
Ārlietu ministrijas atbalsts
Latviešu organizācijas ārzemēs var pieteikt savus projektus

Latvijas Republi-
kas Ārlietu ministrijas 
vēstniece diasporas jau-
tājumos Elita Gavele 
2. novembrī informēja 
Pasaules Brīvo latviešu 
apvienību par to, ka di-

asporas organizācijas visā pasaulē arī 
nākamgad varēs pieteikt savus projek-
tus Ārlietu ministrijas finansiālajam 
atbalstam.

Kopumā Ārlietu ministrijas budže-
tā 2021. gadā šim mērķim tiks atvēlēti 
158 938 eiro, un ir noteikts, ka mak-
simālais atbalsts vienam projektam 
nedrīkst pārsniegt 10 000 eiro, tomēr 
vairumā gadījumu, kā rāda iepriekšē-
jo gadu pieredze, tiek atbalstīti nelieli 
projekti aptuveni 1 līdz 2 tūkstošu eiro 
vērtībā.

Priekšroka tiks dota projektiem 
nacionālās identitātes stiprināšanai, 

tostarp latviešu va-
lodas un kultūras 
mantojuma sagla-
bāšanai un popula-
rizēšanai diasporā; 
diasporas pasāku-
miem pilsoniskās 
un politiskās līdz-
dalības veicināšanai; pasākumiem 
bērniem un jauniešiem piederības 
sajūtas Latvijai veicināšanai un pasā-
kumiem diasporas iesaistei Latvijas 
tautsaimniecības, valsts pārvaldes un 
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Latvijā atkal ārkārtējā situācija
Prezidents izsaka savu atbalstu lēmumam

Ministru kabineta 
6. novembra lēmums 
par ārkārtējās situācijas 
izsludināšu ir nepiecie-
šams un pareizs. Latvi-
ju pilnā mērā ir skāris 
pandēmijas otrais vilnis. 

Tādēļ šis lēmums ir pieņemts pareizā 
brīdī, kad tālāka vilcināšanās vairs 
nav pieļaujama.

Tas dos valdībai papildu pilnvaras 
ieviest vajadzīgos, uz ekspertu ietei-
kumiem balstītos pasākumus, lai ap-
karotu pandēmijas nekontrolētu tālāku 
izplatīšanos.

Uzskatu, ka nepietiek vien ar reaģē-
šanu uz situāciju. Valdības rīcībai ir jā-
būt apsteidzošai. Latvijai nepieciešama 
tālredzīga stratēģija, kā pie dažādiem 
scenārijiem sabalansēt pandēmijas 

ierobežošanas 
pasākumus ar 
e k o n o m i k a s , 
kultūras, izglī-
tības un citām 
sabiedrības va-
jadzībām. Ap-
sveicami, ka 
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Veltījums Māras Zālītes dzejai
Muzikāla pēcpusdiena Adelaidē

Māra  Zālīte ir 
mums pazīstama kā 
spilgta, ietekmīga perso-
nība modernā laikmeta 
latviešu literatūrā.

Atmodas laikā viņas 
lirika iedvesmoja tautu 

sapņot par brīvību, un sabiedrība viņu 
izvirzīja kā vienu no atpazīstamāka-
jām personībām. Zālīte savas domas 
un uzskatus sabiedrībai nozīmīgos jau-
tājumos ir izteikusi gan dzejā, mūziklu 
libretos, lugās un pēdējā laikā – prozā.

Vēl arvien Māra Zālīte mūs uzru-
nā. Pērn viņas romāns Paradīzes putni 
saņēma 2019. gada Latvijas Literatū-
ras gada balvu par labāko prozas dar-
bu, un novembrī LTV izrādīja doku-
mentālu filmu Māras pusē. Dzejniece 
un rakstniece Māra Zālīte.

Toties daudzi komponisti ir guvuši 
radošo iedvesmu viņas vārsmās. Pa-
zīstamākā varbūt ir Ulda Stabulnieka 
dziesma Tik un tā, bet tikpat iemīļo-
tas ir: Piena ceļš jeb Fināla dziesma 
no k/f Sprīdītis un Uz krustcelēm no 
rokoperas Lāčplēsis.

2017. gadā Dzintaru koncertzā-
lē notika festivāla Bigbank Latvijas 
pērles – Māras Zālītes dzejai veltīts 
koncerts, kurā piedalījās latviešu po-
pulārās mūzikas izcilākie mākslinieki. 
Komponistu klāsts bija itin plašs: ma-
estro Raimonds Pauls, Zigmārs Lie-
piņš,  Jānis  Lūsēns,  Guntars  Račs, 
Mārtiņš Brauns un citi.

Pirmajā šī gada Adelaidē klātienē 
rīkotajā koncertā svētdien, 1. novem-
brī, ALB jauktais koris Dziesmu laiva 
arī bija izvēlējies Māras Zālītes dzeju 
kā pamata tēmu sarīkojumam. Ienā-
kot lielajā zālē, uzkrita pašu koristu 
rosība. Kāds bija atbildīgs par galda 
dekorācijām, cits izpalīdzēja pie prog-
rammām un loterijas galda. Citi čakli 
darbojās pie kafijas galda. Īpaši gribu 
pieminēt galda dekorācijas, kas bija 
īsts tautisks mākslas darbs: sarkanbal-
sarkani sirdsveidīgi puzura veida iz-
griezumi iekārti ozollapās. Uz atvērtās 
skatuves flīģelis un deviņi mikrofoni, 

no kā varēja secināt, ka būs sagaidāms 
kaut kas skaļš.

Lai kuplinātu sarīkojumu, diriģen-
te Lilita Daenke bija pieaicinājusi klāt 
dažādus māksliniekus, ieskaitot DV 
vīru kori Daugava un solistus, kuri 
pasniedza dzejnieces tekstus dažādos 
mūzikālos žanros un sniegumos.

Solistu ierindā bija Vineta Lagzdi-
ņa (flauta), Ieva Daenke (flauta), Daila 
Šmita (balss un klavieres), Zanda Šul-
ca (balss), Vilnis  Jankovskis (balss 
un ģitāra),  Matīss  Reinhards (balss 
un ģitāra) un Stella Kardasova un 
Kristiāna Rumpe (balss). Kora balss 
apmācītāja, austrāliete Julia  Fuoli-
ja  (Foley),  ar klavieru pavadījumiem 
deva kora dziedājumiem dziļumu un 
māksliniecisku ietērpu, kā arī nospēlē-
ja solo klaviergabalu – E. Grīga Kāzas 
Troldhaugenā. Pate diriģente, spēlējot 
vairākus instrumentus, pavadīja gan 
solistus, gan piedalījās ansamblī Četri 
kaķēni. Visa koncerta programma bija 
labi sastādīta, parādot dzejnieces tēmu 
dažādību.

Komponistu klāstā bija Mārtiņš 
Brauns – Veltījums mīlestībai, Jā-
nis Lūsēns – Trīs zvaigznes, Imants 
Kalniņš – Ceļš uz mājām, Lolita 
Ritmane – Manā sirdī, Zigmārs Lie-
piņš – Teci, saulīt, Mātes Karogs, Uz 
krustcelēm, Uldis Stabulnieks – Tik un 
tā, Andrejs Hartmanis – Komunālais 
blūzs, Aigars Voitišķis – Tuvu, tuvu, 
Uldis Marhilēvičs – Pūti,pūti, ziemelī-
ti un Raimonds Pauls – Kad man ma-
ziņam, Trīs lietas.

Koncertu iesāka koris Dziesmu lai-
va. Koris patīkami piebriedis: 33 dzie-
dātāji – 22 sievietes un 10 vīrieši, kuru 
sastāvā ir prāvs bariņš gados jaunu 
dziedātāju. Tušēts apgaismojums, un 
trīs romantiski noskaņotas dziesmas 
Veltījums mīlestībai, Trīs zvaigznes un 
Ceļš uz mājām, kurām smeldzi piede-
va Ievas Daenkes flautas pavadījums, 
koncerta sākumam piedeva sapņainu 
noskaņojumu.

Sekoja Dailas Šmitas solo dziesma 
Manā sirdī. Dailas sonorais alts iedve-

sa Māras Zālītes vārdiem siltumu un 
sirsnību: Manā sirdī ir Latvijai drošā-
kā vieta, Manā sirdī tai patvērums.

Pēc kopdziesmas nāca mulsinošs 
pārsteigums. Esmu agrāk aprakstījusi 
Vinetu Lagzdiņu. Viņa ir flautiste – 
komponiste – māksliniece. Viņa prot 
skaņās pārtulkot vārdus un jūtas. Kā 
salīdzinājums man nāk prātā stikla pū-
tēji, kuri kūstošai, bezformas smilšu 
masai, iepūš dvašu, un, lūk, top pilnīgi 
jauns veidojums, kuram pašam ir sava 
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Koris un diriģente Lilita Daenke.
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Pateicības vēstule
No studentes Ivetas Annas Mundas
2018. gadā LAAJ paspārnē bija akcija Mana dāvana Latvijai. Lūdzām cilvē-
kiem atteikties no dzimšanas dienu dāvanām par labu „Vītolu Fondam.“ Nesen 
saņēmu vēstuli no studentes Ivetas Annas Mundas, kas saņēma stipendiju no 
saziedotās naudas. Gribu ar to dalīties.

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Pēdējās nedēļas lai-

kā ir notikušas lielas 
maiņas. Latvijā atkal 
izsludināts ārkārtējs 
stāvoklis dēļ strauji pie-
augušā inficēto skaita – 

Covid-19 otrā viļņa. Melburnā izslu-
dināta daudzu ierobežojumu atcelšana 
dēļ sekmīgi apkarotā Covid-19 otrā 
viļņa – veselu nedēļu Viktorijas paval-
stī nav bijis apstiprināts neviens jauns 
Covid-19 saslimšanas gadījums, un 
neviens arī šajā nedēļā no tā nav miris.

Vieniem liels solis atpakaļ, 
otriem – liels solis uz priekšu.

Tajā pašā laikā ASV prezidenta vē-
lēšanās pēc ilgas un lēnas skaitīšanas 
noskaidrojās, ka prezidents Donalds 
Tramps ir atlaists no darba Baltajā namā, 
un viņa vietā nāks demokrāts Džo Bai-
dens. Daži to uzskata kā lielu soli atpa-
kaļ, un citi kā lielu soli uz priekšu.

Te uzreiz jāpiebilst, ka ASV pre-
zidenta vēlēšanas process ir tik sarež-
ģīts, ka vēl var notikt visādi brīnumi.

Bez iesāktām tiesas prāvām jāatce-
ras, ka balsošana nebija par prezidentu, 
bet gan par tā saukto „Elektoru kolē-
ģiju“ – 538 pārstāvji, kuri 14. decembrī 
nodos savas balsis par prezidentu un vi-
ceprezidentu. 2016. gadā 7 no tās reizes 
„elektoriem“ nodeva balsis ne par to, 
kam tauta bija nobalsojusi, bet par kādu 
citu. Pieci no demokrātu partijas elek-
toriem nenodeva savu balsi par Hilariju 
Klintonu, kas bija viņu pienākums, un 
divi republikāņu partijas elektori neno-
deva savu balsi par Donaldu Trampu.

Ar šo arī vēl nav ievēlēts prezi-
dents. 2021. gada 6. janvārī ASV Kon-
gress apstiprinās elektoru balsojumu. 
Vai arī neapstiprinās. Ir bijuši gadīju-
mi 19. gadsimtā, kad vairāku elektoru 
balsis ir tikušas noraidītas.

Pēc visa tā, ja nevienam kandidā-
tam nav Elektoru kolēģijas absolūtais 
balss vairākums, tad Pārstāvju palāta 
tiek nekavējoši sasaukta, un balso par 
prezidentu. Izvēle ir tikai no tiem trim 
kandidātiem, kuri saņēma visvairāk ap-
stiprinātas balsis no Elektoru kolēģijas.

Salīdzinājumā – Latvijā ir ārkārtīgi 
vienkāršs vēlēšanas process, un tagad, 
kad Saeimas balsošana par prezidentu 
ir atklāta, tas ir ļoti caurspīdīgs process.

Jādomā, ka Trampa laikmets ir lielā 
mēra cauri, bet tas atstās savas pēdas. 
Galvenais – nopietno ziņu avotu dele-
ģitimizācija. Viss, kam nepiekrīti vai 
kas nepatīk, ir „viltus ziņas“. Sociālie 
mediji ir veicinājuši patiešām viltus 
ziņu ātru izplatīšanu. Pēdējā laikā tie 
ir sākuši it kā cīnīties pret melu izpla-
tīšanu, bet sekmes ir ļoti ierobežotas.

Lielākais drauds demokrātijai un brī-
vībai ir patieso ziņu trūkums. Vai varē-
sim mainīt pēdējos gados iesākto virzie-
nu, un tomēr spert lielu soli uz priekšu?

GN

Laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde
sveic

Evu Brenneri 
90. dzimšanas dienā!

Laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde
sveic

Māru Lezdkalnu 
80. dzimšanas dienā!

„Augsti godājamie Latviešu apvie-
nības Austrālijā un Jaunzēlandē ziedo-
tāji!

Vispirms vēlos pateikt sirsnīgu 
paldies par Jūsu sniegto finansiālo at-
balstu, kas man ļauj pietiekami daudz 
laika veltīt studijām, kā arī finansiāli 
neapgrūtināt savus vecvecākus.

