
Lai 18. novembris vieno 
mūs visā pasaulē!
PBLA priekšsēdes Kristīnes Saulītes apsveikums 
latviešiem pasaulē 2020. gada 18. novembrī

Pirms 102 gadiem 
18. novembra pievaka-
res stundā notika kas 
liels un vienreizēji sva-
rīgs visai mūsu tautai – 
tās nacionālo spēku 

priekšstāvji vienoti proklamēja su-
verēnu un neatkarīgu Latviju. Prok-
lamēšanas aktu Nacionālajā teātrī 
Tautas Padomes vārdā pasludināja 
tās viceprezidents Gustavs Zemgals, 
kam sekoja vienota tautas lūgšanas – 
mūsu topošās valsts himnas nodzie-
dāšana.

Ikdienā mēs bieži nenovērtējam 
šo notikumu un šo mūsu vienreizējo 
valstiskumu un brīvību, kas ir milzu 

vērtība. Tāpēc šai svētku dienā aicinu 
mūs visus būt lepniem uz to, ka esam 
kā tauta palikuši dzīvi, pārvarējuši 
daudzu gadu piespiedu ģermanizāciju, 
rusifikāciju un kolonizāciju, atguvuši 
savu brīvību, savu skaisto valsti un 
brīvas nācijas pašapziņu!

Arī tie, kas mēs šodien esam tālu-
mā no Latvijas, sveicināsim ar savām 
dvēseļu balsīm 18. novembri – mūsu 
brīvās un neatkarīgās valsts šūpuļa 
dienu!

Domāsim labas domas un darī-
sim lielus darbus mūsu mīļās Latvijas 
labā!

Kristīne Saulīte
PBLA priekšsēde
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Dārgie latvieši visā pasaulē!
Pirms 102 gadiem 18. novembrī – 

dienā, kad tika pasludināta Latvijas 
valsts dibināšana – izcilais valstsvīrs 
ārlietu ministrs Zigfrīds Meierovics at-
radās Londonā.

Todien viņš pašrocīgi rakstīja nelielu 
vēstulīti Dublinā dzīvojošajam slavena-
jam Pētersonu pīpju ražotājam latvietim 

Kārlim Pētersonam. Meierovics lūdza 
tikšanos, lai runātu par iespējām sadar-
boties Latvijas labā.

Tātad Latvijas valsts sadarbībai ar 
tautiešiem ārzemēs ir tikpat gadu, cik 
pašai valstij.

Daudziem no jums latviešu lieta ir 
 

Turpinājums 15. lpp.

B
rī

vī
ba

s p
ie

m
in

ek
lis

 R
īg

ā.
  F

O
TO

 A
in

a 
G

ai
līt

e



2. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2020. gada 18. novembrī

Plašāk par Latvijas neatkarības 
proklamēšanas dienu uzzini Latvijas 
valsts simtgades digitālajā platformā 
www.lv100.lv.

Linda Pastare,
Latvijas valsts simtgades biroja 

vadītāja, Kultūras ministrija
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102. LR neatkarības proklamēšanas gadadiena
10 idejas, kā svinēt Latvijas valsts svētkus

Šogad aprit 102. gadadiena kopš 
Latvijas Republikas neatkarības prok-
lamēšanas 1918. gada 18. novembrī 
Rīgas pilsētas Otrajā teātrī, kuru šodien 
pazīstam kā Latvijas Nacionālo teāt-
ri. Piedāvājam desmit idejas, kā šogad 
svinēt Latvijas valsts dzimšanas dienu. 
Lai šīs idejas kalpo kā ierosme valsts 
svētku svinēšanai! Priecāsimies, ja šim 
sarakstam pievienosiet arī savas idejas, 
kā valsts svētku laiku padarīt īpašu.

Svinēsim svētkus atbildīgi, sau-
dzējot sevi un apkārtējos un vienlaikus 
radot svētku prieku un noskaņu visap-
kārt. Tāpat atcerēsimies, ka ikvienam 
cilvēkam svarīgi just savstarpēju at-
balstu un pleca sajūtu, jo īpaši šogad, 
kad svētkos netiekamies klātienē.

Uzzini ko jaunu par Latvijas 
valsts dibināšanu un vēsturi. Virtuāla-
jā vidē pieejams plašs materiālu klāsts, 
kas ļauj izzināt gan 1918. gada notiku-
mus un personības, gan citus nozīmīgus 
Latvijas vēstures posmus. Digitālajā 
vietnē www.ieejaskarte.lv ikviens inte-
resents var noskatīties interaktīvu video 
par valsts proklamēšanas gaitu, dodoties 
virtuālā vēsturiskā ceļojumā kopā ar ak-
tieri Ģirtu Krūmiņu. Interneta platforma 
www.atslegas.tv balstīta uz 50 televīzijas 
sēriju Atslēgas bāzes – dokumentāliem 
raidījumiem par Latvijas valsts vēstures 
nozīmīgākajiem jeb atslēgas notiku-
miem, personībām un izšķirošiem brī-
žiem no 1918. gada līdz mūsdienām.

Svini svētkus ar Latvijas karogu. 
Mūsu sarkanbaltsarkanais karogs ir viens 
no vecākajiem pasaulē; tas bijis klātesošs 
Latvijai nozīmīgos vēstures notikumos. 
Pacel Latvijas karogu mastā pie savas 
mājas vai darba vietas, rotā ar to savu 
dzīvokli, ievij karoga krāsas savā ikdienā.

Tiecies ar mājiniekiem pie svētku 
galda. Latvijas neatkarības proklamē-
šanai veltītos svētkus šogad svini savā 
mājsaimniecībā. Lai svētku cienasts un 
kopābūšana raisa atmiņu stāstus un pa-
tīkamas sarunas, radot svētku sajūtu.

Izmanto tehnoloģijas, lai tiktos 
ar draugiem un radiem. Lai vairotu 
kopābūšanas sajūtu, laikā, kad nav ie-
spējams tikties klātienē, rodi brīdi sa-
runai pa telefonu vai videozvanā.

Ar gaismas objektu grezno logu, 
balkonu vai pagalmu. Līdzdarbojies 
akcijā #Staro mājās un radi interesan-
tus gaismas objektus vai performances 
savās mājās. Izmantojot sveces, lampi-
ņas vai citas dekorācijas, atcerieties 
par ugunsdrošību. Plašāk par akciju: 
www.staroriga.lv.

Skaties Latvijas filmas. Izmanto 
svētku laiku, baudot jaunāko un arī kla-
sisko Latvijas kino. 11. novembrī televīzi-
jas pirmizrādi piedzīvoja vēsturiskā kara 
drāma Dvēseļu putenis. Īpaša filmu prog-
ramma būs pieejama arī platformā www.
filmas.lv un citās televīzijas platformās.

Sāc Latvijas valsts 103. gadu ar 

labu darbu. Iespējams, ka šis ir īs-
tais brīdis, lai izdarītu to, kam ikdie-
nā neatliek laika vai apņemšanās. Sāc 
lasīt grāmatu, kuru vienmēr esi atlicis 
malā. Pacel nevērīgi nomestu lietu. 
Sāc īstenot jaunu apņemšanos. Nekad 
nav par agru vai vēlu iesaistīties brīv-
prātīgo kustībā un sniegt palīdzīgu 
roku kādam, kam tas nepieciešams.

Pasaki paldies kādam, kurš svēt-
ku dienās strādā un rūpējas par ci-
tiem. Veicot pirmssvētku pirkumus 
veikalos, pasūtot internetā svētku mal-
tīti, iekāpjot autobusā vai uzpildot savai 
automašīnai degvielu, pasaki paldies 
tiem, kuri strādā. Apsveic cilvēkus, kas 
strādā glābšanas dienestos, sabiedris-
kajā transportā vai citviet, nodrošinot 
pārējiem mierīgus svētkus mājās.

Piespraud pie apģērba sarkan-
baltsarkano lentīti. Padari svētkus re-
dzamākus un kļūsti par to daļu, rotājoties 
ar sarkanbaltsarkano lentīti. Atcerieties, 
ka lentītes nēsājamas ar stūriem uz aug-
šu, veidojot stilizētu burtu V, kas simbo-
lizē uzvaru, jo novembrī tiek atzīmēta iz-
šķirošā uzvara pār Bermonta karaspēku.

Ievieto svētku svinēšanas bildi 
sociālajos tīklos un vēstures albumā. 
Arī mūsu šodiena kļūst par vēsturi, tā-
pēc aicinām dalīties ar svētku prieku 
un atmiņām sociālajos tīklos. Latvijas 
Nacionālais vēstures muzejs arī turpi-
na krāt Latvijas vēstures liecības Gad-
simta albumā, un albumu iespējams 
papildināt ar fotogrāfijām un stāstiem: 
www.latvijasgadsimts.lv/.

Svētki nav iedomājami bez kultūras 
klātbūtnes. Ārkārtējās situācijas 
laikā visdažādākās kultūras norises 
iespējams baudīt virtuāli. Jūsu ērtībai 
atjaunots un papildināts #Ēkultūra 
digitālo resursu apkopojums https://
www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-
timekli/ekultura-digitalie-resursi-un-
e-pakalpojumi#gsc.tab=0
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Apsveikums Valsts svētkos
Latvijas vēstniece Austrālijā Dace Treija-Masī

„Ir maza Latvija, ij tad, kad viena.
Priekš divām Latvijām mums zemes trūkst.
Kā bērns no vienas mātes dzimst, ne divām,
Tā mums ir viena māte Latvija.“
(Rainis)

Latvijas vēstniecī-
bas vārdā vēlos jūs visus 

sirsnīgi sveikt mūsu mīļās tēvu ze-
mes – Latvijas – 102. gadadienā!

Šogad svētkus svinam citādāk nekā 
ierasts. 2020. gads neatnāca tāds, kādu 
to bijām gaidījuši. Daudzi ieplānotie 
darbi un pasākumi bija jāatceļ, jāpārceļ 
vai jāpielāgo jaunajai realitātei.

Cīņā ar pandēmiju mums ir gājis da-
žādi – ir bijis laiks, kad Latvijā veiksmīgi 
to ierobežojām; un ir bijis laiks, kad sevi 
jādisciplinē un no daudz kā jāatsakās.

Taču šis sarežģītais laika posms dod 
arī mums jaunas iespējas, kas jāizman-
to. Latvija ātri pielāgojās jaunajiem aps-
tākļiem – mūsu Saeima un valdība var 
strādāt attālināti, apmācība skolās ir no-
drošināta attālināti, pat dziedam un de-
jojam attālināti. Spējā ātri pielāgoties un 
rast radošus risinājumus ir mūsu spēks.

Novembris ir Latvijas dzimšanas 
dienas mēnesis, kad atceramies un go-
dinām mūsu varoņus – tos, kuri izcīnī-
ja mūsu valsts neatkarību, kuri uzcēla 
mūsu valsti un uzturēja Latvijas neat-
karības ideju trimdā.

Vēlos īpaši izcelt Austrālijas latviešu 
sabiedrības devumu Latvijas valsts stipri-
nāšanā. Jūsu viedais padoms un stingrais 
atbalsts bija svarīgs kā drūmajos okupā-
cijas gados uzturot dzīvu Latvijas valsts 
ideju, tā pēc neatkarības atgūšanas un arī 
tagad, izdzīvojot grūto pandēmijas laiku.

Vēlos no sirds pateikties par lielis-
ko sadarbību mūsu godātajiem Latvijas 
goda konsuliem Adelaidē, Brisbanē, Mel-
burnā, Pertā un Sidnejā. Visus šos gadus 
jūs pilni degsmes darbojaties, lai stiprinā-
tu un uzturētu mūsu valodu, kultūru, tra-
dīcijas, kā arī veicinātu sadarbību starp 
Latviju un Austrāliju. Jūsu atbalsts ir bijis 

neatsverams, veicot visdažādākās kon-
sulārās funkcijas un pieņemot simtiem 
Latvijas pilsonības pieteikumu. Tāpat pa-
teicos jums par iesaisti, palīdzot Latvijas 
valstspiederīgajiem atgriezties mājās, kad 
sākās robežu slēgšana. Goda konsuliem 
Adelaidē, Melburnā un Sidnejā vēlos īpa-
ši pateikties par atbalstu Ceļojošās pasu 
stacijas organizēšanā pērnā gada nogalē.

Vēlos pateikties visām un ik katrai 
latviešu organizācijai un biedrībai Austrā-
lijā – Latviešu Apvienībai Austrālijā un 
Jaunzēlandē (LAAJ), Jaunatnes apvienī-
bai (LJAA), latviešu centriem, draudzēm, 
laikrakstam, skolām, tautas deju grupām 
un koriem, Daugavas Vanagiem un Va-
nadzēm par paveikto. Bija projekti, ko 
šogad izdevās īstenot, bija tādi, kuri tika 
paveikti attālināti, un ir tādi, kas pārcelti 
uz 2021. gadu. Taču nekāda pandēmija 
nebija un nebūs spējīga apturēt jūsu degs-
mi un atdevi latviskuma stiprināšanā.

