Laikraksts LATVIETIS

www.laikraksts.com

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

Nr. 684

2022. gada 6. janvārī

TĪMEKLĪ ISSN 1837-6991

FOTO Ojārs Greste

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

Ilze Šēnberga-Nāgela. Gleznas fragments. „Janvāris“.

Prezidenta Levita uzruna gadumijā
Mūs vieno Latvija un rūpes par to
Dārgie tautieši!
Jauno gadu mēs
vienmēr gaidām ar cerību, ka tas būs labāks,
veiksmīgāks vai – vienkārši – laimīgāks.
Šodien mēs visi ceram beidzot pielikt punktu pandēmijas nomāktībai un nedrošībai. Pielikt
punktu laikam, kas tik ļoti ierobežojis
mūsu dzīvi, kas saduļķojis mūsu kopīgo publisko sarunas telpu ar naidpilnām putām.
Tomēr neviens nevar pateikt pandēmijas beigu datumu.
Bet mūsu dzīve notiek te un tagad. Un mēs esam raduši pārvarēt
grūtības. Latvijas cilvēki to ir izcili
pierādījuši.
Arī šai laikā mūsu uzņēmēji ir atraduši jaunus risinājumus un jaunus
tirgus. Skolotāji ir apguvuši jaunas
prasmes attālinātā izglītošanā. Par spīti atceltiem un pārceltiem koncertiem,
izrādēm, izstādēm ir tapuši izcili kultūras notikumi, un tādi būs arī nākamajā gadā.
Tas no mums visiem ir prasījis
daudz, bet arī devis jaunas zināšanas
un iespējas.
Tomēr laikā, kad valsts sniedz saviem iedzīvotājiem vēsturiski vislielāko atbalstu, ir cilvēki, kuri zaudējuši
darbu, uzņēmumi, kas pārtraukuši
darboties, ģimenes, kuru nākotnes
plāni ir sagrauti.
Tādēļ es aicinu valsti un pašvaldības būt redzīgākām, jo cilvēka dzīvi
nevar ietilpināt birokrātiskās tabulās.

Atbalsts ir jāsniedz ikvienam, kura
dzīves pamatus ir saļodzījusi pandēmija.
Arī sabiedriskās organizācijas un
brīvprātīgie ir nesavtīgi devušies palīgā tiem, kuri nonākuši grūtības.
Mūsu visu vārdā saku jums paldies!
Pandēmija, globalizācija, skarbi
vēji starptautiskajās attiecībās – tas
viss prasa no mums spēju ātri un racionāli reaģēt, nenovirzoties no sava ceļa,
nepazaudējot savus mērķus.
Mēs esam attīstījuši savas spējas orientēties un rīkoties pareizi situācijās, kas kļūst arvien neparedzamākas. Spējas ar vēsu prātu strauji
mainīgajos apstākļos saskatīt gan iespējas, gan briesmas. Spējas atšķirt
īstenību no maldu pasaules. Izsargāties no šķietami vienkāršiem, bet aplamiem viltus risinājumiem. Dzīvot
un apņēmīgi iet uz priekšu nedrošā
pasaulē.
Tieši šīs spējas mums nākamajā
un turpmākajos gados būs ļoti vajadzīgas.
Tas prasa nobriedušu pašapziņu un
paļāvību. Gan katram cilvēkam, gan
valstij kopumā. Mums jāspēj paļauties
citam uz citu, vairot uzticību sabiedrībai un valstij.
Mūsu tautā ir senas tradīcijas apvienot spēkus pārbaudījumu laikos. Tā
mēs radām drošību sev, savai ģimenei
un valstij.
Mūs vieno Latvija un rūpes par to.
Jaunajā gadā es vēlu ikvienam Latvijā un latviešiem visā pasaulē redzī-

gumu, apņēmību un pašpaļāvību.
Laimīgu Jauno gadu!
Egils Levits
LR Valsts prezidents
31.12.2021.
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Annas Ziedares Vasaras vidusskola „Dzintaros“
AZVV saime novēl visiem latviešiem laimīgu un priekiem pilnu Jauno gadu!
Ir laiks vairāk neska- taros uz īsu brīdi. Tas noteikti dos Dārzs kārtīgi aug!

tīties uz 2021. gadu un
skatīties uz priecīgāku
un, cerams, laimīgāku
2022. gadu!
Cerību, ka mēs tiksim galā ar covid pandēmiju, un varēsim lēnām
atgriezties atkal normālā dzīves veidā.
Bet ir jājautā, kā izskatīsies jaunā, normālā dzīve un kā tā iespaidos Annas
Ziedares Vasaras vidusskolu? Varam
tikai gaidīt un redzēt. Iveta ar komandu ir sagatavojusi vismaz divu nedēļu
programmu skolēniem. Apsveicu Ivetu un palīgus! Šobrīd pandēmija atkal
sāk pacelt galvu un inficēto skaits tikai
iet uz augšu gandrīz katrā pavalstī.
Dienvidaustrālijā 31. decembrī reģistrēti pāri par 1300 jauni cilvēki, kas
ir inficējušies ar bīstamo covid slimību.
Ļoti ceram, ka Dzintari būs pasargāti no
šīs pandēmijas un mēs varēsim mierīgi
pavadīt skolas laiku mūsu mazajā Latvijā.
Programma noteikti nebūs gatavota tradicionālā veidā, bet vismaz notiks
mācību stundas, koris un interešu grupas. Šogad būs liela paļaušanās uz moderno tehnoloģiju un internets mums
palīdzēs turpināt saites ar skolotājiem
Latvijā. (Vairāk par to nākotnē.)
Skolēniem būs iespēja tikt no mājām prom un padzīvot saulainos Dzin-

skolēnu vecākiem nelielu atvieglojumu
un atpūtu no bērnu prasībām. Skola
nenotika 2021. gadā un skolēniem (un
arī skolotājiem) nebija ko darīt janvāra
mēnesī! Dzintaru telpas stāvēja tukšas
un klusas. Radiorūdim nebija skolēnu,
ko pamodināt ar trako roka mūziku.
Skolas žurnālu nedrukāja. Un saimnieki Karīna un Trevors bija pārsteigti,
ka Dzintarus pārklāja dīvains klusums!
Redzēsim kā izveidosies šis mācību gads! Būs interesanti un citādāk,
bet domāju, ka skolēniem tas patiks!

