zināt-
ņu fakultātē, vada lauku nodarbības 
studentiem, gan arī strādā ar aktīvā-
kajiem Latvijas vidusskolēniem – vada 
jauno vides zinātnieku skolu. Pirms 
tam Imants vairākus gadus ir mācījis 
ģeogrāfiju Siguldas pilsētas vidusskolā.

Brīvajā laikā patīk ar draugiem 
piedalīties erudīcijas konkursos, spē-
lēt volejbolu un pastaigāties pa mežu.

Visi skolotāji no Latvijas jau strādā 
kopā, lai veidotu interesantu un visus 
vienojošu programmu. Lūdzu ieskatī-
ties mūsu Facebook lapā, kur regulāri 
ieliekam jaunu informāciju. Mēs visi 
gaidām decembra beigas un janvāri ar 
nepacietību! Tiksimies drīz!

Vēlos atgādināt, ka gandrīz visus 
viesus redzēsim un dzirdēsim Izglītī-
bas dienā 2019. gada 30. decembrī no 
plkst. 9 – 14 Melburnas Latviešu namā.

Par Izglītības dienas programmu 
un kā tai pieteikties skatīt: https://laaj.
org.au/jaunatnes-dienas-melburna-
izglitibas-diena/

Iveta Laine,
AZVV vadītāja

Skolotāji no Latvijas gatavojas braucienam
Piedalīsies Annas Ziedares Vasaras vidusskolā

Edgars Bērziņš. Imants Kukuļs.Samanta Kavrusa-Vecmane.

Pateicība
Izsaku pateicību laikraksta ,,Latvietis’’ redakcijai un valdei par apsveikumu manā 90. dzimšanas dienā.
Paldies visiem, kas sveica mani šai jubilejā ar savu klātbūtni, labiem vēlējumiem, ziediem un velti 
Okupācijas muzejam.
Daudz sasniegts pagātnē, ko nesīs nākotne, ir laika ziņā!
Pateicībā,
Valdis Graudiņš
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Lāčplēša diena tika atzīmēta ka-
ravīru piemiņai 10. novembrī Svētā 
Krusta baznīcā. Dievkalpojumu vadīja 
mācītājs Kolvins  Makfersons  (Col-
vin MacPherson).

Pēc dievkalpojuma notika karavī-
ru piemiņas akts baznīcas zālē. Šis ir 
jau trešais gads, kad Daugavas Vana-
gu Melburnas nodaļa un Melburnas 
Latviešu evanģēliski luteriskā draudze 
kopā atceras karavīrus. Melburnas 
Daugavas Vanagu priekšsēdis Jānis 
Kārkliņš runāja par Lāčplēša dienas 
vēsturi. Ir pagājuši 100 gadi, kopš tika 
dibināts Lāčplēša kara ordenis, un 100 
gadi kopš bermontieši tika izdzīti no 
Rīgas.

Otru referātu sniedza Kristīne El-
berta. Kristīne runāja par savu darbu. 
Bija pārsteigums, klausoties par Kris-
tīnes darbu, kā arī, ka Kristīne visu 

Šogad 3x3 saietā būs 
iespēja piedalīties Ive-
tas Zunduras vadītajās 
kulinārijas nodarbībās. 
Iveta ir dzimusi Rīgā, 
ģimenē, kur līdz viņas 
11 gadu vecumam gal-

venais pavārs mājsaimniecībā bija 
vecvecmamma (mammas vecmam-
ma). Varbūt tieši no Babas, tā visi sau-
ca vecvecmammu, Iveta iemantojusi 
paradumu gatavot tā, lai būtu ar ko 
mieloties uzreiz un arī atlikt vēlākam 
laikam. Baba mēdza atlikt pagatavo-
tos gardumus tuvākajām dienām, taču 
sava cienījamā vecuma dēļ bieži vien 
aizmirsa, kur un ko ir atlikusi. Iveta ar 
māsu parasti atrada paslēptos gardu-
mus, bet, diemžēl, tikai pēc kāda laici-
ņa, kad viss kādreiz gardais vairs ne-
bija ēdams. Līdz ar to Ivetas princips 
ir sekojošs – ja gatavo tā, lai atliktu uz 
vēlāku laiku, atliec to saldētavā.

Ivetai ļoti patīk gatavot un rosī-
ties virtuvē, bet ja tas jādara 7 dienas 
nedēļā, 3 reizes dienā, tad gan šī pa-
tīkamā nodarbe kļūst par apgrūtināju-
mu. Kā jebkurai strādājošai mammai/
sievai/ vecmammai, ne vienmēr Ivetai 
ir iespēja un iedvesma likt galdā tik-
ko pagatavotas vakariņas/pusdienas/

brokastis. Bet dažreiz atrodas dienas, 
kad ir laiks un vēlme rosīties pa mājām 
un kāpēc gan neizmantot šo laiku, lai 
parosītos virtuvē?

Nereti Iveta paaicina arī kādu 
draudzeni, lai rosīšanās virtuvē ir jaut-
rāka. Kādreiz arī citi mājinieki (vīrs, 
bērni) iesaistās gatavošanas procesā. 
Galu galā sanāk jauks pasākums ar 
gardiem ēdieniem gan tūlītējai notie-
sāšanai, gan paslēpšanai saldētavā 
dienai, kad nav laika un vēlmes gata-
vot. Beigās arī draudzenes iet mājās ar 
pagatavotajiem gardumiem.

Šādās rosīšanās reizēs virtuvē no-
tiek viss – cepšana, vārīšana, rullēša-
na, mīcīšana, rīvēšana, pildīšana, kā arī 
pats galvenais – raisās sarunas, viens 
otru uzklausa, kopā smejas un jokojas, 
kā arī dalās gan ar produktiem, gan ar 
dzīves notikumiem. Un gadījumā, kad 
rosīšanās norit vienatnē, tas ir laiks ar 
sevi, laiks pārdomām, kas arī ir gana 
svētīgi. Darbojoties virtuvē šādās rei-
zēs Iveta atslēdzas no ikdienas rūpēm.

Kā jebkurā ģimenē, arī Ivetas mā-
jās katram ir savi iecienītākie ēdieni. 
Vīram viens, bērniem – citi. Un reizēs, 
kad Iveta strādā, bet mājās kāds ir iz-
salcis, lieliski noder darbīgajās dienās 
sagatavotās rezerves. Izņem no saldēta-

vas un 5-20 minūšu laikā ēdiens gatavs.
Ar dažiem no šiem Ivetas ģimenes 

iecienītākajiem ēdieniem un to pagata-
vošanu viņa iepazīstinās un arī nodarbi-
nās tos gatavojot 3x3 saietā. Daži slēp-
jami saldētavā, bet visi ēdami uzreiz.

Kas tie būs? Apmeklējiet nodarbī-
bas 3x3 saiet laikā, un varbūt arī Jūsu 
ģimenei kāds no šiem ēdieniem kļūs 
par iecienītāko.

Madara Tampe

3x3 saieta kulinārijas nodarbības
Tās vadīs Iveta Zundura

Iveta Zundura.

Kopīga Lāčplēša dienas atcere Melburnā
Draudze un Daugavas Vanagi

Karoga iznešana no baznīcas. Priekšgalā māc. Kolvins Makfersons.
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Turpinājums 13. lpp.

runas laiku runāja ar ķirzaku uz pleca. 
Kristīne izskaidroja par darbu Moonlit 
Sanctuary iestādē un savu brīvprātīgo 
darbu ar Wildlife Victoria, kur Kristīne 
tiek izsaukta, lai palīdzētu ķenguriem, 
putniem un oposumiem. Viņa arī runā-
ja par savu sapņu darbu Moonlit Sanc-

Jānis Kārkliņš. FO
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„Klusi rokas uz-
liekam brīvās Latvijas 
karogam – topi, audzi, 
brīvā Latve, brīvu tautu 
kopībā!”

Ar šo Jāņa Lūsēna 
komponēto dziesmu ar Raiņa vārdiem, 
Sidnejas jauktā kora izpildījumā un 
Latvijas viesdiriģenta Ginta  Ceple-
nieka vadībā, Latvijas karogu svinīgi 
ienesa Sidnejas Latviešu nama Lielajā 
zālē, atklājot Latvijas Valsts prokla-
mēšanas 101. gadadienas aktu.

Aktu iesākot, Sidnejas Latvie-
šu biedrības (SLB) priekšsēdis  Jānis 
Čečiņš aicināja klātesošajiem pado-
māt, ko mēs kā indivīdi, kā ģimenes, 
kā daļa no latviešu sabiedrības varam 
darīt, lai veidotu un palīdzētu Latvijai 
plaukt tās otrajā gadsimtā. Un ne tikai 
Latvijā, bet ko varam darīt šeit uz vie-
tas. Atcerēsimies saukli Es esmu Lat-
vija! J. Čečiņš: „Vai varam paši vairāk 
pacensties mājās runāt latviešu valo-
dā; bērniem vai mazbērniem iemācīt 
vēl vienu latviešu vārdu, tradīciju vai 
ticējumu; varbūt uzdāvināt draugam 

kādu latviešu autora grāmatu, pat an-
gļu tulkojumā; apmeklēt vēl kādu sa-
rīkojumu šeit Latviešu namā? Vai vēl 
labāk – aktīvi iesaistīties kādā sabied-
riskā darbībā – korī, dāmu kopā vai 
citur. Kad Latvijas Valsts tika dibināta 
pirms 101 gada, dibinātājiem nebija 
daudz laika domāt – bija jāķeras pie 
darba, lai aizstāvētu un celtu Valsti. 
Un nekad nebūs labāks laiks sākt ko 
darīt, kā tieši tagad!“

Sekoja Latvijas Valsts prezidenta 
Egila Levita uzruna tautiešiem ārze-
mēs (skat. Laikrakstu Latvietis Nr. 567, 
2019. g. 19. nov.), pēc kuras klātesošie 
nodziedāja Latvijas Valsts himnu.

Svētku runu teica Latvijas Repub-
likas Saeimas priekšsēdētājas biedre 
Dagmāra Beitnere-Le Galla. Latvi-
jas viešņas runa ir labi atreferēta Jāņa 
Purvinska rakstā Laikrakstā Latvietis 
Nr. 566, 2019. g. 15. nov., tāpēc to šeit 
neatkārtošu.

Pasaules brīvo latviešu apvienī-
bas (PBLA) Kultūras fonda Atzinības 
rakstus sidnejiešiem: Jānim Čečiņam, 
Pēterim Kļaviņam un Dainai Jaun-

bērziņai pasniedza Jānis  Grauds 
(visi PBLA apbalvojumi un Atzinības 
citāti ir publicēti Laikrakstā Latvietis 
Nr. 567, 2019. g. 19. nov.).