Kaut šogad daudzi plāni bija jā-
maina, tomēr National Multicultural 
Festival Kanberā notika, un paldies 
Kanberas latviešiem par ikgadēju Lat-
vijas pārstāvību šajā starptautiskajā 
festivālā. Paldies kanberiešiem arī par 
Latvijas karoga iestiprināšanu kopējā 
Eiropas Savienības karogu saimē, pie-
daloties akcijā EU Satellite Selfie.

Šajā sarežģītajā laikā novēlu mums 
visiem tomēr atrast brīdi priecāties un 
prātīgi un veselīgi svinēt svētkus! No-
vēlu turpināt veidot Latviju kā moder-
nu un plaukstošu valsti, kur katrs cil-
vēks var justies laimīgs un piepildīts!

Sirsnīgi sveicu Valsts svētkos! 
Dievs svētī Latviju!

Patiesā cieņā
Dace Treija-Masī,

Latvijas Republikas vēstniece Austrālijā

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!

Laikraksta Latvietis
redakcija un valde
sveic visus lasītājus

Latvijas Republikas 
Proklamēšanas dienā!

Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienā 
sūtu sirsnīgus sveicienus visiem latviešiem un 

Latvijas pilsoņiem Austrālijā!
Latvijas dzimšanas dienā aicinu jūs saglabāt jūsu nacionālo 

identitāti, kopt latviešu valodu un celt stipru, vienotu un 
neatkarīgu Latvijas valsti.

Lai jums ir skaisti Latvijas Valsts svētki!

Jānis Roberts Dēliņš
LR goda konsuls Viktorijā, Tasmānijā, Austrālijas galvaspilsētas 

teritorijā un Austrālijas ārējās teritorijās

Cena $35 (+$10 piegāde Austrālijā).
PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141

redakcija@laikraksts.com
Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Katrs mēnesis ir uz divām A4 lapām.

2021. GADA 
KALENDĀRS

ILZE ŠĒNBERGA NĀGELA

Ziedi,
ziedi vēl...

Vārda dienu kalendārs ar 
Latvijas Republikas svētku un 

atzīmējamām dienām

Virtuāli Valsts svētki Melburnā
MLOA šogad atzīmēs Valsts 
svētkus 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!

Anita Andersone, MLOA vārdā
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Mīļie tautieši plašajā pasaulē!
Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos

Tuvojas Latvijas Neat-
karības diena – mūsu tau-
tas gaišākie svētki, ko svi-
nam gan šeit Latvijā, gan 
visā plašajā pasaulē, kur 
mīt mūsu tautieši. Latvijas 
neatkarība ir apliecinā-

jums mūsu cilvēku spēkam, ticībai un vie-
notībai. Ja stipri tic, ja ir mērķis un ideja, 
kā to sasniegt, tad viss izdodas. To pierāda 
mūsu tautas vēsture gadsimtu griežos.

Šogad svētkus svinam sarežģītā un 
pārbaudījumiem pilnā laikā, kad mums 
ir būtiski ierobežotas iespējas satikties 
iepriekš ierastā veidā – pulcēties, de-

jot, dziedāt, bērniem apmeklēt latviešu 
skolas. Tāpēc ir milzīgs gandarījums, 
ka šajos sarežģītajos apstākļos latviešu 
organizācijas visā pasaulē turpina savu 
darbu jaunās digitālās platformās, lai 
nezaudētu gadiem kopto latvisko iden-
titāti, latviešu valodu, kultūras tradīci-
jas un piederības sajūtu Latvijai.

Šajā svētku laikā aicinu mūs visus – 
atbalstīsim savu valsti, priecāsimies 
par mūsu cilvēkiem, palīdzēsim cits 
citam saprast, ka tikai kopā esot un sa-
darbojoties, mēs saglabāsim svarīgāko, 
kas mums pieder, mūsu zemi – Latviju!

Šajos svētkos gribu pateikties vi-

siem un ikvienam par to 
nesavtīgo darbu, ko darāt ikdienā, lai 
uzturētu un vienotu latviešu sabied-
rību, rūpētos par latviešu valodas un 
kultūras saglabāšanu, veicinātu Lat-
vijas vēstures apguvi, kā arī sniegtu 
atbalstu Latvijas centienos būt demo-
krātiskai, tiesiskai un drošai valstij.

Sirsnīgi sveicu Latvijas 
dzimšanas dienā!

Elita Gavele,
Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu 

vēstniece diasporas jautājumos

Latviešu apvienības 
Austrālijā un Jaunzēlandē 
(LAAJ) atzinības rakstus 
piešķir Austrālijas latviešu 
sabiedrības locekļiem, vai 
arī atsevišķām Austrālijas 
latviešu organizācijām 
par izciliem nopelniem 

un veikumiem latviešu tautas labā visas 
Austrālijas latviešu sabiedrības mērogā.

Šogad tie tiek piešķirti:

Adelaidē
Jolantai Lūsei – par aktīvu dalību lat-

viešu sabiedrības darbā un ilggadī-
go darbu Baltiešu Padomē.

Ļenai Rumpei – par aktīvu darbu lat-
viešu valodas uzturēšanā, izglītī-
bas un skolu nozares darbā.

Lilitai Daenkei – par aktīvu darbu lat-
viešu sabiedrībā, ALB kora Dzies-
mu laiva vadīšanā un diriģēšanā.

Brisbanē
Adolfam Lācim – par ilggadīgu darbu 

Brisbanes latviešu ev. lut. draudzē, 
Kvīnslandes latviešu ev. lut. draudzē 
un Brisbanes Latviešu biedrībā gan kā 
to vadītājam, gan loceklim to valdēs.

Melburnā
Sandrai un Robertam Birzēm – par iz-

cilu darbu, uzturot kora tradīciju Aus-
trālijā, strādājot ar Melburnas jaukto 
kori DAINA un vīru kori VESERIS, 
koronavīrusa pandēmijas laikā.

Latviešu Ciema Melburnā vadībai un 
darbiniekiem – par pašaizliedzīgu un 
izcilu aprūpi Latviešu Ciema iedzī-
votājiem, gādājot par vecākā gadagā-
juma un visneaizsargātajiem latvie-
šiem koronavīrusa pandēmijas laikā.

Ingrīdai Houkai (Hawke) – par paš-
aizliedzīgu un ilggadīgu darbu 
Melburnas Latviešu Ciema un 
Daugavas Vanagu labā.

Andrim Atvaram – par pašaizliedzī-
gu un ilggadīgu darbu, strādājot 

LAAJ Atzinības raksti 2020
Piešķirti sabiedriskiem darbiniekiem četrās pilsētās

LATVIEŠU APVIENĪBAS AUSTRĀLIJĀ UN JAUNZĒLANDĒ 
GADSKĀRTĒJĀ LĪDZEKĻU VĀKŠANAS AKCIJA

Lai spētu izpildīt mūsu mērķus, esam atkarīgi no sabiedrības ziedojumiem. 
Lūdzam Jūsu devīgo atbalstu.  Katrs dolārs ir svarīgs.

Ja spējat un vēlaties ziedot, to variet izdarīt:
ar elektronisku naudas pārskaitījumu (EFT) uz kontu:
LAAJ - BSB 704 235 Account Number: 00017455
Lūdzam ierakstīt Jūsu vārdu un pilsētu kā reference)

vai ar kredītkarti, apmeklējot LAAJ mājas lapu www.laaj.org.au
„LAAJ“, tad „Kā Jūs varat piedalīties“, tad „Ziedot“, tad „Kredītkarte“
vai, izrakstot čeku uz LAAJ, klāt vārdu un pilsētu, kurā dzīvojat un nosūtiet 
uz LAAJ Ziedojumi:

Jaundienvidvelsā: c/o PO Box 457, STRATHFIELD, NSW 2135
Viktorijā: 37-43 Rockglen Way, GISBORNE, VIC 3437
Dienvidaustrālijā: 24A Lehunte Street, WAYVILLE, SA 5034
Kvīnslandē: c/- Arnis Siksna, 5218/15 Cansdale Street, YERONGA, QLD 4104
Rietumaustrālijā: PO Box 273, MADDINGTON, WA 6109
Kanberā: c/- J. Jakovics,  PO Box 484, JAMISON CENTRE, ACT 2614
Tasmānijā: c/o PO Box 457, STRATHFIELD, NSW 2135

Paldies!
Jānis Grauds, LAAJ prezidija priekšsēdis.

Melburnas Latviešu evanģēliski 
luteriskajā draudzē un Melburnas 
latviešu sabiedrības labā.

Lijai Andersonei – par sekmīgu Aus-
trālijas Latviešu 36. Jaunatnes die-
nu vadīšanu Melburnā un par lat-
viešu kultūras veicināšanu, it īpaši 
izceļot Austrālijas jauniešu talantu .

Sidnejā
Dainai Kainai – par latviešu mūzikas 

popularizēšanu Austrālijas radio 
klausītājiem.

Ellai Mačēnai – par izciliem sasnie-
gumiem mūzikas komponēšanā ar 
latviskiem motīviem un to iekļau-
šanu Austrālijas koncertos, popu-
larizējot Latvijas vārdu.

Es apsveicu Atzinības rakstu saņē-
mējus, kā arī tos daudzus citus, kas dar-
bojās sabiedrībā, ģimenē un kā indivīdi, 
lai saglabātu un uzturētu latvisko kultū-
ru šeit Austrālijā un Jaunzēlandē un Lat-
vijas vārdu izplatītu plašākā sabiedrībā.

Jānis Grauds, LAAJ priekšsēdis
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Pasaules Brīvo latviešu apvienības 
(PBLA) balva šogad pēc nāves piešķir-
ta izcilajam latviešu dzejniekam Jurim 
Kronbergam par viņa mūža ieguldīju-
mu latviešu literatūrā, dzejas jaunradē 
un tulkošanā, kā arī latviešu valodas 
uzturēšanā un popularizēšanā pasaulē.

Juris Kronbergs dzimis 1946. gada 
9. augustā Stokholmā, Zviedrijā, glez-
notāja un aktiera Rūdolfa Kronberga ģi-
menē. Topošais dzejnieks no 1966. līdz 
1972. gadam studējis Stokholmas Uni-
versitātē ziemeļu un baltu valodas un to 
literatūras vēsturi. Tai laikā arī tapušas 
pirmās Jura Kronberga dzejas publi-
kācijas. 1970. gadā publicēta dzejlapa 
Pazemes dzeja, bet 1971. gadā Kopen-
hāgenas latviešu grāmatu apgādā Iman-
ta izdots Jura Kronberga pirmais oriģi-
nāldzejas krājums Iesnas un citi dzejoļi.

60. gadu otrajā pusē un 70. gadu 
sākumā Juris Kronbergs arī spēlēja 
bungas un rakstīja dziesmu tekstus 
trimdas latviešu mūzikas grupās Sau-
les brāļi un Dundurs, kā arī rokgrupā 
Prusaku ansamblis.

Juris Kronbergs no 1991. līdz 
1993. gadam bija Latvijas PEN kluba 
priekšsēdis, 90. gados strādājis par 
kultūras atašeju Latvijas vēstniecī-
bā Stokholmā. Pēc smagas slimības 
dzejnieks Stokholmā aizgāja mūžībā 
2020. gada 6. jūlijā.

Juris Kronbergs izdevis dzejoļu krā-
jumus Biszāles (1976, apgāds Daugava, 
Stokholmā), Par īstenību, četrām sāpēm 
un bezizejas istabu (1989, apgāds Zināt-
ne, Rīgā), Tagadnes (1990, apgāds Dau-
gava, Stokholmā), Laiks (1994, kopā ar 
dzejnieku Uldi Bērziņu, apgāds Zināt-
ne, Rīgā, piešķirta Zinaīdas Lazdas 
godalga), Mana latviskā ikdiena (1994, 
apgāds Teātra anekdotes Rīgā), Vilks 

Vienacis/ Varg Enögd (1996, apgāds 
Minerva Rīgā, latviešu un zviedru va-
lodā), Notikumu apvārsnis (2002, ap-
gāds Jumava Rīgā), Rudens mani raks-
ta (2005, apgāds Valters un Rapa Rīgā), 
Peti-ŠU (2005, apgāds Neputns Rīgā), 
Ik diena (2011, apgāds Mansards Rīgā) 
un Uz balkona/bet ja visu laiku.. (2016, 
apgāds Dienas grāmata Rīgā).