Mans viedoklis par attālināto stu-
diju procesu droši vien atšķirsies no 
daudziem citiem studentiem – patiesī-
bā man ļoti patīk studēt šādā veidā (to 
minēju jau savā iepriekšējā vēstulē). 
Man šķiet, ka šādi varu efektīvāk sa-
plānot savu laiku. Bet te noteikti lielu 
lomu spēlē manas universitātes RSU 
katedru vadītāju un docētāju spēja ļoti 
veiksmīgi pielāgot studiju procesu paš-
reizējai situācijai (cik varu spriest pēc 
tā, ko esmu dzirdējusi no draugiem un 
paziņām, diemžēl vairākās citās Latvi-
jas augstskolās un universitātēs tas nav 
tik labi izdarīts). Visu septembri RSU 
strādāja pilnīgi attālināti, oktobra pir-
majā pusē nodarbības drīkstēja notikt 
klātienē, bet, sākot ar 26. okt. atkal stu-
dējam pilnīgi attālinātā režīmā. Lek-
cijas tiek ierakstītas video formātā un 
ir ievietotas e-studijās. Šādi varam no-
skatīties lekciju sev ērtā laikā un to da-
rīt vairākkārt, ja tas ir nepieciešams, kā 
arī to sadalīt vairākās skatīšanās reizēs. 
Manuprāt, šīs video lekcijas ļoti atvieg-
lo un padara ērtāku mācīšanās procesu 
studentiem. Praktiskās nodarbības no-
tiek reizi nedēļā Zoom platformā. Jā, 
jāpiekrīt, ka nav iespējams nodrošināt 
visas praktiskās iemaņas, kas tiktu gū-
tas, ja tiešām tiktos klātienē (un, ma-
nuprāt, šīs praktiskās iemaņas ir ļoti 

būtiska medicīnas studiju sastāvdaļa), 
tomēr tās ir padarītas maksimāli efek-
tīvas, ņemot vērā pašreizējos apstākļus. 
Piemēram, lai arī nevaram paši veikt 
laboratorijas darbus mikrobioloģijā un 
fizioloģijā, mums tiek piedāvāti vide-
omateriāli ar apgūstamajām metodēm, 
dažādi dati, kuriem mums pašiem jā-
veic rezultātu apstrāde un analīze. Šajā 
semestrī ir parādījies jaunievedums – 
DemoLab nodarbības anatomijā un 
histoloģijā. Tās notiek visam kursam 
kopīgi (līdz ar to samazināta docētāju 
noslodze) un to laikā docētājas vairāk 
koncentrējas uz preparātu apskati, pie-
dāvā dažādus vizuālos materiālus utt. 
(kas, protams, nav līdzvērtīgs klātienes 
nodarbībām, tomēr, manuprāt, ir ļoti 
noderīgi, apgūstot vielu). Citos, mazāk 
praktiskos priekšmetos kā ģenētikā, 
kur studentu klātbūtne nav obligāti ne-
pieciešama un pilnīgi pietiek ar zvanu 
Zoomā, uzskatu, ka esam ieguvēji, jo 
nav katrreiz jāmēro ceļš uz universitāti 
(kas tomēr prasa zināmu laiku).

Tomēr ir arī tā profesionālās izaug-
smes daļa, kas pamatīgi cieš pašrei-
zējās epidemioloģiskās situācijas dēļ. 
Šogad tiku uzņemta Bioķīmijas stu-
dentu zinātniskajā pulciņā. Tam pietei-
cos lielākoties tādēļ, ka šajos pulciņos 
tiek piedāvāti mentori, kuru vadībā ir 
iespējams izstrādāt zinātnisko darbu. 
Taču diemžēl šobrīd to nav iespējams 
darīt, jo daudzas klīnikas un labora-
torijas nevar pieņemt studentus. Ļoti 
ceru, ka situācija mainīsies un varēšu 
gūt pirmo pieredzi pētniecībā.
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Šī gada atceres sa-
rīkojumam, sestdien, 
7.  novembrī, Daugavas 
Vanagu namā piemita 
svinīgums un precizi-
tāte, sākoties ar noda-
ļas karoga ienešanu un 

priekšnieces Dr. Ilgas  Vēveres aici-
nājumu – Daugavas Vanagi sasauksi-
mies!

Priekšnieces uzrunai sekoja 
Prāv. Dr. Jāņa Priedkalna svētruna, 
kurā viņš mudināja vienmēr atzīt un 
paust Latvijas kareivju varonību, īpaši 
leģionāru, kaut gan nelabvēļi cenšas 
leģionāru vārdu apmelnot.

Pēcpusdienas tēma bija Latvijas 
Aizsardzība, ko priekšniece ilustrē-
ja, parādot trīs īsfilmas par Latvijas 
Bruņoto Spēku (LBS) apmācībām, 
kritušo karavīru godināšanu Ādažu 
bāzē, karoga iesvētīšanas ceremoniju 
un referātu. Visās trīs filmās uzsvēra 
LBS gatavību aizsargāt Latviju gan ar 
modernu tehniku, gan ar drosmi un 
profesionalitāti ne tikai karā, bet arī 
miera laikos, sargādami valsts stabi-
litāti visādās krīzes situācijās. Trešajā 
filmā rādīja Sauszemes spēku Mehani-
zētās kājnieku brigādes 3. kājnieku ba-
taljona karoga svinīgo iesvētīšanu un 
pasniegšanas ceremoniju. Ceremonijā 
runāja  LR  Prezidents  Egils  Levits. 
Aizkustinoši bija LR Ārlietu ministra 
Arta Pabrika vārdi: „Karogs ir kā ka-
ravīru dvēsele, kas simbolizē visu par 
ko karavīrs iestājas. Kamēr eksistē 
karogs, kamēr eksistē šī dvēsele, mūsu 
armija nav uzvarama. Sargājiet to kā 
savu acuraugu,un vienmēr un visos 
gadījumos rīkojaties saskaņā ar tām 
vērtībām, kuras šis karogs pārstāv.“

Tradicionāli Lāčplēša atceres sa-
rīkojumā pasniedz apbalvojumus. 
Šogad visaugstāko atzinību saņēma 
Juris  Jaudzems, kurš saņēma Dau-
gavas Vanagu organizācijas nozīmi 
zeltā. DVCV atzinības rakstu saņēma 
Dr. Toms  Kļavenieks. Toties DVAV 
atzinības rakstu saņēma Adelaides pa-

matskolas pārzine un Laimas senioru 
aprūpes koordinatore Mārīte Rumpe. 
Īpašo Adelaides nodaļas Vanadžu no-
zīmi par čaklu rosību saņēma Ingrī-
da Grēviņa. Beidzamajā gadā noda-
ļā iestājušies četri jauni biedri: Dace 
Eigena, Zinta Dohertija (Docherty), 
Raimonds  Jaudzems  un Andrejs 
Jaud zems.

Dr. Ilga Vēveres referāts bija par 
Valsts aizsardzību. Referātā viņa uz-
svēra, ka valsts aizsardzība attiecas uz 
ikvienu Latvijas iedzīvotāju un ir katra 
pilsoņa atbildība. Aizsardzība nozīmē 
būt gataviem pārvarēt krīzes: pandē-
mijas, ekonomiskās krīzes, dabas ka-
tastrofas un visu to, kas apdraud valsts 
stabilitāti.

Mūsdienās uzbrukumi vairs nav 
tikai bruņotos konfliktos. Vēl draudī-
gāki ir kiber un dezinformācijas kari, 
kuri slepeni darbojās sabiedrības in-
formatīvās telpās un mēģina destabili-
zēt suverēnas valstis. Privātas militā-
ras un drošības kompānijas ir kļuvušas 
par mūsdienu bruņoto konfliktu daļu.

Attiecībā uz Latviju, referente pie-
vērsās Krievijas militārajai stratēģijai 
Baltijā. Krievu militārajās mācībās 
liels uzsvars tiek likts uz spēku mobi-
litāti, augstas gatavības vienībām un 
Baltijas jūras un gaisa ceļu bloķēšanai.

Latvijas aizsardzības stratēģijas 

mērķi pamatojas uz četriem punktiem. 
Viens no svarīgākajiem ir visaptvero-
šā valsts aizsardzība: jaunatnes pilso-
niskas apziņas audzināšana, vadības 
un fizisko spēju attīstība. Patlaban 
valsts aizsardzības mācība tiek ievesta 
vidusskolās 10. un 11. klasē.

Svarīgi ir arī komersantiem spēt 
noturēt tautsaimniecības struktūras 
un svarīgākos pakalpojumus krīzes 
situācijās. Valdībai arvien nopietnāk 
ir jāpārrauga kibertelpu tehnisko sis-
tēmu drošība, jo tā ir kļuvusi par stra-
tēģiskas drošības jautājumu ikvienai 
valstij.

Vēl viena ievirze valsts aizsardzī-
bā ir bruņoto spēku resursu uzturēša-
na. Aizsardzībai tiek veltīti ne mazāk 
kā 2% no iekšzemes kopprodukta, un 
liela loma tiek uzticēta Zemessardzei. 
Līdz 2024. gadam skaitam jāsasniedz 
10 000. Latvijai, kā mazai valstij, ir 
ļoti svarīgi būt starptautiskos kolektī-
vos, kā piemēram NATO.

Pēc referāta sekoja vīra kora 
Daugava priekšnesums, nodziedot 
trīs dziesmas: R. Paula Pacel galvu, 
baltā māt’, Jāz. Mediņa Krāc jūrma-
las priedes un Draugu sveiciens, ko 
sabalsojis A. Vīgners. 13 vīru an-
samblis, Ineses  Laines un Matīsa 

Lai mūžam nerimst Lāčplēša gars!
DV Adelaides nodaļas Lāčplēšu piemiņas sarīkojums 

Sarīkojuma dalībnieki.
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DV Adelaides nodaļas priekšniece Ilga 
Vēvere un DVAV Atzinības raksta sa-
ņēmēja Mārīte Rumpe.
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Turpinājums 12. lpp.

Jaunie DV Adelaides nodaļas biedri. 
No kreisās: Andrejs Jaudzems, Rai-
monds Jaudzems.
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DV Adelaides nodaļas priekšniece Ilga 
Vēvere un DV nozīmes zeltā saņēmējs 
Juris Jaudzems.
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aizstāvju varonību Pirmajā pasaules karā.
Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem 

bija arī priekšrocības: iegūstot militāru 
izglītību, izskatot citādi vienlīdzīgas kan-
didatūras augstiem amatiem armijā vai 
flotē, priekšrocība tika dota ordeņa kava-
lieriem. Kavalieriem arī pienācās divreiz 
ilgāks atvaļinājums, kā arī viņi varēja 
braukt pa dzelzceļu par puscenu. Aizejot 
mūžībā, visus Lāčplēša kara ordeņa ka-
valierus izvadīja ar militāru godu.

1931. gada 19. novembrī tika dibi-
nāta Lāčplēša Kara ordeņu kavalieru 
biedrība. Šī biedrība Latvijā darbojās 
līdz padomju okupācijai. Biedrība tika 
atjaunota 1947. gadā Eslingenā. Vēlāk 
Eslingenā atjaunotās biedrības valde 
savu darbību pārcēlu uz ASV, un nodaļas 
nodibinājas arī citās zemēs, kur pēc kara 
aizceļoja dzīvot Lāčplēša kara ordeņa ka-
valieri. Ordeņa kavalieri pēc Otrā pasau-
les kara izceļoja arī uz Austrāliju un ak-
tīvi darbojās latviešu sabiedrībā vairākās 
Austrālijas pilsētās, ieskaitot Melburnā.

Lāčplēša Kara ordeņa devīze ir 
Par Latviju. Neaizmirsīsim nekad, ko 
tas nozīmē. Vārdi Par Latviju attiecās 
tikpat daudz uz mums šodien, kā tie 
attiecās uz Lāčplēša Kara ordeņa kava-
lieriem un visiem mūsu kara varoņiem. 
Cīnīsimies katrs pēc savām spējām Par 
Latviju, lai tā vienmēr būtu brīva un 
neatkarīga valsts dzintarjūras krastā.

Cerams, ka nākošā gada novembrī 
varēsim atkal visi sanākt kopā un ar godu 
pieminēt ne tik vien Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalierus, bet visus mūsu karavīrus, kuri 
ne tik vien atdevuši savas dzīvības, bet arī 
tos, kuri cietuši izsūtījumu un tos, kuri lie-
lāko daļu savu dzīvi pavadījuši trimdā un 
aizgājuši mūžībā nepiedzīvodami Latvijas 
brīvības atgūšanu. Neaizmirsīsim nekad, 
ka mūsu varoņus Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalierus, tā visus, kuri cīnījušies par Lat-
vijas brīvību. Bez viņu upuriem mēs ne-
viens nebūtu varējuši piedzīvot to brīvību 
un priekšrocības, ar kurām esam uzauguši.

Jānis Kārkliņš
Laikrakstam „Latvietis“

Jau vairākus gadus 
Daugavas Vanagu Mel-
burnas nodaļa un Mel-
burnas Latviešu evaņ-
ģēliski luteriskā draudze 
kopīgi ar dievkalpojumu 
un sarīkojumu piemin un 

atceras mūsu karavīrus, varoņus Lā-
čplēša piemiņas dienā. Diemžēl šogad, 
COVID-19 krīzes iemesla dēļ, to neva-
ram darīt visi kopā, bet tomēr atcerēsi-
mies un pieminēsim katrs savā veidā, 
kopā ar savām ģimenēm mūsu varoņus 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus.