Latviešu apvienības Austrālijā un 
Jaunzēlandē (LAAJ) Atzinības raks-
tus saņēma Eigits Timermanis, Vik-
tors Sīkais, Gundega Zariņa un Ka-
barē de Rīga ansamblis, ko pasniedza 
Jānis Čečiņš (skat. Laikrakstu Latvie-
tis Nr. 567, 2019. g. 19. nov.).

Daugavas Vanagu (DV) Sidnejas 
nodaļas priekšsēde Ināra  Sīkā pa-
sniedza DV Austrālijas valdes Atzinī-
bas rakstu Baibai Haringtonai (Har-
rington) par viņas ilggadīgo darbu, 
kārtojot ziedotās grāmatas sūtīšanai 
uz Latviju.

Vēl jāpiemin Latvijas Valsts Kul-
tūras ministrijas pateicības raksts Jā-
nim Čečiņam, ko parakstījis Kultūras 
ministrs Nauris Puntulis. Tajā teikts: 
„Pateicība Sidnejas Latviešu biedrī-
bas priekšsēdim Jānim Čečiņam par 
radošu ieguldījumu amatieru mākslas 
attīstībā, popularizēšanā un latviskās 
kultūrvides veidošanā Latvijā un ār-
valstīs.“

18. novembra svinīgais akts Sidnejā
„Dziesma ir mūsu tikums“

Sidnejas Latviešu biedrības jauktais koris.
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Dagmāra Beitnere-Le Galla.
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Ansamblis „Vēja meitas“. No kreisās: Aija Dragūna, Selga Tuktēna, Lāra Veid-
nere, Diminika Drēziņa, Laima Jurāne un Genevieve Audette.
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Neapšaubāmi Dagmāras Beitne-
res-Le Gallas runa bija ļoti interesanta 
un deva iespēju ikkatram padomāt par 
savu latvietību. Bet īpaši mani sajūs-
mināja un aizkustināja svinīgā akta 
muzikālie priekšnesumi. Negaidīts 
pārsteigums bija meiteņu ansamblis 
Vēja meitas, kas dziedāja četras tautas 
dziesmas. Ansambli šogad sastādīja 
grupas vadītāja Aija  Dragūna. Aija 
studē Sidnejas Konservatorijas kom-
pozīcijas nodaļā jau trešo gadu. Savu 
radošo iedvesmu Aija bieži gūstot no 
latviešu tautas mūzikas. Šogad Aija 
uzsāka konservatorijā arī diriģēšanas 
studijas un nodibinājusi studentu kori 
Ad Lib, kur darbojas kā diriģente un 
vadītāja.

Ansamblī Vēja meitas dzied Aija 
Dragūna, Selga Tuktēna, Lāra Veid-
nere, Diminika Drēziņa, Laima Ju-
rāne un Genevieve Audette. Pirmo 
dziesmu – Vai tādēļ nedziedāju (a 
cappella) un pārejās – Es gulu, gulu; 
Es atnācu uguntiņu; Dod, Dieviņi ar 
klavieru (Aija), flautas (Lāra) un ģi-
tāras pavadījumu (Damons Jakovics). 
Cik brīnišķīgi, ka Sidnejā atkal aktīvi 
dzied jauniešu grupa. Paldies, jaunie-
ši, par skaisto dziedāšanu! Ceru nākot-
nē jūs bieži dzirdēt uz Latviešu nama 
skatuves Sidnejā, kā arī citās pilsētās.

Sarīkojuma muzikālo daļu turpi-
nāja SLB jauktais koris, uznākot no 
zāles aizmugures un dziedot tautas 
dziesmu Rīgā iešu es, māmiņa (diri-
ģente Sandra Dragūna): dziedājumu 

uzsāka solo balss, kam pievienojās sie-
viešu un tad vīru balsis.

Tad dzirdējām tautas dziesmu 
Krauklīts sēž ozolā (Jāņa Cimzes ap-
darē) – diriģente Daina Kaina un 
Andreja Jurjāna Dievs, dod mūsu tēvu 
zemei – diriģents Gints Ceplenieks.

Kad Gints Ceplenieks nāca kora 
priekšā, visu koristu acis intensīvi 
sekoja viņa rokām un sejai. Diriģents 
spēja izvilināt brīnišķīgu skaņu un 
muzikāli saturisku dziedājumu, kas 
pārsteidza ne tikai klausītājus, bet arī 
dziedātājus pašus. Vispirms dzirdējām 
Imanta Kalniņa Dziesma (M. Bārba-
les teksts), kuras vārdi Dziesmu iemā-
cies, dēls, dziesma mūsu tikums labi 
atspoguļoja Dagmāras Beitneres-Le 
Galla uzrunu par latvietību. Sekoja 
Valta Pūces Mana zeme un sarīkojumu 

noslēdza ar Jāņa Lūsēna un Māras Zā-
lītes dziesmu Trīs zvaigznes; tās vārdi 
atgādina mums par mīļo zemi Latviju, 
kura vienmēr gaidīs savus cilvēkus: 
„Es tevi ļoti gaidīšu, bet ne pie pulk-
steņa, pie laika, un manā rokā slaikā 
trīs zvaigznes būs, lai pazītu tu mani. 
Es tevi ļoti gaidīšu, pie darba un pie 
gribas, pie dziesmas, goda, valodas, 
pie mūsu mīlestības.“

Latvijas himnu un kori pavadīja 
pianists Voiteks Višņevskijs (Wojcie-
ch Wisnieski).

Par kora lielisko dziedāšanu lie-
cina pārklausītais kāda klausītāja sa-
jūsmu pilns vērtējums: „...nevarēju 
saprast, no kurienes tas koris atbrau-
cis?“ Novēlu korim turpināt dziedāt 
ar tādu pašu degsmi kā šajos Latvijas 
Valsts svētkos!

Paldies Ilonai  Brūverei, kas iz-
kārtoja Dziesmu Svētku virsdiriģenta 
Ginta Ceplenieka viesošanos Aus-
trālijā, lai uzsāktu kora sagatavošanu 
2020. gada Kultūras dienām Sidnejā.

Un liela loma svētku akta pacilātī-
bai pienākas arī Vijai Spoģei-Erdma-
nei  un  Pēterim Erdmanim, kuri ar 
savu skatuves iekārtu atkal sagādāja 
brīnišķīgu fonu runām un priekšnesu-
miem. Paldies, Vija un Pēter, – jūs esat 
mūsu sabiedrības zelts!

Latvijas Valsts svētku svinīgais 
akts notika 2019. gada  18. novembrī 
Sidnejas Latviešu namā.

Jānis Pīrāgs
Laikrakstam „Latvietis“

18. novembra ... akts Sidnejā
Turpinājums no 6. lpp.

No kreisās: Pēteris Kļaviņš, Baiba Haringtona (Harrington), Jānis Grauds,  
Dagmāra Beitnere-Le Galla un Viktors Sīkais.
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„Kabarē de Rīga“ ansambļa dalībnieki: No kreisās: Viktorija Mačēna, Kabarē 
autors un direktors Jānis Čečiņš, Andris Kariks, Dagmāra Beitnere-Le Galla, 
Andrejs Mačēns, Linda Ozere un Ojārs Greste.

FO
TO

 E
dg

ar
s G

re
st

e

mācību stundas, nevis tikai diktējot 
informāciju, bet mudinot skolēnus un 
studentus līdzdarboties un strādāt, ne-
vis tikai klausīties. Izglītības sistēmā 
būtiski piesaistīt un noturēt skolotājus 
un profesorus, kuri domā par katra 
skolēna un studenta izaugsmi, kuri 
rada papildu iedvesmu un radošumu.

Latvijai ir, ko piedāvāt ārzemju ta-
lantiem. Primāri viņi meklē drošību, 
mājokli un labvēlīgu vidi savai ģime-

nei. Šobrīd vērojams vispārējas valsts 
stratēģijas trūkums talantu piesaistei. 
Patlaban ar talantu piesaisti nodarbojas 
uzņēmēji, saskaroties ar daudziem bi-
rokrātiskiem šķēršļiem. Turklāt sabied-
rībā ir izteikti jūtams tolerances trū-
kums, saskaroties ar profesionāļiem no 
citām valstīm, izskanējis no foruma da-
lībniekiem. Diskutējot par to, ko stāstīt 
darījumu partneriem ārzemēs par Lat-
viju, forumā tika uzsvērts, ka jāstāsta 
par mūsu izcilajiem sasniegumiem, 
uzņēmumiem, indivīdiem un valsti 
kā tādu, tas palīdz izglītot, saprast, ka 

mums patiesi ir ar ko lepoties, un mēs 
visi esam Latvijas vēstneši pasaulē.

21. novembrī un 22. novembrī 
Valmierā aizvadītais Pasaules latvie-
šu ekonomikas un inovāciju forums 
(PLEIF) bija jau sestais pēc kārtas. To 
organizēja PBLA un Valmieras pilsē-
tas pašvaldība sadarbībā ar Latvijas 
Republikas Ārlietu ministriju, bied-
rību Valmieras Attīstības aģentūra 
Amerikas Tirdzniecības palātu (Am-
Cham), biedrību The Red Jackets un 
biedrību Ar pasaules pieredzi Latvijā.

PBLA pārstāvniecība

Sekmīgi aizvadīts PLEIF – 2019
Turpinājums no 1. lpp.
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2019. gadā aprit 250 
gadu, kopš darbu sāka 
leģendārā Stefenhāgena 
izdevniecība un spiestu-
ve Jelgavā, un 100 gadu, 
kopš tā beidza pastāvēt, 
kam par iemeslu bija 
I pasaules karš, kas to 

izpostīja, un kam sekoja likvidācija. 
Atzīmējot šo lielo jubileju un augstu 
vērtējot izdevniecības un spiestuves 
nepārvērtējamo ieguldījumu latviešu 
grāmatniecības vēsturē, Latvijas Na-
cionālajā bibliotēkā no maija līdz sep-
tembra beigām bija skatāma vērienīga 
izstāde Jelgavas Stefenhāgeni. 1769-
1919, kas kopš 15.  novembra  līdz 
2020. gada  12. janvārim skatāma 
Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas 
muzejā. Tās atklāšanā no Vācijas bija 
ieradies šīs dzimtas pēctecis Ulfs 
Šaks-Stefenhāgens, kā arī tās latvis-
kā atzara pārstāvis Normunds Stefen-
hāgens.

Jelgava, jeb savulaik Mītava, ir otrs 
nozīmīgākais centrs grāmatu izdoša-
nā Latvijas teritorijā. Pirmā grāmatu 
spiestuve Kurzemes hercogistē radās 
1666. vai 1667. gadā, kad no Toruņas 
še ieradās iespiedējs Mihaēls Karnals. 
Jāpiezīmē, ka grāmatu veikals Jelgavā 
bija zināms kopš 1644. gada. Nākošās 
simtgades laikā šajā spiestuvē nodru-
kāja arī pirmos kalendārus un reliģis-
ko literatūru latviešu valodā.