Skolotāji gaida skolēnus

FOTO no AZVV arhīva

Dzintaru apkārtne sakopta, barakas iztīrītas, ēdamzālē krēsli un galdi
salikti, Radiorūda skaņu aparāts iesildīts – ir laiks saņemt skolēnus!
Visu gadu Iveta ar komandu ir
plānojusi šo skolas gadu visgrūtākajos
apstākļos sakarā ar pandēmijas noteikumiem. Šodien ir laiks realizēt šo plānu – Iveta ir gatava saņemt skolēnus.
Nesen Iveta izsūtīja 6 lappušu covid
drošības plāna dokumentu, kurā detalizēti pateikts, kas notiks, ja mums skolā
būs saslimušais skolēns, kādi ir izolācijas plāni, kam jāzvana un kas ir jādara
arī visiem citiem Dzintaru apmeklētājiem un darbiniekiem. Ļoti ceram, ka tas
plāns nebūs jāaktivizē, bet ja gadījumā
tas ir jādara, tad ir labi zināt, ka Iveta un
komanda ir visu labi izplānojuši iespējamās covid infekcijas sakarā. Cerams, ka
šis būs vienīgais gads, ka mums varbūt
būs jāievieš šāds plāns, bet nākotne nav
zināma, un būtu drausmīgi, ja pandēmija turpināsies tuvākos gados.
Atbraucot uz Dzintariem, Iveta jau
lika strādniekiem noteikt RAT (Rapid
antigen test), kas dod zināmu atbildi par
iespējamu inficēšanos ar covid vīrusu.
Un ir saprotams ka daži skolas palīgi
šobrīd nebrauc uz Dzintariem, jo viņi ir
bijuši kontaktā ar inficētu personu.
Jau zinām, ka šis skolas gads būs
skaitliski mazāks un nedaudz omulīgāks nekā iepriekšējos gados, bet skaRūdis demonstrē, ka testēšanas pro- toties no otras puses, būtu liels zaudēcess ir ļoti viegls, bez sāpēm, un dod jums, ja mums nāktos atcelt mācību
labu pēcsajūtu.
gadu otro reizi.

   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;
**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;   
A. Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net
A. Padegs 845-462-3317(NY)
apadegs@optonline.net

Pirms trim gadiem
Dzintaru dārzā tika
uzsākts liels remonts
un rezultāts tagad labi
redzams. Labi aug zaļa
zāle, kurā skolēni var
apsēsties, lasīt un parunāties, krēsli ir
uzstādīti (izņemot, ka izskatās pēc cietuma krēslu galdu kombinācijas), stādi
un krūmi ir izaugusi lieli un braši, un
kopsummā dod Dzintaru viesiem skaistu iespaidu pirms ienākšanas Dzintaru
telpās. Izsakām Dzintaru valdei pateicību, ka aplis ir sakārtots skaistā veidā.
Un arī prieks, ka zāles laukumi netika
likvidēti, jo ir viegli redzams, ka skolēniem patīk tur sēdēt.
Pirms apļa labiekārtošanas, saimniekam Trevoram bija lielas grūtības saglabāt un uzturēt zālāju Dzintaru apmeklētājiem. Cilvēki vienmēr staigāja zālei
pāri, kas ļoti apgrūtināja zāles uzturēšanu. Bija pat gads, kad Trevors aizslēdza
apli, uz ko skolēni dusmīgi atbildēja. Bet
tagad aplis ir kārtībā un visi ir priecīgi!
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Sveicināti, lasītāji!
Parādījies kārtējais
raksts latviešu presē
par pieminekli „Latvijas stāvstrops brīvībai“
Zedelgemā.
Dažreiz
ir grūti saprast, vai iet
runa par vienu un to pašu pieminekli,
jo pieminekļa pretinieki, liekas, ir aizlidojuši kādā fantāzijas pasaulē.
Atcerēsimies, kas rakstīts jau aizvāktajā „kontroversiālā“ informācijas
plāksnē pie pieminekļa. „Latvijas stāvstrops Brivibaplein savieno Latvijas
un Zedelgemas vēsturi. Tas simbolizē
brīvību visos tās veidos. Strops ir nācija, bites ir tās cilvēki – darbīgi un
miermīlīgi, kamēr tie nav apdraudēti.
Bišu saimes dūkšana liecina par saskanīgas sabiedrības vitalitāti“. Tad seko
informācija par Latvijas neatkarību,
padomju okupāciju, iesaukšanu Vācijas
bruņotos spēkos „karā pret padomju
armiju“. Tad vēl, ka daudzi latviešu karavīri padevās Rietumu sabiedrotajiem
un gandrīz 12 000 bija ieslodzīti Zedelgemā. „Atguvuši brīvību, viņi palika
Rietumos. Latvija atkal atguva neatkarību tikai 1991. gadā. Bišu skaits caurmēra saimē atbilst latviešu kara gūstekņu skaitam Zedelgemā“. Beigās vēl
par tēlnieku un projekta īstenotājiem.
Nekur nav minēts Latviešu leģions,
un nekur nav minēts, ka piemineklis
būtu veltīts pilnīgi visiem Zedelgemā
iesprostotajiem latviešu karavīriem.
„Ekspertu“ paneļa dalībnieks, komunikācijas zinātņu doktors Didzis Bērziņš,
baidās: „Lai nesanāk tā, ka tiek uzbūvēts piemineklis, kas „simbolizē brīvību
visos tās veidos“ un vienlaikus ir veltīts
arī Viktoram Arājam un citiem nacistu
kolaboracionistiem.“ Viņš vēl lepojas,
ka paspēja „mīkstināt“ ekspertu grupas
sākotnējo vēlmi norādīt uz „tūkstošiem
vietējo kolaboracionistu, kas piedalījās
iepriekš raksturotajās masu slepkavībās pret civiliedzīvotājiem“.
Vai patiešām mums vienmēr un visur jātaisnojas par to, ka, jā – tāpat kā
visām citām tautām – mūsu starpā ir
krimināli? Katrā karā visas puses veic
kara noziegumus – lielākā vai mazākā
apmērā. Galvenais ir nebūt zaudētāju
pusē.
To ļoti labi skaidroja bijušais ASV
aizsardzības ministrs Roberts Meknamāra dokumentālā filmā „Kara migla“
(Fog of War). Aprakstot Japānas pilsētu
iznīcināšanu Otrā pasaules kara laikā,
kurā līdz pat 900 000 civiliedzīvotāju
tika uzspridzināti, dzīvi sadedzināti vai
nosmacēti, Meknamāra citēja ģenerāli
Kērtisu Lemeiju (Curtis LeMay), kurš
vadīja stratēģisko bumbošanas kampaņu pret Japānu: „Ja mēs būtu zaudējuši
karu, mūs visus tiesātu kā kara noziedzniekus“ (filmā 42:35). Meknamara
piebilst: „Un, manuprāt, viņam ir taisnība. Viņš un es uzvedāmies kā kara

Sakārtotais centrālais aplis „Dzintaros“.