Šī gada  11. novembrī atcerēsimies 
101 gadu kopš Lāčplēša Kara ordeņa di-
bināšanas 1919. gada 11. novembrī. Lat-
vija tad vēl nebija pat gadu veca, bet kaut 
Latvija bija jaundibināta valsts, mūsu ro-
bežās vēl joprojām atradās ārzemju kara-
spēks. 1919. gada 11. novembrī neatkarī-
gās Latvijas armija padzina Bermotiešus 
no Rīgas. Latvijas armija 1919. gadā, 
salīdzinot ar savu ienaidnieku, bija skait-
liski ļoti maza, un līdzekļu arī nebija ne 
tuvu tik daudz kā labāk apbruņotajam ie-
naidniekam. Latvijas valsts armijas gal-
venās priekšrocības bija mūsu karavīru 
drosme un varonīgums. Tomēr nevaram 
arī aizmirst sabiedroto valstu sniegto 
atbalstu, un arī pretinieka sliktās kaujas 
organizāciju un iniciatīvas trūkumu.

Tieši tamdēļ Lāčplēša Kara ordeņa 
dibinātāji izvēlējās 1919. gada 11. novem-
bri kā ordeņa dibināšanas dienu. Tāpēc, 
kā mēs šeit, tā arī latvieši visā pasaulē Lā-
čplēša dienā godinam Latvijas brīvības 
cīnītājus. Latvijā gan to varēja atklāti at-
sākt atcerēties tikai 1988. gadā. Jau 1989. 
gadā tā tika noteikta kā oficiāla vēstures 
atceres diena, un ar 1990. gadu tā skaitās 
arī kritušo varoņu piemiņas diena.

Lāčplēša kara ordenis, kuru piešķīra 
Latvijas armijas un latviešu strēlnieku 
pulka karavīriem, kā arī ārzemniekiem 
par kara nopelniem, kuri bija devuši lielu 
ieguldījumu Latvijas brīvības cīņās vai 
citādi sekmējuši Latvijas valsts nodibi-
nāšanu, tika pasniegts trijās šķirās. Sākot 
ar 1922. gada 11. novembrī tika pasniegts 
kā ordenis, tā arī diploms. Pirmie ordeņi 
tika pasniegti 1920. gada 11. novembrī 
un beidzamie – 1928. gada 11. novembrī. 
Viens no noteikumiem, sakarā ar orde-
ņa piešķiršanu, bija, ka II šķiras ordeni 
varēja piešķirt tikai III šķiras ordeņa 
kavalierim un I šķiras ordeni tikai II ški-
ras ordeņa kavalierim. Tomēr šis likums 
neattiecās uz ārzemniekiem. Kopā tika 
piešķirti 2146 Lāčplēša kara ordeņi: 11 – 
I šķiras, 61 – II šķiras un 2074 – III šķiras. 
Tātad, it sevišķi, ja runā par I un II šķiras 
apbalvojumiem, tad skaits ir ļoti mazs. Ar 
III šķiras ordeni tika apbalvotas arī trīs 
sievietes – Valija  Veščunas-Jansone, 
Līna Čanka-Freidenfelde un Elza Žig-
levica. 322 ordeņi tika piešķirti ārzemnie-
kiem. Ar ordeni apbalvotas ne tikai per-
sonas, bet arī Verdenas cietoksnis par tā 

„Par Latviju“
Lāčplēša piemiņas dienu atceroties

MLNK GADSKĀRTĒJĀ PILNSAPULCE

Melburnas Latviešu nama kooperatīva gadskārtējā pilnsapulce notiks
svētdien,  2020. gada 29. novembrī, plkst. 12.00

attālināti Zoom platformā.

MLNK biedri ir aicināti reģistrēties līdz 23. novembrim, nosūtot e-pastu:
ericc@larkadvisory.com.au

Dienas kārtībā:
1. 2019. gada pilnsapulces protokola pieņemš ana;
2. Kooperatīva darbība un revidentu ziņojumu pieņemšana;
3. Finansiālie pārskati;
4. Direktoru vēlēšanas;
5. Revidentu vēlēšanas;
6. Dažādi jautājumi.

MLNK  Direktori.
2020. gada 4. novembrī

Melburnas Latviešu Nams
Melbourne Latvian House

Jānis Kārkliņš 2019. gada Lāčplēša 
dienas atcerē.
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Nē, es neko neesmu 
sajaukusi, tūlīt jūs visu 
sapratīsit. Šogad es tā īsti 
nemāku pat saskaitīt, cik 
daudz spēļu grupā ir bi-
juši bērni. Vai skaitīt to 

ģimeņu bērnus, kuri sanāca kopā parkā 
kā draugu kopa laikā, kad skola darbo-
jās attālināti? Vai skaitīt tos, kuri tik cī-
tīgi nāca sākumā, bet mums par lielām 
bēdām pārcēlās uz Sidneju? Šī gada 
skaitlis ir tāds ļoti stiepjams jēdziens, 
kaut kas starp 6 un 10. Tomēr viens gan 
bija ļoti raksturīgi – šogad mums bija ti-
kai viens puika un visas pārējās meite-
nes. Vienu dienu meitenes bija septiņas, 
un tad nu, man sanāca smiekli – izska-
tījās kā pasakā par Sniegbaltīti, tikai ot-
rādi – septiņas rūķītes un viens Snieg-
baltītis. Un šīs rūķītes ir ļoti čaklas un 
tik dažādas! Toties mazajam puisēnam 
patīk dažādas aktivitātes saistītas ar ēst 
gatavošanu. Lieki piebilst, ka, būdams 
jaunākais brālītis savām māsām, viņš 
lieliski jutās dāmu sabiedrībā.

Šogad Adelaides Latviešu skolā 
gada tēma bija Literatūra, un tāpēc 
spēļu grupā mēs daudz lasījām. Man 
ļoti paveicās, ka lielākajai daļai no spē-
ļu grupas bērniem bija labas latviešu 
valodas zināšanas. Varēja redzēt, ka 
vecāki daudz runā ar saviem bērniem, 
darbojas ar viņiem mājās un daudz 
lasa. Biju izbrīnīta par mammu talan-
tu, kuras tulkoja diezgan sarežģītas 
bērnu grāmatas uzreiz no angļu valo-
das latviski.

Ko tad mēs šogad vēl darījām bez 
lasīšanas? Dziedājām, muzicējām, 
gājām rotaļās, gleznojām, auklējām 
bebīšus, ārstējām lelles un vecmāmi-
ņas, garšojām kef īru un cūkpupas, 
smaržojām rozes un ēteriskās eļļas, kā 
arī daudz mācījāmies dažādas praktis-
kas lietas – taisījām salātus un augļu 
dzērienu, slaucām cimdu govi, kūlām 
sviestu, pinām vainagus, sējām zaļu-
mus, mīcījām mālus un daudz ko citu.

Negribētos pieminēt šī gada nelūg-
to viesi – vīrusu, tomēr pirmās ziņas 
par to martā radīja nelielu apjukumu 
un stresu. Šajā laikā, kad viss nepār-
traukti mainījās, regulāri bija jāseko 
valdības ziņojumiem, bija jābūt ļoti 

elastīgai pieejai pie visa tā, kas tika 
darīts. Aprīlī spēļu grupa pārtrauca 
darboties uz piecām nedēļām, tad pā-
ris nodarbību virtuāli lasīja grāmatas 
un dziedāja. (Paldies Dacei Freijai par 
attālināto tikšanos organizēšanu.)

Tiklīdz ierobežojums satikties līdz 
10 cilvēkiem tika atcelts – tā lietus vai 
vējš – atsākām tikšanos, sākumā par-
kos uz piknika segām. Ja lija, tad par-
kā zem nojumēm vai Tālavas Mazajā 
zālē, kur bija daudz vietas un varēja 
sekot noteikumiem. Tad beidzot tikām 
atpakaļ savā namiņā un dārzā. Dzīvo-
jot Dienvidaustrālijas burbulī, kur dra-
matiskie ierobežojumi ir atcelti, mēs 
varam justies drošāk un mierīgāk nekā 
citur pasaulē.

Kādi izaicinājumi bija stingro 
tikšanās ierobežojumu laikā? Pama-
tā divi – daudz plānošanas, līdz ar to 
lielāks laika patēriņš. Jautāsit, vai ir 
iespējams bērnus noturēt pa gabalu 
vienam no otra? Jā un nē. Sākumā iz-
virzījām mērķi, ka turēsimies noteik-
tajā attālumā pa ģimenēm. Pāris dienu 
pirms nodarbībām, nomazgāju rokas, 
sapakoju katrai ģimenei rokdarbu pa-
ciņu, dziesmu vārdus, mazgrāmatiņas, 
ko lasīt mājās un mūzikas instrumen-
tus. Brīvā dabā esot, daudz izmanto-
jām dabas materiālus. Lasīt grāmatas 
vajadzēja nedaudz skaļāk nekā parasti, 
jo ģimenes bija izkaisītas lielākā platī-
bā. Spēlējām tādas rotaļas un kustību 
aktivitātes, lai bērniem ne uz mirkli 

nesaskartos rokas. 
Ķērām burbuļus, 
skrējām ar lentēm. 
Izdomājām jaunas 
rotaļas, pārveido-
jām latviešu tautas 
rotaļas pa savam. 
Ar ēdienu vairs 
nedalījāmies, bet 
katrs ņēma līdzi 
savu kastīti. Visur, 
kur vien bija iespē-
jams, mazgājām 
rokas. Roku de-
zinfekcijas līdzek-

lis bija un ir kļuvis par mūsu mūžīgo 
pavadoni. Spēļu grupas durvju rokturi, 
gaismas slēdži, galdi un krēsli spīdēja 
spoži kā vērdiņi no K. Skalbes pasakas. 
Vecāki pieskatīja bērnus kā vanagi, lai 
ieturētu distances, bet bērni ir un pa-
liek bērni. Viņu svarīgākais uzdevums 
ir mācīties runāt un veidot attiecības.

Ar nepacietību gaidām grāmati-
ņas, kuras papildinās mūsu grāmatu 
plauktus ne tikai skolā, bet arī spēļu 
grupā, kuru iegādi līdzfinansē Lat-
viešu valodas aģentūra no LR IZM 
budžeta programmas Valsts valodas 
politika un pārvalde. Joprojām izju-
tu Latvijā izdotu grāmatu trūkumu 
pirmsskolas vecuma bērniem ar vieglu 
latviešu valodu, kurās būtu īsi teikumi 
un bieži tekstu atkārtojumi.

Tā kā mācību gads Austrālijā tu-
vojas beigām, tad es vēlētos pateikties 
visiem vecākiem par aktīvu apmeklē-
jumu spēļu grupā, par atbildības sajūtu 
pret citiem, kā arī par palīdzību mani 
aizvietojot, kad biju saaukstējusies. 
Jums visiem ir tik daudz prasmju un 
talantu!

Vēlos pateikt milzīgu paldies ko-
operatīvam Tālava par Mazās zāles 
izmantošanu un spēļu grupas mītnes 
saimniekiem – Adelaides Latviešu 
biedrībai.

Gaidīsim jūs un arī jaunus bērnus 
mūsu spēļu grupā nākošajā gadā. Raks-
tiet, interesējieties pie skolas pārzines 
Mārītes  Rumpes par iespēju pievie-
noties mūsu pulciņam. Nāciet aplūkot 
paveikto šī gada skolas noslēguma pa-
sākumā – 12. decembrī. Nepalaidiet 
garām šo kopā būšanas prieku!

Ļena Rumpe,
ALS spēļu grupas koordinatore

Laikrakstam „Latvietis“

Adelaides Latviešu skolas spēļu grupas 2020. gads
Septiņas rūķītes un viens Sniegbaltītis

„Man krustmāte reiz bija“ spēļu grupas pagalmā.
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Arī oktobrī Lat-
viešu Ciema Aprūpes 
nama ļaudis satikās di-
vās raibās tematiskās 
pēcpusdienās – viena 
bija 7. oktobrī un otra – 
21. oktobrī. Šoreiz gan 

tās bija plaši svinamas dienas, ne vien 
Ciema aprindās, bet tādas, kuras svin 
un izbauda plašāk pasaulē.

„Oktoberfest“
Iedzīvotāji tika laipni sagaidīti 

7. oktobra pēcpusdienā Ciema Lielajā 
zālē. Galdi un arī katrs krēsls bija puš-
ķoti ar Vācijas karoga krāsu lentām – 
sarkano, dzelteno un melno. Arī tērpi 
sarīkojuma vadītājiem bija sagādāti 
īpaši, lai viss kopā radītu Oktoberfest 
svinībām raksturīgo gaisotni. To vēl 
vairāk paspilgtināja vācu dziesmas, 
rādīti video no Oktoberfest svinībām, 
stāsti par šiem svētkiem un noslēgumā 
viktorīna. Ik pa laikam tika uzdzie-
dātas alutiņu slavējošas dziesmas no 
īpaši šai dienai sagatavotas dziesmu 
grāmatas. Iedzīvotāji raiti atbildēja uz 
viktorīnas jautājumiem, kas nemaz 
nebija viegli, un balvās daudzi saņēma 
mazas čipšu paciņas.

Kad alus bija baudīts, uzkodas 
bija apēstas, dziesmas izdziedātas, tad 
Ciema ļaudis, sakot lielu paldies, nes-
teidzīgi devās projām.
Austrālijas futbola 
pēcpusdiena

Ak, cik skaisti ir šie krāsainie ba-
loni, uz kuriem futbolu komandu sim-
boli! Un raibās šalles, karogi un krā-
sainās lentas pie sienām.

Arī šogad, 21.  oktobrī, šie svētki 
bija Andra  Ziedara pārziņā. Andris 
vienmēr šo pēcpusdienu rīko ar lielu 
degsmi! Vispirms Andris izstāstīja 
un uzskatāmi parādīja, kuras koman-
das šogad spēlēs finālā. Abu komandu 
plakāti bija piestiprināti pie dēļa, un ie-
dzīvotājiem bija iespēja piedalīties ie-
spējamo vinnētāju uzminēšanā. Lidija 
izvēlējas KAĶUS, bet Ingrīda Houka 
(Hawke) izvēlējās kā uzvarētājus – 
TĪĢERUS.