18. gs. otrajā pusē no Ziemeļvācijas 
Mītavā ieradās bārddzinis un ķirurgs 
Johans Frīdrihs Stefenhāgens, kurš 
apprecēja spiestuves vadītāja Kristiā-
na Litkes atraitni, kļūdams par spies-
tuves īpašnieku un Kurzemes hercoga 
iespiedēju. 1769. gada 21. augustā viņš 
parakstīja pieņemšanas aktu. Ar to 
sākās Stefenhāgenu izdevniecības un 
spiestuves ceļš augšup, ar laiku topot 
par ienesīgāko un redzamāko izdevēju, 
ar kuru līdz 19. gs. vidum neviens ne-
varēja ne Latvijā, ne Baltijā sacensties. 
Viņš izdeva grāmatas, žurnālus, ka-
lendārus un citus izdevumus ne tikai 
vācu un latviešu valodā, bet arī krievu, 

igauņu, lietuviešu, poļu, franču, latīņu, 
grieķu un ebreju valodā. Kurzemes 
hercogistei beidzot pastāvēt un kļūstot 
par Kurzemes guberņu, Stefenhāge-
ni joprojām saglabāja savu statusu, 
izslavējoties par vienu no labākajām 
spiestuvēm cariskajā Krievijā. Kad 
19. gs. otrajā pusē viens pēc otra radās 
latviešu izdevēji, šī Jelgavas tipogrāfi-
ja pakāpeniski zaudēja vadošo lomu, 
un, kad 1919. gada rudenī Bermonta 
uzbrukuma laikā spiestuvi izlaupīja un 
aizdedzināja, tā beidza pastāvēt.

Izstāde iepazīstina ar Stefenhāge-
nu dzimtu un hronoloģiskā secībā 
ar drukātavas īpašniekiem. Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā saglabājušies 
dokumenti – un tie bagātīgi eksponēti 
vitrīnās – vēsta par spiestuves uzņē-
mējdarbību un tās senajās aktīs, kas 
pirmo reizi tiek rādīti sabiedrībai. Pro-
tams, ievērojama vieta izstādē ierādīta 
grāmatām, kārtojot pa gadiem nozīmī-
gākos izdevumus. Stefenhāgeni agrāk 
kā neviens cits izdeva pirmās latviešu 
autoru grāmatas, piemēram, Neredzī-
gā Indriķa 1806. gadā izdoto Tā nere-
dzīga Indriķa dziesmas, arī Vecā Sten-
dera sacerējumus latviešu izglītošanai.

Māksliniece Una Grants nofor-
mējumā izmantojusi zīmējumus no 

Stefenhāgenu izdevumiem. Izstādei 
Jelgavā sagatavots Vecā Stendera 
1787. gada Bildu ābices interaktīvs 
variants, kur bērni un skolu jaunieši 
varēs iepazīties ar veco druku un ie-
mācīties, kā agrāk teica, boksterēt. 
Ekspozīciju papilda Stefenhāgenu 
spiestuves makets, kā arī palielinātas 
senās Jelgavas gravīras, bet varbūt pats 
ievērojamākais attēls skatā no gaisa 
parāda Jelgavu 1944. gada beigās, kad 
ieraugām to vienās drupās, kad senā 
godība bija aizslaucīta vēstures mēs-
lainē. Izstāde ir lieliski pārskatāma un 
informatīvi ļoti bagāta, tā pirmo reizi 
atklāj Stefenhāgenu izdevniecības un 
spiestuves grandiozo ieguldījumu Lat-
vijas grāmatniecības vēsturē.

Izstādes atklāšanas dienā Ulfs 
Šaks-Stefenhāgens uzdāvināja Ģ. Eli-
asa Jelgavas vēstures un mākslas 
muzejam divus nezināmus, līdz šim 
Latvijā neredzētus portretus – izdev-
niecības dibinātāja un vadītāja Joha-
na Fridrīha Stefenhāgena (1744-1812) 
un viņa darba turpinātāja māsasdēla 
Johana Martīna Pētersa-Stefenhāgena 
(1766-1839) portretu. Tiesa gan, glez-
nu autors pagaidām nav zināms.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Jelgavas Stefenhāgeni – labākie izdevēji Latvijā

Stefenhāgena spiestuves makets.

FO
TO

 M
ār

is
 B

ra
nc

is

Skats no izstādes.
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Stefenhāgena grāmatu drukātava Kannulējēju ielā.
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Labdien, mīļie!
Kā aizvadījāt svēt-

kus? Oo,... man ir ko 
stāstīt. Bet vispirms par 
tumsu. Tā ir, ka dienas 
gaismas pavisam maz, 
un ar pulksteņa grozī-

šanu, šķiet, kļuvis vēl mazāk; četros 
pēcpusdienā jau tumst, un kādu laiku 
nevar pierast. Labi, ka Eiropā drīz to 
pulksteņa grozīšanu izbeigs. Latvi-
ja un visa Baltija palikšot pie vasaras 
laika.

Nepiekrītu tiem, kas sauc novem-
bri par depresīvu laiku. Gara nospies-
tību izsauc pavisam kas cits. Man tum-
sa šķiet kā silta sega, kurā ietīstīties un 
baudīt omulību, drusku piebremzēties, 
palaiskoties, bet to nav iespējams ilgi, 
rosās domas, šķiļas idejas, tās grib pie-
pildīties, tātad atkal jāceļas un jādara. 
Bet tā darbības pauze vienmēr ir ļoti 
vajadzīga un auglīga. Jauniešiem te 
tagad kustība Aktīvi novembrī. Varbūt 
tas arī kādam jāatgādina, nezinu, man 
te citas noskaņas.

Kāposti
Vispirms pašā novembra sākumā 

mūsmājās bija Zaķu darbnīca – kāpos-
tu skābēšanas procedūra, kas ieviesu-
sies jau no seniem laikiem. Izziņoju 
to savlaicīgi, sagādāju labus kāpostus, 
stingras, cietas galviņas, sulīgus bur-
kānus.

Noteiktajā dienā ierodas kāds no 
maniem lielajiem bērniem, šoreiz 
pat abas meitas, lai palīdzētu, kāds 
draugs, lai apgūtu procesu, kāda gud-
ra kaimiņiene, lai uzzinātu citu skābē-
šanas versiju, un darbnīca var vērties 
vaļā. Viens notīra kāpostgalvas, otrs 
sarīvē burkānus, es nomēru sāls dau-
dzumu (visatbildīgākais, jo nedrīkst 
par daudz!), vēl vajadzīgas arī pāris 
kārtīgas ķimeņu saujas, kāpostu ēvele 
uz tovera, blakus izplaucēta muciņa 
un uz priekšu.

Citi jau kurina pirti un klāj galdu, 
ik pa laikam nāk aplūkot, kā mums 
veicas ar ēvelēšanu, latgaliski saka – 
šņitkavošanu, jaukšanu un stampā-
šanu, kamēr žļurkst, grib pielikt arī 
savu roku, izmēģināt visas darbības, 
pārējie komentē, stāsta anekdotes par 
zaķīšiem un iegrauž pa kāpostlapai. 
Ziniet? Jautra padarīšana!

Pāris stundās mana 30 litru muci-
ņa pilna, un gandrīz vai žēl, ka tik ātri. 
Bet turpinājums jau ir pirtiņā, un tas 
gan tik veikli nebeidzas.

Kāpostiņi trīs dienas rūgst turpat 
virtuvē – siltumā. Katru rītu noņemu 
slogu un tos rūpīgi izbakstu, lai izda-
lās gāzes, citādi brūvējums būs sūrs. 
Trešās dienas beigās muciņa jānogādā 
uz lieveņa, kur tā vēsumā gatavojas 
vēl pāris nedēļu. Taisni uz svētkiem 
manta gatava (atkarīgs gan no āra 

temperatūras). Uh, kas tas ir par gar-
dumu! Sākumā vēlams ēst tikai svai-
gu, piegriežot sīpoliņu un pievienojot 
mazdrusciņ skābā krējuma vai eļļas. 
Var neko. Dzīvs C vitamīns taču! Es 
mielojos tāpat un vēl negribu ne vārīt, 
ne sutināt. To uz Ziemassvētkiem.

Līdz Mārtiņiem vēl drīkstēja pa 
dārzu, bet neko daudz jau vairs ne-
varēja padarīt, jo šis novembris ir 
slapjuma pilns: ik pa brīdim smidzi-
na, līņā, pilina, brīžiem gāž, pilnīgi 
strūklo, tad atkal lēni bungo pa pa-
lodzēm, šņākdams burzguļo notekās, 
čabina pa nokritušajām lapām. Zeme 
uzbriest un vairs negrib, ka tai skaras 
klāt. Es arī liekos mierā. Netrūkst jau 
citu darbu.

Svētki
Bet es taču gribēju par svētkiem. 

Tātad, abas ar Antu bijām uzaicinātas 
uz Valmieru baudīt pilnu svētku prog-
rammu, ieplānojām aiziet arī uz teātri, 
tātad divdiennieks ar nakšņošanu pie 
draugiem.

Sestdienas pēcpusdienā Valmieras 
koncertzālē (Ahā, tagad koncertzāles 
nākušas modē, Valmierā arī nupat at-
klāta!) bija paredzēts sarīkojums pil-
sētas Goda pilsoņu un Gada cilvēku 
titula piešķiršanai ievērojamākajiem 
valmieriešiem. Tā pašreiz visās paš-
valdībās godina tos, kas veikuši ko se-
višķu sava novada vai pilsētas labā. Un 
parasti tas notiek uz valsts svētkiem. 
Pirms dažiem gadiem man bija iespēja 
piedalīties arī Ikšķilē līdzīgā sarīkoju-
mā.

Šoreiz starp godinātajiem bija 
mūsu draudzene un Antas māsīca kor-
diriģente – Irēna Zelča, kuras vadītais 
jauniešu koris Skan pazīstams visā 
Latvijā kā viens no skanīgākajiem; 
plūkti lauri ne tikai dažādos pašmāju 
konkursos, bet arī ārzemēs. Koris pa-
tiešām ir brīnišķīgs, esmu to dzirdēju-
si, un Irēna savas neskaitāmās balvas 
un pagodinājumus tiešām ir pelnījusi, 
jo darbam atdod visu sevi bez atliku-
ma (ir mūzikas skolas pedagoģe, diri-
ģē vēl divus skolas korus); pati stalta, 
enerģijas un sava īpašā starojuma pār-
pilna. Un ziedu klēpji, kas pār viņu no-
bira, liecināja, ka mūsu Irēna Valmierā 
ir mīlēta, cienīta un novērtēta.