Jura Kronberga dzejai raksturīgs 
sociāli un psiholoģiski ass, brīžiem 
sarkastisks un ironisks laikmeta tē-
lojums, konkrētība, kas uzdzirkstī ar 
oriģinālām metaforām, un rotaļīga, 
delikāta ekstravagance. Latviešu va-
loda ir Kronberga īstās mājas, tomēr 
tajās spēcīgi piemājo pasaules elpa. 
„Man pašam vissvarīgākais tas, kas 
veicina rakstīšanas procesu: ka spēju 
pats sevi pārsteigt. Jo dzeju rakstīšana 
ir arī rotaļa – brīžiem visai nopietna, 
bet rotaļa,” tā savu radošo darbu savu-
laik raksturojis Juris Kronbergs.

Juris Kronbergs tulkojis zviedru 
valodā Imanta Ziedoņa epifānijas un 
dzeju, Vizmas Belševicas dzeju un 
prozu (Bille tulkota zviedru val. 1997), 
Aleksandra Čaka, Veronikas Strēler-
tes, Knuta Skujenieka, Dzintara Sodu-
ma, Guntara Godiņa, Edvīna Raupa, 
Montas Kromas u.c. latviešu autoru 
dzeju. Juris Kronbergs sakārtojis un 
tulkojis zviedriski latviešu literatūras 
antoloģiju Nära rӧster ӧver vatten (Tu-
vas balsis pāri ūdeņiem, 1997), atdze-
jojis zviedru valodā latvju dainu izlasi 
Blåa blommor, gyllne dagg (Zili ziedi, 
zelta rasa, 1994).

Juris Kronbergs tulkojis latviski 
L. Frika un Ž. Kārlbranda bērnu grā-
matu Vai aļņi ēd suņus? (1983, apgāds 
Atvase Stokholmā) atdzejojis latviski 
mūsdienu zviedru autoru izlasi Mani 

zviedri (2000, apgāds Nordik Rīgā) un 
Nobela prēmijas laureāta literatūrā To-
masa Transtremera izlasi Dzeja (2011, 
apgāds Mansards Rīgā, kopā ar Gun-
taru Godiņu) u.c.

Jurim Kronbergam piešķirta Ojāra 
Vācieša prēmija (1989), Zinaīdas Laz-
das fonda balva (1995), Dzejas dienu 
balva (1998), Latvijas Rakstnieku savie-
nības tulkotāju balva (1999), Aleksand-
ra Čaka balva un PBLA Kultūras fonda 
Krišjāņa Barona prēmija (abas 2005), 
Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas 
fonda balva (2007, ASV), Poesias pava-
saris balva (2010, Lietuva) un Zviedru 
akadēmijas tulkošanas godalga (2014).

Juris Kronbergs bija Latvijas Zi-
nātņu akadēmijas goda loceklis kopš 
2003. gada, Triju Zvaigžņu ordeņa 
kavalieris (1998) un Zviedrijas Polār-
zvaigznes ordeņa kavalieris (2000).

PBLA 2020. gada balva dzejnie-
kam Jurim Kronbergam post mortem 
tiks pasniegta dzejnieka dzīvesbiedrei 
Mārai Rozītei.

PBLA

PBLA balva 2020. gadā
Piešķirta dzejniekam Jurim Kronbergam

Juris Kronbergs.

Vārds svētki nāk no 
svēts, tātad no augstākām 
vērtībām. Svētkos ska-
tām dzīvi lielākos mē-
rogos nekā ikdienā. Gri-
bam būt līdzdalīgi svētku 

dziļākajai būtībai, aiz pārejošā skatīt 
to, kas nedrīkst pāriet un beigties. Cil-
dinām pamatvērtības, kas veido mūsu 
patību, to bez kā mēs neesam mēs.

Mūsu tauta ir izcīnījusi savu valstis-
kumu, topot par valstnāciju. Patriotu ne-
dēļā to svinam. Valsts Prezidents saka:

„Latvija ir dibināta kā latviešu 
valsts. Ne krieviem, ne vāciešiem, nedz 
citām minoritātēm nebija vajadzības 
šo teritoriju nodalīt no Krievijas. Šī 
vajadzība bija tikai un vienīgi latvie-
šiem. Latvija ir dibināta kā latviešu 
nācijas valstsgribas īstenojums, un 

bez latviešiem un latviskuma Latvijas 
valstij nav jēgas. Latviešu nacionālo 
identitāti, latviešu valodu un latvisku-
mu no visām 194 valstīm pasaulē no-
drošina tikai un vienīgi Latvija.“*

K. Skalbe reiz aicināja: „Nostāsi-
mies ar abām kājām Eiropā!“ Eiropa 
ir nācijvalstu kopība. Tās ir nācijas, kas 
izaugušas Rietumu kristīgajā tradīcijā. 
Tāpēc Satversmes Ievadā rakstīts, ka 
mūsu vērtības ir latviskās un kristīgās. 
Abās mums jātop stipriem. Tāpēc jāat-
met bezpersoniskais: šī valsts un jālieto: 
mana valsts. Un kā sava valsts tā kat-
ram Latvijas pilsonim jākopj un jāsar-
gā. Pirmajiem cilvēkiem Dievs pavēlēja 
kopt un sargāt viņu dzimteni – Ēdenes 
dārzu (1 Moz 2, 15). Mums, latviešiem, 
tā ir Dieva dotā un svētītā Latvija.

Šogad nedrīkstam pulcēties svinī-

bām lielos pasākumos, kā esam raduši. 
Bet varam svinēt savā sirdī, ģimenē, 
draugu lokā. Bija laiki, kad pat neie-
spējamos apstākļos partizānu bun-
kuros, gulaga nometnēs, vēlāk hruš-
čobu dzīvokļos tauta atcerējās Valsts 
svētkus un lika svecītes pie J. Čakstes 
pieminekļa. Latviešu vēlme pēc sa-
vas valsts nebija zudusi, tikai iegājusi 
zemdegās. Tā uzliesmoja Atmodā.

Tāpēc ar pateicību atceramies vi-
sus, kuri kara un gara laukos cīnījušies 
par Latvijas brīvību. Jo tieši viņu vei-
kuma dēļ ar prieku un lepnumu šone-
dēļ varam svinēt sevi kā valstsnāciju.

Dr. Theol. G. Kalme
Laikrakstam „Latvietis“

* https://www.la.lv/latvija-uz-naza-
asmens

Svinam sevi kā valstsnāciju
Ar prieku un lepnumu
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2020. gada PBLA KF apbalvojumi
Goda balva, Goda diploms, Krišjāņa Barona prēmija un Atzinības raksti

GODA BALVA
Arturam Tālivaldim Rubenim 

(ASV) par izcilu ilggadēju darbu 
teātra mākslā.  ■

Kārlim Gulbergam (Austrālija) par 
mūža ieguldījumu latviešu teāt-
rī un jaunākās paaudzes skatuves 
gaitu veicināšanā.  ■

* * *

GODA DIPLOMS

Pēterim Korsakam (Latvija) par ilg-
gadēju un izcilu darbu, laikrakstā 
Latvija Amerikā publicējot infor-
matīvus rakstus un fotogrāfijas par 
vēsturiskiem notikumiem, kā arī 
par grāmatas Latviešu fotogrāfi – 
kara liecinieki izdošanu.  ■

* * *

KRIŠJĀŅA BARONA PRĒMIJA

Jānim Liepiņam (Latvija) par ilg-
gadēju un izcilu darbu laikrakstā 
Latvija Amerikā publicējot raks-
tus par kultūrvēsturiskiem noti-
kumiem un personām un uzsverot 
latviešu valodas skaistumu un ne-
izsmeļamo bagātību.  ■

* * *

ATZINĪBAS RAKSTI
Austrālijas Latviešu 36. Jaunatnes 

dienu rīcības komitejai – par 
svētku izcilu sarīkošanu un no-
vadīšanu Melburnā, par latviešu 

dziesmu un deju tradīciju, un lat-
viešu kultūras veicināšanu Austrā-
lijā, it īpaši piesaistot jauniešus.  ■

Elvīrai Latišai (Austrālija) par ilg-
gadēju un izcilu darbu Austrālijas 
latviešu sabiedrībā, it īpaši darbo-
joties Melburnas etniskās raidsta-
cijas 3ZZZ radio programmā.  ■

Latviešu Nacionālai Padomei Liel-
britānijā par virtuālo izstādi Lat-
vieši Lielbritānijā.  ■

Selgai Apsei (Kanāda) par izcilu un 
ilggadēju kalpošanu tautas deju 
tradīciju veicināšanai un kopšanai, 
kā deju kopas Daugaviņa vadītājai 
Kanādā, kā virsvadītājai XVI Deju 
svētku lieluzvedumā Māras zeme 
Latvijā un kā tautas deju nozares un 
lieluzveduma vadītājai XV Latviešu 
Dziesmu un Deju svētkos Kanādā. ■

Latviešu Lugu lasījumu – „LLL2020“ 

idejas autoram Ingmāram Čakla-
jam ar komandu (Lielbritānija) par 
adaptēšanos sarežģītajā situācijā, 
radot jaunus iestudējumus, nepado-
doties apstākļiem.  ■

Daigai Dupatei, Ievai Lapšānei (Lat-
vija) un Leldei Vikmanei (Franci-
ja) par akcijas Savij Latviju vaina-
gā ideju un īstenošanu, skaistā rotā 
savijot vairāk nekā 1 300 dalībnie-
kus visā pasaulē.  ■

Līgai Ejupei (ASV) par ilggadēju 
čaklu un dedzīgu kalpošanu kultū-
rai Amerikas Latviešu Apvienībai 
un Garezeram.  ■

Guntaram Gedulim (ASV un Vene-
cuēla, post mortem) par ilggadēju 
un dedzīgu kalpošanu dziesmai 
ASV un Dienvidamerikā.  ■

Kārlim Kasparsonam (Austrālija) 
par mūža ieguldījumu latviešu 
sabiedrības veidošanā un attīstībā 
Austrālijā.  ■

Minsteres bibliotekārei – Dinai Kras-
tiņai (Vācija) par izcilo iegul-
dījumu – profesionāli sakārtoto 
bibliotēku un organizētajiem pa-
sākumiem Minsteres bibliotēkas 
auditorijai.  ■

Larim Krēsliņam (Kanāda) par 
dzejoļu krājumu Kad tu dosies 
prom.  ■

Aijai Mežalei (Vācija) un Ingridai 
Annai Tāraudai (Īrija) par Pasau-
ļa latgalīšu saliduojumu, virtuālā 
lidojumā ļaujot satikties Latgales 
cilvēkiem pasaulē.  ■

 
Turpinājums 7. lpp.
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1974. gadā, atzīmē-
jot Daugavas Vanagu 
organizācijas ilggadīgā 
priekšnieka Viļa Janu-
ma 80. dzimšanas die-
nu, Daugavas Vanagu 
centrālā valde nodibinā-

ja Pulkveža Viļa Januma fondu. Viļa 
Januma devums ir ievērojams DV or-
ganizācijas dibināšanā, izveidošanā 
un vadīšanā bez pārtraukuma pirmos 
25 gadus. Ņemot vērā viņa dziļo inte-
resi par latviešu jaunatnes audzināša-
nas darbu svešumā un citas rūpes par 
latviešu tautas un tās nacionālā gara 
saglabāšanu, DV Centrālās valde no 
fonda līdzekļiem var piešķirt balvu 
latviešu sabiedrības darbiniekiem, 
kam izcili nopelni jaunatnes audzinā-
šanai.

2020. g. 3. oktobrī DV Sidnejas 
nodaļas pusdienās nodaļas priekšsēde 
Ināra Sīkā ziņoja pusdienu apmek-
lētājiem, ka 2020. gadā DV Centrālā 
valde ir piešķīrusi Viļa Januma bal-
vu sporta kopas SPARS priekšniekam 
Viktoram Sīkajam. Sporta kopa 
SPARS, Viktora vadībā jau 34 gadus ir 
piedāvājusi Sidnejas latviešiem spor-
ta apmācības, izklaidi un draudzību. 
Daugavas Vanagu organizācija novēr-
tē Viktora uzņēmību un neatlaidību, 
regulāri rīkojot dažādas sporta dienas, 
ieskaitot basketbola, galda tenisa spē-
les un peldēšanu.