AZVV „Dzintaros“
Turpinājums no 2. lpp.

Normanville kļūst aizvien
populārāka

FOTO no AZVV arhīva

Redakcijā

ir paaugstinājusies, jaunas mājas tiek
ātri uzbūvētas. Jankalillas pilsētas padome arī plāno pārbūvēt Normanvilles
dzīvības glābšanas centru 3,5 miljonu dolāru vērtībā, kas ir ļoti populārs
starp Dzintaru apmeklētājiem, kur pārdod garšīgu kafiju un zivis ar čipšiem.
Normavilles tradicionālais mazās pilsētiņas iespaids sāk ātri pazust. Jautājums
skan šādi, var šī ir laba vai slikta lieta?
Parasti, ar laiku pilsētiņas aug ar lielāku
iedzīvotāju skaitu un rodas vairāk ēku, es
domāju, ka mēs latvieši varam būt lepni,
ka mums ir mūsu mazā Latvija, Dzintari,
ļoti skaistā vietā, ļoti labā rajonā.
RadioRūdis

Kad latvieši pirmo reizi apmeklēja
Dzintarus un apkārtni, Normanville
bija maza, klusa pilsēta, kurā atrodas
krodziņš, restorāns un kafejnīca. Šodien tur kafejnīcas un restorāni ir vairāki, brīvas mašīnas novietošanas vietas ir samazinājušās, un gājēju pāreja
ir ielikta galvenajā ielā, lai cilvēki var
droši pāriet uz ielas otro pusi.
Jankalilla un Normanville kļūst
populārākas starp Adelaides iedzīvotājiem kā vieta, kur var aizbēgt prom (Raksti no 1. un 2. janvāra AZVV Dieno ikdienas dzīves un atpūsties skaistā nas ziņām. AZVV ziņas varēs lejuplāpludmalē. Nekustamo īpašumu vērtība dēt: azvv.org.au)
noziedznieki. Lemeijs apzinājās, ka
tas, ko viņš darīja, tiktu uzskatīts par
amorālu, ja viņa puse būtu zaudējusi.
Bet kas pataisa to par amorālu, ja Tu
zaudē, bet ne amorālu, ja Tu uzvari?“
Te jāpiebilst, ka holokausts nav tikai kara noziegums, bet ir noziegums
pret cilvēci. Par divdomīgiem kara noziegumiem var minēt dažādas partizānu un pretpartizānu akcijas, kā arī visas bumbošanas kampaņas. Cīņu pret
partizāniem Baltkrievijā Bērziņš raksturoja vienkārši kā „iedzīvotāju slepkavošanu ārpus Latvijas robežām“.
Katrs gadījums tomēr jāvērtē atsevišķi.
Kuri tad ir tie „kolaboracionisti“ Zedelgemā, kuru dēļ nedrīkstētu
godināt brīvību? Daugavas Vanagu
Centrālās valdes priekšsēdis Aivars
Sinka raksta, ka Viktors Arājs slēpās
Zedelgemas nometnē ar viltus vārdu
„Ābele“, bet ka latviešu leģionāri par
viņu ziņoja britu varas iestādēm, lai
viņu varētu apcietināt divās dažādās
britu vadītajās karagūstekņu nometnēs, tostarp Zedelgemā. Tāda bijusi attieksme lielākai daļai Zedelgemas latviešu. Sinka turpina: „Arāju aizveda
briti, taču viņš aizbēga un izvairījās
no tiesas līdz 1975. gadam“.
Bērziņš apgalvo, ka kara noziedznieki un holokausta īstenotāji Zedelgemā varētu „sasniegt vairākus simtus“.
Tad uzreiz jāprasa, lai tos uzskaita

kopā ar atsauci uz tiesas procesu, kurā
katrs atzīts par kara noziedznieku. Vai
bez pašu latviešu izstumtā Arāja, ir vēl
kāds ticis notiesāts, neskaitot aizmugurisko notiesāšanu okupētajā Latvijā? Bērziņš piebilst: „Pret šādu skaitļu
minēšanu asi iebildis LOM. Pēc muzeja domām, kamēr nav precīzi saskaitīts, šādus skaitļus publiski nosaukt
nedrīkst. Bet izveidot pieminekli, kas,
pašiem to neapzinoties vai arī apzinoties un ignorējot, vienlaikus godina
arī neidentificētos noziedzniekus, būtu
ētiski un valstiski?“
Tieši šādā veidā var vērsties pret
gandrīz jebkuru pieminekli, kas godina plašu cilvēku grupu, sākot pat ar
Brīvības pieminekli Rīgā, kuram viens
cilnis godina latviešu strēlniekus. Vai
varam būt pilnīgi droši, ka starp viņiem nav bijis kāds kara noziedznieks?
Ko darīt, ja nevaram? Varbūt uzlikt
paskaidrojošu plāksni: „Šis cilnis godina tikai tos latvju strēlniekus, kuri
nav veikuši kara noziegumus“?
Gandrīz liekas, ka „ekspertu“ paneli tikai apmierinātu, apmēram, šāds
paskaidrojuma teksts pie pieminekļa
(gan Zedelgemā, gan Rīgā):
„Latvieši ir kolaboratori un kara
noziedznieki. Šis piemineklis veltīts
tikai tiem, kuri var pierādīt savu nevainību“.
GN
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Maskotās Kultūras dienas
Notika kā klātienē, tā neklātienē