Godināja vēl septiņus cilvēkus no 
dažādām nozarēm, ceremonija kopu-
mā izvērtās ļoti sirsnīga ar stāstu par 
katru no šiem īpašajiem valmierie-
šiem. No sirds dzīvojām līdzi.

Tomēr vislielākais patīkamais pār-
steigums man bija koncerts pēc svi-
nīgās daļas. Uzstājās viens no mūsu 
operas spožākajiem soprāniem Elīna 
Šimkus, viņu pavadīja arfa un flau-
ta; manai pieredzei visai neparasta 
kombinācija, varbūt tāpēc biju tik ļoti 
pārņemta. Iedomājieties Melanholisko 

valsi arfas un flautas izpildījumā! Par 
Elīnas balsi neteikšu neko, tā vien-
kārši jādzird. Man šķita, ka visa zāle 
klausījās māksliniecē burtiski aizturē-
tu elpu, pēc katra priekšnesuma aplau-
si ilgi neaprima. Skaisti!

Pēc koncerta Irēna savus viesus 
cienāja vissmalkākajā Valmieras res-
torānā. Ko nu! Pārradāmies mūsu 
naktsmītnē tikai ap pusnakti, bet čalo-
šana vēl ilgi negribēja rimties, gandrīz 
kā jaunībā. Man jau likās, ka es neko 
tādu nemaz nevaru vairs izturēt.

Nākošā dienā mums bija paredzēts 
skatīties Uz Akapulko, kundze!, bet iz-
rāde atcelta aktrises slimības dēļ. Oo, 
cik nejauki! Līdz ar daudziem citiem 
apmulsušas grozījāmies teātra foajē, 
nezinādamas, ko iesākt. Man tā gadī-
jās pirmo reizi. Šķita taču, ka aktieri 
vispār neslimo.

Citā zālē bija paredzēta jauniešu 
izrāde Viktorija, kuru pēc anotācijas 
es noteikti neiekārotu. Spriedām, ka 
varbūt noskatīties, lai kaut nedaudz 
dzēstu nepatīkamo vilšanās sajūtu. 
Nebūs tas, bet vismaz kaut kas. Biļešu 
nav, viss izpārdots. Ko nu? Ar pacie-
tību. Tagad slimošanas laiks, varbūt 
kāds atnes pāris biļetes atpakaļ uz 
kasi. Tā nu gandrīz stundu gaidām, citi 
izklīst, zaudējuši cerības, mēs grozā-
mies gar kasieres degunu un iekšā lai-
dēja sāniem, izrādot savu gribēšanu. 
Atlikušas desmit minūtes, biļešu nav, 
piecas minūtes... Kāda kundze ietek 
aizelsusies un... ir divas biļetes!

Izrādi spēlē Valmieras jaunie ak-
tieri – ļoti jauneklīgi, dzirkstoši, at-
raktīvi. Stāsts būtībā ir skumjš, par ne-
piepildītu mīlestību, bet sniegums tik 
uzlādējošs, gaišuma pilns, ka ceļamies 
pēc izrādes vienkārši laimīgas. Šo jau-
no aktieru vārdus ir vērts iegaumēt, jo 
nešaubos, ka ar tiem vēl daudzkārt tik-
simies: Diāna Stafecka, Sandis Runge, 
Kārlis Zahovskis, Milena Miškeviča; 
ai, visi viņi bija labi.

Rīgā paguvām tieši uz gaismas 
festivāla Staro, Rīga! pareizajiem 
pulksteņiem. Cik pilsēta ir brīnumai-
na šī festivāla laikā! Cenšos neizlaist 
nevienu gadu, lai redzētu, kā tas vēr-
šas plašumā. Lai veselība tam, kas to 
izdomājis!

Tikai – nedariet, kā mēs ar Antu 
pamēģinājām, – automašīnā sēžot. 
Pirmkārt, maz ko var redzēt no tām 
gaismas skulptūrām, un, otrkārt, Rīga 
ir tik pārpilna ļaužu, ka ar auto pārvie-
toties praktiski nav iespējams. Kājām, 
tikai kājām!

Vai mēs novērtētu gaismu, ja nebū-
tu tumsas?

Buča visiem! Veselības uzturēša-
nai iesaku vitamīnu D!

Sirsnīgi,–
Biruta

Ikšķilē, 2019. gada 19. novembrī

Lasītājas vēstule
Novembris
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Valsts svētki Filadelfijā
Rūtas Muktupāvelas un Valda Muktupāvela sniedz baltu kultūrvēstures pārskatu

Šogad Ziemeļame-
rikas latviešu centriem 
paveicās – par godu Lat-
vijas 101. dzimšanas die-
nai turneju no krasta līdz 
krastam Tilta izkārtoju-
mā veica divi Latvijas iz-

cilie dziedošie, muzicējošie, akadēmiski 
referējošie folkloristi Valdis Muktupā-
vels ar kundzi – lietuvieti Rūtu Muk-
tupāvelu. Viņu kopējais sniegums bija 
perfekti līdzsvarots, ilustrēts baltu kul-
tūrvēstures pārskats ar smagumpunktu 
tautas mūziku, kuru viņi papildināja, 
spēlējot tradicionālus instrumentus un 
iesaistot publiku dziedāšanā.

1892. gadā dibinātajā Brīvo latvju 
biedrībā Filadelfijas latviešu organizā-
ciju padomes priekšsēdis Valdis Bašēns 
savos ievadvārdos risināja tēmu par gadu 
skaitļiem – 75 gadi kopš 1944. gada ru-
denī bēgļi pameta savu dzimteni; 70 
gadi kopš tie no Vācijas DP nometnēm 
mītņu zemēs sāka ierasties simtiem tūk-
stošiem, laikā kad, piemēram, ASV pa-
redzēja latviešiem 245 vietu gada kvotu; 
30 gadi kopš trīs tautas 23. augustā Bal-
tijas ceļā roku rokā nosodīja Hitlera-Sta-
ļina paktu un vācieši 9. novembrī grāva 
Berlīnes mūri. Tagad Latvija iesāk savu 
otro simtgadi. Vai kāds te, Filadelfijā, 
vēl pēc simts gadiem runās latviski? 
Valdis Bašēns aicina mūs katru pielikt 

savu roku, lai tā būtu.
Latvijas Goda konsuls kopš 

1991. gada Džons Medveckis, vēršoties 
no pagātnes uz nākotni, apcerēja neat-
risinātus jautājumus. Latvijas iedzīvo-
tāju skaita nepārtraukto samazināšanos 
(no 2,6 milj. viņam stājoties amatā, uz 
mazāk nekā 2 milj. 2019. gadā) jāaptur, 
pārvēršot Latviju par pievilcīgu centru 
gados jaunam darbaspēkam. Aizņemo-
ties attīstības idejas no līdzīgiem (t.i. 
nelieliem) modeļiem, piemēram Singa-
pūras, uz Eiropas ekonomikas visumā 
nelielās izaugsmes fona jāatbalsta ino-
vācijas un uzņēmējdarbība, jādibina 
vidēji lielas firmas.

Arī izglītībā Latvijai jākonkurē, 
kļūstot par vēlamu galamērķi Eiropas 
studentiem un dibinot saites ar citzemju 
biznesa, tieslietu, un medicīnas mācību 
iestādēm. Kultūras jomā latviešiem jā-
paplašina jau tā izcilie sniegumi, caur 
kultūru tuvinot Latviju amerikāņu sa-
biedrībai; būtu vēlams dibināt fondu, 
kas sniegtu ASV lielajiem ziedotājiem 
nodokļu atlaides par atbalstu Latvijas 
kultūras iestādēm. Kultūras sadarbības 
iedīgļi jau parādījušies Baltimoras un 
Toronto Dziesmu svētkos.

Pēc Sv. Jāņa draudzes mācītājas Ie-
vas Dzelzgalves īsā svētbrīža Filadelfi-
jas latviešu skolas vismazākie audzēkņi 
nodejoja Sijā auzas, bet lielākie skol-

nieki – Saules deju, kam sekoja jaunās 
bērnu dziesmas Latvija – mūsu sirsniņa 
izpildījums. Par ieguldīto darbu ar bēr-
niem sarūpētos ziedus Astrīdai Liziņai 
un Vinetai Iglesiasai Alvaresai pasnie-
dza pasākuma vadītāja Marisa Liziņa.

Svētku runu Latviešu nācijas sim-
boliskā vērtība: pārdomas Latvijas 
101. gada jubilejā teica Latvijas Kul-
tūras akadēmijas rektore, profesore 
Dr. Rūta Muktupāvela.

Dibinoties Baltijas telpas pirmajām 
valstīm,13.-16. gs. Ordeņvalsts Livoni-
jai un Lietuvai, vēlāk Lietuvas-Polijas, 
lielvalsts, ne viena, ne otra nesaistīja 
valstiskumu ar specifiskām tautībām; 
vēl 19. gs., piemēram, vācietis vai lat-
vietis bija sociāli, nevis etniski apzī-
mējumi. Šīs agrīnās valstis iedibināja 
Baltijas telpā visaptverošas civilizāci-
ju-līmeņa raksturīpašības – kristietība, 
latīņu rakstība, pilsētnieciska vide, rie-
tumu kultūra, kas šo ģeogrāfisko telpu 
paliekoši padarījušas par Viduseiropai 
piederošu. Šāda valstiskuma iekārta 
pastāvēja vēl ilgi. Pat 1918. gadā, kad 
Pirmais pasaules karš jau bija izšķiroši 
sagrāvis Eiropas impēriju sistēmu, vēl 
tika virzīts priekšlikums par septiņu 
kantonu Baltijas hercogistes izveido-
šanu, kuru vadītu Mēklenburgas-Šve-
rīnas hercogs Ādolfs Frīdrihs.

 
Turpinājums 11. lpp.

Latvijas Goda konsuls Džons Medveckis.
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Mācītāja Ieva Dzelzgalve.
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Skolas koris.
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Skolēni deju „Saules deju“.
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Otrdien, 2019. gada 3. decembrī Laikraksts „Latvietis“ 11. lpp.

No 18. gs. otrās puses, kopā ar 
Johana Gotfrīda Herdera (1744-1803) 
volk jēdziena parādīšanos, sāka attīstī-
ties romantiskā nacionālisma kustība, 
kas izcēla etnisku nāciju, t.i., atsevišķu 
tautu, dvēseles garamantas, starp tām 
kā pati pirmā – valoda. Seno un skais-
to latviešu valodu nostiprināja virkne 
19. gs. sasniegumu: pirmie vispārējie 
Dziesmu svētki 1873. g.; Andreja Pum-
pura Lāčplēša cīņa pret Tumšo bruņi-
nieku 1888. g.; Barona un Vīzendorfa 
dainas 1894≥– 1915. g. Ar jaunās valsts 
dibināšanu 1918. gadā latviešu valoda 
(bet ne latgaļu, ne lībiešu) ieguva jaunu 
nozīmi un statusu – valsts valoda.