Sporta kopa SPARS pieņem vi-
sus, sākot ar 3 gada vecuma līdz 85 
gadu vecumam, un tieši tie, kam nav 

latviešu valoda, jūsmo un priecājās 
par iespēju piedalīties draudzīgās 
spēlēs ar citiem latviešiem, jo grib 
piedzīvot latvisko piederības sajūtu 
un draudzību. Sports nešķiro! Katrs 
bērns var pamest bumbu vai noskriet 
25m, un, piedaloties sportā, veidojas 
labsajūta un lepnums dalībniekiem 
un skatītājiem. Vecāki, kuri paši pie-
dalījās SPARA organizētajās sporta 
nodarbībās jaunībā, tagad ved savus 
bērnus un mazbērnus. Sports ir spē-

jis veidot draudzības un iesaista ģi-
menes ar latvisku izcelsmi no visām 
paaudzēm un dažādiem apstākļiem. 
Saņemot balvu, Viktors Sīkais patei-
cās un ziedoja saņemto naudas bal-
vu EUR 1000 apmērā sporta kopas 
SPARS darbam.

Liels paldies Viktoram, un novē-
lam spēku un izturību sporta kopai 
SPARS, turpinot šo vērtīgo darbu!

Ināra Sīkā
Laikrakstam „Latvietis“

Pulkveža Viļa Januma Balva
Šogad piešķirta sidnejietim Viktoram Sīkajam

Henrijam Paceram (Austrālija) par 
ilggadēju un izcilu darbu Austrā-
lijas latviešu sabiedrībā, it īpaši 
darbojoties skautu kustībā un jau-
natnes latviskā audzināšanā.  ■

Arnim Siksnam (Austrālija) par ilg-

gadēju un izcilu darbu Austrālijas 
latviešu sabiedrībā, it īpaši par sa-
biedrības organizāciju uzturēšanu, 
atbalstīšanu, un Brisbanes Latvie-
šu draudzes un Brisbanes Latviešu 
sabiedrības garīgās dzīves uzturē-
šanu.  ■

Mārai Siksnai (Austrālija) par ilgga-
dēju un izcilu darbu Austrālijas un 
Brisbanes latviešu sabiedrībā, tās 
kultūras uzturēšanā, attīstīšanā un 
jauniešu latviskās audzināšanas 
darbā, kā arī par Brisbanes Latvie-
šu draudzes un sabiedrības garīgās 
dzīvēs uzturēšanu.  ■

Ievai Šaulei (Austrālija) par ilggadēju 
un izcilu darbu Austrālijas latvie-
šu sabiedrībā, it īpaši nodrošinot 
latviešu sabiedrību Tasmānijā, un 

nesot Latvijas vārdu austrāliešu 
sabiedrībā.  ■

Ingridai Annai Tāraudai (Īrija) par 
jauno Londonā nesen klajā nākušo 
bilingvālo dzejas antoloģiju The 
Last Model / Pādejais Modeļs.  ■

Jurim Zommeram (Kanāda) par dze-
joļu krājumu Vārdu sapnis.  ■

PBLA Kultūras fonds
2020. g. 18. novembrī

PBLA KF apbalvojumi
Turpinājums no 6. lpp.

Sporta kopas „SPARS“ darbinieki, no kreisās Toms Veidners un Viktors Sīkais, 
saņemot balvu no DV Sidnejas nodaļas priekšsēdes Ināras Sīkā.
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Amerikas Latviešu 
apvienība (ALA) ap-
sveic Džo Baidenu ar 
uzvaru prezidenta vē-
lēšanās. Vēlēšanās abu 
kandidātu saņemto bal-
su skaits bija ļoti tuvs un 
pierāda to, ka sabiedrī-

bas uzskati, ieskaitot ASV dzīvojošo 
latviešu, daudzos jautājumos atšķiras, 
bet mēs gribam atrast to, kas mūs vie-
no, un virzīties uz priekšu.

Džo Baidens jau agrāk, būdams 
ASV Senāta Ārlietu komitejas priekš-
sēdis, apliecinājis savu draudzīgo 
attieksmi pret Latviju NATO papla-
šināšanas procesa laikā, personīgi 
atbalstot šo procesu un Latvijas uz-
ņemšanu pasaules vēsturē spēcīgākajā 
militārajā aliansē.

Pildot ASV viceprezidenta pie-
nākumus no 2009. līdz 2017. gadam, 
Baidens uzsvēra sadarbības nepiecie-
šamību starp ASV un Eiropu, kā arī 
uzticību transatlantiskajām institūci-
jām.

Mēs atceramies, ka 2016. gadā 
savā uzrunā Latvijas Nacionālajā bib-
liotekā Rīgā, Baidens uzsvēra ASV 
apņēmību pildīt savas saistības NATO, 
īpaši attiecībā uz Baltijas valstīm. 
Viņš uzsvēra NATO lomu un apsolī-
ja, ka ASV aizstāvēs savus partnerus. 
„Mēs uzskatām, ka neatkarīgām val-
stīm pašām ir tiesības lemt par savu 
likteni. Mēs apņemamies rūpēties par 
jūsu drošību – ASV pieturēsies pie so-
lījuma pildīt NATO piekto pantu,“ sa-
cīja Baidens.

2011. gadā, atzīmējot Džo Baidena 

nozīmīgo atbalstu Latvijai, toreizējais 
Latvijas Valsts prezidents Valdis Zat-
lers Vašingtonā pasniedza viņam Triju 
Zvaigžņu ordeņa II šķiras apbalvoju-
mu.

Amerikas Latviešu apvienība 
kopā ar Apvienoto baltiešu komite-
ju (JBANC), Centrālās un Austru-
meiropas koalīciju (CEEC) turpinās 
atbalstīt ASV sadarbību ar Latviju 
politiskā un diplomātiskā jomā. Mēs 
strādāsim kopā, lai gādātu par to, ka 
prezidents Baidens izvēlas spēcīgu ār-
politisko komandu, kurai būtu svarīga 
Austrumeiropas drošība un sadarbība 
ar NATO. Tāpat mēs ticam, ka pre-
zidenta komandā strādās valsts sek-
retārs un aizsardzības ministrs, kam 

Amerikas Latviešu apvienība
Apsveic jaunievēlēto ASV prezidentu

Austrumu sakāmvārds vēsta: Ja 
cilvēki tikušies vienreiz, tad tie, ie-
spējams, tiksies arī otrreiz, bet, ja tie 
tikušies divreiz, noteikti tiksies arī tre-
šoreiz. Šis gads man pandēmijas dēļ pa-
gājis praktiski ārpus Šanhajas mājām, 
astoņus mēnešus ar dēlu tiku runājusi 
tikai caur interneta sakariem... Tādā 
laikā, kad visa komunikācija notiek 
galvenokārt virtuālajā vidē, katri perso-
niskie sakari ir ārkārtīgi svarīgi. Varētu 
teikt – trīskārt svarīgāki nekā senāk.

Mana dzīve un projekti Itālijā neap-
stājās. Paguvu daudz izdarīt Itālijas-Ķī-
nas diplomātisko sakaru pusgadsimta 
jubilejas sakarā – tas arī bija viens no 
iemesliem, kālab īsi pirms pandēmijas 
ierados Milānā. Un tagad varu no sirds 
priecāties, ka Romā 9. oktobrī satikos 
arī ar mūsu vēstnieci Solvitu Ābolti-
ņu, lai gan abas bijām ļoti aizņemtas 
un pat Itālijas īpašos apstākļos sēdēt uz 
vietas neiznāca nedz viņai, nedz man. 
Tā bija ļoti silta saruna Latvijas vēst-
niecībā, kurā es kārtējo reizi izjutu, cik 
ļoti mums, ārpus Latvijas dzīvojošiem 

latviešiem, ir svarīga saite ar dzimteni.
Kad pēc lidojuma no Romas un divu 

nedēļu karantīnas beidzot atgriezos 
Šanhajā, man atkal palaimējās, jo varē-
ju satikt Latvijas vēstnieci Ķīnā – Mai-
ju Maniku. 4. novembrī tikšanās ar 
viņu mums, saujiņai Šanhajas latviešu, 
bija kā sava veida Valsts svētku atzīmē-
šana. Mēs faktiski bijām pirmie latvieši 
pasaulē, kas atzīmē 11. un 18. novembri.

21. novembrī – Latvijas valsts svēt-
ku mēnesī – mēs, Šanhajas latvieši, to-
mēr mēģināsim sapulcēties vēlreiz.

Mēs – latvieši Ķīnā, salīdzinot ar 
citām diasporām, esam kā diasporas 
stīdziņa, bet man gribas, lai nekad un 
nekur nepazūd būtiskais vārds – savē-
jie, lai kur arī mēs dzīvotu un strādātu.

Zane Mellupe
Speciāli laikrakstam „Latvietis“

Stāsta Zane Mellupe no Šanhajas
Šanhajas latvieši šogad pirmie pasaulē, kas atzīmē 18. novembri

Latviešu tikšanās Šanhajā.
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LR vēstniece Itālijā Solvita Āboltiņa un Zane Mellupe.
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Zane Mellupe un LR vēstniece Ķīnā Maija Manika.
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Zeme, zeme, kas tā zeme,
Ja tev īstas brīves nav?
Brīve, brīve, kas tā brīve,
Ja tev savas zemes nav?

Labi jautājumi, lī-
dzīgi tam, ko Andrejs 
Eglītis rakstīja par brī-

vību („Kāds tev ir vārds?“).
Rakstā par brīvību, skaidroju kā baz-

nīcas reformātors Mārtiņš Luters piedzī-
voja īstu brīvību. „Es sapratu, ka Dieva 
taisnība tiek atklāta caur evaņģēliju, pro-
ti, pasīva taisnība, ar ko žēlastības Dievs 
mūs taisno caur ticību... Ar to es jutu, ka 
viscaur biju atdzimis no jauna, un ka biju 
iegājis paradīzē caur atvērtām durvīm.“ 
Dieva vārda patiesība spēlēja izšķirošu 
lomu. „Patiesība darīs jūs brīvus.“ (Jāņa 
ev. 8:32). Pirmais mērķis Dieva patiesī-
bai ir atbrīvot individuālos cilvēkus, kā 
Mārtiņu Luteru. Bet Dieva vārda dar-
bība ar to nebeidzas. Varētu teikt, ka tas 
ir tikai iesākums. Patiesi atbrīvoti cilvēki 
vēlas redzēt citus cilvēkus atbrīvotus.

Rakstīju pagājušo mēnes,* ka 
esam starp diviem vēsturiskiem brīvī-
bas notikumiem. Pirmā bija Lutera re-
formācija, kuras oficiālais sākums bija 
1517. g. 31. oktobrī. Mēs tos saucam 
par Reformācijas svētkiem.

Otrais brīvības notikums ir mūsu 
valsts – Latvijas neatkarības pasludinā-
šana. Minēju, ka abas šīs lietas ir saistītas 

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

Brīvība (2)
Otrais brīvības notikums ir mūsu valsts pasludināšana

ar Dieva vārdu patiesību. No kā izcēlās 
brīva Latvija? Kad bija latviešu tautas 
pirmā garīgā atmoda? Vēsturnieki vie-
nojās par to, ka tā notika 18. gs. sākumā, 
kad Brāļu draudzes iesāka savu darbību 
starp latviešiem. Uldis Ģermanis raksta:
„Īstenībā pirmo reizi latvieši ar sajūsmu 
piedalās dievkalpojumā. Pirmo reizi viņi 
tur sajūt prieku, apmierinājumu un cerī-
bu... Ļaudis sāk justies pašapzinīgāki un 
drošāki. Kad atskan viņu iemīļotā dzies-
ma – „Nu nāk latvju Pestītājs“, tad dau-
dziem šķiet, ka sākušies labāki un gaišāki 
laiki.“ (Latviešu Tautas Piedzīvojumi).

Mācītājs Dr. Roberts Feldmanis
raksta: „Mūsu ievērojamais vēstur-
nieks Jānis Krodznieks (1851-1924) 
savukārt izcēlis Brāļu draudzes nozī-
mi latviešu tautas nacionālās apziņas 
celšanā. „Brāļu draudze kā meteors 
nejauši parādījās pie latvju zemes ap-
vāršņa, modināja tautu no daudzgadu-
simtīgā miega, ievadīdama viņas izdē-
dējušos kaulos jaunu dzīvību.“ Tas ir 
tāda senlaicīgā, puķainā valodā teikts, 
bet šī doma ir skaidra, un definējums 
visumā pareizs, ka arī latviešu nacio-
nālā pamošanās un rosība kā tautai 
sākās taisni ar Brāļu draudzes darbo-
šanos.“ (Latvijas Baznīcas Vēsture).