FOTO Raitis Freimanis
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2021. gada 26. decembrī sākās Austrālijas Latviešu 58. Kultūras dienas klātienē. Tas
varbūt neliekas nekas
sevišķs, jo Austrālijas
latvieši ir jau svinējuši
Kultūras dienas kopš 1951. gada. Ilgus
gadus tas notika katru gadu, bet pēdējos gadus ik pa diviem gadiem.
Šīs Kultūras dienas bija īpatnējas
ne tik vien ar to, ka tām bija paredzēts
notikt jau 2020. gadā starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu. Diemžēl Covid-19 pandēmijas dēļ tās tika atceltas.
Bija arī paredzēts, ka piedalīsies vairāki ansambļi un kori no Latvijas un
citām vietām pasaulē.
Kad tikām pie 2021. gada vidus,
bija skaidrs, ka no ārzemēm ansambļi Kultūras dienu rīcības komitejas priekšsēde Ilona Brūvere atklāšanā.
nevarēs piedalīties un bija pat šaubas,
vai varēs piedalīties ansambļi, kori
vai pat publika no citām Austrālijas latviešu Kultūras dienām, gluži kā bija Latviešu namā, gan arī neklātienē, vai
pilsētām. Varbūt tās kļūs par Sidnejas oriģināli nosauktās pirmās Kultūras nu caur tiešraidēm vai iepriekš sagatadienās, kuras notika Sid- votiem ierakstiem.
nejā 1951. gadā. Vēl slikIerodoties Sidnejas Latviešu namā,
tāk, AL58. Kultūras dienas mums lika elektroniski pierakstīties,
varēja vienkārši atcelt un kā arī pierādīt, ka esam saņēmuši Conākošās noturēt Melburnā vid-19 pretpoti. Jaundienvidvelsas li2023.gadā, kā jau pare- kums arī pieprasīja, ka telpās valkājam
dzēts.
sejas maskas. Tas jau mums nav nekas
Pateicos Kultūras dienu jauns. Pārsteigums man gan bija, ka
rīcības komitejai un priekš- Ērikam Ešenvaldam veltītā koncertā
sēdēm Ilonai Brūverei un pat koristi dziedāja maskās.
Klārai Brūverei, ka KulIeejot Latviešu namā, tos, kuri
tūras dienas notika, kaut ne bijām ieradušies no citām pavalstīm,
parastā vai oriģināli pare- sagaidīja kā sevišķus viesus. Cik iedzētā veidā. Sarīkojumi no- vēroju, no Adelaides, Kanberas un
Jānis Kārkliņš.
tika gan klātienē Sidnejas Melburnas kopā bijām mazliet vairāk nekā ducis. Tas nav liels skaits,
bet ņemot vērā pašreizējos apstākļus, tas bija vairāk nekā es biju sagaidījis. Biju gan mazliet vīlies, ka
paši sidnejieši nebija ieradušies lielākā skaitā. Kaut dažos sarīkojumos
klātienē bija ap 60 vai 70 skatītāju,
bija arī tādi sarīkojumi, kur klātienē
bija tikai pieci.
Austrālijas Latviešu 58. Kultūras
dienas izcēlās ar to, ka tās notika kā
klātienē, tā neklātienē, tādā veidā dodot iespēju arī tautiešiem, kuri dzīvo
ārpus Austrālijas, izbaudīt to, ko mēs
jau tik ilgus gadus ņemam kā pašu par
sevi saprotamu. Šīs Kultūras dienas
No kreisās: Ilona Brūvere, Sandra Krama, Marģers Krams, ar muguru Jānis Čečiņš,
Linda Ozere Sidnejas Latviešu namā Kultūras dienu atklāšanas dienā.
Turpinājums 5. lpp.

„...un man vienmēr likās, ka tu esi pavisam parasts!“
2022. gada sestdien, 29. janvārī, plkst.14.00 un svētdien, 30. janvārī, plkst.14
Austrālijas Latviešu teātris (ALT) aicina uz Reja Kunija divcēlienu komēdijas Glābjas, kas
var (Ray Cooney. Run For Your Wife.) izrādi un gaida jūs Melburnas Latviešu namā.
Kas notiks? ...Pārpratumi, noslēpumi attiecību virpulī ierauj skatītāju no pirmajām lugas
minūtēm līdz pat lugas noslēgumam un prasās pēc vēl... tādēļ var nākt skatīties izrādi
gan sestdien, gan svētdien.
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Nākošās Kultūras dienas
Mīļie tautieši, latviešu ģimenes un draugi!
Jau piecdesmit astoto reizi latvieši svin Kultūras dienas
Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē paspārnē.
Svinēšana šoreiz gan personīgi, gan attālinātā veidā.
Abi ar Pēteri pateicamies par lielo uzticību, ko esat
mums izrādījuši, ieceļot mūs kā nākošo Kultūras dienu vadītājus. Paldies, ka uzticat mums šo lomu, ka uzticat mums
rīkot 59. Kultūras dienas, kas notiks 2023. g. beigās Melburnā.
Kā pats pirmais patīkamais pienākums mums tagad ir
simboliski saņemt Kultūras dienu karogu, tā turpinot Kultūras dienu svinēšanas pastāvīgo ķēdi.
Mums ir arī patīkamais pienākums sabiedrības vārdā
pateikties šo Kultūras dienu rīkotājiem. Šo Kultūras dienu rīcības komiteja ir patiešām izpelnījusies pateicību, jo
komiteja dabūja rīkoties veselu gadu ilgāk nekā bija paredzēts, jo, kā jūs jau visi zināt, COVID sērgas dēļ Kultūras
Dienas tika uz gadu pārliktas.
COVID sērgas ietekme ir bijusi gan liela uz visu Kultūras dienu rīkošanu. Sērgas ietekmē daudz kas bijis ierobežots vai pat neiespējams. Pa piemēram, nav bijis iespējams
koristiem tikties, lai klātienē sadziedātos un gatavotos uzstāties, bet šo viņi darījuši neklātienē, un tādā veidā viena
svarīga Kultūras dienu daļa palikusi vietā. Bet ar tautas
deju dejošanu, protams, ka šis atrisinājums nav iespējams,
jo neklātienē taču pāru un grupu tautas dejas nav iespējamas. Un arī kādas citas parastas Kultūras dienu parašas
nav bijis iespējams COVID dēļ turpināt.
Bet AL58. Kultūras dienu rīcības komiteja ar daudz dažādiem COVID radītiem izaicinājumiem dabūjusi ķepuroties un nākusi ar moderniem atrisinājumiem.
Liels, liels paldies rīcības komitejas priekšsēdēm Ilonai
Brūverei un Klārai Brūverei. Mēs taču visi zinām, ka Kultūras dienu rīkošana ir sarežģīta lieta un ka daudz, daudz
čakli ļaudis nāk talkā tās rīkot.
Paldies AL58. Kultūras dienas rīkotājiem – sirsnīgs
paldies jums visiem.
Vēlamies mazliet pastāstīt par iecerētām AL59. Kul-

FOTO Ekrāņuzņēmums

Uzruna tautiešiem no rīkotājiem

Nākošo Kultūras dienu priekšsēži Susan un Pēteris Dārziņi.

tūras dienām, kas notiks Melburnā. Esam izvēlējušies
tēmu – Visi kopā. Mēs esam visi kopā zem vienas un
tās pašas saules gan Melburnā, gan citās Austrālijas un
Jaunzēlandes vietās, gan citur pasaulē, ieskaitot arī Latvijā! Tātad Kultūras dienu motīvs būs saulīte.
Kultūras dienas domātas visiem latviešiem, latviešu ģimenēm un viņu draugiem.
Ceram iesaistīt latviešus, kas ir atvases no pēckara
iebraucējiem Austrālijā un Jaunzēlandē un arī latviešus,
kas ir nesen kļuvuši šo zemju iemītnieki un neklātienes
veidā dalībniekus no jebkuras vietas, kur ir tīmekļa savienojums.
Indeed, we would like to emphasise our desire to create an Arts festival that is inclusive, welcoming for all Latvians and their families and friends, especially including
all those who feel an affiliation to Latvian culture but who
may not speak Latvian.
Vēlreiz liels paldies AL58. Kultūras dienas rīkotājiem.
Uz redzēšanos Melburnā!
Susan un Pēteris Dārziņi
Svētdien, 2022. g. 2. janvārī