Tad Andris pastāstīja, ka sensenos 
laikos arī aborigēni bija spēlējuši bum-
bu, to sperot un ķerot. Toreiz bumba 
bija veidota no posuma ādas. Un nu šī 

tradīcija ir pārņemta 
Austrālijā, spēlējot 
mūsdienu Austrālijas 
futbolu gan ar citādā-
ku bumbu! Tad And-
ris no savas somas iz-
ņēma vīstoklī sasietu 
kažokādu un kopā ar 
pārējiem darbinie-
kiem nodemonstrēja 
kā toreiz notika bum-
bas speršana, mešana 
un ķeršana.

Vēlāk arī daudzi 
darbinieki piedalījās 
vinnētāju uzminē-
šanā, veidojot savu 
totalizatoru un ar 
nepacietību gaidīja 
svētdienas fināla spēles rezultātus... 
TĪĢERI pārliecinoši sasita KAĶUS, 
un visu laimestu vinnēja Ciema dar-

biniece Lāra Baumane!
Ingrīda Biezaite

Laikrakstam „Latvietis“

Kas notiek Melburnas Latviešu ciemā?
Oktobrī plaši svinamas dienas

Austrālijas futbola pēcpusdiena. No kreisās stāv Andris Ziedars.
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„Oktoberfest“ svinības.
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„Oktoberfest“ svinības.
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Virtuāli Valsts svētki Melburnā
MLOA šogad atzīmēs Valsts svētkus līdzīgā veidā kā 14. jūnijā Aizvesto piemiņas atceri – ar ierakstu, kas tiks publicēts tīmeklī 
18. novembra rītā. Saite tiks izziņota LAAJ kalendārā (http://laaj.org.au), Laikrakstā „Latvietis“ (www.laikraksts.com), Sidnejas 
Latviešu biedrības mājaslapā (http://slb.org.au) un dažādos sociālos tīklos. Goda runu teiks Solveiga Silkalna, Latvijas Valsts 
prezidenta ārlietu padomniece un bijusī melburniete, iepazīsimies ar jauno Diasporas ministri Elitu Gaveli un godināsim šī gada 
izcilos sabiedriskos darbiniekus.

Ar priekšnesumiem iepriecinās Daugavas skolas audzēkņi, guntiņas, Melburnas kori, TDA Ritenītis, jaunie mūziķi Edmunds Eimanis un Tomas Kalējs, ALT 
aktieris Pēteris Saulītis un koris no Latvijas ar īpašu pārsteigumu!

Anita Andersone, MLOA vārdā
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No vēstures mēs 
zinām, ka pēc Otrā pa-
saules kara uz Austrāli-
ju pārcēlās dzīvot ap 25 
tūkstošiem latviešu, viņu 
vidū bija arī Mākslas aka-
dēmiju beigušie vai stu-
dēt sākušie. Ejot laikam, 

daudzi latviešu jaunieši studēja mākslu 
Austrālijas augstskolās, kamēr citi no-
darbošanos ar glezniecību vai grafiku 
apguva pašmācības ceļā vai no grāma-
tām. Dagnijas Grestes 2008. gadā sa-
rūpētajā izdevumā Austrālijas latviešu 
mākslinieki ir skatāmi 103 autoru darbi. 
Taču 1979. gadā izdotajā albumā atroda-
mas ziņas par krietni vien lielāku skaitu 
mākslinieku. Viņi visi kopā veido latvie-
šu tēlotāju mākslu šajā tālajā kontinentā.

Šī gada  26. septembrī  atklātajā 
izstādē Pavasaris Austrālijā Pasaules 
latviešu mākslas centra galerijā Cēsīs 
ir skatāms tikai 27 gleznotāju, grafiķu 
un tēlnieku veikums. Tādēļ izstādes 
nosaukums ir visai mānīgs. No vienas 
puses, tās veidotāji ar to apliecina, ka 
skatāmais ir tikai sākums, pavasaris, 
no otras, ka iepazīsim Austrālijas lat-
viešu mākslu pietiekoši plašā panorā-
mā. Protams, izstādē to nevar gūt viena 
vienīga iemesla dēļ – izstādes veidotā-
ju Leldes Kalmītes un Kārļa Kande-
rovska rīcībā ir tikai tie darbi, kas ir 
galerijas kolekcijā, kas atsūtīti, atsau-
coties uz Pasaules latviešu mākslas 
savienības prezidentes Leldes Kal-
mītes aicinājumam. Še jāpiebilst, ka 
austrāliešu darbus no citiem muzejiem 
galerija nav ņēmusi, kas izstādi bagā-
tinātu un atklātu jaunas kopsakarības 
šī kontinenta latviešu tēlotājas mākslas 
veidošanā. Taču izstādes kuratori paši 
aizbraukt uz šo kontinentu nevar, arī 
atvest neko nevar, lai sarīkotu pamatī-
gāku un plašāku šīs latviešu diasporas 
daļas mākslas skati – viss prasa naudu.

Līdz ar to izstāde un tajā eksponē-
tie darbi dod tikai nelielu ieskatu Aus-
trālijas latviešu mākslinieku daiļradē, 
viņu pasaules skatījuma un mākslinie-
ciskās izteiksmes daudzveidībā.

Ja runājam detalizētāk, tad ierin-
das Latvijas skatītājs (Kam gan izstāde 

domāta, ja ne šīs valsts iedzīvotājiem? 
Taču ne tūristiem!), kurš izstādē ienāk 
un pirmo reizi sastopas par Austrāli-
jas latviešu mākslu, uzzina ļoti maz; 
mākslinieka izteikumi par savu māks-
lu, kas lasāmi pie darbiem, atklāj tikai 
kādu šķautni skatījumā uz viņa māks-
lu. Rodas jautājums – kuri no šiem 27 
māksliniekiem ir būtiskākie ne tikai 
latviešu sabiedrībā, bet arī Austrāli-
jas kontinentā? Šaubos, vai Dagnijas 
Grestes grāmata ir pieejama Latvijas 
bibliotēkās un vai daudzi to šķirstījuši. 
No cita skatu punkta raugoties, lielāka 
izstāde par Austrālijas mākslu dzimte-
nē nav bijusi, šī ir pirmā, tādēļ, manu-
prāt, tai jābūt arīdzan izglītojošai.

Tagad par pašu izstādi. 
Agrīno periodu pārstāv veiklais un 

ļoti ražīgais akvarelists Uldis Āboliņš, 
kurš savās Austrālijas ainavās (Oke-
āna piekraste, 1956) vēl atnes sev līdzi 
dzimtenes akvareļu glezniecības iespai-
dus.  Arvīda  Soduma (Bavenda cilts 
vīrs (1965) atgādina par viņu kā par iz-
cilu zīmētāju, bet linogriezumi un ofor-
ti – kā par lielisku grafiķi. Ļoti nozīmīga 
personība Austrālijas latviešu sabiedrībā 
un sevišķi mākslā bija Mārtiņš Gauja, 
par kuru atgādina septiņi krāsu tušas zī-
mējumi. Guntas Pārupes akrila glezno-
jumi atklāj autores emocionalitāti, kura 
personīgos dramatiskos pārdzīvojumus 

atklāj krāslaukumu pretstatījumos un 
ritmos. Tie tapuši 1970. gadā, tad pat, 
kad viena no Haralda Norīša gleznām 
Zaļotne (Green Tense), kas inspirējusi 
izstādes plakāta veidolu. Šī mākslinieka 
darbi pievelk minimālistisko veidolu, 
pāris krāsu pielietojumu, krāslaukumu 
monumentālo ritmiku, taču vienmēr 
liekas, ka viņa gleznās visa pasaule un 
notikumi tajā ir reducēti tikai uz vienu 
punktu, tikai viņam vien raksturīgā for-
mā, kurā meklējama visa slēptā jēga. Li-
dijas Mednes spēcīgiem otas vilcieniem 
un bagātīgām faktūrām gleznotās aina-
vas sniedz priekšstatu par viņas 20.gs. 
80. gadu daiļradi. 1984. vai 1994. gadā 
(dažādos izdevumos šim darbam ir at-
šķirīgs datējums) tapusi Dagnijas  Za-
riņas-Grestes dekoratīvi romantiskā, 
reālistiskā Ainava no balkona.

Divi izstādes darbi attiecas uz 20.gs. 
90. gadu pēdējiem gadiem – Margari-
tas Stīpnieces glezna Māsas (1994) un 
Jāņa John Supes tušas zīmējumu Ar 
tikai atpakaļskatu, arī (1999). Tas ne-
nozīmē, ka abi mākslinieki ir no vienas 
paaudzes. Gluži otrādi, Margarita Stīp-
niece ir Ģederta Eliasa skolniece Lat-
vijas Mākslas akadēmijā, kamēr Jānis 
John Supe ir dzimis Austrālijā un tur 
arīdzan profesionāli izglītojies.

Citi darbi izstādē tapuši galvenokārt 
21. gs. pirmajā gadu desmitā, izņemot 
Imanta Tillera gleznu Daba izsakās, 
kas radies 2013. gadā. Tas pārstāv viņa 
daiļrades pēdējās desmitgades rakstu-
rīgo izteiksmes veidu, kurā vienlaikus 
uz skatītāju iedarbojas vārds, krāsa, 
līnijas, kas palīdzējis māksliniekam 
iegūt popularitāti visā pasaulē. Tāds ir 
arī  Jāņa Rūdolfa Nedēļas darbs, kas 
parāda viņa laikmetīgo skatu uz māks-
lu un tās nozīmi, vērtību.

Četras gleznas pieder Lidijai Dom-
brovskai-Larsenai, pasaules elpu ie-
guvušai gleznotājai, kuras izteiksmes 
veids ir personīgo izjūtu atklāšana ar 

Māra Branča skatījums
Austrālijā patlaban ir pavasaris

Māra Raudziņa un Lidijas Dombrovskas-Larsenas darbi.
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Turpinājums 9. lpp.Māris Brancis pie Haralda Norīša gleznām.
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Kā iet latviešu koriem pandēmijas laikā? (5)
Adelaides Daugavas Vanagu vīru koris „Daugava“
Ilze Nāgela: Gatavoju rakstus par latviešu koriem gan Austrālijā, gan citur pasaulē, lai uzzinātu, kā 
tiem klājas šajā pandēmijas laikā. (Skat. LL611, LL611(1), LL611(2), LL616(3) un LL620 (4)). Šoreiz par 
Adelaides DV kori „Daugava“. Kā klājas vīru korim Adelaidē – cik kupli tiek apmeklēti mēģinājumi, cik 
bieži sanākat kopā – jautāju Inese Laine, kas kori vada nu jau 6 gadus.

krāsu uzšļācieniem, otas jaušiem un 
nejaušiem pieskārieniem audeklam, 
viņai vien zināmai zīmju valodai, kas 
ietverta brīvā kompozīcijā.

Pasaules slavu ieguvis arīdzan Pēte-
ris Ciemītis, mākslinieks, kura izteiks-
mes līdzeklis ir akvarelis un tušas zīmē-
jumi, attēlojot cilvēka portretu. Ik reizes, 
kad ar tiem sastopies, pārsteidz viņa iz-
teiksmes vienkāršība, darbā iekodētais 
stāsts un ļoti augstais profesionālisms.

Ne mazāk ievērojams ir Jānis Šēn-
bergs  (Jan  Senberg) ar savu Melbur-
nas ekspresīvo, pieblīvēto zīmējumu, 
kas liekas kā skice kādam monumentā-

lam darbam pilsētas vidē vai grandiozā 
telpā. Glorificējošā stāstā iekļaujas Mel-
burnas silueta skats no putna lidojuma, 
kas transformējas vēstījumā par pilsētas 
dievišķo saikni ar debesīm, Dievu, ar 
mūsdienu pasaules mašinērijas īstenību.

Ekspozīcijā gan nav iekļauta, taču 
nevaru nepieminēt Dzidras  Mičeles 
(Dzidra  Mitchell)  2007. gada gleznu 
Vēstījums. Šo gleznu redzu jau daudzas 
reizes, taču tajā vienmēr atklāju ko jau-
nu. Pievelk arī viņas īpašā līnija, kas ir 
tik ietilpīga, daudznozīmīga, dzīva.

Bez šaubām izstādes mākslinie-
cisko līmeni ceļ tēlnieka Māra Rau-
dziņa abas monumentālās bronzas 
skulptūras un seši krāsu zīmējumi. Arī 
Intas  Godardas  (Goddard) nelielā 

abstraktā koka kompozīcija pieskai-
tāma pie tēlniecības, taču jaušams, ka 
tai ir cits garīgais mērķis. Māksliniece 
atsakās no materialitātes, lai krāsas un 
ritma nepārtrauktajā atkārtojumā slēp-
tu kādu filozofisku domu.

Vēl jāmin tas, ka šogad līdz Cēsīm 
atceļojuši divi video darbi – Edgara 
Grestes video Starp divām mājām un 
viņa tēva Ojāra Grestes dejojums len-
tē Sibīrijas tango.

Un tomēr, lai kādi ir iebildumi, jā-
atzīst, ka abi izstādes veidotāji radījuši 
ļoti labu iespaidu un krietnu priekšsta-
tu, ka Austrālijā rodas nudien laba un 
nozīmīga māksla.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Inese Laine – DVVK diriģente stāsta:
Mēs esam atsākuši mēģinājumus 

jau 20. augustā, ievērojot valdības ie-
teiktos Covid–19 noteikumus. Grūti 
kungiem pierast pie tā, ka jāsēž ievē-
rojot distanci vienam no otra. Jaunā-
kie dziedātāji ir ap 25 gadu vecumu, 
bet vecākajam ir 96. Parasti dzied trīs 
1. tenori, trīs 2. tenori, 5 baritoni un 5 
basi. COVID dēļ daži dziedātāji tagad 
uz mēģinājumiem nenāk.