Vēsturnieks Gundars Ceipe raks-
ta: „Šie daži gadi (1739-1743) bija nepa-
rastākie Latvijas vēsturē. Viss kustējās, 

šķīda zibeņi, pravietojumi, apreibums, 
kolektīva sajūsma, pat ekstāze, cilvē-
ki bija spēku pārpilni, bērni, sievietes, 
vīrieši, jaunieši, asaras, nožēlas vaidi, 
morāles un tikumu nomaiņa, sajūs-
ma – pilnīgi, pilnīgi cita realitāte. Kas 
notika? Latvieši tika savienoti ar Jēzu 
Kristu, kā zars tauta tika uzpotēta pie 
dzīvības koka... Tauta tika apaugļota ar 
Dieva Garu. Galīgā mierā un klusumā 
bērns netiek ieņemts. (Tikai kapos ir 
kārtība, miers un klusums.) Latvieši no 
zemes cilvēkiem kļuva par debesu cilvē-
kiem... Pirmo reizi latviešu vēsturē mēs 
redzam visaugstāko morāles izpausmi – 
gatavību upurēties savas pārliecības un 
principu dēļ. Bez šādas tautas pieredzes 
un garīgas tradīcijas nebūtu iespējama 
Latvijas valsts izcīnīšana.“ (Dieva Tau-
tas Dzimšana Latvieši). Brīva Latvija ir 
Dieva vārda patiesības auglis.

Skatoties apkārt pasaulei šodien, 
ieskaitot to, kas atkal notiek Latvijā sa-
karā ar COVID sekām, jūtam, ka cilvē-
kiem, tāpat kā valstīm ir atkal vajadzīga 
garīga atmoda. Bez tās mūsu morāles 
izpausme nebūs tāda, kādai tai vajadzē-
tu būt. Tas ved mūs atpakaļ pie jautāju-
miem ar ko iesākām: „Zeme, zeme, kas 
tā zeme, Ja tev īstas brīves nav?“ Jēzus 
teica ko līdzīgu: „Jo ko tas cilvēkam 

svarīgi attīstīt transatlantiskās saites.
ALA turpinās sadarbību ar Lat-

vijas valdību un Latvijas vēstniecību 
ASV, aicinot Latviju turpināt spēcināt 
tās aizsardzības spēkus un sadarbību 
ar NATO dalībvalstīm.

Mēs pateicamies arī prezidentam
Donaldam Trampam par to, ka viņa 
prezidentūras laikā ticis palielināts 
ASV aizsardzības budžets, kas nepie-
ciešams drošākai pasaulei un par to, ka 
prezidents uzstājis, lai arī citas NATO 
dalībvalstis iegulda vairāk līdzekļu 
aizsardzības spēju stiprināšanā.

Mēs esam gandarīti, ka ASV lat-
viešu sabiedrība un mūsu apvienības 
biedri ir bijuši aktīvi šajās vēlēšanās, 
balsojot pēc pašu izvēles, izmantojot 
savas demokrātiskās tiesības. Mēs ai-
cinām visus tautiešus darboties mūsu 
sabiedrības labā, attīstot mūsu saites 
ar Latviju un aizsargājot mūsu kopīgās 
intereses!

Amerikas Latviešu apvienības 
vārdā,

Pēteris Blumbergs,
ALA priekšsēdis

2020. gada 9. novembrī

Amerikas Latviešu apvienība
Turpinājums no 8. lpp.

Turpinājums 14. lpp.
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Kā jau parasti Sid-
nejā 18. novembrī, 
plkst. 19.00 būs svinīgs 
akts, ar ko, daļēji, atzī-
mēs Latvijas Republikas 
dibināšanu.

Šoreiz gan latviešiem 
arī visā pasaulē būs pieejams svētku 
akts. Dabīgi, varēs klātienē svinēt svēt-
kus, bet tā kā Covid-19 dēļ, nedrīkst būt 
pilna zāle, tad Sidnejas Latviešu biedrī-
ba ir nolēmusi arī piedāvāt tiešraidi, lai 
visi, kas grib, var noskatīties. Tātad, ja 
neesiet jau pieteikušies uz biļetēm klā-
tienē, tomēr varēsiet pieslēgties caur 
Sidnejas Latviešu biedrības mājasla-
pu,* kur atradīsiet saiti uz svētku aktu.

Un kāpēc gan neskatīties? Šogad būs 
iespēja dzirdēt ne vienu svētku runu, bet 

sešas (protams, saīsinātā formātā). Par 
savu Latviju runās jauni, kas dzimuši 
šeit, un arī tie, kas trimdas laikā ieradās 
šeit. Būs tādi, kas nesen atbrauca te dzī-
vot, tādi, kas ir visiem pazīstami, un tādi, 
kas mazāk pazīstami. Dabīgi, katram būs 
savs uzskats, savs stāsts un sava saprašana 
par to, kāpēc tā ir viņa vai viņas Latvija.

Būs jau iespēja apsveikt tos, kas ir 
izpelnījuši balvas vai vismaz uzzināt, 
kas tie tādi ir. Kā vienmēr, būs preziden-
ta apsveikums. Programmu gan šogad 
papildinās SLT aktieri ar dzeju „izrādi“: 
Latvija…mēs…es, kur skanēs dzejoļi no 
Jaunsudrabiņa līdz Vērdiņam.

Talantīgā Mačēnu ģimene (Vikto-
rija, Anna, Ella) un tik pat talantīgā 
Aija Dragūna, iepriecinās klausītā-
jus. Un kā ķirsīts šai foršai program-

mai operas zvaigzne noslēgs svinīgo 
aktu. Nu, kas var būt labāks par to!

Nu... varbūt iespēja klātienē turpi-
nāt svinēt dzimšanas dienu! Sestdien, 
21. novembrī, plkst.14.00 būs Sarkan-
baltsarkanās pusdienas namā... latvie-
šu ēdiens, šampānietis un kūka – kā 
jau pienākas svinībās! Ja dzīvojat Sid-
nejā un gribat pieteikties, lūdzu raks-
tiet uz admin@slb.org.au.

18. novembris mums dod iespēju 
priecāties un svinēt, baudīt latviešu kul-
tūru un ēdienu. Visi mīļi gaidīti, vai nu 
klātienē, vai caur internetu! Gaidīsim!

Ilona Brūvere,
SLB Valdes vārdā

Laikrakstam „Latvietis“

* Red.: http://slb.org.au

Valsts svētki Sidnejā
Varēs gan klātienē, gan neklātienē piedalīties

Vēstures lappuses...
Kanberā svin Latvijas proklamēšanas 40 gadu atceri

Kanberā latvieši bija rūpējušies, 
lai iespaidīgi atzīmētu Latvijas valsts 
40 gadu piemiņas atceri.

Pirmkārt, bija rīkota latvisko lietu 
izstāde Riverside Mākslas kluba telpās, 
pieejamas visiem kanberiešiem. Izstādes 
atbildīgā vadītāja S. Sapiete bija pieliku-
si lielas pūles un prasmi, lai izstāde labi 
izdotos. Arī tautieši bija atsaucīgi, izcel-
dami no pūra lādes dibena visus savus 
dārgumus. Tā izstāde iznāca plaša un ie-
spaidīga, piepildot visas kluba telpas ar 
apbrīnošanas vērtiem eksponātiem.

Izstādi atklāja Imigrācijas ministrijas 
pārstāvis, Rūpnieku kameras direktors 
R.W.Anderson’s (Director of the Asso-
ciated Chamber of Manufacturers of Aus-
tralia and Member of the Federal Gover-
ments Immigration Advisory Council, 
and representing the Minister for Immig-
ration Mr A. Downer) ar pacilājošu runu, 
atzīmējot mūsu tautas un mantu vecumu 
un vērtīgumu ar Eiropas tradīcijām. Un, 
ka šai zemē – Austrālijā ir iespējams šīs 
tradīcijas turpināt. Pieminēja arī mūsu 

profesorus, kas strādā šejienes universi-
tātēs, kā Dunsdorfu, Rozenaueru, Ābeli 
un Muižnieku. Savā runā Andersons arī 
pieminēja, ka šī izstāde ir rīkota Latvijas 
Valsts 40 gadu proklamēšanas piemiņai.

Pie atklāšanas bija klāt daudz promi-
nentas personas no Kanberas, starp tiem 
parlamenta loceklis J. Fraser’s, departa-
mentu direktori, profesori un Nacionālās 
Universitātes zinātnieki no Petisanas Insti-
tūta un daudz sabiedrisku darbinieku. Ne-
iztrūka arī avīžu un radiofona reportieri.

Vietējā laikrakstā bija garš ap-
raksts par izstādi un latviešiem un iz-
stādes uzņēmums. Radiofonā vairākas 
reizes tika minēta izstāde kā izcils sa-
rīkojums. Noraidīja arī S. Sapietes un 
B. Kokles interviju par izstādi.

Izstāde ilga trīs dienas un bija ļoti 
labi apmeklēta. Arī ārzemju sūtniecī-
bu darbinieki bija to vidū.

Šī bija reize Kanberā, kad visvairāk 
ar atzinību tika minēts latviešu vārds.

Otrkārt, notika piemiņas akts YW-
CA’s zālē. Savā runā viesis no Sidnejas 

P. Laiviņš pārstaigāja Latviju domās, 
kādu mēs redzētu tagad, ja nebūtu no-
tikusi lielā katastrofa, un mēs būtu sa-
vās mājās. Viņš aicināja visus paturēt 
un kopt latviskumu.

Koncerta daļā viese – dziedātāja 
T. Savicka deva izteiksmīgu priekšnesu-
mu. Arī A. Ruņģis ar savu dziedājumu 
iepriecināja. Žēl, ka viņš atstāj Kanberu.

Bija ieradušies arī igauņu un lietu-
viešu pārstāvji, kas nodeva sveicienus.

Svētdien baznīcā mācītājs P. Lai-
viņš noturēja svētku dievkalpojumu, 
ko kuplināja E. Lauce ar dziedāšanu 
un ērģeles – I. Pumpure.

Trīs dienas pacilātībā Kanberā tika 
svinēta Latvijas Valsts proklamēšanas 
piemiņa.

L.
PS Gadskārtējā pavasara puķu iz-

stādē Kanberā mūsu tautiete M. Štein-
berga saņēma „čempionu“ par vis-
skaistāko rožu ziedu.

L.
1958.

Latvijas Valsts prezidents Egils Levits.
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PLEIF-2020 
God. Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma dalībnieki!

Paldies par jūsu interesi piedalīties 
Pasaules latviešu ekonomikas un ino-
vāciju forumā, kurš šogad notiek Rīgā 
ar nemainīgu Ārlietu ministrijas un 
PBLA sadarbības partneru atbalstu!

Sakarā ar valdības izsludināto Ār-
kārtas situāciju Latvijā, PLEIF-2020 
Rīcības komiteja mainīja pasākuma 
formātu no daļēja klātienes un daļēji 
attālināta uz tikai tiešsaistes formātu. 
PLEIF vēl joprojām notiks plāno-
tajā dienā un laikā šī gada 19. no-
vembrī plkst. 14.00, tikai dalībnie-
kiem, kas reģistrējušies apmeklēt 
Forumu klātienē, būs jāpieslēdzas 
attālināti.

Reģistrācija attālinātai dalībai vēl 
iespējama PLEIF interneta vietnē. 
Formāta maiņa neietekmēs pasākuma 
programmu.

PLEIF – 2020 programmu sāk-
sim jau plkst.13.00 ar virtuālām pus-
dienām, kuru laikā tiks straumētas 
intervijas ar aizvadītā gada Foruma 
dalībniekiem un viņu atzinumiem par 
PLEIF – 2019 Valmierā.

Svinīgajā atklāšanā plkst. 14.00 
dalībniekus uzrunās PBLA priekšsē-
de Kristīne Saulīte, Latvijas Valsts 

prezidents Egils 
Levits un ārlietu 
ministrijas parla-
mentārā sekretāre 
Zanda Kalniņa 
Lukaševica.

Tālāk prog-
rammā Andris 
Rubīns, CEO 
(Chief Executive 
Officer) un part-
neris firmā NORD 
DDB Rīga, stāstīs par vienota Latvi-
jas tēla veidošanas gaitu, apkopojot 
panākto progresu, kopš PLEIF-2019 
Valmierā. Diskusiju daļā eksperti vei-
dos Latvijas ceļa karti ekonomikas 
atveseļošanai (Latvia’s Road Map to 
(post-COVID) Economic Recovery), 
kā arī pieskarsies starptautiskajām 
un reģionālajām uzņēmējdarbības ie-
spējām – zaļās enerģijas nākotnei Ei-
ropā (Capitalising on Europe’s Green 
Energy Transition). Dalībniekiem arī 
būs iespēja uzzināt par Trīsjūru ini-
ciatīvu (The Three Seas Initiative), 
kas ir vairāku Eiropas valstu un ASV 
kopējs nākotnes projekts infrastruk-
tūras, transporta un enerģētikas sis-

tēmu uzlabošanā. Par šo starptautiski 
nozīmīgo projektu informāciju sniegs 
Ārlietu ministrijas Valsts sekretārs 
Andris Pelšs, The Atlantic Council 
Vašingtonā eksperts vēstnieks Ri-
chard Morningstar, ALTUM vadītājs 
Reinis Bērziņš un Apvienotās Ameri-
kas baltiešu komitejas izpilddirektors 
Karl Altau. Pilnu foruma programmu 
skatiet https://www.pleif.lv/agenda/.