Maskotās Kultūras dienas
sevišķi atšķīrās, jo vairākos sarīkojumos tika pielietota jaunākā neklātienes tehnoloģija. Izcils piemērs bija
teātra izrāde Balkons, kur piedalījās
ne vien Sidnejas Latviešu teātris, bet
arī aktieri no Rīgas Nacionālā teātra
un Birmingemas Mazā teātra Anglijā.
Pēdējo divu teātru dalībnieki piedalījās ieraksta veidā uz ekrāna, kas bija
ietilpināts izrādes dekorācijās. Tāpat,
bija koncerti, izstāžu atklāšanas un
referāti, kur daži pasniedzēji piedalījās vai nu ieraksta veidā, vai lietojot
mums visiem tagad pazīstamo Zoom
platformu.
Žēl gan, ka šogad nebija tradicionālie – Tautas deju lieluzvedums un
Kopkora koncerts, kuri galvenokārt
nenotika, jo tautas deju ansambļiem
un koriem nebija iespēja kopā mēģināt
pirms braukšanas uz Sidneju. Tāpat
arī rīcības komiteja nebija droša, vai
notiks ģenerālmēģinājumi šiem sarīkojumiem, kur nu vēl paši sarīkojumi

FOTO Ojārs Greste

Turpinājums no 4. lpp.

Vakariņas Latviešu namā Kultūras dienu atklāšanas dienā. No kreisās: vēstnieks Marģers Krams, Sandra Krama, Vineta Freimane, Raitis Freimanis, Jānis Čečiņš, Linda Ozere, Uldis Ozoliņš.
varēs notikt, ja piepeši pandēmijas si- ieskatus par tik īpatnējām Kultūras
tuācija pasliktinātos.
dienām.
Šī raksta turpinājumos nākošajos
Jānis Kārkliņš
Latvietis izdevumos tuvāk pieskaršos
Laikrakstam „Latvietis“
Austrālijas Latviešu 58. Kultūras dienu sarīkojumiem, lai varu dot savus
Turpmāk vēl

6. lpp.
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Ziemassvētki Melburnas latviešu bērnudārzā
Beidzot paspēja svinēt klātienē

FOTO Džeims Vaits (James Whyte)
FOTO Gaidis Dārziņš

FOTO Džeims Vaits (James Whyte)

Otrdien, 2021. gada cākas paaudzes – vecmāmiņas Elvīra maziņi un tur gāja.
14. decembrī, bērnu- Latiša un Valda Jef īmova arī noskaitīPašreizēja bērnudārza vadītāja
dārza Dainas audzēkņi ja pantiņus vecītim!
Amanda Hērsta ar ģimeni uz nākamanosvinēja bērnudārza
Ziemassvētku vecītis ar prieku ie- jiem pāris gadiem (2022. – 2024.) pāreglīti. Beidzot paspējam pazinās ar Valdu Jefīmovu, kura ar ceļas dzīvot Latvijā.
tikties un nosvinēt kopā. šo – 2022. gadu pārņem bērnudārza Amanda Hirsta-Vaita (Hirst-Whyte)
Tas bija nozīmīgs vadību. Valda jau iepriekš ir vadījusi
Laikrakstam „Latvietis“
notikums, jo pandēmijas bērnudārzu Daina pagājušā gadsimta
dēļ lielāko daļu 2021. gada nodarbības 90os gados, kad viņas pašas bērni bija
noturējām Zoom platformā katrs savā
mājā pie datora.
Gatavojoties uz eglīti, esot bijis
dzirdēts, ka bērni jautājuši: „vai pa datora?“...jo pa šo gadu bija jau pieraduši
katru nedēļu dziedāt kopā ar Amanda pie datora ekrāniem.
Noteikti klātienē bērniem ir
daudz
citādāk
tikties ar saviem
draugiem – beidzot redzēties pa
īstam!!
Bērni ar smaidu spēlējās viens
ar otru, ēda pīrāgus, piparkūkas
un citus gardumus,
saņēma liecības,
kā arī satika Ziemassvētku vecīti
un noskaitīja pantiņus viņam. Ve- Kas būs tajā maisiņā???
Valda Jefimova ar Ziemassvētku vecīti.

Latviešu biedrības Īrijā koris „eLVē“.

LBĪ koris „eLVē“ svin 15 jubileju Lāčplēša dienā
Kora sastāvā dziedājuši vairāk nekā 300 dziedātāji
„Es jums saku: dziediet!..“ Ar šiem
dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdiem un
sveicienu no kora krustmātes Lienes
Končus, savu uzrunu korim eLVē 15
gadu jubilejā uzsāka kora mākslinieciskā vadītāja Inguna Grietiņa-Dārziņa. Viņa vēlēja ikkatram dziedātājam un korim kopumā, Lāčplēša

izturību, latvisko garu, gudrību un
turpināt eLVē brīnišķīgo sirsnību, muzikalitāti, cieņu un kopīgo sapņu realizēšanu.
Šajos 15 gados kora sastāvā
dziedājuši vairāk nekā 300 dziedātāji. Viņi, kora mākslinieciskās vadītājas Ingunas Grietiņas-Dārziņas

vadībā, ir dziedājuši, kad svētki un
sirds gavilē, dziedājuši, kad milzu
atbildība un jānes Latvijas vārds Eiropā un pasaulē, dziedājuši tad, kad
šķiet, ka visapkārt ir tikai pelēki lietus mākoņi...
Turpinājums 7. lpp.