Sākuma bijām iecerējuši, ka būs 
uzstāšanās augustā, bet tas neizdevās.

Tagad es kopā ar Matīsu Reinhar-
du gatavojam kori uz novembra sarī-
kojumiem. Dziedāt paredzēts vairā-
kos pasākumos un koncertos: Kapu 
svētkos, Muzikālajā pēcpusdienā, kur 
dziedāsim dziesmas ar Māra Zālītes 
tekstiem, Lāčplēša dienas sarīkojumā 

un vēl neesam droši, bet cera, ka arī – 
18. novembrī.

Mēģinājuma starpbrīdī svinam 
dzimšanas dienas – arī tās, kas bija pa 

COVID–19 pārtraukuma laikā.
Inese Laine,

DVVK diriģente
Laikrakstam „Latvietis“

DV vīru koris „Daugava“ ar diriģentiem Inesi Laini un Matīsu Reinhardu.
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Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

Jāņa Šēnberga glezna.
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Imants Tillers. „Daba izsakās“. 2013.
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5. oktobris
Pirmdienas agrā 

rītā, publiskajā brīvdie-
nā, pilsēta bija tukša un 
klusa. Vienīgā skaņa, ja 
kādai retai mašīnai pa-
braucot garām, bija peļ-

ķu šļakstīšanās. Ieradāmies centrālajā 
busu stacijā un gaidījām transporta 
vāģi, lai ceļotu uz Dienvidaustrālijas 
iekšzemi. Ļoti cerējām, ka ziemeļos 
mūs sagaidīs siltāks laiks.

Visas pavalsts robežas nebija at-
vērtas, tādēļ bija drošāk palikt savējā. 
Parasti paši izbraukātos, bet gribējām 
atbalstīt vietējo tūrisma sektoru, kas 
pirms 4 nedēļām atsāka darbību. Mi-
nibusiņā iekāpa vienpadsmit ceļotā-
ju un šoferis. Iegājām automātiskajā 
Covid-19 rutīnā, kas turpinājās visas 
dienas – īpaši roku mazgāšana un pret-
baciļu smēres. Nevienam nebija sejas 
maskas, bet parakstījām papīra darbus 
par veselību un atbildību. Ieņēmām 
sēdvietas, un 12 kg ierobežotie bagā-
žas koferi atradās piekabē.

Ikonik (Iconic tours) ir ģimenes 
kompānija, un stūri vadīja itāļu iz-
celsmes Rita, kura bija precējusies ar 
īpašnieces brāli. Atstājot pilsētu, gar 
logu slīdēja neparasti zaļi lauki un sil-
tumnīcas.1950. tos gados ar pēckara 
imigrāciju šie dārzeņu lauki piederēja, 
galvenokārt, itāļu ģimenēm, ieskaitot 
Ritas. 2020. gadā tie pieder vjetnamie-
šiem.

Apstājamies vēsturiskajā 
Barā (Burra) – vienā no Austrālijā 
labāk saglabātajām Viktorijas laika 
pilsētiņām. Izkāpām no busiņa, ārā 
temperatūra bija +14°C, un aukstais 
vējš skraidīja ap kājām. Nebija brī-
nums, ka pēdējā brauciena posmā bija 
tik daudz vējdzirnavu! Saimniekiem 
valdība deva atlīdzību par privātās ze-
mes lietošanu, lai ražotu elektrību. It 
kā dažiem esot veselības bojājumi, un 
to pašlaik pēta Flindersa Universitātē, 
Adelaidē.

Kādreiz te dzīvoja Ngagjuri ļau-
dis, bet balto rasu slimības tos iznīci-
nāja. Palikusi ir tikai akmens māksla 
un kapuvietas. Bara ir pazīstama ar bi-
jušajām vara raktuvēm, pie kurām mēs 
izbraucām un izkāpām pie vecām dar-
ba ēkām. Vienā raktuvē ir tāds ūdens 
dziļums, ka to šodien izmanto policis-
tu un flotes nirēji kā treniņa baseinu.

Jo 1856. gadā Bara bija lielākā 
lauku pilsētiņa ārpus Adelaides, un 
tur uzbūvēja pirmo cietumu. Pēc 40 
gadiem ēkas pārvērta par meiteņu re-
formācijas centru, kas darbojās līdz 
1922. gadam. Meitenes bieži izmuka, 
un pilsētiņā nekad netrūka sarunu vie-
las, kamēr uz ārējā vaļņa iecementēja 
asus stikla gabalus. Šodien ēkas atro-
das Nacionālā mantojuma sarakstā.

Pagrieziens no galvenā ceļa pieve-
da uz Terauvī (Terowie), kas kādreiz 
bija ļoti aktīva, jo dzelzceļš uzturē-
ja pilsētas dzīvību. Šodienas dzīvība 
bija lepns gailis, kas pa galveno ceļu 
no krogus malas štrami staigāja pakaļ 
savai saimei.

Dzelzceļa skaņas sen nav dzirdē-
tas, bet stacijai tomēr ir sava slavenī-
ba. Amerikāņu ģenerālis Makarturs 
(MacArthur), mūkot no japāņu invā-
zijas Filipīnās, ar sievu un dēlu devās 
uz Austrāliju. 1942. gada martā ar 
ģimeni ceļā ar vilcienu uz Melburnu, 

apstājās Terauvījā. Izkāpjot uz plat-
formas liela ļaužu pulka priekšā, viņš 
skaļā balsī esot teicis: Es atgriezīšos. 
Pilsēta vēl gaida! Stacijā plakāts atzī-
mē šo notikumu, un pie perona slie-
dēm zied daudz krāsainās – lillā un 
baltas nezāles.

Brauciens tālāk veda uz Pīterburu 
(Peterborough),  kas 1917. gadā tika 
pārkristīta no vācu Pīterburg (Peter-
burg). Kara noskaņas ietekmē kopsu-
mā tika mainīti 69 pilsētu vārdi.

Pilsētiņai ir daudz ēku Nacionālā 
mantojuma sarakstā, un ir plaša dzelz-
ceļa vēsture. Šī ir vienīgā vieta, kur 
satikās visas trīs Austrālijas vilcie-
nu sliežu izmēru līnijas. Tas tamdēļ, 
ka neviena pavalsts nevarēja piekrist 
vienam standartam. Ar apaļu dzinē-
ju mainīja vilcienu sliedes no viena 
izmēra uz otru, vedot vezumus uz 
raktuvēm, cilvēkus uz lielpilsētām un 
laukiem.

Suņa skulptūra sagaida tūristus 
informācijas ēkas priekšā. It kā piek-
līdis šunelis tika adoptēts dzelzceļnie-
ku pulkā, un viņš ceļojis visiem līdzi. 
Viņš bijis pazīstams visās pieturās un 
ļoti iemīlēts. Pēc aiziešanas mūžībā 
viņam deva goda vietu, uzstādot šo 
skulptūriņu.

No Adelaides uz Ārkarūlu (Arkaroola) (1)
Flindersa Kalnos – Dienvidaustrālijas iekšzemē

Baras raktuves dīķis.
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Terauvī galvenā iela.
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Gailis šķērso Terauvī galveno ielu.
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Roku rokā
 „Pie rokas ņem un vadi, Kungs, mani pats“

Āra pilnais mēness 
liek domāt, ka vēl ir 
nakts, ne agrs rīts, kad 
laiks rakstīt rakstu, kas 
ilgi rakstās sirdī. Tas 
radās mirklī, kad maz-
dēliņš pasniedza savu 

rociņu, lai mēs kopā šķērsotu ielu. Ve-
cākais mazdēls reti tā dara, mazmei-
tiņa – šad tad sāk atteikties. Pieaugot, 
tā tam, šķiet, jānotiek. Un tomēr, cik 
neesam klusībā nožēlojuši, kad tā vairs 
nenotiek, jo ir gandrīz vai neaprakstā-
mi, cik spēcīga tā mīlestības plūsma, 
kas pārtop spēkā, mierina un iedrošina 
abus, kuri rokās sadevušies.

Meistars Ekharts rakstīja: „Ja 
būtu es viens tuksnesī un justu bailes, 
gribētu bērniņu ar mani“. („If I were 
alone in a desert and feeling afraid, I 
would like a child with me.“) Varbūt, 
lai novērstu domas no bailēm, varbūt, 
lai saredzētu visu caur bērna acīm, kā 
kādreiz, jeb varbūt tāpēc, ka dziļi sirdī 
zinām, ka paši kļūstam drošsirdīgāki, 
ja ir kāds, kas paļaujas uz mums. Šajā 
pandēmijas, ekonomijas un politisko 
krīžu pilnā, bailīgā, trauslā laikā, kad 

liekas – ap mums daudz kas plīst, kā 
kristāla vāze, lūdzu, kaut katram būtu 
kāds, kam turēt roku!

Tomēr tik daudziem vairs nav, 
kam roku sniegt, un pandēmijas dēļ 
arī liegts to darīt, bet, paldies Dievam, 
ir Kam lūgt: „Pie rokas ņem un vadi, 
Kungs, mani pats“. Šie vārdi daudz, jo 
daudz dziedāti dziļi iemīļotā korālī. 
Tas atskan priekos un bēdās, kristībās, 
iesvētībās, laulībās, skolās, aprūpes 
namos un kapsētās. To no galvas pie 
sevis skaitām klusā naktī, vai vēl tum-
šā rīta stundā, kad nakts liekas pārāk 
gara.

Korālis tulkots neskaitāmās va-
lodās, tā autore ir baltvācu dzejniece 
Julie von Hausmann. Viņa piedzima 
1825. gadā Rīgā un mira 1901. gadā 
Igaunijā. Julie von Hausmann dzīves 
laikā gan pati daudz slimoja, gan arī 
gādāja par savu slimo tēvu. Leģenda 
vēsta, ka Julie von Hausmann uzraks-
tīja lūgšanu Pie rokas ņem un vadi 
tūliņ pēc tam, kad, sasniedzot misiju, 
kurā kalpoja viņas saderinātais, viņa 
uzzināja, ka mīļais ir nupat miris. Viņa 
tā arī nekad neapprecējās.

Lai nāk, kas nākdams, ir Kāds, 
kas pie rokas ņems un mīlestībā vadīs, 
lai mēs nonāktu arī šī laika otrā pusē. 
Turi cieši, Kungs, mūsu rokas, un tās 
nekad neatlaid, jo „tik Tavā žēlastībā 
sirds klusa top“.

Lai Dievs svētī!
+ Lauma

Arhibīskape Lauma Zušēvica
Laikrakstam „Latvietis“

Pēc kara, 1948. gadā, Pīterburā 
ieradās daudz baltiešu vīriešu, kuri 
pēc iebraukšanas Austrālijā bija atsū-
tīti nostrādāt savus obligātos 2 gadus, 
lai atlīdzinātu par brīvo kuģa braucie-
nu no Eiropas, DP nometnēm Vācijā. 
Dzelzceļa muzejā tie ir pieminēti ar 
plakātu Bladī Balts (The Bloody Balts). 
Šim lamu vārdu izteicienam parasti ir 
negatīva noskaņa, bet, lasot plakātu, 
es pasmaidīju par šo komplimentu un 
tā savdabību. Plakāts skaidro, ka šāda 
terminoloģija bija tamdēļ, ka baltiešu 
vīri esot bijuši tik glīti un ar šarmu, ka 
bieži apprecēja vietējās meitenes. Aus-
trāliešu vīrieši neesot spējuši viņiem 
turēt līdz. Pēc nostrādātajiem 2 līguma 
gadiem vairums baltiešu vīrieši pilsē-
tu atstāja.

Muzejā bija daudz ko vērot, pie-

mēram, – vagoni, 
kurus pārvērta 
par medicīniskām 
hospitāļa telpām, 
kurās medmāsiņas 
apceļoja pilsētas, 
īpaši palīdzot jau-
najām māmiņām 
ar padomiem, bet 
tās neņēma pa-
domus par pilnu, 
jo padomdevējas 
nebija ne precē-
tas sievas, ne bēr-
nus audzinājušas 
mātes. Tajā laikā 
valdības likums 
nepieļāva, ka pre-
cētas sievietes strādātu.

Papētīju arī pa sienas izliktās pa-
lielinātās, vēsturiskās fotogrāfijām 
un... atradu starp tām bērnības ielas 
netālā kaimiņa Aleksandra  Brig-

maņa portretu.
Marija Perejma

Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

No Adelaides uz Ārkarūlu (1)
Turpinājums no 10. lpp.

Terauvī dzelzceļa perons.
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zinātnes attīstīšanā.
Reģistrētām diasporas organizāci-

jām savi projekti atbalstam jāpiesaka 
attiecīgās valsts Latvijas Republikas 
vēstniecībā vai pārstāvniecībā, bet lat-
viešu organizācijas tajās valstīs, kur 
Latvijas vēstniecības vai pārstāvnie-
cības nav, savus projektus var iesniegt 
tieši Ārlietu ministrijā, sūtot tos uz 

e-pastu: diaspora@mfa.gov.lv.
Ārlietu ministrija ir izsludinājusi 

šādus projektu pieteikšanās termi-
ņus 2021. gadā plānotajiem projek-
tiem: projektu iesniegšanas termiņš – 
2020. gada  1. decembris – tiem 
projektiem, kuru īstenošana paredzēta 
no 2021. gada 1. janvāra līdz 30. aprī-
lim; 2021. gada  1. marts – tiem pro-
jektiem, kuru īstenošana paredzēta no 
2021. gada 1. maija līdz 31. augustam; 
2021. gada  1. jūlijs – tiem projek-

tiem, kuru īstenošana paredzēta no 
2021. gada 1. septembra līdz 31. de-
cembrim.