Visi reģistrētie viesi varēs sekot 
līdzi foruma gaitai interneta vietnē 
www.pleif.lv, kur arī būs iespēja uzdot 
jautājumus. Foruma darba valoda šo-
gad būs angļu, sinhronais tulkojums 
tiks nodrošināts.

PLEIF – 2020 Rīcības komiteja

Turpinot attālinātās 
sarunas ciklā #Kultū-
ranepadodas, Pasaules 
Brīvo latviešu apvienī-
ba (PBLA) sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālo kul-

tūras centru (LNKC) svētdien, 22. no-
vembrī, plkst. 17.00 pēc Latvijas laika 
aicina ikvienu interesentu Latvijā un 
visā pasaulē Zoom platformā uz semi-
nāru par pasaules mēroga kustību 3x3 
visu paaudžu latviešiem kopības sa-
jūtas, ģimeņu, draudzības un latvisko 
zināšanu stiprināšanai.

Visiem, kas grib uzzināt par 3x3 
un paši reiz piedzīvot latvisku nedē-
ļu, kopības sajūtu, apgūt zināšanas 
un iemaņas un iegūt jaunus draugus, 
visiem, kas jau zina par 3x3 un vēlas 
gremdēties jaukajās atmiņās. Dzirdē-
sit, kā sākās un jau 40 gadus attīstās 
unikālā pasaules latviešu ģimeņu kus-
tība; kas ir tās pamatā, tās vilinājums 
un iespējas. Varbūt kādā no 3x3 foto-
grāfijām vai videofragmentiem ierau-
dzīsit sevi.

Īsi uzzināsit galveno par 3x3 Aus-
trālijā, ASV, Anglijā, Īrijā, kā arī Lat-
vijā un citur – semināru vadīs Vanda 
Dauksta, un varēsit uzklausīt un iz-
taujāt Līgu Ruperti, Daigu Rūtiņu, 
Juri Ruņģi, Ritu Harisoni, Deividu 
Klarku, Ingunu Miezi, Inesi Krūmi-

ņu, Daigu Bitinieci, Elīzu Barkāni, 
Ievu un Eduardu Krūmiņus u.c.

Trešdien, 25. novembrī, plkst. 14 
pēc Latvijas laika Zoom platformā 
ciklā #Kultūranepadodas notiks Lat-
vijas Etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja 
Etnogrāfijas nodaļas vadītājas, etno-
grāfes Dr. hist. Aijas Jansones vadī-
tais seminārs Tautas tērpu valkāšanas 
aktualitātes – ko, kad un ar ko vilkt. 
Aija Jansone ir 12 monogrāfiju un tri-
ju metodisko izdevumu tautas tērpu 
valkātājiem autore, vairāku Vispārējo 
latviešu Dziesmu un deju svētku pa-
domes locekle un Kultūras ministrijas 
Nemateriālās kultūras mantojuma pa-
domes locekle. Seminārā Aija Jansone 
sniegs atbildes uz diskutabliem jau-
tājumiem, kāpēc kāda skaista detaļa 
tomēr nebūtu iederīga konkrētā tautas 
tērpā, un kad, runājot par tautas tērpu 
valkāšanu, mēs varam darīt, kā paši 
vēlamies, un kad šādas atkāpes nebūtu 
vēlamas.

Savukārt ceturtdien, 17. decem-
brī, plkst. 14 pēc Latvijas laika ciklā 
#Kultūranepadodas notiks Latvijas 
Etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja Krā-
juma nodaļas vadītājas Dainas Kr-
aukles vadītais seminārs Latviskās 
zīmes, to veidi un attēlojums dažādos 
priekšmetos. Daina Kraukle ir piecu 
grāmatu par latvisko ornamentu au-

tore un piecu grāmatu autore gada-
tirgiem Latvijā autore. Šogad izdota 
viņas grāmata Dienvidlatgalē austās 
segas. Seminārā Daina Kraukle dalī-
sies ar savām zināšanām par latviskā 
ornamenta veidošanos, tā veidiem un 
attēlojumu dažādos priekšmetos.

Visi trīs semināri noritēs PBLA 
izkārtojumā Zoom platformā, un 
jauni interesenti katram no tiem vai 
visiem var pieteikties, rakstot e-pastu 
uz adresi pbla@pbla.lv, temata 
lodziņā ierakstot Pieteikums dalībai 
#Kultūranepadodas.

Iepriekšējo semināru dalībniekiem 
pieejas informācija tiks nosūtīta auto-
mātiski.

PBLA pārstāvniecība

Ciklā „#Kultūranepadodas“ notiks semināri
3x3 kustību pasaulē, tautas tērpu valkāšanas aktualitātēm un latviskajām rakstu zīmēm

No kreisās: Aija Jansone, Daina 
Kraukle.

FO
TO

 P
B

LA



12. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2020. gada 18. novembrī

Pandēmijas gads lat-
viešu sabiedriskai dzīvei 
ir izpaudies ar īpašiem 
izaicinājumiem un risi-
nājumiem. Tāpat kā citos 
latviešu centros Austrā-
lijā, korona vīrusa iero-

bežojumi ir stingri ietekmējuši šī gada 
sabiedrisko dzīvi Melburnā. Ir dažādi 
ierastie darbības veidi, kas ir bijuši stip-
ri ietekmēti, to starp sapulces, sarīkoju-
mi, koncerti, teātra izrādes, darbnīcas, 
meistarklases, koru, teātru un tautas 
deju mēģinājumi, skolu apmācības un 
nodarbības, dievkalpojumi, bēres, dar-
ba talkas un radio raidījumu vadīšana.

Daudz kas ir pārnests uz virtuālu for-
mātu. Organizāciju internā darbība lielā 
mērā pārgājusi uz Zoom, Skype vai We-
binar platformām, arī uz plašāku e-pastu 
izmantošanu; publiski pasākumi, ja tie 
vispār notikuši, arī pārveidoti attālinātā, 
virtuālā formātā. Vairākas organizācijas, 
kuras pārtraukušas savu formālo darbību, 
tiekas sabiedriskā telpā. Tehnisko iemaņu 
apgūšana, kura bijusi nepieciešama, lai 
izmantotu jaunās saziņas platformas, ir 
radījusi savus izaicinājumus, bet panāku-
mi visumā šķiet bijuši ļoti veiksmīgi.

Seko tikai daži darbības akcenti.

Latviešu Ciems
Latviešu Ciemam vislielākais izaicinā-

jums ir bijis nodrošināt savu iedzīvotāju – 
un līdz ar to darbinieku – veselību un lab-
klājību. Korona vīrusam izceļoties, Ciema 
vadība ātri noreaģēja, pieņemot grūto lē-
mumu noslēgt Aprūpes namu, nepieļaujot 
viesošanos, pat pirms Valdības noteikumi 
nāca spēkā. Ciema vadība ir strādājusi 
mērķtiecīgi un pašaizliedzīgi, lai iedzīvo-
tājiem nodrošinātu ne tikai veselību, bet arī 
ierastās ikdienas dzīves turpināšanu. No-
darbības un sarīkojumi ir turpinājušies, ie-
vērojot veselības nodrošināšanas likumus. 
Iemītnieki jau pieraduši sēdēt pie galdiem 
izretināti, sadalīti pa vairākām telpām – un 
ciemoties vienam pie otra reizēm ar vienu 
iemītnieku istabā, otru caur logu ārpusē – 
kā Ciema augusta mēneša Ciema avīzītē 
redaktore Ingrīda Biezaite mīlīgi aprakstī-
ja: „Tā tiek pārrunātas visdažādākās lie-
tas un svinētas arī dzimšanas dienas. Torte 
loga vienā pusē, sveču pūtēja otrā.“

Tiek piedomāts vēl daudzos citos vei-
dos, kā mazināt izolācijas psiholoģiskās 
sekas, iedzīvotājus izklaidējot un ieprie-
cinot. Tiek gādāti pārsteigumu sainīši, 
piedāvāti iepirkšanās pakalpojumi, rīkoti 
mundrinoši sarīkojumi. Pusdienas tiek 
sagatavotas un pievestas arī Lejasciema 
iedzīvotājiem. Ir izskanējis vērtējums, ka 
regulārās dziesmu pēcpusdienās dziesma 
izskan ar tik pārliecinošu pozitīvu enerģi-
ju, ka vīrusi neuzdrošinājās tuvumā rādī-
ties! Ciema vadība un darbinieki apņēmu-
šies par saviem ļaudīm rūpēties vienalga 
cik ilgi apstākļi to prasīs. Mēs Melburnā 
varam būt lepni un pateicīgi, ka par mūsu 
sabiedrības vecākajiem un vismazāk no-
drošinātajiem locekļiem gādā ar tik lielu 
sirsnību, nesavtību un apzinību.

Kori – DAINA un VESERIS
Koru dzīve Melburnā beidzama-

jos gados ir bijusi ļoti rosīga. Melburnas 
jauktā kora DAINA saimei nu jau pirms 
5 gadiem pievienojoties Roberta Bir-
zes dibinātajam vīru korim VESERIS. 
Pandēmijai ilgstoši iesēžoties, Sandra ar 
Robertu meklēja risinājumus, kā turpināt 
koru darbību, un viņiem sanācis lieliski. 
Kaut Zoom platforma kora kopdziedā-

šanai nav ideāla, tai ne-
pieļaujot visiem kopā ar 
ieslēgtiem mikrofoniem 
dziedāt vienlaicīgi, Sandra 
ar Robertu ir pratuši liet-
derīgi šo platformu pielie-
tot, tā turpinot skaņdarbu 
apgūšanu un uzturot koru 
mundrumu par spīti sarež-
ģītajiem apstākļiem.

Roberts strādā tan-
dēmā ar Sandru vienā 
ekrānā, piepalīdzot ar 
balss piedziedājumiem 
pēc vajadzības, padarot 

apmācību procesu daudz aptveramāku 
un noapaļotāku. Tiek ļoti piestrādāts, lai 
mēģinājumi pēc iespējas būtu interaktīvi, 
panākot sajūtu, ka visi atrodas vienā tel-
pā, sadarbojas. Mēģinājumi tiek ierakstī-
ti, un ieraksta saite pēc tam tiek nosūtīta 
koristiem, kā papildus mācību līdzeklis.

Sandra paskaidro: „Varam aktīvi un 
specifiski piestrādāt pie sīkumiem, ni-
ansēm, frāzējumiem, pakāpinājumiem, 
lēcieniem. Koristiem katram savās mājās 
ir jāuzbūvē pašpārliecība, lai apzinātos, 
vai sava partija ir apgūta. Mēģa gaitā 
koristi ieslēdz mikrofonus, nodzied savu 
partiju solo, prasa jautājumus un apstip-
rina notis un tekstu. Koristiem ir radusies 
arī dziļāka sapratne par citām balsīm 
dziesmu faktūrā, un koristi var ar noslēg-
tiem mikrofoniem vai nu dziedāt līdz, vai 
dziedāt savu balsi. Vienmēr mēģos mūs 
saista jautrība, draudzība un dziļa vēlme 
turpināt dziedāt un apgūt repertuāru. Arī 
pa šo pandēmijas laiku esam atklājuši 
kuplu skaitu talantīgus solistus un instru-
mentālistus! Protams, atgriežoties plašā-
kā sabiedrībā varēsim sniegt arī publikai 
unikālu un krāšņu programmu!”

Koristu draudzības saišu uzturēšanai 
Roberts ar Sandru rīkoja arī saviesīgu 
vakaru (caur Zoom) ar koristu priekšne-
sumiem, kas izvērtās par ļoti jautru ta-
lanta vakaru, bet pats galvenais, koristu 
saimei veicinot vienotības sajūtu arī ār-
pus mēģinājumiem, kas ir tik ļoti svarīga 
šajos neparastajos attālinātos apstākļos.

Sandras apmācības metode ir izrai-
sījusi plašu interesi arī tālākās vietās, 
it īpaši tur, kur koru darbība šobrīd ir 
apsīkusi. Viņa stāsta, ka „DAINAI un 
VESERIM laiku pa laikam ir pievieno-
jušies īpaši viesi, koristi arī no tālākām 
pasaules malām: ne tikai no citiem Aus-

Kā klājas Melburnā?
Izaicinājumi un risinājumi neparastajā gadā

 
Turpinājums 13. lpp.Latviešu ciems – darbinieces ar aizsargmaskām.
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trālijas koriem, bet arī no Luksembur-
gas, Hamburgas un Īrijas. Mūsu mīļie 
lietuviešu draugi no folkloras kopas 
„Pamesta klumpe“ ir arī pievienojušies 
mūsu saimei ar muzikāliem sniegumiem 
un savu raksturīgo jautro humoru!” 