Pēc Pirmā pasaules kara satuvi-
nājušās baltu valodās runājošās tautas 
pret iedomāto Baltijas hercogisti vir-
zīja domu par baltu apvienojošu val-
sti – Aistiju ar centru Rīgā. Starpkara 
Baltijā nacionālais romantisms plauka. 
J. Sanders un citi valodnieki veicināja 
valodas attīrīšanu, E. Melngailis kom-
ponēja mūziku tautas dziesmām, un 
brāļi Brastiņi attīstīja dievturību – kus-
tību, kas vēlāk plauka arī trimdā, īpaši 
ASV un Kanādā. Tolaik nocietinājušies 
stereotipi par latvisko (agrāra lauku 
dzīve, tautiskums) iepretim eiropeis-
kajam (pilsētnieciskums, kristietība) 
vairs nav aktuāli mūsdienu ES, ANO 
un NATO kontekstā. Rūtas Muktupā-
velas vārdos – visi tie ir mūsējie. Lat-
vija mūsdienās sevi pozicionē kā zaļu, 
kultūras vērtībās balstītu rietumu zemi.

Klausītāji starpbrīdī atdzesēja no 
informācijas blīvuma kūpošās sma-
dzenes – ar īpašu paldies latviešu sko-
las bērniem, kas uz paplātēm iznēsāja 
Intas Grundes Dzintara galda sagata-
votās uzkodas. Tad, pēc visiem fizikas 
likumiem, etnomuzikologs un Latvi-
jas Universitātes profesors Dr. Val-
dis Muktupāvels publiku katapultēja 
atpakaļ laiktelpā, stāstot par, bet kopā 
ar Rūtu arī izdziedot un uz tradicionā-
lajiem instrumentiem izspēlējot, mūsu 
baltu mantojumu.

Uz ekrāna parādījusies karte ilus-
trēja baltu etnosu ģeogrāfisko izplatību. 
Pašos ziemeļos, vislielākā baltu tauta 
latgaļi; zemāk, no jūras aizvirzoties, 

priekšā kurši, tiem blakus zemgaļi, tad 
sēļi. Lielais lietuviešu nozarojums da-
lās jūras pusē žemaišos, bet iekšzemes 
augstienē – augstaišos. Tālāk uz dienvi-
diem pie jūras pieplakuši sīkā teritorijā 
skalvji un tiem blakus jatvingi. Pēdējie, 
gar pašu kuršu jomas krastu, prūši, un 
no viņiem uz iekšzemi – galindi. Jāpa-
teicas Valdim Muktupāvelam par ter-
minoloģijas neskaidrības kliedēšanu: 
kāpēc ziemeļos ir Lejaskurzeme, bet 
dienvidos Augškurzeme? Šie nosau-
kumi, radušies sen pirms kartēs iedibi-
nāja paradumu ziemeļus vienmēr rādīt 
augšā, norāda uz pašas zemes topogrā-
fiju – zemākās vietas saucas lejas, bet 
augstākās kalnainās vietas ir augšas, 
pat ja atrodas dienvidos no lejām.

Valdis ar Rūtu šīm baltu tautām iz-
brauca cauri ar stāstiem un dziesmām. 
Latgaļiem, slaveniem podniekiem, ir 
tipiski māla svilpaunieki, saukti arī 
par pīlītēm. Māla meistari, kā piemē-
ram slavenā Ušpeļu dzimta, kādreiz 
pīlīti piestiprinājuši māla alus kausa 
rokturim, lai kausa īpašnieks, to iztuk-
šojot, varētu krodziniekam vienkārši 
uzsvilpt, lai nāk atkal pildīt!

Savā laikā pie, t. s., Sēļu upes Dau-
gavas dzīvojošais Pēteris Kadžulis fo-
togrāfijā redzams, spēlējot baltu tautās 
visizplatītāko instrumentu – vargānu, 
kādreiz sauktu par zobu spēlēm, metā-
la mēlīte, kuru, mutē turot, tricina, lai 
vibrē un rada skaņu. No šī apvidus nāk 
arī līgo, līgo papildinājums rallallā.

Zemgaļi, vēsturiski varonīga tau-
tu, kas tādēļ arī baudījusi ilgu brīvību, 
vēl šodien dzīvo Latvijas bagātajā mai-
zes klēpī. Zemgaļu dziesmas un deja 
Sudmaliņas saistās ar graudu apstrādi, 
piemēram, maltuves dziesma Kur tad 
tu nu biji, āzīti manu? Arī pāri robežai 
Lietuvas pusē turpinās maizes klēpis 
ar dzirnaviņām – malūnelis. Lielā bal-
tu tauta leiši pazīstami kā lieli dziedā-
tāji, īpaši ar savām precību dziesmām.

It kā maz zināmie jatvingi tomēr 
atstājuši aiz sevis vairāk nekā 200 vār-
du vārdnīcu. Zemēs, kas šodien ietilpst 
Lietuvas dienvidos, Baltkrievijas rie-
tumos un Polijas ziemeļaustrumos, vēl 
dzīvo slāviskojušies cilvēki, kas sevi 
sauc par jetvez. Viņi spēlēja uz divdaļī-
gām niedru stabulēm, kas gan spiedza, 
gan dūca, gan abējādi kopā; no viņiem 
mēs apguvām Ziemassvētku piedzie-

dājumu kalenda, respektīvi – kalando.
Kurši, kam tipiskais instruments ir 

dūdas vai somas stabules, pie galdiem 
alu dzerot, esot spēlējuši sēdamdeju 
Plaukstiņpolku. Ziemā jaunie kurši 
mēdza precību nolūkos jāt pāri aiz-
salušajai Prūsijas sembai, kur mare ir 
vienā, bet jūra otrā pusē, un kur at-
rodas 90% no pasaules dzintara. Tur 
kurši starp izslavēti dziesmotajiem 
prūšiem meklējuši sev līgavas.

Pētniecības izbraukumos Valdis 
Muktupāvels pats konstatēja, cik tuvu 
dziesmas bija patiesībai. Gillijas ciemā 
Prūsijā apstiprinājies dziesmas teksts 
par precinieku jāšanu pie kāda saim-
nieka, kas dzīvojis ciema upes dienvi-
du krasta piektajā mājā. Kāds vietējais 
sirmgalvis atminējās precīzo ielu dien-
vidu krastā, izbrāķēja ielas ziemeļu pusi 
jo 5. mājā esot dzīvojis vecs sīkstulis, 
bet ielas otrās puses 5. mājā bijis saim-
nieks ar vairākām meitām, pie kurām 
būtu jājuši precinieki. Izzudusī prūšu 
valoda tagad vairs eksistē tikai kā va-
lodnieku atjaunotā jaunprūšu valoda.

Sekoja ovācijas Valdim un Rūtai 
Muktupāveliem, bet Filadelfijas uzstājī-
gā un zinātkārā publika nepalaida garām 
to, ka netika pieminēti baltu tautu kartē 
uzrādītie skalvji un galindi. Tādēļ, kā 
postscriptum, varam pavēstīt, ka tikpat 
kā nekas nav zināms par skalvjiem, kas 
paliek kā liela mistērija starp pārējām 
baltu tautām. Bet, līdzīgi jatvingiem, 
galindu pēcteči nekur nav pazuduši: 
viņiem vēl šodien varētu būt aptuveni 
tikpat daudz lietuviskotā galindu valodā 
runājošo, cik lībiešiem ir lībiski. Galin-
diem bijušas vismaz divas lielas migrā-
cijas: uz Polijas mazūru zemēm un otra, 
vairākos posmos, tālu līdz Galīcijai un 
arī līdz Maskavai, kur tie saucas goļādi. 
Cilvēki paliek, zemes mainās.

Šogad PBLA balva piešķirta mū-
ziķim, diriģentam, komponistam un 
ilggadīgajam latviešu sabiedrības dar-
biniekam Andrejam Jansonam. ALA 
piešķīrusi Atzinības rakstu filadelfietei 
Ainai Berķei par ilggadīgo sabiedrisko 
darbību. Apsveicam! Uzsākot Latvijas 
valstiskuma otro gadsimtu, Filadelfijas 
svinīgo aktu noslēdza viņa ekselences 
valsts prezidenta Egila Levita apsvei-
kuma pārraide. Dievs, svētī Latviju!

Sandra Milevska
Laikrakstam „Latvietis“

Valsts svētki Filadelfijā
Turpinājums no 10. lpp.

Rūta Muktupāvela un Valdis Muktupāvels.
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12. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Otrdien, 2019. gada 3. decembrī

Šodien brauksim 
atkal ciemos pie kro-
kodiliem. Apmēram 70 
jūdzes austrumu vir-
zienā no Darvinas, pie 
Adelaides upes atrodas 
tūristiem populārs pa-

sākums – lecošie krokodili. Turpat arī 
apmeklēsim Purvu Skatlogu – Win-
dow on the Wetlands; purvu rajona 
izskaidrojošs centrs un Hamti Dū 
(Humpty Doo) miestiņu.

Attālumi nav lieli, un neesam lielā 
steigā. Gatavojamies bez sviedriem. 
Istabā patīkami vēsi. TV meteorologs 
sola, ka šodien temperatūra sasniegs 
pat 35°C. Gan jau tur, kur mēs taisā-
mies braukt, būs vēl siltāks, nerunājot 
nemaz pa gaisu mitrumu. Drošības 
dēļ pa ceļam nopirksim dažas pudeles 
avota ūdeni.

Ceļš labi uzturēts, un, tā ka satiks-
me ārpus Darvinas pilsētas reti sa-
stopama, pavisam ātri nokļūstam pie 
Purvu skatloga – viena no augstākiem 
punktiem visā apkārtnē. Piebraucot 
tieši centram, auto novietošana tikai 
pieejama invalīdiem ar pareizo uzlīmi. 
Tad nu izlaižu meitenes un braucu sa-
meklēt, ja iespējams, ēnainu stāvvietu. 
No stāvvietas taciņa ved atpakaļ uz 
ieeju un, kaut gan ēnains un mājvie-
ta skaistiem plīvojošiem taurenīšiem, 
ir diezgan stāva un vismaz 200 m 
gara. Nonāku atpakaļ pie meitenēm ar 
krietni slapju muguru. Diemžēl, esmu 
atstājis ūdens pudeles mašīnā. Nopēr-
kam vēl pāris pudelītes.