Laikraksts „Latvietis“
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PLATS darbības pirmais gads
Pasaules Latviešu Amatieru Teātru savienība (PLATS), kas diasporā
dibināta 2021. gada 16. janvārī, apvieno aktīvās diasporas latviešu teātrus
no trīs kontinentiem, 12 dažādām valstīm – Austrālijas, Norvēģijas, Lielbritānijas, Dānijas, ASV, Beļģijas, Zviedrijas, Somijas, Islandes, Itālijas, Īrijas
un Vācijas, kopskaitā – 22. Pirmais
darbības gads savienībai noslēdzās ar
tikšanos – sarunu ar Latvijas Kultūras
ministru Nauri Puntuli.
Sanāksmē, kas attālināti notika
30. decembrī, piedalījās pats Kultūras
ministrs Nauris Puntulis, ministrijas
valsts sekretāre Dace Vilsone, Nacionālā kultūras centra vadītāja Signe
Pujāte, Sabiedrības integrācijas departamenta sabiedrības integrācijas un
pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja Anita Kleinberga un biroja vadītāja Marika Zeimule. Savukārt
PLATS pusi pārstāvēja Ingmārs Čaklais (Lielbritānija) organizācijas valdes priekšsēža vietnieks un savienības
Ārlietu darba grupa, kuras sastāvā –
Dziesma Tetere (ASV), kas vienlaikus
ir arī PLATS valdes locekle un Jānis
Kārkliņš (Austrālija) PLATS valdes
loceklis, ka arī Sandra Bondarevska
(Īrija) – PLATS projektu vadītāja.
Pasaules Latviešu Amatieru Teātru savienības darbības pirmais gads ir
pārliecinoši pierādījis, ka, tāpat kā jebkuru citu nozaru latviešu tīklorganizācijas, arī teātra cilvēkiem pasaulē ir
svarīgi izglītoties un stiprināt un attīstīt savu skatuvisko izaugsmi, savstarpēji sadarboties, apmainīties ar pieredzi, rīkot kopīgus pasākumus pašiem
un piedalīties gan diasporas, gan Latvijas organizētajos lielsarīkojumos,

LBĪ koris „eLVē“ ,,,
Turpinājums no 6. lpp.

Tomēr, ar latvietību dvēselē un
sauli sirdī, koris eLVē ir gājis pa dziesmas un izaugsmes ceļu. Tā nosaukums
sevī nes Latvijas vārdu, dzeltenā kora
krāsa sauli un siltumu, katrs korists un
visi kopā sev izvēlējušies saukli Labākā sabiedrība.
Amerika, Kanāda, Japāna, Austrālija, Tobago, Krievija, Turcija,
Grieķija, Beļģija, Anglija, Latvija –
tās ir nedaudzas valstis, kurās ar
koncertiem un meistarklasēm ir uzstājies koris eLVē. 29 reizes koris ir
izbraucis ārpus Īrijas valsts robežām.
Koris ir koncertējis Īrijas greznākajās vietās – Dublinas mēra rezidencē un domē, Dublinas vēsturiskajā
pilsētas hallē, Īrijas Nacionālajā televīzijā un radio, Īrijas nacionālajos
muzejos. Piedalījies Īrijas mēroga
festivālos – Patrika dienā, īru tautas

PLATS tikšanās ar LR Kultūras ministriju.

FOTO Ekrānuzņēmums

Beidzies ar nozīmīgu iepazīšanos

kas plašāk nosaucama – pievienošanās
un iesaistīšanās gan latviešu amatierkultūras vidē Latvijā, gan ārpus tās.
Savienība izteica patiesu vēlmi un
gatavību kopīgam darbam jebkādā noderīgā kvalitātē – gan kļūstot par Latvijas profesionālās un amatiermākslas
eksporta kanālu, gan iesaistoties nozares darba grupu sanāksmēs un dialogos, gan uzklausot priekšlikumus un
tiekot uzklausītiem.
PLATS tāpat arī uzsvēra nozīmi,
ko dod izglītošanās meistarklasēs un
iekļaušanās Latvijas un pasaules amatierkultūras vidē. Organizācija jau
tagad ir pārliecinājusies, ka teātris ir
viens no efektīviem līdzekļiem latvietības saglabāšanai un nacionālās
identitātes nostiprināšanai diasporā.
Īpaši svarīgs uzdevums, kas noteikti
izceļams, ir jauniešu un bērnu iesaiste
un piesaiste ne tikai skatuvei, bet arī

runas mākslai, vienlaikus bērnu un
pusaudžu latviešu valodas prasmju
attīstīšanai. Tas svarīgi gan audzinot
jaunos aktierus un režisorus, gan gatavojot jauno teātra skatītāju paaudzi.
Kultūras ministrs Nauris Puntulis un ministrijas speciālisti atzīmēja,
ka jaunās paaudzes iesaiste teātru aktivitātēs diasporā ir īpaši apsveicama.
Viņš atzīmēja arī to, ka PLATS kā
organizācija ir labi strukturēta diasporas amatieru teātru pārstāvniecībā.
N. Puntulis arī piebilda, ka ministrija
no savas puses ir gatava atbalstīt un
veicināt PLATS iniciatīvas, kas Pasaules Latviešu Amatieru teātru savienībai dod jaunu sparu turpināt ne tikai
iesākto, bet arī paplašināt to ar jaunām
radošām idejām.
Dace Čaklā
Projektu koordinatore
Latviešu Kultūras centrs Birmingemā

mūzikas festivālā TradFest.
Čikāgas piecīši, Olga Rajecka,
Varis Vētra, Normunds Rutulis,
ansamblis Eolika, Lauris Reiniks,
Roberto Meloni un vēl vairāki mākslinieki, ar kuriem korim ir bijis gods
kopā muzicēt dažādās valstīs un dažādos pasākumos.
Koris ir viesojies un sniedzis intervijas gan Latvijas radio, Latvijas televīzijā. Biežs viesis koris ir bijis vietējā
Īrijas Nacionālās televīzijas kanālā un
radio programmās.
Koris eLVē ne tikai brauc ciemos,
bet arī paši organizē grandiozos Latviešu kultūras svētkus Īrijā, kuri izskan Dublinas vecpilsētā un citviet,
tie pulcē neskaitāmus latviešu kora
dziesmas un tautas dejas entuziastus
no daudzām Eiropas valstīm, pilsētas
iedzīvotājus un viesus.
Šajā kora jubilejas pasākumā skan
pateicības vārdi kora mākslinieciskajai
vadītājai Ingunai Grietiņai-Dārzi-

ņai, kura kori vada no tās dibināšanas
2006. gada 11. novembrī, kormeistarēm Laurai Zemvaldei, kura korim
pievienojās 2016. gadā un Lainei Nigulei-Belenusai, kura korim pievienojās 2017. gadā, esošajiem un bijušajiem
kora dziedātājiem, arī tiem, kuri vēro
pasākuma tiešraidi Zoom un Facebook platformās.
Dāvanas, ziedi, dziesmas un smaidošas koristu sejas.
Skaists pārsteigums korim eLVē
jubilejā – kora dziedātājas Sanitas
Ausējas veidotā dokumentālā filma
par kori, tā dziedātājiem, par skaistajām atmiņām un brīnišķīgiem nākotnes plāniem.
Lai korim eLVē vēl daudz dziesmotu gadu!
Inga Zvirgzdiņa,
Ilggadēja kora „eLVē“ dziedātāja
Laikrakstam „Latvietis“
Red.: RBĪ = Latviešu biedrība Īrijā
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„Pārcēlāji“