Lielu izaicinājumu arī sagādājis iz-
mēģinājums veidot kopīgu priekšnesumu, 
izmantojot mūzikas ierakstu programmu 
BandLab. Sandra ar Robertu sagatavoja 
BandLab projektam Raimonda Tigula 
Mēness skaita savas zvaigznes pamatu, 
ierakstot projekta kopējā vietnē atsevišķas 
balsis, kuras tad koristi bija aicināti no-
klausīties, pirms paši savā celiņā to iedzie-
dāja vēlākai samiksēšanai. Roberts ar ne-
izsmeļamu pacietību palīdzējis koristiem 
saprast šo programmu un iedrošinājis ik-
vienu savu balsi pievienot ieraksta projek-
tam. Esot pāri par 20 koristu balsis iedzie-
dātas, dažiem iedziedot arī vairākas balsu 
partijas. Šī dziesmotā izaicinājuma rezul-
tāts būs baudāms MLOA rīkotajā Valsts 
svētku atceres programmā, ko laidīs ēterā 
18. novembrī. Darbam ļoti vērtīgi bijuši arī 
jauniegūtie mikrofoni, kuri tika iegādāti ar 
PBLA/KM piešķīrumu Diasporas paš-
darbības kopu attīstībai un māksliniecisko 
spēju stiprināšanai. Sandra un Roberts 
paredz arī nākotnē izmantot jaunapgūto 
tehnoloģiju, kā papildus mācību līdzekli.

Kaut pandēmijas posma mēģināju-
mi ir ražīgi, sirsnīgi un jautri, koristi 
nevar sagaidīt atkal kopā dziedāt vienā 
telpā, sev – un sabiedrībai – par prieku!

TDA „RITENĪTIS“
Pandēmijas ierobežojumiem iestājo-

ties, Melburnas dejotāji izteica vēlēšanos 
joprojām dejot, arī ja nebija iespējams to 
darīt klātienē. Izrādījās, ka Zoom bija tā 
platforma, kura atvēra šādu iespēju. De-
jotāji to sāka izmantot jau februārī, pielā-
gojot dejas nodarbības attālinātam formā-
tam. Tika piestrādāts pie fiziskās formas 
uzturēšanas, kā arī soļu un stājas tehnikas. 
Beidzamā laikā atvēlēja laiku piestrādāt 
pie deju tūres apguves, gatavojoties de-
jām, kuras jaunieši cer nākotnē klātienē 

dejot. „Skaidrs, ka attālinātās mācības 
caur Zoom nav ideālas, un notiek arī „at-
palicība“ starp apmācītāju un dejotāju, 
bet parasti tas nozīmē, ka tas, kurš māca, 
ir pāris soļu uz priekšu pārējai grupai, 
kas reizēm nostrādā kā brīdinājuma sig-
nāls pārējai grupai, norādot uz nākamo 
kustību. Skolotājs var redzēt grupas sa-
liedētību, dejojot mazajos Zoom ekrānos“ 
stāsta deju apmācītāja Lija Andersone.

Iknedēļas tikšanās reizes, kaut at-
tālinātas, ir veicinājušas normāluma 
sajūtas uzturēšanu.

Viktorijā beidzot pulcēšanās likuma 
groži ir mazliet atlaisti, un Ritenītis ir pā-
ris reizes sanācis kopā, dejojot laukā, pie 
parastās mēģinājuma telpas Sv. Krusta 
baznīcā, auto stāvvietas laukumā.

Dejotāji nupat nobeiguši vienu īpa-
šu projektu, ierakstot jaunrades deju, 
kas horeografēta ievērojot attālinājuma 
noteikumus. Ar šo deju varēs iepazīties 
šī gada MLOA rīkotajā Valsts svētku 
virtuālās atceres atzīmēšanas ierakstā.
Melburnas Latviešu biedrības 
DAUGAVAS SKOLA

Daugavas skola uzsāka attālinātās 
mācības jau šī gada marta mēnesī un 
kopš tā laika nav tikusies klātienē. Mācī-
bas notiek caur Zoom programmu. Sko-
la izmanto dažādus tālmācības resursus 
no Latvijas un Amerikas (piem. ta-
vaklase.lv un Classflow), kā arī Latvijas/
Igaunijas ražotu izglītības programmu 
Homestudy, kas radās Latvijā notikušajā 
Hackathon semināra ietvaros.

Lai uzturētu audzēkņu interesi, skola 
iekļāvusi mācību programmā arī neie-
rastākus pasākumus, tostarp viktorīnas 
pēcpusdienu un jogas stundas. Gadskār-
tējais Ģimenes dienas sarīkojums maijā, 
kas parasti notiek Latviešu Ciemā, notika 
caur Zoom, skolas audzēkņiem sniedzot 
savus priekšnesumus katram no savām 
mājām. Sarīkojumu ierakstīja un vēlāk 
izrādīja Ciema ļaudīm, skolas pārzinei iz-
dalot iemītniekiem dāvanu sainīšus, ku-
ros bija skolēnu sagatavotas apsveikumu 
kartītes ar ziediem. Skolas pārzine paredz 
arī nākotnē izmantot tālmācības pieredzi.

Kaut lielā mērā skola ir pielāgojusi 
savu darbību neparastajiem apstāk-

ļiem, noturot mācības, nodarbības, pat 
vienu no saviem lielajiem gadskārtē-
jiem sarīkojumiem noturējusi attāli-
nātā veidā, nav vēl zināms, kādā veidā 
skolas mācību gads noslēgsies – kā 
būs ar skolas absolvēšanas ceremoniju.

Daugavas skolas pārzine Dzintra 
Latiša, pārdomājot šo neparasto skolas 
gadu stāsta: „Es teiktu, ka atskatoties uz 
šī gada darbību, parāda, ka tas ko minē-
ju pirmā skolas dienā kā pārzine, ka, ja 
sadarbosimies, varēsim daudz ko veikt, 
ir noticis. Tas ir īstenojies pavisam sa-
vādākā veidā nekā domāju, bet pierāda, 
ka Melburnas Latviešu skolas saime ir 
stipra un spējīga un izturīga, ka pat pan-
dēmija mūs nevar noklusēt. Esmu patie-
šam pateicīga skolas vecākiem/bērniem 
un lepna par skolotājiem, kuri ir spējuši 
pārstrādāt savu mācību materiālu, iemā-
cīties jaunu tehnoloģiju, un tagad, sešus 
mēnešus vēlāk, skatāmies uz skolas mā-
cības gada beigām ar labām sekmēm,“
Melburnas Latviešu 
organizāciju apvienība (MLOA)

Ikdienas darbība turpinājusies ieras-
tā veidā, vienīgi valdes sapulcēm pārejot 
uz Zoom. Divi lielie sabiedrības sarīko-
jumi, kuri notiek MLOA paspārnē, ir 
Baltiešu Aizvesto piemiņas sarīkojums 
un Valsts svētku atzīmēšana, kas abi šo-
gad risināti, pielāgojot virtuālu formātu. 
Baltiešu Aizvesto piemiņas sarīkoju-
mam tika izvēlēts ieraksta formāts, to 
publicējot tīmeklī 14.  jūnijā. Kaut bija 
domāts saiti atstāt tīmeklī īslaicīgi, ir bi-
jusi tik liela interese (vairāk par 3700 ap-
meklējumiem), ka ir nolemts to atstāt bez 
termiņa: https://vimeo.com/428761270

Ir vērts minēt trīs interesantus novēro-
jumus par Aizvesto piemiņas ierakstu. Jā-
piezīmē, ka sarīkojums notika angļu valo-
dā, jo kopējā valoda ar baltiešiem ir angļu.

1. Publiski pieejams ieraksts pie-
saistīja nesalīdzināmi plašāku publi-
ku, kā ierastais sarīkojums Melburnas 
Latviešu namā, ko varbūt būtu apmek-
lējuši ap 250 ļaužu. Ieraksta formāts 
lika piedomāt par sagaidāmo plašāko 
auditoriju, tādēļ tika iekļauta arī izglī-

Kā klājas Melburnā?
Turpinājums no 12. lpp.

 
Turpinājums 14. lpp.

TDA Ritenītis dejo (fonā) – Zoom ap-
mācības.
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tojoša viela par deportācijām.
2. Varēja piesaistīt goda viesus un 

māksliniekus arī no Latvijas, Igaunijas 
un Lietuvas, un no citiem Austrālijas 
latviešu centriem, kas klātienes sarī-
kojumā nebūtu noticis.

3. Angļu valoda padarīja sarīkoju-
mu pieejamāku plašākai publikai, šajā 

gadījumā dodot iespēju pastāstīt par 
Baltijas valstu smago likteni.

Valsts svētki arī tiks atzīmēti, iz-
mantojot ierakstu, jo novembra vidū 
Melburnā diemžēl arvien nav atļauts 
ierastā veidā pulcēties. Sarīkojuma sai-
te būs pieejama 18. novembra rīta pusē. 
Iegaumējot Aizvesto piemiņas sarīko-
juma pieredzi, programmu veidojot 
esam piesaistījuši vairākus apsveicējus 
un goda viesus no Latvijas, un ieraksta 

uzrunām būs angļu valodas subtitri.
Neskatoties uz to, ka MLOA spējusi 

atrast savai darbībai veiksmīgus risināju-
mus, valde nevar sagaidīt atkal tikties savā 
namā, patērzēt iemīļotajā kafejnīcā un pul-
cēt Melburnas tautiešus īstā sarīkojumā!

Kā turpmāk?
Patreiz ir neiespējami prognozēt, kā 

Melburnas sabiedrība turpmāk darbo-
sies, kad lietas normalizēsies un pulcē-
šanās noteikumi pieļaus atkal apmeklēt 
mūsu namus un plašāk tikties. Latviešu 
Nama vadība jau gatavojas atvērt dur-
vis, izstrādājot kovida drošības plānu, 
un līdzīgi droši vien notiek citos mūsu 
sabiedriskos namos. Kaut skaidrs, ka 
sabiedrība tieksies atgūt kaut ko līdzīgu 
pirmskovida normalitātei, pieļauju domu, 
ka jaunatklātās darbības iespējas, kuras 
Zoom (un līdzīgas platformas) ir atvēru-
šās, varētu tikt izmantotas arī nākotnē.

Laiks rādīs!
Anita Andersone

LAAJ vicepriekšsēde (Viktorijā), 
MLOA valdes priekšsēde

Melburnā, 2020. gada 15. novembrī
Laikrakstam „Latvietis“

✝
Dieva mierā aizsaukta mūsu mīļā māte, vecāmāte un vecvecmāte

ANITA MATUZELE, dzimusi Spūlis
Dzimusi 1927. gada 21. septembrī Vārkavā, Latvijā.
Mirusi 2020. gada 2. novembrī Sidnejā, Austrālijā.

Pret debesīm cel nogurušo pieri,
Kaut arī vakars pāri segu klāj.
Kā ķimenes tur zvaigžņu zvirgzdi ierit
Un tumsā sirdi vienu neatstāj.

Sēro
dēls Väino Keelmann ar Anne Liis, mazbērni Lehti un Vello ar ģimenēm,

dēls Māris Luidmanis ar Rachel, mazbērni Natālija un Maximilian,
māsa Monika Hansone ar ģimeni,

radi un draugi Latvijā, Austrālijā un Ziemeļamerikā.

palīdz, ka tas iemanto visu pasauli, bet 
tam zūd dvēsele?“ (Mateja ev. 16:26).