Detalizēta informācija par di-
asporas projektu iesniegšanas kārtību 
un formu atrodama Latvijas Repub-
likas Ārlietu ministrijas mājas lapas 
(www.mfa.gov.lv) sadaļas Aktuali-
tātes apakšsadaļā Saites/Tautiešiem 
ārzemēs.

Jānis Andersons,
PBLA pārstāvniecības vadītājs Latvijā

Ārlietu ministrijas atbalsts
Turpinājums no 1. lpp.
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dzīvība.
Māksliniece bija izvēlējusies Zā-

lītes dzeju Es runāt gribētu tik klusi. 
Vispirms viņa to deklamēja latviski – 
tik izteiksmīgi, un Daila Mohr vārdus 
pārtulkoja angliski. Tad, manuprāt, 
māksliniece pārtulkoja tekstu un dze-
jas ideju flautas skaņās. Flautas ska-
ņās bija gan maigums, gan skarbums 
un sāpe. Es runāt gribētu tik klusi, kā 
puķe, tikko uzplaukusi. Kā skuja, eglei 
nobirusi, – tik gudri, gaiši, lēnprātigi, 
klusi.

Nākamais priekšnesums bija kaut 
kas pavisam citādāks, bet tik pat ie-
priecinošs. Divas jaunkundzes, Kris-
tiāna Rumpe un Stella Kardasova, 
Lilitas klavieru pavadījumā, ar drosmi 
un prasmi nodziedāja jautro dziesmu 
Pūti, pūti ziemelīti. Tik dzidra latvie-
šu valoda, tik jaunatnes prieka pilns 
izpildījums!

Pirmo koncerta daļu noslēdza 
Zoom tehnoloģijas tiešsaitē ierakstīta 
saruna ar pašu dzejnieci Māru Zālīti, 
kura patreiz pandēmijas laikā uzturas 
savās lauku mājās Latvijā. Lilita bija 
sarunājusies ar Māru Zālīti iepriekšējā 
nedēļā. Rakstnieci netraucē attālinā-
šanās. Iedziļināšanās radošās domās 
ir sava veida attālināšanās. Uz jautā-
jumu, par ko dzejniece raksta, Zālīte 
atbildēja: „Par Latviju kā jēdzienu, 
par dabu, par tautas kultūru un māks-
lu.“ Dzejniece sākusi dzejoļus rakstīt 
17 gadu vecumā vidusskolā. Kā rodas 
dzejoļi? „Dzeja nāk pati ar savu vēju, 
kā negaiss – ne īpaši vakarā, ne dienā, 
bet sākās ar kādu rindiņu, šķilas dze-
joli. Dzejolis nāk pēkšņi.“ Dzejniece 
sūtīja sveicienus visiem klātesošajiem 
un likās pagodināta.

Otro koncerta daļu atsāka vīru 
koris Daugava ar divām dziesmām: 

Vecais zābaciņš un Trīs lietas. Abas 
diriģēja Matīss Reinhards. Laba dikci-
ja, iejūtīgs izpildījums pirmajā: „Kad 
man maziņam krūtīs iedūrās akla 
sāpe kā nezināms drauds, māte teica: 
„Tas tikai tāpēc, tikai tāpēc, dēliņ, ka 
audz!“ un bravūrīgs un reibinošs, otra-
jā – „Trīs lietas, tad glābiņš ir, piemi-
niet: Asaras, dziesmas un alus!“

Sekoja Komunālais blūzs Viļņa 
Jankovska (balss) un Matīsa Reinhar-
da izpildījumā. Laba ritma izjūta, un 
dažas veiklas pasāžas uz elektriskās 
ģitāras.

Nākošos divus gabalus – Tuvu, 
tuvu un Mātes karogs roka stilā izpil-
dīja ansamblis Četri Kaķēni. Zanda 
Šulca, kurai ir spēcīga, teicējas balss, 
ļoti izteiksmīgi un pārliecinoši no-
dziedāja vadošo balsi Mātes karogā – 
„Tu, Debesu Tēvs un tu Zemes Māte, 
Svētījiet karogu šo, svētījiet karogu šo 
Bērna autiņu balto cerībās mazgāto, 
Šo zemi, šo māju, šo bērnu, šovakar 
dzimušo.“

Koncerta divas beidzamās dzies-
mas – Uz Krustcelēm stāv bērniņš no 
rokoperas Lāčplēsis un Tik un Tā ir ļoti 
pazīstamas. Šoreiz izcēlās tieši pirmā. 

Ar elektriskās ģitāras, bungu un kla-
vieru pavadījumu, mikrofonu pastipri-
nājumu, koris likās daudz lielāks, un 
efekts bija plašs un iespaidīgs. Solista 
Matīsa Reinharda ievada dziedājums 
bija spēcīgs, tonī un raksturojumā, un 
koris deva labu atbalstu.

Pēc ziedu pasniegšanas koris un 
publika vēl nodziedāja Pūt, vējiņi, un 
skaistais koncerts bija izskanējis.

Domāju, ka visi publikā gāja mājās 
apmierināti un pacilāti. Paldies diri-
ģentiem, koristiem un visiem solistiem 
par lielo darbu, sastādot tik skaistu, 
vērtīgu priekšnesumu.

Novembra mēnesis ir nozīmīgs 
latviešu tautai ar vairākām svinamām 
dienām. Pērn Māra Zālīte uzrunu teica 
tieši Valsts svētku pievakarē, kurā viņa 
atkārtoja tēmas, kas raksturo viņas 
dzeju. Nobeidzot šo rakstu par Mārai 
Zālītei veltīto sarīkojumu, parafrāzē-
ju viņas aicinājumu: novērtēt to, kas 
mums ir šodien, un izprast savas valsts 
brīvības un neatkarības vērtību.
Lolosim savu Tēvzemi, centīsimies 
darīt, ko katrs varam tās labā.

Astra Kronīte
Laikrakstam „Latvietis“

Veltījums Māras Zālītes dzejai
Turpinājums no 2. lpp.

Ansamblis „Četri Kaķēni“.
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Vēl viens pluss, ko saskatu šādā 
veidā organizētā mācību procesā ir 
tas, ka varu uzturēties Rēzeknē kopā 
ar savu ģimeni. Šogad septembrī mans 

brālis uzsāka mācības citā skolā (Rē-
zeknes Mākslas un dizaina vidussko-
lā), un man ir ļoti interesanti pieredzēt 
viņa pieredzi tur. Tas var šķist sekun-
dāri, tomēr es ļoti augstu novērtēju 
iespēju būt blakus sev tuvajiem un 
uzturēt saikni, neatsvešināties. Kas at-

tiecas uz finansiālo situāciju – krīze to 
nav ietekmējusi. Vēlreiz milzīgs pal-
dies Jums par sniegto atbalstu!

Cieņā un dziļā pateicībā Iveta 
Anna Munda.“

Jānis Grauds,
LAAJ prezidija priekšsēdis.

Pateicības vēstule
Turpinājums no 3. lpp.

Reinharda apmācīts, dzied arvien 
saliedētāk. Basu gals dzied iemanī-
gi un šoreiz deva visām dziesmām 
skaistu harmonizāciju. Vīriem ma-
nāmi uzlabojas dikcija un intonāci-
ja. Oficiālo daļu slēdza, visiem kopā 
nodziedot tradicionālo Jēk. Graubiņa 
Lāčplēšu dziesmu, un karoga sardze 
iznesa nodaļas karogu.

Visiem apmeklētajiem jau priekš-
laicīgi bija jāpiesakās pie vadības, lai 
varētu piedalīties sarīkojumā, jo dēļ 
pandēmijas noteikumiem, skaits vienā 

telpā vēl ir ierobežots. Vanadzes, lai 
izpildītu higiēnas noteikumus, katram 
klātesošajam pienesa klāt personīgu 
šķīvīti ar smalkmaizītēm un katram 
individuāli krūzītē ielēja kafiju. Tā-
tad, saviesīgā pēcpusdiena arī noritēja 
veiksmīgi.

Īsfilmā, kurā kareivji godināja sa-
vus kritušos, viņi katrs atnesa svecīti 
pie akmens pieminekļa, kurā iekalti 
vārdi Vienotībā spēks. Līdzīgi, šajā 
sarīkojumā galda dekorācija, Dainas 
Ezeriņas veidota, – bija trīs svecītes 
Latvijas karoga krāsās un ziedu pu-
šķītis apsiets ar sarkanbaltsarkanu 
lentīti nolikts starp svecītēm. Nozī-

mīgs un sakarīgs bija arī programmas 
vāks, uz kura redzami bija 5 Austrā-
lijas Daugavas Vanagu dāvātie karog-
masti ar plīvojošiem valsts karogiem 
Likteņdārzā.

Paldies Dainai un Ilgai par skaisto 
simbolisko veltījumu visiem Lāčplē-
šiem, visiem varoņiem.

Daugavas Vanagi Sasauksimies!
Astra Kronīte

Laikrakstam „Latvietis“
7.11.2020

Sarīkojuma video ieraksts:
https://www.facebook.com/

dvadelaide/videos/389293815451463

Lai mūžam nerimst Lāčplēša gars!
Turpinājums no 4. lpp.
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Pagājušās nedēļas 
vidū Facebook atnesa 
skumju vēsti – 27. ok-
tobrī Stokholmā 89 gadu 
vecumā mūžības ceļos 
devies gleznotājs  Laris 
Strunke. Šī ziņa atrāva 
vaļā atmiņu vārtus uz to 

jaunības laiku, kad 1989. gada oktobrī 
mākslas muzejā Arsenāls (tagad izstā-
žu zāle Arsenāls) atklājām viņa pirmo 
gleznu izstādi dzimtenē.

Tas bija vētru un dziņu laiks, kad 
visi dzīvojām brīvības alku pārņem-
ti un kad piepeši varēja sazināties ar 
tautiešiem svešās zemēs, par kuriem 
maz ko zinājām. Tas bija tik satrau-
coši! Bet tad pazibēja ziņa, ka Rīgā 
notiks Zviedrijā dzīvojošā Lara St-
runkes darbu izstāde. Viņa vārds vien 
bija fascinējošs, jo viņa tēvu Niklāvu 
Strunki zināja un augstu vērtēja ik-
viens kultūras vējos pabijis latvietis, 
atgādinot par to laimīgo laiku starp-
karu periodā, kad Latvija spīdēja pašā 
kalna virsotnē brīva un lepna. Tikpat 
pievilcīgs un neparasts bija viņa jau-
nākā dēla stāvs – stiegrains, sportisks, 
kas nemaz nesaistījās ar bohēmiska-
jiem māksliniekiem. Lara seju rotāja 
mūžīgs smaids, ik mirkli tevī raudzī-
jās labvēlīgs acu skatiens, lēna runa. 
Ik kustība liecināja par iekšēji brīvu 
cilvēku, kura priekšā krīt visi šķēršļi. 
Arī apģērbs pastiprināja citādību, kas 
īpaši krita acīs padomju laika dzīves 
pelēkumā un vienveidīgumā.

Tikpat neparasta bija no Zviedri-
jas atvestā glezniecība. Milzu audek-
li, kuri teju ietilpa Arsenāla varena-
jās sienās (toreiz izstādes notika tikai 
vienā zālē, citas gaidīja remontu) un 
kuros askētiskās krāsās atklājās te mo-
numentāli ostas, ceļa, ezera vai jūras 
līča, jūras zīmju vai arhitektonisks 
motīvs. Kā izrādījās vēlāk, motīvu 
nebija daudz, bet tie atkārtojās neval-
dāmā straumē vēl un vēl, līdz tie sa-
plūda un pazūda to skaidrās kontūras 
un līdz lieta transformējās idejā – krā-
su ritmos. Visā savā daiļradē Laris 
Strunke ir virzījies no reāla motīva 
līdz abstraktam krāsu, ritma, telpas un 

gaismas glezno-
jumam uz milzu 
audekliem. Māks-
linieka radošās 
dzīves pamatā, 
kā šķita, ir jūtas 
un garīgais pār-
dzīvojums. Tā ir 
bijusi ietiekšanās 
iracionālajā, citā 
visumā.

Bet varbūt tā 
allaž bija tiekša-
nās būt brīvībā, 
sevi neierobežo-
jot, sagraujot jeb-
kādus šķēršļus, 
sevis apliecinā-
jums krāsās. Tas 
sākās vēl pirms-
kara Rīgā, kad 
pusaudža vecumā 
sāka gleznot tēva 
darbnīcā. Vēlāk 
jau Stokholmā pēc 
klasiskās ģim-
nāzijas beigša-
nas viņš mācījies 
mākslas skolā un 
tad Stokholmas 
Mākslas akadē-
mijā. 1959. gadā 
sāka savu izstāžu 
darbību, kas nove-
dis pie tā, ka sarīkojis daudzas perso-
nālizstādes Zviedrijā un Latvijā, kā arī 
piedalījies zviedru mākslinieku grupu 
izstādēs visā plašajā pasaulē – Ungā-
rijā, Kanādā, Itālijā, Meksikā, Vācijā, 
Austrijā, Ķīnā un kļuvis par vienu no 
redzamākajiem Zviedrijas mākslinie-
kiem.