„Mansards“ izdod otro grāmatu Latvijas mutvārdu vēstures sērijā
Pārcēlāji ir otrā grāmata Latvijas
mutvārdu vēstures sērijā Bezbailīgie.
Grāmatā apkopotas triju bēgļu laivu
vadītāju atmiņas no Otrā pasaules kara
beigu posma. Būdami Latvijas valsts
vienaudži Pēteris Jansons, Laimonis
Pētersons un Ēriks Tomsons jaunu cilvēku aizrautībā glāba Latvijas
iedzīvotājus no otrreizējās padomju
okupācijas. Mutvārdu vēstures pētnieku sakopota, ilgstoši noklusētā
pieredze nodota atklātībai, jo vēstures
izpratnei nekas nav izteiksmīgāks par
pašu notikumu dalībnieku atmiņām.
Ilgu laiku par viņiem nekas netika dzirdēts. Latvijas Centrālās padomes uzdevumā viņi darbojās nelegāli
un bieži palika nezināmi pat laivās
pārceltajiem. Tikai mūža otrajā pusē
viņi beidzot varēja uzticēt atklātībai
savus neparastos dzīvesstāstus – kā
Latvijā, tā Zviedrijā. Arī Zviedrijā
nācās ievērot noilgumu informācijai
par nelegālajiem laivu braucieniem no
Baltijas. Pārcēlāji atceras veiksmīgos
un neveiksmīgos braucienus, riskantās
situācijas, kad mantu izmešana jūrā
bija mazākais zaudējums. Viņi atceras
savus pārdzīvojumus, pārgalvības un
nevēlēšanos iesaistīties nevienā no karojošajām armijām, stāsta par nebēdnībām un negaidītiem notikumu pavērsieniem, romantiskām noskaņām,
kad jūra mierīga un drudžainu rīcību
vētras laikā.
Ar sērijas Bezbailīgie starpniecību
pagātne tiek tuvināta tagadnei. Varoņi, kas nebaidījās nāves, piedzīvoja
garus mūžus. Sērijas pirmā grāmata
Nakts jau nav tikai gulēšanai bija veltīta Latvijas Centrālās padomes bēgļu

laivu sakarniecei Valentīnei Lasmanei, kura nodzīvoja 102 gadus. Laimonis Pētersons nodzīvoja 87 gadus,
Pēteris Jansons – 98. Trešais atmiņu
autors Ēriks Tomsons grāmatu sagaida pirms savas 103. dzimšanas dienas
31. decembrī.
Atmiņās skarti daudz mazpazīstami notikumi, fakti un detaļas. To
papildina Kaspara Zeļļa zinātniskie
komentāri. Sastādītāja Māra Zirnīte, grāmatu izdošanai sagatavoja LU
Filozofijas un socioloģijas institūts un
Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku
asociācija Dzīvesstāsts. Ievads, pēcvārds un personu rādītājs paver plašāku ieskatu laikmetā, notikumos un
tajos iesaistītajās personās.
Grāmatas atvēršana notika otrdien,
28. decembrī Zoom vidē. Sarīkojumā
piedalījās viens no grāmatā publicēto
atmiņu autoriem Ēriks Tomsons un
viņa meita Daiga Siliņa. Grāmatas sakārtotāji un veidotāji no LU Filozofijas
un socioloģijas institūta un Latvijas
mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas Dzīvesstāsts – Māra Zirnīte, Maija Krūmiņa, Ginta Elksne, Kaspars
Zellis – pakavējās pie darba vairāku
gadu garumā. kas tagad lasītājam ļauj
iedzīvoties vēsturiskos notikumos
pašu dalībnieku – bēgļu laivu pārcēlāju – atmiņu skatījumā. Atvēršanā
piedalījās arī LU Literatūras, folkloras
un mākslas institūta pētniece Sanita
Reinsone un rakstniece un publiciste
Rudīte Kalpiņa.
Sarīkojumā tika demonstrētas
fotogrāfijas no Gotlandes fotogrāfa
Dāvida Holmerta kolekcijas par Baltijas bēgļu ieceļošanu un fragments

Grāmatas „Pārcēlāji“ vāks.

no Marie Jansones videofilmas par
viņas vectēvu Pēteri Jansonu. Paldies Zviedrijas Karalistes vēstniecībai
Latvijā par iespēju demonstrēt Dāvida
Holmerta fotogrāfijas un finansiālu atbalstu Marie Jansones filmas tulkojumam latviešu valodā.
Arvis Ostrovskis,
apgāda „Mansards“
sabiedrisko attiecību pārstāvis
22.12.2021.

Publicēti „Historia.lv“ nodarbību materiāli
Publicēti Historia.lv nodarbību materiāli īstenotā novadpētnieku mācību cikla 2021. g. nodarbību materiāli: senajiem
ceļiem un robežām veltīto priekšlasījumu
un mācību ekspedīciju videoieraksti.
Nu jau par ikgadējām kļuvušo, kopš
2017. g. Latvijas vēstures materiālu brīvpieejas krātuves un novadpētniecības
platformas Historia.lv rīkoto novadpētnieku un tūrisma organizatoru 2021. g.
mācību tēma bija Senie ceļi un robežas.
2021. g. mācību mērķis – ar semināra, priekšlasījumu un lauka prakses
metodēm veidot mērķauditorijas izpratni par senajiem ceļiem un robežām
kā būtiskiem Latvijas kultūrvēsturiskās ainavas elementiem, to vietu un
nozīmi kopējā dabas un vēstures mantojuma izpētē, saglabāšanā un popularizācijā, kā arī praktiskās izmantošanas iespējām tūrisma jomā.
Šogad Historia.lv novadpētnieku

FOTO Valters Grīviņš

Par senajiem ceļiem un robežām

Historia.lv mācību ekspedīcijas dalībnieki pie Sprēstiņu krustakmens. Stalbes
pagasts, Cēsu novads. 2021. g. 10. oktobris.
mācības notika valstī noteikto epidemio- lektoru un klausītāju – attālinātu līdzdalīloģisko ierobežojumu noteiktajā ietvarā. bu Zoom platformā. No vienas puses šāds
Praktiski tas izpaudās semināra-konfeTurpinājums 9. lpp.
rences tiešsaistes norisē, ar dalībnieku –

Ceturtdien, 2022. gada 6. janvārī

Laikraksts „Latvietis“

9. lpp.