„Brīve, brīve, kas tā brīve, Ja tev sa-
vas zemes nav?“ To var tikai īsti atbildēt 
cilvēks, kuram brīvība saistās ar zemi, 
kas nav acīm redzama. Vēstulē Ebrejiem 
lasām par senčiem, kas ticībā veikuši vi-
sādus brīnumu darbus. „Šie visi ir miru-
ši ticībā, apsolītās lietas nesaņēmuši, bet 
no tālienes tās redzēdami un sveikdami, 
un apliecinājuši, ka viņi ir svešinieki un 
piemājotāji virs zemes. Jo tie, kas tādas 
lietas runā, rāda, ka viņi meklē tēviju. 
Un, ja viņi būtu domājuši par to zemi, no 
kuras bija izgājuši, tad viņiem būtu bijis 

laiks atgriezties. Bet nu tie tiecas pēc la-
bākas, tas ir, debesu tēvijas. Tāpēc arī 
Dievs netur par kaunu, ka tie Viņu sauc 
par savu Dievu, jo Viņš tiem sagatavojis 
pilsētu.“ (Vēstule Ebrejiem 11:13-16)

Dievs netur par kaunu mūsu sen-
čus, kas ticībā uz Jēzu Kristu bija ga-
tavi upurēt savas dzīves un asins brīvī-
bas dēļ. Daudzi no viņiem nepiedzīvoja 
redzēt to zemi brīvu, kuru mūsu valsts 
svētkos mēs pieminam. Bet viņu skats 
bija augstāks un tālāks. Līdzīgi kā 
rakstīts „Mūsu piederība ir debesīs, 
no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, 
Kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu 
zemības miesu, līdzīgu Savai apskaid-
rotai miesai, ar spēku, kurā Viņš arī 
spēj Sev pakļaut visas lietas.“ (Pāvila 

vēstule Filipiešiem 3:20-21) Jautājums: 
„Kur ir mana/tava piederība?“ Atbilde 
šim jautājumam norāda uz to, cik brīvi 
mēs esam, un pie kādas patiesības mēs 
turamies. Lai Dievs palīdz mums mā-
cīties no mūsu sentēviem, par kuriem 
mums ir tik daudz par ko pateikties.

Sentēvu brīvā ticība
Cietumu važās nedzisa.
Ticību turot, nebija žēl
Dzīvību ziedot viņas dēļ:
Paliksim mūža gājumā
Sentēvu svētā ticībā!

Mācītājs Aldis
Laikrakstam „Latvietis“

* (Red.: LL621, http://laikraksts.com/
raksti/10111)

Brīvība (2)
Turpinājums no 9. lpp.

Kā klājas Melburnā?
Turpinājums no 13. lpp.

Valsts svētku „Karoga ceļa“ komanda. No kreisās priekšā: Lia, Krista, Dāna 
Kasparsones; aizmugurē Lija Andersone, Pauls Kasparsons, Lūkas Elberts.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Tiešsaistē
PBLA un LNKC attālinātās sarunas 
cikls #Kultūranepadodas. Visi trīs 
semināri noritēs PBLA izkārtojumā 
Zoom platformā, un jauni interesenti 
katram no tiem vai visiem var pieteik-
ties, rakstot e-pastu uz adresi pbla@
pbla.lv, temata lodziņā ierakstot „Pie-
teikums dalībai #Kultūranepadodas“.
Svētdien, 22. nov., plkst. 17.00 (Lat-
vijas laiks) 3x3 pasaulē. Īsi uzzinā-
sit galveno par 3x3 Austrālijā, ASV, 

Anglijā, Īrijā, kā arī Latvijā un citur 
– semināru vadīs Vanda Dauksta, 
un varēsit uzklausīt un iztaujāt Līgu 
Ruperti, Daigu Rūtiņu, Juri Ruņģi, 
Ritu Harisoni, Deividu Klarku, In-
gunu Miezi, Inesi Krūmiņu, Daigu 
Bitinieci, Elīzu Barkāni, Ievu un Ed-
uardu Krūmiņus u.c.

Trešdien, 25. nov., plkst. 14.00 (Lat-
vijas laiks) Tautas tērpu valkāšanas 
aktualitātes – ko, kad un ar ko vilkt. 
Vadīs Latvijas Etnogrāfiskā Brīv-
dabas muzeja Etnogrāfijas nodaļas 

vadītāja, etnogrāfe Dr. hist. Aija 
Jansone.

Adelaidē
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 

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
19. novembris
Elizabete, Betija, Liza, Līze
1880. dramaturgs Jūlijs Pētersons.
1905. 19. un 20. novembrī Rīgā notiek 
Latvijas pagastu pārstāvju kongress, 
kurā nolemj pasludināt Latvijas auto-
nomiju un pagastos kā jaunas vietējās 
pašpārvaldes orgānus dibināt rīcības 
komitejas.
1920. atklāts Dailes teātris.
1926. ALT režisors, aktieris Gunārs 
Klauss.
1953. SLT aktrise, sabiedriskā darbi-
niece Austrālijā Linda Ozere.
1955. Latvijas politiķis, Latvijas Tau-
tas frontes otrais priekšsēdētājs Romu-
alds Ražuks (Romualdas Ražukas).

20. novembris
Anda, Andīna
1700. Ziemeļu karš: Narvas kaujā 
Zviedrijas armija karaļa Kārļa XII 
vadībā sakāva Krievijas cara Pētera I 
armiju.
1904. tautsaimnieks, vēsturnieks Ed-
gars Dunsdorfs.
1928. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Egons Eversons.

1940. latviešu izcelsmes Kanādas 
dzejnieks un bērnu grāmatu autors Ju-
ris Švēde (George Swede, dzimis Juris 
Puriņš).

21. novembris
Zeltīte, Andis
Starptautiskā televīzijas diena
2013. sabrūkot jumtam Maxima veikala 
ēkai Rīgā, Zolitūdē, bojā gāja 54 cilvē-
ki, vairāki desmiti ievainoti. Šis noti-
kums tika atzīts par visu laiku lielāko 
traģēdiju atjaunotās Latvijas vēsturē.

22. novembris
Aldis, Aldris, Alfons
1955. PSRS Semipalatinskas poligo-
nā notika pirmais padomju ūdeņraža 
bumbas veiksmīgs izmēģinājums.
1970. diplomāte, ārlietu darbiniece, 
prezidenta padomniece Selga Silkalna.

23. novembris
Zigrīda, Zigfrīda, Zigfrīds
1660. Rīgas rātskungiem piešķirtas 
muižnieku kārtas tiesības.
1690. Kurzemes un Zemgales hercogs, 
dinastijas dibinātājs Ernsts Johans Bī-

rons (Ernst Johann von Biron).
1890. diriģents Teodors Kalniņš.
1905. Rīgā sanāk pirmais latviešu sko-
lotāju kongress.

24. novembris
Velta, Velda
1865. (j.s., pēc v.s. 12. novembrī) po-
litiķis, Latvijas Ministru prezidents 
(1923.g. 27. janv. – 1927.g. 27. jūn.) Jā-
nis Pauļuks.
1950. mākslas zinātniece, valsts un sa-
biedriska darbiniece Ramona Umblija.
1950. latviešu virsnieks, LR iekšlietu 
ministrs (1995.g. 21. dec. – 1997.g. 10. 
jūl.) Dainis Turlais.

25. novembris
Katrīna, Katrīne, Kadrija, Kate, Trīne
Katrīnas diena
1905. no 25. līdz 29. novembrim Rīgas 
strādnieki pievienojas vispārējām po-
litiskam streikam.
1925. aktieris un režisors Vigo Burģis.
1925. literatūras zinātniece Valija La-
brence.
1950. folkmūziķis, dzejnieks Valdis 
Atāls.  ■

kļuvusi par otro darbu. Par sirdsdarbu, 
kurā jūs ieguldāt savas idejas, savu lai-
ku un arī naudu. Paldies jums par to!

Dažādās latviešu mītņu zemju or-
ganizācijas, visdaudzveidīgākās profe-
sionālās un interešu apvienības, diaspo-
ras mediji satīklo latviešus visā pasaulē 
un savieno ar dzīvi Latvijā. Baznīcas, 
svētdienas skolas un kultūras kopas 
uztur latviešu valodu un dzīvesveidu. 
Tas ir jūsu ieguldījums latviešu tautas 
pastāvēšanā un attīstībā 21. gadsimtā. 
Tas vienlaikus ir arī jūsu darbs Latvijas 
valsts labā. Jo Latvijas valsts ir mūsu 
visu mazo un lielo darbu kopums.

Es gribu uzsvērt, ka Latvijas valsts 
nekad nav bijusi tik gatava sadarbo-
ties ar diasporu kā šobrīd. Tam radīts 
tiesiskais pamats – Diasporas likums, 

iedibinātas daudzas pastāvīgas sadar-
bības programmas. Darbojas remigrā-
cijas atbalsta pasākumi, palīdzot tiem, 
kuri izvēlējušies atgriezties, iedzīvo-
ties Latvijā. Ir daudz vēl iespēju un 
daudz vēl darba priekšā, un mēs visi 
esam aicināti līdzdarboties.

Godātie tautieši!
Pandēmija ir mainījusi mūsu ik-

dienu un plānus, ierobežojusi mūsu 
iespējas pulcēties. Daudziem no jums 
droši vien nācies atlikt ieceri apciemot 
dzimteni 18. novembrī vai Ziemas-
svētkos. Digitālā laikmeta iespējas to 
nevar aizstāt, tomēr mēs tās varam iz-
mantot, lai pāri valstu un kontinentu 
robežām turpinātu sadarboties, kopt 
savu latvietību un piedalīties Latvijas 
valsts uzlabošanā un attīstībā. Kaut 
gan latvieši pēc savas dabas esot vien-
sētnieki, digitālajā laikmetā globāla-
jam latvietim jāveido globālā viensēta.

Mani mīļie tautieši!
Kā ik gadu Valsts svētkos mūs 

visus Zemgalē, Vidzemē, Sēlijā, Lat-
galē, Kurzemē un visos kontinentos 
vieno vārdi Dievs, svētī Latviju! Jau 
gandrīz 150 gadu Baumaņu Kārļa sa-
cerētā dziesma skan Latvijas zemē, jau 
100 gadu tā ir mūsu valsts himna. Tā ir 
mūsu gribas un spēka dziesma, mūsu 
solījums strādāt savas valsts labā.

Paldies par jūsu paveikto!
Lai visiem mums skaisti valsts 

svētki!
Dievs, svētī Latviju!

Egils Levits
Latvijas Valsts prezidents

Valsts prezidenta svētku runa izskanēs 
18. novembrī plkst. 19.40 LTV1. Tā būs 
pieejama arī VISIEMLTV.LV https://
replay.lsm.lv/lv/tiesraide/visiem, kas 
pieejams skatītājiem visā pasaulē.

Valsts prezidents Egils Levits
Turpinājums no 1. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 17. novembrī.
€1 = 1,62360 AUD
€1 = 0,89585 GBP

€1 = 1,72340 NZD
€1 = 1,18820 USD

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 
Pirmās palīdzības kurss. Pieteikties 
ALB LAIMA birojā līdz 24. nov., jo 
ir ierobežots dalībnieku skaits. Ob-
ligāts brīvprātīgajiem darbiniekiem 
tālr.: 8172 0820.
Piektdien, 27. nov., plkst. 18.00 Lai-
mīgā stunda Tālavā. Visi mīļi gaidīti, 
bet obligāti jāpiesakās un jāsamaksā 
($10) līdz 20. nov., zvanot vai nosūtot 
īsziņu Rudītei Bērziņai mob. 0411 068 
486. Atspirdzinājumi par draudzīgām 
cenām, tikai lietojot kredītkarti. Dai-
la 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.
Svētdien, 6. dec., plkst.11.00 2.Adven-
ta svētdienas dievkalpojums ar diev-
galdu.

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.
Sestdien, 5. dec., plkst. 14.00 Kanbe-
ras Latviešu biedrības pilnsapulce pie 
Intas Skrīveres, 26 Maclaurin Cres. 
Chifley. Groziņi vēlami. Izvēlēsimies 
kādu latviešu filmu, ko rādīt pēc sa-
pulces.

Kanberas latv. ev. lut. draudze
Dievkalpojumi atcelti līdz Ziemas-
svētkiem.

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.
Sestdien, 5. dec., Melburnas Latviešu 
namā MLB Daugavas skolas 8. klases 
izlaiduma akts.

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, 6. dec., plkst. 10.30. diev-
kalpojums. 2. Advente.

Sidnejā
Trešdien, 18. nov., plkst. 19.00 Valsts 
svētku akts Latviešu namā. Svētku 
runu teiks seši Sidnejas latvieši. SLT 
dzeju uzvedums; muzikāli priekšne-
sumi; soliste Maija Kovaļevska. Vietu 
skaits ierobežots. Iepriekšpieteikšanās 
ieteicama: admin@slb.org.au vai 0402 
383 628. Aktu varēs arī noskatīties in-
ternetā.
Sestdien, 21. nov., plkst. 14.00 Sar-
kanbaltsarkanās pusdienas Latviešu 
namā. Jāpieteicas līdz 16.nov. admin@
slb.org.au vai 0402 383 628.
Trešdien, 2. dec., plkst. 13.00 Zolīte 
Latviešu namā.
Sestdien, 5. dec.,  plkst.12.00 Sidnejas 
DV namā Ziemassvētku eglīte.
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, 22. nov., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 29. nov., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 6. dec., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
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.

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.