Celtnes apakšstāvā daudz savstar-
pēji darbojošās izstādes, kas attēlo 
ekoloģiskos procesus, kas sastopa-
mi purvos, kā arī sezonas, mežonīgo 
dzīvnieku un nezāļu ietekmi šajā ra-
jonā. Var arī iepazīties ar ne tikai ar 
rajona putnu un citu dzīvnieka sugām, 
bet arī ar vietējo seno aborigēnu vēstu-
ri un eiropiešu ietekmi šī rajona attīs-
tībā. Ir daudz ko apskatīt, un pavadām 
labu laiciņu, skatoties un lasot, pirms 
dodamies augšup. Augšstāvs lielāko 
daļu bez sienām, un var saredzēt tālu 
un uz visām pusēm. Brīnišķīgs pano-
rāmas skats. Cauri uz staba piestipri-
nātam binoklim var redzēt itin tālu. 
Putni sauļojās un plunkšķinājās pasau-
sā Biatrises ezerā, bet neredzu nevie-
nu bifeli. Gan jau tie gaida vētru, kas 
piepildīs ezeru, lai visiem būtu vietas 
sanākt atvēsināties.

Atpakaļ uz mašīnu pa kalnu lejup 
iet vieglāk. Ūdens pudeles, atstātas 
mašīnā, kļuvušas mazliet siltas, bet to-
mēr noderēs nākošās pieturas punktā – 
braucienā pie lecošiem krokodiliem.

Brauciens notiek četras reizes kat-
ru dienu, un, kaut ierodamies laicī-
gi pirms prāmja atiešanas, tomēr jau 
priekšā gaida vairāki ceļotāji. Dežu-
rante pārdod mums biļetes un piedā-
vā tēju vai kafiju, pēc izvēles. Ūdens 
pudeli jāpērk. Ja nevēlās melnu kafi-
ju, var iebērt sausā piena pulveri. Tas 
diezgan negaršīgs, bet šeit īstais piens 
ātri sarūgst, tā kā ir paniņas. Pastāstu 
meitenēm, ka vecos, labos laikos mūsu 
mājās mamma ar nolūku bieži atstāja 
piena pudeli uz plaukta, lai sarūgtu. 
Rūgušpiens tajos laikos nebija veika-
los nopērkams. Pašiem bija jāgatavo. 
Meitenes novaibstās un griežas prom, 
kad dežurante sauc gatavoties brauk-
šanai upē.

Prāmis paliels un ērti panes mūsu 
kompāniju – ap divdesmit cilvēku. 
Interesanti, ka šo pasākumu dibinā-
ja pāris sievietes, un arī šodien tikai 
sievietes vada šo pasākumu. Pirms 
izbraukšanas šofere paskaidro, ka pa 
vizināšanās laiku labāk rokas nes-
tiept pāri renstelēm. Kroki šeit dzīvo 
brīvā dabā. Kaut gan galvenais ēdiens 
viņiem būtu baramundi zivis, dubļu 
vēži, dzeloņastes zivis un ķenguri, vi-
ņiem arī ļoti garšo baltu un citu krāsu 
cilvēku miesa. Visiem uzreiz rokas 
katram savā klēpī. Vēl paskaidro, ka 
spainī paņemta līdzi bifeļu gaļa, un 
ja kroki piepeld prāmim, tad varēsim 
pabarot.

Braucot krokus meklēt, mums 
paskaidro, ka pirms 40 gadiem šajā 
rajonā kroki bija gandrīz iznīcināti, 
un 1970. gados aizliedza kroku me-
dības. Šodien kroku skaits ir veselīgi 
atkopies, un daudzās vietās reģistrētie 

kroku olu mednieki savāc olas pirms 
mazie kroki izperinās. Tādā veidā va-
rot mazliet kontrolēt kroku daudzumu 
brīvā dabā, līdzīgi kā senos laikos ie-
dzimtie aborigēni medīja krokus un 
vāca to olas.

Vēl mums paskaidro, ka kroki ir 
aukstasinīgi dzīvnieki. Ziemas laikā 
viņiem patīk sauļoties krastmalā, bet 
labāk turas ēnā vai pat ielien dubļos, 
kad saule kļūst pa karstu. Tā ka šodien 
diezgan silts, skatāmies upmalā, kur 
ēnains un dubļains. Redzam arī dažus 
krokus, bet tie tikai noskatās, kā mēs 
lēnam pabraucam garam. Gan jau tie 
pusdienas apēduši un nosnaužas.

Pie prāmja aizmugures pielien 
kroks; rets, baltādas kroks, vārdā – 
Pērle. Rets, jo albīnu krokiem caur-
mērā īsa dzīve. Viņi reti izaug. Baltā 
krāsa ļoti pievilcīga citiem krokiem, 
un tie tiek apēsti! Šis baltais ir laimī-
gā kārtā izdzīvojies laimīgu jaunību 
un var tagad pats nosargāties no citu 
kroku draudiem. Viņa ir arī labi pa-
barota, jo no visiem krokiem upē vis-
biežāk piepeld prāmim uz brokastīm, 
pusdienām, launagu un vakariņām. 
Par prieku visiem, kad izstiepj bifeļu 
gaļu kārts galā, grūstot ar asti, baltais 
paceļas gaisā un pagrābj devumu.

Stundas laikā redzam vairākus 
krokus, un viens otrs arī pielien, mek-
lējot gaļas gabaliņu. Tomēr Pērle pa-
liek visiem visiemīļotākā. Ja tas ir ie-

Dzimšanas dienas ceļojums (7)
Džūdija Darvinā
Piektais turpinājums. Sākums LL563, LL564, LL565, LL566, LL567, LL568.

Pērle lec sagrābt gaļas gabaliņu.
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Purvu skatloga skats.
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Sestdien, 14. decembrī, plkst. 
10.30 – Melburnas Latviešu Ciema 
Lielajā zālē notiks pasākums, kuru va-
dīs Ilze Zvaigzne no Rīgas, Latvijas. 
Viņas hobijs ir dzimtas sakņu izpēte.

Ilze ir absolvējusi Latvijas Univer-
sitātes Juridisko fakultāti, un ilgstoši 
strādājusi personāla vadības jomā.

Interesi par dzimtu un priekšte-
čiem Ilze pārņēmusi no sava opapa – 
Elmāra Zvaigznes (1920-2016), kurš 
bijis ilggadīgs evanģēliskās Jēzus baz-
nīcas draudzes vadītājs Rīgā.

Jau vairāk nekā 15 gadus Ilze vel-
tījusi savas dzimtas sakņu izpētei, iz-
veidojot ciltskoku 11 paaudzēs gan no 
tēva, gan mātes puses.

Arī Latvijā Ilze jau ir novadījusi 
vairākus šādus pasākumus, apvienojot 
tos ar praktiskām nodarbībām, kurās 
kopā ar dalībniekiem tiek meklēti pir-
mie pavedieni par saviem senčiem.

Dzimtas sakņu izpētes pasākumā 
Melburnā Ilze dalīsies pieredzē ar to, 
kā uzsākt veidot savu ciltskoku, kur 
meklēt dažādu informāciju, kā arī, 
nepieciešamības gadījumā, sniegs 
atbildes uz kādiem interesentu jautā-
jumiem. Tādēļ dalībniekiem lūgums 
savlaicīgi sagatavoties šim pasāku-
mam, lai varētu saņemt nepieciešamās 
atbildes par savas dzimtas sakņu izpē-
ti.

Pasākums paredzēts nepiespiestā 
un draudzīgā atmosfērā. Būs iespēja 
iegādāties kafiju/tēju un uzkodas. Il-
gums, apmēram, 1,5 – 2 stundas, atka-
rībā no dalībnieku ieinteresētības.

Dalības maksa – pret ziedojumu. 
Laipni gaidīti visi, kam ir interese par 
savu dzimtu, tās izcelsmi un senču 
vēsturi!

Simona Gaisa
Laikrakstam „Latvietis“

tuary, kur Kristīne strādāja ar čūskām 
un tagad ar koalām. Kristīne turpina 
strādāt ar dzīvniekiem vēl šodien.

Tika pasniegti pieci Daugavas Va-
nagu apbalvojumi. Daina  Jefimova 
par viņas darbu Krodziņa vakaros un 
citos pasākumiem un palīdzību valdes 
darbā un Māra Jefimova par palīdzību 
Krodziņa vakaros saņēma DV Austrā-

lijā Atzinības rakstus. Juris Nemiro 
par lielu darbu, atbalstot Daugavas Va-
nagus, un arī viņa darbu citur latviešu 
sabiedrībā, Gunārs Klauss par darbu 
ar Austrālijas Latviešu teātri un Dau-
gavas Vanagiem saņēma DV Centrālās 
valdes atzinības rakstus. Gunārs bijis 
arī starp Daugavas Vanagu dibinātā-
jiem Zedelghemas kara gūstekņu no-
metnē. Ārija Merita saņēma augstāko 
Daugavas Vanagu apbalvojumu – krū-
šu nozīmi zeltā. Ārija ilgus gadus dar-

bojās Melburnas Daugavas Vanadzēs, 
tai skaitā nodibinot un vadot vanadžu 
kori, kā arī vadot draudzes kori.

Liels paldies vanadzēm, kuras pa-
cienāja sarīkojuma dalībniekus ar pī-
rāgiem un smalkmaizītēm pēc sarīko-
juma. Vēlreiz liels paldies Melburnas 
Daugavas Vanagiem un Melburnas 
latviešu ev. lut draudzei par pasākuma 
organizēšanu.

Daina Jefimova
Laikrakstam „Latvietis“

spējams, runājot par kroku!
Atpakaļceļā uz Darvinu apstāja-

mies Hamti Dū. 1880. gados ķīniešu 
zelta meklētāji stādīja rīsus viņu pašu 
vajadzībām. 1950. gados Valsts pēt-
niecības organizācija (CSIRO) ekspe-
rimentēja ar plašāku, komerciālu rīsu 
ražošanu, un pēc valdības ierosinā-
juma uzsākās komerciāla nodarbība. 
Diemžēl, šī nodarbība kļuva par vienu 

no vislielākajiem pēckara lauksaim-
niecības eksperimenta izgāšanos! Rīsu 
lauki kļuva populāri bifeļiem. Tie ēda 
mazos rīsu stādus un vāļājās dubļainos 
laukos, bet žurkas pārbarojās atkritu-
mos. Putni arī nāca palīgā un noēda, 
kas vēl bija palicis. 1959. g. rīsu ražo-
šanu atmeta.