Viņš ir saņēmis augstāko Zviedri-
jas apbalvojumu – Prinča Eižena me-
daļu, 1990. gadā kļuva arī par PBLA 
Kultūras fonda laureātu, bijis Latvi-
jas Kultūras fonda stipendiāts, bet 
2003. gadā ieguvis augstāko Latvijas 
apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni. 
Laris Strunke bija arī Zviedrijas Valsts 
mākslas padomes un Karaliskās brīvo 
mākslu akadēmijas loceklis. Kaut arī 
gleznotājs turpat visu mūžu nodzīvo-

jis Zviedrijā un bijis ļoti augstu vērtēts 
tās sabiedrībā, taču viņš nekad neaiz-
mirsa Latviju, sarīkodams Rīgā četras 
gleznu izstādes. Piebildīsim arī to, ka 
2004. gadā Rīgā nāca klajā Gundegas 
Cēberes grāmatu par mākslinieku, 
2014. gadā uzņemta Maijas Smildzi-
ņas un Laimas Slavas filma.

Bet nu jau viņš drīz vien gleznos 
debesu dārzos; pirms tam gan  18 .
novembrī Ādolfa Frederika baznīcā 
Stokholmā notiks atvadīšanās no viņa, 
lielā zviedra ar latviešu saknēm, – 
Lara Strunkes.

Visdziļāko cieņu aizgājējam un 
līdzjūtību Lara Strunkes tuviniekiem 
un viņa talanta cienītājiem laikraksta 
„Latvietis“ vārdā izsaka –

Māris Brancis

Laris Strunke
1931. gada 10. februārī, Rīgā – 2020. gada 27. oktobrī, Stokholmā

Laris Strunke pie savas gleznas Stokholmā 2013. gadā.

valdība jau ir sākusi atbilstoši rīkoties.
Dažkārt publiskajā telpā paustais 

pretnostatījums starp pandēmijas ap-
karošanas pasākumiem no vienas pu-
ses un ekonomiku no otras puses nav 
pareizs. Pandēmija jebkurā gadījumā 
negatīvi ietekmē gan ekonomiku, gan 
praktiski visas citas dzīves jomas. 
Pandēmijas strauja izplatība, ja to ne-
apkaro, ļoti ātri atstāj negatīvu iespai-

du uz ekonomiku, jo, ja darbinieki ir 
slimi vai ir slimnieku kontaktpersonas 
un nevar nākt uz darbu, tas, protams, 
grauj ekonomiku. Tādēļ loģiski, ka 
valstīs ar vislielāko saslimstību ir arī 
vislielākais ekonomikas kritums. Lat-
vija līdz rudenim samērā labi tika galā 
ar pandēmiju, un līdz ar to arī ekono-
mikas kritums, salīdzinot ar citām val-
stīm, bija vēl samērā neliels.

Tādēļ pandēmijas apkarošanas 
pasākumi vienlaikus arī ir pasāku-
mi, kas sargā mūsu ekonomiku no vēl 

straujākas lejupslīdes.
Pasākumi pandēmijas apkaroša-

nai ir visas sabiedrības interesēs. Gan 
pašu, gan citu cilvēku labā mums tie 
ir jāievēro.

Vienlaikus ļoti svarīgi ir tas, ka 
valdība lemj par izlīdzinošiem pasā-
kumiem, kas atvieglo situāciju tiem 
cilvēkiem, kuri cieš visvairāk.

Kopā mēs šo krīzi pārvarēsim!
Egils Levits

LR Valsts prezidents
6.11.2020.

Latvijā ārkārtējā situācija
Turpinājums no 1. lpp.
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Sidnejas Latviešu vīru kora saime 
atvadās no sava dibinātāja, mūža bied-
ra un tuvā drauga Raimonda Kraukļa.

Klusē kalni, klusē lauks,
Klusē tālie sili.
Tālu mana dzimtene, meži, meži, zili...
Raimonds  Krauklis piedzimst 

Rīgā, 1924. gada 4. martā. Viņa tēvam 
Ernestam un mātei Marijai aug divi 
dēli – Raimonds un brālis Leonīds. 
Rīgā Raimonds apmeklē pamatskolu, 
kur jau sāk dziedāt jauniešu korī, kas 
saucās Kur Tu te, Kur Tu te (ci), un tā 
sākās Raimonda mūža garā saistība ar 
kora dziedāšanu.

Pēc tam Raimonds apmeklē pilsē-
tas Arodskolu. Jaunībā viņam ir daudz 
un dažādas intereses – it sevišķi bas-
ketbola spēle. Viņa klubs Rīgas Starts 
izcīnīja Latvijas valsts jauniešu vecu-
mā zem 16 gadiem zēnu līgas meis-
tartitulu – varens panākums! Raimis 
pats spēlēja kā aizsargs. Daži pazīsta-
mie viņa komandas līdzspēlētāji bija 
brāļi Priedkalni un izcilais Latvijas 
zvaigzne – Jānis Zebeliņš, kurš pēc 
kara spēlēja Eiropā slavenajā latviešu 
All Stars de Rīga vienībā.

Raimonds arī bija savas skolas avī-
zes atbildīgais redaktors. Daži viņa tā 

laiku raksti un zīmējumi 
ir tagad ievietoti Latvijas 
Universitātes arhīvos.

1943. gadā, 19 gadu 
vecumā, Raimondu iesauc 
leģionā, kur viņš dienē ce-
turtajā piegādas pulkā līdz 
otrā pasaules kara beigām 
1945. gadā. Pēc kara nāk 
gūsta laiks Zedelgema, 
Beļģijā, kur Raimonds pa-
liek līdz 1946. gadam.

Zedelgemā, kur tika 
dibināta Daugavas Vana-
gu organizācija, arī uz-
turās mums visiem labi 
pazīstamais SLVK dibinā-
tājs un izcilais kora solists 
Alberts Cinis.

Pēc kara Raimonds 
uzturās Rotenburgas no-
metnē Šlezvig-Holšteinas 
apgabalā Vācijā līdz iz-
braukšanas uz Austrāliju. 
Rotenburgā sākās pazīša-
nās ar SLVK superbasu 
Ēriku Kuikulīti un varoņ-
tenoru Ojāru Kiršteinu.

Kuģis General Taylor 
ved bēgļus caur Itālijas os-
tas pilsētu Tarāni uz Ņū-
kāsli un tad tālāk ar vilcienu uz Grētas 
nometni Jaundienvidvelsā.

Savus divus līguma gadus Rai-
monds strādā virs zemes ogļu raktuvēs 
Kvīnslandē.

1955. gadā, pārceļoties uz Sidneju, 
Raimonds strādā automašīnas uzņē-
mumā, kur tanī laikā būvēja Austin un 
Leyland mašīnas.

Sidnejā viņš iestājās Sidnejas Lat-
viešu biedrībā, kur kalpojis neskai-
tāmos amatos. Raimonds arī iestājās 
sporta kopā Olimpia, kur ar kluba vadī-
tāju un mūza draugu Kārli Ērgli, ilgus 
gadus sekmīgi spēlēja basketbolu un 
volejbolu. Veselības dēļ ārsts Raimon-
dam neļāva piedalīties vieglatlētikā.

Par SLVK dibināšanu Raimonds 
stāsta, un es citēju: „1956. gadā tieko-
ties ar Ēriku Kuikulīti pie Stratf īldas 
stacijas, Ēriks man teica, ka šovakar 
dibināsim vīru kori – nu atnāci. Aizgā-
ju ar, un tā viss sākās, ka 1956. gada 
2. martā Latviešu namā sanāca pulks 
vīru. Un sapulci beidzot, bija tapis 
SLV koris. Pirmais mēģinājums Jāņa 
Puisēna vadībā notika 23. martā to-
reiz vēl nepārbūvētā Latviešu nama 
telpās ar 23 dziedātājiem.“

Raimonds dzied otro tenoru jau no 
sākuma un ilgus gadus dziedāja ple-
cu pie pleca ar dibinātājiem: Vitāliju 
Andersonu, Elmāru Bērziņu, Arnoldu 
Gūtmani, Alfrēdu Siļķēnu un pēc tam 
ar Maksi Vasiļevski un Gunāru Zodi-
ņu. Raimonds arī piemin Albertu Cini 
un Arvīdu Luci – abi arī izcili kora 
solisti.

Bet visilgāk viņš mūsu ierindās 
ir dziedājis kopā ar Ivaru Birzi. Ivars 
apstākļu dēļ nevarēja šodien ierasties. 
Ivars ar lielu cieņu atcerās ilgos gadus 
kora valdē, kopā strādājot ar Raimon-
du, kā arī viņa pašaizliedzīgo darbu, 
kora arhīvu krājot. Raimonds, tāpat kā 
Ivars, ir dziedājis pie visiem vīru kora 
diriģentiem. Raimonds sākuma gados 
veda Ivaru mājās no mēģinājumiem, 
un kopā korī viņi ir pavadījuši gandrīz 
120 gadus!

Ivars Štubis dēvēja Raimondu par 
inspirāciju visiem un pateicās viņam 
par atbalstu. Ivars uzskatīja Raimon-
du par nekustamu pamatu vīru korim 
un atstāstīja vienu spilgtu atmiņu no 
Raimonda. 2013. gada Dziesmu Svēt-
kos kora mēģinājuma laikā tempratū-
ra uzskrējusi pāri 35°C. Vīru koriem 
gadījās sēdēt karstā saulē vairākas 
stundas. Ik pa 15 minūtēm dzirda-
mi skaļi saucieni: Palīgā, palīgā! Vēl 
viens jaunietis noģībis briesmīgā kar-
stumā! Redzami jaunieši bez krekliem 
un daži pat aizbēguši prom no saules. 
Vienīgais SLVK dziedātājs Raimonds, 
jau tuvu pie 90 gadiem, ar savu cepuri, 
kreklu ar garām rokām, saules krēmu 
un ūdens pudeli mierīgi sēdēja un iz-
turēja visu mēģinājumu gandrīz bez 
sviedriem! Šis stāsts, Ivars piebilst, iz-
saka ļoti daudz par Raimonda raksturu 
un izturību.

Nobeigšu ar diriģentes Dainas 
Jaunbērziņas atmiņām par Raimon-

Raimonds Krauklis
1924. g. 4. martā – 2020. g. 24. oktobrī

Raimonds Krauklis.
4.03.1924.-24.10.2020.

Raimonds Krauklis 2019. gadā savā 95. jubile-
jā. Stāv no kreisās: Vija Spoģe-Ērdmane, Andris 
Jaunbērziņš, Daina Jaubērziņa.
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Andris Jaunbērziņš rāda Raimonda 
Kraukļa diplomu par dalību 1. vietas 
komandā 1939./40. g. Latvijas basket-
bola Zēnu līgā.
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du. Un es citēju: Raimondu pazinu 40 
gadus, kopš pirmās dienas kori vadot. 
Raimonds bija man liels palīgs, it se-
višķi sākuma gados. Bieži no viņa 
smēlu informāciju par komponistiem 
un autoriem. Raimonda zināšanas bija 
ļoti plašas.

Viņš arī bija priekšzīmīgs nošzi-
nis. Varēju ātri un viegli visu atrast 
kora skapī vai krājuma grāmatā. Rai-
monds bija atbildīgs par vairāk nekā 
650 dziesmu notīm. Starp citu, Rai-
mondam bija ļoti glīts rokraksts!

Kopā sastādījām neskaitāmus 
tekstus mūsu programmām koncer-
tiem, dziesmu pēcpusdienām un eglī-
tēm. Kora eglītes vakaros koristi dek-
lamēja Raimonda sagādātos dzejoļus 
un stāstījumus. Kopā ar savu ilggadī-
go draugu Jāni Siļķēnu no Brisbanes, 
Raimonds koordinēja kora program-
mu vāku un afišu zīmējumus. Varēja 
uzreizi pazīt vīru kora reklāmas.

Raimonds ir bijis kora pirmais pro-

pogandas ministrs, rakstot laikrakstos 
un Ritumā* par kora dzīvi. Viņš ir arī 
bijis vairākās Kultūras dienās apkū-
lību dziesmu autors. Ar vārdu sakot, 
inteliģents, talantīgs rakstnieks, māks-
linieks, dzejnieks un dziedātājs!

Un ko lai saku par viņa nepārspēja-
mo, pašaizliedzīgo kora arhīva darbu? 
Nezinu otru kori, kam tik plaša, rūpīgi 
saglabāta kora vēsture. Tagad varat at-
rast daudz Raimonda kora arhīva ma-
teriālus arī Latvijas Nacionālā arhīvā.

Raimonds bija iegrāmatojis vairāk 
nekā 3 000 rakstus, fotogrāfijas, pla-
kātus un afišas. Varens sasniegums! 
Kora lielajās jubilejās Raimonds bija 
atbildīgs par izstādi – 10, 20, 30, 40 
un 50 gadu atcerēm. Gatavojot mūsu 
60 gadu izstādi, lietojām materiālus no 
Raimonda krājuma. Bez viņa lielām 
pūlēm visus šos gadus mums nebūtu 
bijusi tik varena izstāde. Tas viss Rai-
monda nopelns!

Kopš dibināšanas Raimonds braši 
dziedāja otro tenoru šeit Sidnejā, visās 
Austrālijas pilsētās, kur notika atse-
višķi latviešu sarīkojumi, Kultūras 

Dienās, Daugavas Vanagu dienās, kā 
arī vairākas reizes Latvijas Dziesmu 
svētkos.

Viņš ļoti efektīvi darbojās kora val-
dē kā vicepriekšnieks un, kā minēju, 
nošzinis. Raimonda padoms bija vien-
mēr pieejams un augsti novērtējams.

Raimonds vienmēr bija smaidīgs, 
draudzīgs un izpalīdzīgs.