Šajās dienās Hamti Dū ne tikai pie-
dāvā mājvietu daudziem Darvinā strā-
dājošiem pilsoņiem, bet ir arī populārs 
pieturas punkts tiem, kas mēra tālāku 
ceļu uz Kekadū Nacionālo parku. Var 

arī apciemot lielo krokodila boksera 
statuju un apbrīnot putnu barus tur 
purvā, kur kādreiz neuzplauka rīsa 
lauki.

Pirms došanos mājup mēs izvē-
lamies pasēdēt Hampti Dū krodziņā. 
Griestu vēsinātājs griežas patīkami 
lēni. Ļoti pievilcīgs. Pie tam alutiņš 
salds un vēss!

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Dzimšanas dienas ceļojums (7)
Turpinājums no 12. lpp.

Kopīga Lāčplēša dienas atcere...
Turpinājums no 5. lpp.

Referente Kristīne Elberta.
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No kreisās: Gunārs Klauss, Juris Nemiro, Ārija Merita, Daina Jefimova, Māra Jefimova.
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Dzimtas sakņu izpēte
Pētniece no Latvijas dalīsies pieredzē

Ilze Zvaigzne.
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Mūžībā aizgājis mūsu biedrs

fil! EDGARS VILNIS ŠTUBIS, rer. nat., 1977 I
Dzimis 1958. gada 11. maijā Sidnejā, Austrālijā

Miris 2019. gada 9. novembrī Sidnejā, Austrālijā

Siti tibi terra levis

LETTONIAS KONVENTS un F!P!B!

✝

Aivars Meisters aizsaulē
(1925-2019)

Aivaram aizejot
Tu aizgāji klusi, nemanot,
Atmiņas no sevis atstājot.
Kā draugs un palīgs mums biji,
Sirds siltumu Tu parādīji.
Tagad prom no dzīves rūpēm,
Kur vairs sāpju nav;
Dieva priekšā stājas
Tava dvēs’le jau.
Lai Dieva lielā žēlastība
Tevi žēlo, neatstāj.

Anna Cinkus-Švalbe

Aivars Meisters dzimis 1925. g. 
15. martā Rūjienā, Latvijā. Otrā Pasau-
les kara laikā Aivaru iesauc armijā. Tieši 
savā 20. dzimšanas dienā – 1945. gada 
15. martā, viņš tika ievainots un nonāca 
slimnīcā Dānijā, kur arī piedzīvoja kara 
beigas. Slimnīcā iepazinās ar Viktoru 
Bendrupu, kas arī bija nesen ievainots.

1950. gadā izceļoja uz Austrāliju un 
apmetās uz dzīvi Melburnā, kur strādā-
ja un studēja. 1958. gadā ieguva akadē-

Aivars Meisters.
1925-2019

 
Turpinājums 15. lpp.

Mūžībā devies mākslinieks

HARALDS NORĪTIS
dzimis 1927. gada 8. jūlijā, Rīgā, Latvijā – miris 2019. gada 28. novembrī, Zelta piekrastē, Austrālijā

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma;
Labie darbi, mīļie vārdi,
Tie palika šai zemē.
T. dz.

Visdziļāko līdzjūtību sievai Eiženijai un tuviniekiem izsaka 
Elīna, Ēriks, Ilze un Gunārs

Mūžībā devies

JĀNIS STRADIŅŠ
10.12.1933. – 29.11.2019.

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) akadēmiķis, profesors, fizikālķīmiķis, zinātņu vēsturnieks

Mūžībā devies

MARISS IVARS GEORGS JANSONS
14.01.1943. – 1.12.2019.

Izcils mūziķis, talantīgs diriģenta, liela personība

Mūžībā devies

JOHN WEGNER (DŽONS VEGNERS)
dzimis 1950. gadā Vācijā – miris 2019. gada 17. novembrī, Sidnejā, Austrālijā

Operdziedātājs, basbaritons
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 5. dec., plkst. 10.00 ALB 
namā Scrabble klubiņš, spēlēsim 
Scrabble un ēdīsim siltas pusdienas. 
Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā. 
Mēneša maksa $5.
Sestdien,  7.  dec., plkst. 14.00 DV 
namā DV tirdziņš.
Svētdien,  8.  dec., plkst. 9.30 Tālavā 
novuss.
Trešdien,  11. dec., plkst. 19.00 Tāla-
vas mazajā zālē Dienvidaustrālijas Lat-
viešu organizāciju apvienības sēde. Šī 
sēde ir svarīga ar to, ka tiks apspriestas 
DLOA statūtu maiņas pēdējā lasījumā; 
lūgums visu organizāciju vadītājiem 
būt atsaucīgiem un ierasties uz sēdi.
Ceturtdien,  12.  dec., plkst. 10.00 
ALB namā Scrabble klubiņš, spēlēsim 
Scrabble un ēdīsim siltas pusdienas. 
Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā. 
Mēneša maksa $5.

Ceturtdien,  12.  dec., skatīsimies un 
klausīsimies Latvijas Republikas Neat-
karības atjaunošanas gadadienai veltītu 
koncertu Brīvības pietura. Pēc koncerta 
pasniegsim siltas pusdienas. Maksa $5.
Sestdien, 14. dec., plkst. 11.00 Tālavas 
mazajā zālē skolas gada noslēgums un 
pamatskolas izlaidums. Papildus in-
formācija pie skolas pārzines Dailas 
Mohr adelaidesskola@gmail.com
Sestdien, 14. dec., plkst. 13.00 Tālavas 
dārzā Skolas eglīte. Aicinām visu latvie-
šu sabiedrību ieskandināt Ziemassvēt-
kus. Velciet mugurā kaut ko sarkanu, bal-
tu vai zaļu, ņemiet līdz piknika grozus, 
draugus, radus, Ziemassvētku dziesmas 
un pantiņus. Ap plkst. 13.30 gaidīsim 
ciemos īpašo viesi ar dāvanu maisu.
Sestdien, 14. dec., plkst. 15.00 DV namā 
Vanagu un vanadžu eglītes pēcpusdie-
na. Dalīsimies kopīgās svētku dziesmās 
un klausīsimies Vanadžu ansambli un 
citus priekšnesumus. Jūsu līdzpaņem-

tais groziņš (sāļš vai salds) kuplinās 
kopīgo mielasta galdu. Ievadīsim svēt-
ku sezonu ar kopīgām svinībām. Laime 
valdīs tajā mājā, kur neaizmirsīs iedegt 
Svētku ugunis. Visi laipni aicināti!
Svētdien, 15. dec., plkst. 9.30 Tālavā 
novuss.
Trešdien, 18. dec., plkst. 10.00 LAIMAS 
izbraukums no ALB nama uz Hahndorf; 
ēdīsim pusdienas Old Mill Hotel un bau-
dīsim pirmssvētku sajūtu. Pusdienas, cena 
sākot ar $21 (senioru kartes īpašniekiem). 
Pieteikties LAIMAS birojā līdz 11. dec.
Ceturtdien,  19.  dec., plkst. 10.00 
ALB namā Scrabble klubiņš, spēlēsim 
Scrabble un ēdīsim siltas pusdienas. 
Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā. 
Mēneša maksa $5.
Sestdien,  21.  dec., plkst. 11.00 ALB 
namā Pavārmākas kursa eglīte; visi čak-
lie cepēji un vārītāji ir aicināti uz eglīti. 
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
3. decembris
Evija, Jogita, Raita
Starptautiskā invalīdu diena
Eiropas diena cilvēkiem ar īpašām va-
jadzībām
1854. Jurīka dumpis (Eureka Rebel-
lion) Balaratā, Austrālijā; bruņotā sa-
celšanās gāja bojā vismaz 27 cilvēki, 
pārsvarā zeltrači.
1989. tiekoties Maltas piekrastē uz pa-
domju pasažieru laineri Maksims Gor-
kijs, ASV prezidents Dž. Bušs (vec.) un 
PSRS prezidents M. Gorbačovs mutis-
ki vienojās par Baltijas valstu likteni.

4. decembris
Baiba, Barba, Barbara
1859. komponists, mūzikas teorētiķis un 
kritiķis, pedagogs, diriģents, dramaturga 
Ādolfa Alunāna brālis Nikolajs Alunāns.

1879. sabiedrisks un politisks darbi-
nieks, bijušais Latvijas sūtnis Lielbri-
tānijā Kārlis Zariņš.
1901. Dailes teātra un Sidnejas Latv. 
teātra aktrise Lija Gailīte (Jankava).
1929. aktieris, režisors, drāmas profe-
sors ASV Māris Ubāns.
1959. dibināts Kārļa Zariņa fonds.

5. decembris
Klaudijs, Sabīne, Sarma
Policijas darbinieku dienu
1941. Lielbritānija pieteic karu Somi-
jai, Ungārijai un Rumānijai.

6. decembris
Nikolajs, Niklāvs, Niks, Nikola
1934. ārsts un politiķis, LR labklājī-
bas ministrs (1991.g. 19.nov. – 1993.g. 
3.aug.) Teodors Eniņš.

1969. dib. bīskapa Jāzepa Rancāna fonds.

7. decembris
Anta, Antonija, Dzirkstīte
1918. lielinieki Valmierā proklamē Pa-
domju Latviju.

8. decembris
Gunārs, Gunis, Vladimirs
1991. Baltkrievija, Krievija un Ukrai-
na parakstīja vienošanos, dibinot Ne-
atkarīgo Valstu Savienību.

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

misko diplomu ķīmijā Royal Melbourne 
Technical College un savu mūžu nostrā-
dāja kā tehniķis un izpētes ķīmiķis. Bija 
akadēmiskas vienības Auseklis loceklis.

Aivaram ļoti patika mūzika; dzie-
dāja vīru korī Kursa, kā arī koros Dzies-
mu vara un Rota un iespējams vēl citur.

Melburnas Latviešu biedrības biblio-
tēku daudzus gadus vadīja Lidija Duns-
dorfa, un Aivars viņai tur ļoti daudz pa-
līdzēja. Lilijas vīrs, profesors Dr. Edgars 
Dunsdorfs, sastādīja grāmatu Latvian 
Graduates 1945 – 1975, ko izdeva Kārļa 
Zariņa fonds. Aivars tur daudz piestrā-
dāja, īpaši savācot vajadzīgo informāciju 
grāmatai. Par to grāmatas ievadā ir no-
drukāta pateicība Aivaram.

Aivara vecāki Rūjienā bija sabied-

riski aktīvi, un ģimenē bija daudz vēs-
turisku dokumentu, ko vēlējās sagla-
bāt. Aivara vienīgie radi ir Latvijā. Tur 
viņa brālēns sazinājās ar Līgu Siliņu, 
Rūjienas izstāžu un arhīva vadītāju, 
kas piekrita dokumentu glabāšanai.