Visu mūsu vārdā pateicos Tev, 
Raimond, par mūža darbu veltītu vīru 
korim un zinu, ka Tu to visu esi darī-
jis ar lielu mīlestību un ar prieku. Nav 
bijis un vairs nebūs otrs tāds kā Rai-
monds! Tu, mīļais Raimond, esi bijis 
un vienmēr paliksi Tava kora ģimenes 
atmiņā kā iecienīts dibinātājs, patiess 
draugs un mūsu kora dvēsele.

Nesot pēdējos sveicienus no kora 
saimes, izsakām Tev daudzkārt pelnī-
to godu, noliekot šos ziedus, Tev iestā-
joties debespulka kora ierindās.

Saldu dusu, mīļais Raimond!
Andris Jaunbērziņš

* Red. Sidnejas Latvieši biedrības 
ikmēneša izdevums.

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Trešdien, 11. nov., plkst. 19.00 soprā-
na Maijas Kovaļevskas un pianista 
Roland Pīlmana koncerts Melbourne 
Digital Concert Hall. Biļetes https://
watch.melbournedigitalconcerthall.
com/#/item/61462

Adelaidē
Ceturtdien, 12. nov., plkst. 10.00 spē-
lēsim Scrabble visu dienu (latviešu un 
angļu valodā) un ēdīsim pusdienas. 
Pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša 

maksa $5.
Ceturtdien, 12. nov., plkst. 10.30 ALB 
namā skatīsimies LTV dokumentālās 
filmas Jaunatne Latvijas brīvības cīņās 
un Valsts himnai – 100. Pēc filmām pa-
sniegsim siltas pusdienas, tāpēc lūdzam 
pieteikties LAIMAS birojā līdz 10. nov. 
ALB LAIMA klientiem $5, pārējiem $7. 
Sestdien,  14. nov., plkst. 13.30 Tā-
lavas pagalmā – Adelaides Latviešu 
skola – Karogu uzvilkšana.
Sestdien, 14. nov., plkst. 14.00 Tālavas 

Lielajā zālē ALB aicina visus uz Lat-
vijas Valsts svētku aktu. Svētku runu 
teiks žurnālists, autors, preses brīvības 
aktīvists, akadēmiķis Pēteris Greste. 
Ieeja bez maksas; obligāti jāreģistrējas 
https://www.trybooking.com/BMMSV. 
Vietu skaits ierobežots dēļ COVID-19.
Svētdien,  15. nov., plkst. 9.30 Tālavā 
novuss. Pulcēsimies, priecāsimies un 
uzspēlēsim novusu!

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
12. novembris
Kaija, Kornēlija
1655. pēdējais Ketleru dinastijas Kur-
zemes un Zemgales hercogs Ferdi-
nands.
1905. dramaturgs Voldemārs Saules-
kalns.

13. novembris
Eižens, Jevgeņijs, Jevgeņija
Starptautiskā neredzīgo diena
1830. latviešu gleznotājs Kārlis Hūns.
1895. virsnieks, sabiedrisks darbinieks 
Artūrs Silgailis.
1926. ārsts-patologs Niks Niteckis.

14. novembris
Fricis, Vikentijs, Vincents
1930. filologs Jānis Kušķis.
1930. katoļu garīdznieks, kardināls Jā-
nis Pujāts.
1935. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Imants Kronītis.
1963. sabiedriska darbiniece Austrāli-

jā, diriģente Lilita Daenke.

15. novembris
Leopolds, Undīne, Unda
1945. estrādes dziedātāja Larisa Švar-
ca (dzimusi Mondrusa).
1945. Šveices valdība pārņem Baltijas 
valstu diplomātu un konsulāro īpašu-
mus un arhīvus.

16. novembris
Banga, Glorija
1917. dibināta Latvijas Pagaidu Nacio-
nālā Padome (LPNP) Valkā.

17. novembris
Hugo, Uga, Uģis
Starptautiskā studentu diena
1918. dibināta Latvijas Tautas Padome 
(pagaidu parlaments).
1928. sabiedriskais darbinieks Austrā-
lijā Ilmārs Lūsis.
1957. finanšu speciālists, diplomāts 
Daris Gunārs Dēliņš.

18. novembris
Aleksandrs, Doloresa
Latvijas Republikas Proklamēšanas diena
1918. Otrā Rīgas pilsētas krievu (tagad 
Nacionālajā) teātrī notiek Latvijas Re-
publikas proklamēšanas akts. Latvijas 
Tautas Padome pasludina neatkarīgu 
Latvijas valsti.
1918. literāts, sabiedrisks darbinieks 
Austrālijā Aleksandrs Zariņš.
1920. dib. Latvijas Kultūras fonds.
1935. atklāj par tautas saziedotiem lī-
dzekļiem uzcelto tēlnieka Kārļa Zāles 
veidoto Brīvības pieminekli Rīgā.
1945. gleznotāja Laima Eglīte.
1959. ALT aktieris Ero Pūpēdis.
1960. Latvijas kanoe airētājs (zelta un 
sudraba Olimpiskās medaļas) un poli-
tiķis Ivans Klementjevs.
1967. izglītības un preses darbiniece, 
interneta portāla Latvians Online lī-
dzīpašniece Daina Grosa.
1975. folkloriste, tulkotāja, publiciste 
Aija Rozentāla-Biezaite.  ■

Raimonds Krauklis
Turpinājums no 14. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 10. novembrī.
€1 = 1,62370 AUD
€1 = 0,89183 GBP

€1 = 1,73040 NZD
€1 = 1,18080 USD

Trešdien, 18. nov., karogu pacelšana
09.00 pie Burnside pašvaldības nama 
10.00 pie Unley pašvaldības nama
10.30 pie DV nama

Trešdien,  18. nov., plkst. 11.00  no 
ALB nama izbraucam uz Lobethal 
Road Wines vīnotavu. Plkst. 13.00 
Svētku pusdienas Stanley Bridge Ta-
vern, Verdun. Autobusa cena ALB 
Laima klientiem $3, pārējiem, ja ir vie-
ta, – $5. Lūdzam pieteikties ALB biro-
jā līdz 12. nov.; tālr.: 8172 0820. Laipni 
aicināti pievienoties arī citi, kas var 
braukt ar savu transportu, lai kuplāka 
svinēšana. Lūdzu ievērot, ka vīnotavas 
apmeklējumā varētu būt maksa.
Ceturtdien, 19. nov., plkst. 10.00 spē-
lēsim Scrabble visu dienu (latviešu un 
angļu valodā) un ēdīsim pusdienas. 
Pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša 
maksa $5.
Svētdien,  22. nov., plkst. 9.30 Tālavā 
novuss.
Ceturtdien, 26. nov., plkst. 10.00 spē-
lēsim Scrabble visu dienu (latviešu un 
angļu valodā) un ēdīsim pusdienas. 
Pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša 
maksa $5
Ceturtdien, 26. nov., plkst. 10.00 Pir-
mās palīdzības kurss. Pieteikties ALB 
LAIMA birojā līdz 24. nov., jo ir ierobe-
žots dalībnieku skaits. Obligāts brīvprā-
tīgajiem darbiniekiem tālr.: 8172 0820.
Piektdien, 27. nov., plkst. 18.00 Laimī-
gā stunda Tālavā. Visi mīļi gaidīti, bet 
obligāti jāpiesakās un jāsamaksā ($10) 
līdz 20. nov., zvanot vai nosūtot īszi-
ņu Rudītei Bērziņai mob. 0411 068 486. 
Atspirdzinājumi par draudzīgām ce-
nām, tikai lietojot kredītkarti. Daila un 
Matīss mūs iepriecinās ar dzīvo mūziku!
Sestdien, 28. nov., plkst. 11.00 Pavār-
mākas kursi. Ināra Kalniņa demons-
trēs saldo pārsteigumu, kas noderēs 
gatavojoties svētkiem. Dalības maksa 
$5, pieteikšanās obligāta (ierobežots 
dalībnieku skaits – 20 cilvēki).
Svētdien, 29. nov., plkst. 10.00 Tālavā 
novuss. Pulcēsimies, priecāsimies un 
uzspēlēsim novusu!
Svētdien,  29.  nov., plkst. 11.00-15.00 
Baltiešu Ziemassvētku tirdziņš Igauņu 
namā, 200 Jeffcott St., North Adelaide. 
Informācija Jaan Oks 0411 874 659.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 
noteikumi; jāsagatavo dalībnieku sa-
raksts ar adresēm.
Svētdien,  15. novembrī, plkst. 11.00 
Valsts svētku dievkalpojums.

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Kanberā 
Sestdien,  21.  nov., plkst. 14.00 Kan-
beras Latviešu biedrības Valsts svēt-
ku atcere pie Canberra Rotary Peace 
Bell, Canberra Nara Peace Park, Yar-

ralumla. Ir ielūgti arī Igaunijas vēst-
niece Austrālijā un Kanberas igauņu 
un lietuviešu saimes. Iesakām paņemt 
līdzi salokamos krēslus, lietus/saules 
sargus un atspirdzinājumus. Alkohols 
aizliegts sarīkojumā. Svētku atcere 
būs neformālā veidā. Tautas deju kopa 
Sprigulītis uzstāsies. Būs iespējams 
zvanīt miera zvanu.

Kanberas latv. ev. lut. draudze
Dievkalpojumi kā arī paredzētā piln-
sapulce uz nenoteiktu laiku tiek atcelti.

Melburnā
Trešdien, 18. nov., Latvijas Valsts di-
bināšanas svētki. Goda uzrunu sniegs 
Solveiga Silkalna, Valsts prezidenta 
ārlietu padomniece. MLOA veidots ie-
raksts. Saiti izziņos trešdien, 18. nov. 
līdz plkst. 11.00.

Daugavas Vanagu Krodziņa vakari at-
sāksies, kad valdības ierobežojumi to 
atļaus.
Daugavas Vanadžu klātienes darbība, ie-
skaitot pusdienas, atsāksies 2021. gadā.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Visi dievkalpojumi tiek ATCELTI 
līdz turpmākajam.

Pertā
Trešdien, 18. nov., LR Valsts svētki:

plkst. 7.00 karoga uzvilkšana;
plkst. 18.00 karoga nolaišana

Svētdien, 22. nov., plkst. 13.00 Valsts 
svētku atceres akts DV nodaļas klubā.

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien,  15.  nov., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Piektdien,  13.  nov., plkst. 11.00 
Senioru saiets Latviešu namā.
Otrdien,  17. nov., plkst. 13.00 Zolīte 
Latviešu namā.
Trešdien,  18.  nov., plkst. 19.00 Valsts 
svētku akts Latviešu namā. Svētku runu 
teiks seši Sidnejas latvieši. SLT dze-
ju uzvedums; muzikāli priekšnesumi; 
soliste Maija Kovaļevska. Vietu skaits 
ierobežots. Iepriekšpieteikšanās ietei-
cama: admin@slb.org.au vai 0402 383 
628. Aktu varēs arī noskatīties internetā.
Sestdien,  21.  sept., plkst. 14.00 Sar-
kanbaltsarkanās pusdienas Latviešu 
namā. Jāpieteicas līdz 16.nov. admin@
slb.org.au vai 0402 383 628.
Sidnejas  Latviešu  teātris piedāvā 
SLT izrādi Makss un Morics SLB 
mājas lapā tīmeklī: http://slb.org.au/
SLB_new/Pages_supplementary/SLT_
MakssMorics_LV.htm

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  15.  nov., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien,  22. nov., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.

Svētdien,  29.  nov., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētrunas var noskatīties YouTube gan 
latviešu, gan angļu valodā. Saites var 
atrast draudzes mājas lapa tīmeklī: 
http://www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdienas dievkalpojumi notiks sa-
skanīgi ar sabiedriskajām regulām. 
Lūgums sazināties ar mācītāju R. So-
kolovski, lai uzzinātu par nākamajiem 
dievkalpojumiem.

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

ASV
12.  –  15.  nov.,  trešā gadskārtējā New 
York Baltic Film Festival (NYBFF) trešā 
sesija (Showcase). Festivāls norisināsies 
tiešsaistē sakarā ar Covid-19 pandēmijas 
stāvokli. www.balticfilmfestival.com

Zviedrija
Trešdien,  18.  nov., plkst. 17.30 Valsts 
svētku dievkalpojums Somu baznīcā, 
Gamla Stan (vecpilsētā) Slottsbacken 2b. 
Vietu skaits ierobežots. Pieteikties ie-
priekš un rezervēt vietu inta.meiere@
yahoo.com   vai SMS 076 942 66 90.

Latvijā
No  9.  novembra  līdz  6.  decembrim 
Latvijā  tiek  izsludināta  ārkārtējā 
situācija, nosakot stingrus veselības 
drošības pasākumus

Tiek atcelti un aizliegti publiskie pasā-
kumi klātienē (piemēram, teātri, kon-
certi). Pulcēties privātos pasākumos 
var ne vairāk kā 10 cilvēki un ne vairāk 
kā divas mājsaimniecības vienlaicīgi. 
Sapulcēs, gājienos un piketos ārā var 
pulcēties līdz 50 cilvēkiem.
...
Nenotiek izklaides pasākumi, piemē-
ram diskotēkas. Slēgtas ir spēļu zāles 
un bāri,... Dabas takas ir pieejamas in-
dividuālai atpūtai un strādā arī muzeji, 
izstādes, bibliotēkas un citas kultūrvie-
tas. Pasākumi šajās vietās nenotiek.
...
Sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkst 
izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai, iz-
ņemot izglītības iestādēs, darbavietās 
un lidostā “Rīga”.
...
https://www.mk.gov.lv/lv/
aktualitates/par-arkartejas-situacijas-
izsludinasanu-0 ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