Līgas Siliņas audžutēvs – peda-
gogs, diriģents un komponists Ēvalds 
Siliņš nesen bija izdevis grāmatu 
Dziesmas bērniem ar paša komponē-
tām dziesmām un 4 audio diskiem, lai 
veicinātu ģimenēs un skolās jau no bēr-
nības dziedāšanu latviešu valodā. Kā 
pateicību par dokumentu pieņemšanu 
glabāšanai Aivars nosūtīja Līgai Sili-
ņai naudas ziedojumu grāmatas izdo-
šanas izmaksas papildināšanai. (Red.: 
http://www.laikraksts.com/raksti/5329, 
http://www.laikraksts.com/raksti/5348)

Kā pateicību par to Aivars saņēma 
labu skaitu dziesmu grāmatu, kuras 

ziedoja visām latviešu skolām un ci-
tām jaunatnes audzināšanas organizā-
cijām visā Austrālijā un Jaunzēlandē.

Aivara devums latviešu sabiedrī-
bai, īpaši Austrālijā, ir tiešām varens; 
paldies Aivaram par to!

2011. gada beigās Aivars nopirka 
mājiņu Melburnas Latviešu ciemā un 
ienāca tur dzīvot, bet, veselībai paslik-
tinoties, 2013. gada beigās pārcēlās uz 
dzīvi aprūpes namā, kur 2019. gada 
20. oktobrī aizgāja mūžībā.

Viņu izvadīja no Ciema baznīcas 
29. oktobrī. No viņa atvadījās bijušais 
Dziesmu varas kora diriģents Edmun-
ds Smalkais, bijušais Rotas kora diri-
ģents Viktors Bendrups un citi.

Aivara pelni tiek pārsūtīt uz Latvi-
ju apglabāšanai ģimenes kapos.

Vēlam Aivaram saldu dusu mūžībā.
Eva Brennere

Aivars Meisters aizsaulē
Turpinājums no 14. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 29. novembrī.
€1 = 1,62280 AUD
€1 = 0,85225 GBP

€1 = 1,70900 NZD
€1 = 1,09820 USD

Lūdzam atnest groziņu ar savu mīļāko 
ēdienu, lai dalītos ar citiem, kā arī mazu 
dāvaniņu $10 vērtībā Laimīgajam kat-
lam. Janvārī pavārmākas kurss neno-
tiks, bet atsāksies nākamgad 29. febr.
Svētdien, 22. dec., plkst. 9.30 Tālavā 
novuss.
Svētdien, 22. dec., plkst. 12.00 Tāla-
vas mazajā zālē Adelaides latviešu 
sporta kluba (ASK) eglīte.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.

Brisbanē
Sestdien, 7. dec., plkst. 12.00 Ziemas-
svētku tirdziņš Latviešu namā. Būs arī 
Ziemassvētku dziesmas un danči.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 6. dec., plkst. 19.30 Tempo 
Rubato (licensed premises), 34 Breese 
Street, Brunswick dzied Melburnas vīru 
koris VESERIS. Diriģenti Sandra Birze 
un Edgars Vegners. Viesmākslinieks, 
čellists Jānis Laurs. Ieeja bezmaksas.
Sestdien, 7. dec., plkst. 11.30 Dauga-
vas skolas eglīte Latviešu namā.
Sestdien,  7.  dec., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas (tikai ar iepriekšu pie-
teikšanos) DV mītnē.
Sestdien, 7. dec., plkst. 15.30 Latviešu 
namā Gaidu un skautu svecīšu vakars.
Otrdien, 10. dec., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
Sestdien, 14. dec., plkst. 10.30 Latvie-
šu Ciema Lielajā zālē Ilze Zvaigzne no 
Rīgas dalīsies pieredzē ar to, kā uzsākt 
veidot savu ciltskoku.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze

Pertā
Svētdien,  15.  dec., plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanagu biedru eglītes pēcpus-
diena nodaļas klubā.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien,  15.  dec., plkst. 10.30 diev-
kalpojums. 3. Advente.
Svētdien,  22.  dec., plkst. 10.30 diev-
kalpojums – 4. Advente.

Sidnejā
Trešdien,  4.  dec., plkst. 13.00 Zolīte 
Latviešu namā.
Ceturtdien, 5. dec., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ceturtdienas pusdienas.
Sestdien, 7. dec., plkst. 12.00 Daugavas 
Vanagu namā DV pusdienas un eglīte.
Piektdien,  13.  dec., plkst. 12.00 Se-
nioru eglīte Latviešu namā.
Sestdien, 14. dec., plkst. 10.30 Latvie-
šu namā Latviešu pamatskolas eglīte.

Ceturtdien,  19.  dec., plkst. 11.00 
Daugavas Vanagu namā Veco ļaužu 
aprūpes YACAH eglīte.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  8.  dec., plkst. 10.00 
2. Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,  15.  dec., plkst. 10.00 
3. Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu. Svētrunu teiks 
viesu mācītājs Aldis Elberts.
Svētdien,  22.  dec., plkst. 10.00 
4. Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpo-
juma draudzes eglīte.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 8. dec., plkst. 11.00 draudzes 
Eglīte Latviešu namā M. Siliņa zālē.
Svētdien, 8. dec., dievkalpojums baz-
nīcā nenotiks
Svētdien,  15.  dec., plkst. 9.30 
III Adventes dievkalpojums.
Svētdien, 22. dec., plkst. 9.30 Ziemas-
svētku dievkalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 5. dec., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Meet-
ing Room A. Visi mīļi aicināti.
Svētdien,  15.  dec., plkst. 12.00 Zie-
massvētku svinības Austrālijas Baltie-
šu draudzības biedrības biedriem un 
draugiem Vācu klubā, Carrara.

Zviedrijā
Piektdien, 6. dec., plkst. 12.00 Latviešu 
Senioru Biedrība aicina biedrus un drau-
gus uz savu gadskārtējo Ziemassvētku 
sarīkojumu Tellus Fritidscenter, Ligna-
gatan 8, restorānā. LIENES ČERNO-
VAS stāsts, ar ilustrācijām, par saviem 
turpat 20 gadiem kā au pair latviešu ģi-
menē, vispirms USA, tagad jau daudzus 
gadus Rīgā. Kafijas galds. Ieejas maksa 
kr 80:- ko vēlams iemaksāt plusgiro 432 
34 76 - 4,  vai arī maksāt skaidrā naudā 
restorānā. Iepriekšpieteikšanās pie Diā-
nas, diana.ke@ownit.nu, tel 073 945 39 
66, vēlākais 2. decembrī ir NEPIECIE-
ŠAMA. Esat laipni aicināti un gaidīti!
Piektdien, 6. dec., plkst. 18.00 šī gada 
pēdējais Stokholmas latviešu drau-
dzes Meditācijas vakars – Somu baz-
nīcas draudzes telpās (Finska kyrkan, 
Slottsbacken 2c, Gamla Stan). Pēc Me-
ditācijas vakara – kafija un diskusijas. 
Laipni aicināti! Latviešu ev.lut. baznī-
cas Zviedrijā Stokholmas draudze 
Sestdien,  7.  dec., plkst. 14.00 Stok-
holmā – Adventes mūzikas dievkal-
pojums Somu baznīcā (Finska kyrkan 
Slottsbacken 2b, Gamla Stan). Muzi-
kālo daļu veidojusi Stokholmas drau-
dzes jaunā paaudze. Pēc dievkalpoju-

ma – kafijas galds. Visi mīļi aicināti!

Latvijā
Piektdien,  6.  dec., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā, Lāčplēša 
ielā 29-5 Vīna vakars. Visi laipni aicināti!
Piektdien, 6. dec., plkst. 19.00 Lielajā ģil-
dē festivālu Eiropas Ziemassvētki atklās 
Sinfonietta Rīga britu diriģenta Džonata-
na Bermana vadībā. Dzirdēsim Ludviga 
van Bēthovena Trešo simfoniju, Rihar-
da Vāgnera Vēzendonkas dziesmas, kas 
uzplauks kritiķu cildinātā mecosoprāna 
Zandas Švēdes valdzinošajā dziedājumā.
Svētdien,  8.  dec., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
(ar kafijas galdu un svētdienas skolu) 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Svētdien, 8. dec., Latgales vēstniecī-
ba Gors, Rēzeknē Raimonda Tigula un 
Rīgas Doma zēnu kora paredzētā kon-
certprogramma Rīta un vakara dzies-
mas PĀRCELTA UZ 9.04.2020.
Līdz 8. dec. muzeja un pētniecības cen-
tra Latvieši pasaulē Latvijas simtgadei 
veltītā izstāde Es (arī) esmu latvietis ir 
apskatāma Vidzemes Augstskolas tel-
pās Tērbatas ielā 10, Valmierā!
Trešdien,  11.  dec., Lielais Dzintars, 
Liepāja Raimonda Tigula un Rīgas 
Doma zēnu kora paredzētā koncert-
programma Rīta un vakara dziesmas 
PĀRCELTA UZ 4.04.2020.
Ceturtdien, 12. dec., plkst. 10.00 svēt-
ku pasākums Augustam Saulietim 150 
Cesvaines vidusskolā, Cesvainē, Mado-
nas ielā 1. Plkst.10.00 Latvijas Universi-
tātes akadēmiskie lasījumi; plkst.12.30 
Rakstniekam veltīts svinīgais pasā-
kums; Plkst.14.30 Teātra izrāde.
Piektdien, 13. dec., festivālā Eiropas 
Ziemassvētki ietvaros Rīgas Kongresu 
namā Latvijas Radio bigbenda mūziķu 
izpildījumā būs dzirdamas pavisam 
jaunas kompozīcijas, kas radītas tieši 
šim koncertam. Savukārt sadarbībā ar 
grupu The Sound Poets skanēs popu-
lārākie šīs grupas skaņdarbi.
Svētdien,  15.  dec., Latvija, Ventspilī 
Raimonda Tigula un Rīgas Doma zēnu 
kora koncertprogramma Rīta un vaka-
ra dziesmas.
Sestdien, 21. dec., Vidzemes koncert-
zālē Cēsis Raimonda Tigula un Rīgas 
Doma zēnu kora koncertprogramma 
Rīta un vakara dziesmas.
Svētdien, 22. dec., plkst. 17.00 Rīgas Lu-
tera baznīcā Torņkalnā jauna Ziemassvēt-
ku noskaņu programma ES TICU... Tajā 
komponista Valta Pūces vadībā apvieno-
jušies izcili mūzikas profesionāļi – brī-
numskaistās balss īpašniece, operdziedā-
tāja Inga Šļubovska Kancēviča, vijoļspēles 
meistars Raimonds Ozols, niansētā flautas 
burve Dita Krenberga un pats Valts Pūce 
pie taustiņinstrumentiem. ■
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