XV Vispārējie dziesmu un deju svētki ASV
Biļetes ir pieejamas

Strauja, strauja upe tecēj’!
Misisipi upe!
XV Vispārējie dziesmu un deju svētki ASV norisēs Minesotas galvaspilsētā St. Paulā. Misisipi upes krastā no
2022. gada 29. jūnija līdz 4. jūlijam.
Mīļie Dziesmu svētku draugi!
Rīcības komiteja ziņo, ka Dziesmu svētku biļetes sākām pārdot 2021. g. 18. novembrī. Daudziem pasākumiem
piedāvājam atlaides bērniem un jauniešiem, lai visiem ģimenes locekļiem būtu iespēja baudīt Dziesmu svētku sarīkojumus. Dziesmu svētku biļetes ir brīnišķīgas Ziemassvētku dāvanas, vēl labākas nekā piparkūkas!
Biļetes varēs pasūtīt caur Dziesmu svētku tīmekļa
vietni www.latviansongfest2022.org, lietojot kredītkarti.
Biļetes iepriekšpārdošanā varēs iegādāties tikai elektroniski caur Dziesmu svētku mājas lapu. Pircējs saņems
e-pastu ar ieejas biļeti vai kuponu, ko izmainīt pret ieejas
biļeti (kā kuram koncertam). Uz abiem parādīsies QR kods
(melnie un baltie kvadrātiņi četrkantainā laukumā). Tos varēs vai nu saglabāt mobilajā telefona vai izdrukāt uz papīra.
Koncertiem ar kuponu, kupons būs jāiemaina pret biļeti biļešu kasē InterContinental viesnīcā Dziesmu svētku laikā.
Komiteja aicina visus apmeklēt svētku tīmekļa vietni,
lai iepazītos ar bagātīgo svētku programmu. Noteikti iesakām ierasties jau 29. jūnijā, lai apmeklētu Ieskaņas koncertu ar Ēriku Ešenvaldu, kurā dziedās trīs kori: MASKA
un ANIMA no Latvijas un Magnum Chorum no Minesotas.

Koncertā būs iekļauts jauns Ešenvalda skaņdarbs. 30. jūnija vakarā plānojam Zaļumballi Misisipi upes krastmalā ar
vakariņām un tautas mūziku, ko spēlēs ansambļi no Zviedrijas un Minesotas. 1. jūlijs ir pilns ar pasākumiem no rīta
līdz pusnaktij, ieskaitot teātra izrādi, simfonisko koncertu, jaundeju skati, viesu koru koncertu, un kabarē vakaru. Galvenie svētku pasākumi – tautas deju Lieluzvedums
un Kopkora koncerts notiks 2. un 3. jūlijā. Un ja meklējat
kaut ko maz bišķiņ skaļāku, iesakām 2. jūlija rok vakaru
ar ansambļiem Akacis un Astro ‘n’ out un svētku vakariņas
un balli 3. jūlijā, kur skanēs deju mūzika visām paaudzēm.
Galvenā svētku viesnīca ir jau izpārdota, bet istabas vēl
ir pieejamas vairākās citās viesnīcās St. Paulas centrā. Visas piedāvā labas cenas un ir viegli sasniedzamas pilsētas
centrā. Lūdzu, apskatiet mūsu tīmekļa vietni.
Biļešu ienākumi segs tikai apmēram 50% no svētku
izdevumiem. Ziedojumi no indivīdiem un organizācijām
ir nepieciešami, lai nodrošinātu svētku finanses. Lūdzu
apsveriet $100, $250, $500 vai $1000 ziedojumu (vai ziedojumu kādā citā summā). Var ziedot elektroniski mūsu
tīmekļa vietnē, vai sūtot čeku uz Latvian Song Festival uz
latviešu baznīcas adresi: 3152 17th Av S, Minneapolis MN
55407. Mēs esam 501(c)(3) organizācija, Jūsu ziedojums ir
atskaitāms no ienākuma nodokļiem.
Nepacietīgi gaidām Jūs ciemos nākamvasar!
Ansis Vīksniņš,
XV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV, Minesotā
rīcības komitejas priekšsēdis

Publicēti „Historia.lv“ ...
formāts atņem klātienes norišu sniegtās
iespējas uzturēt vecos un dibināt jaunus
kontaktus ar domubiedriem un kolēģiem,
iesaistīties dažādās neformālās diskusijās
un vienkārši sajust attiecīgo pasākumu
atmosfēru, bet no otras puses – tiešsaistes norise palielina līdzdalības iespējas.
Šajā reizē mūsu seminārā-konferencē
piedalījās rekordliels dalībnieku skaits –
2021. g. 23. septembrī priekšlasījumus
par dažādām ar senajiem ceļiem un robežām saistītām tēmām tiešsaistē neklātienē noklausījās aptuveni 130 muzejnieki,
vēsturnieki, arheologi, TIC darbinieki,
brīvā laika novadpētnieki, skolotāji un
citi interesenti no visas Latvijas. Cita
Zoom formāta priekšrocība ir iespēja ērti
veikt tiešsaistes priekšlasījumu ierakstu,
nodrošinot kvalitatīvu lektoru izmantoto
prezentāciju attēlošanu videofailā. Lai
arī ļoti ceram un vēlamies atgriezties pie

FOTO Valters Grīviņš

Turpinājums no 8. lpp.

Historia.lv mācību ekspedīcijas dalībnieki Stalbes-Cēsu 19. gs. izbūvētā pasta
ceļa trases vietā. Stalbes pagasts, Cēsu novads. 2021. g. 10. oktobris.
tradicionālā semināru un lasījumu klātienes formāta, nākotnē domājam turpināt
izmantot un attīstīt arī tiešsaistes neklātienes pasākumu rīkošanu.
Par tradicionālu Historia.lv rīkoto
novadpētnieku semināru sastāvdaļu ir

kļuvušas arī mācību ekspedīcijas. Seminārā teorētiski apgūtās tēmas mēs
nostiprinām praksē, dabā apmeklējot
un mācoties ainavā atpazīt atbilstošos
Turpinājums 11. lpp.

10. lpp.
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Silti sveicieni no Vecpiebalgas!
Ienācis grāmatu sūtījums no Melburnas

FOTO Ilze Nāgela

Grāmatas saņēmām, par to liels paldies!
Jāatzīst, ka tas man vienmēr ir īpašs brīdis – izsaiņot kastes. Sajūtas kā mazam bērnam, dāvanas atverot.
Daļa grāmatu arī šoreiz nonāca Piebalgas
muzeju bibliotēkā, kur tās ir pieejamas ikvienam, bieži noder muzeju pētnieciskajā darbā. Nu jau tas
plaukts ir tiešām milzīgs un pilns gandrīz.
Daļa grāmatu nonāca Kārļa Skalbes Saulrietu grāmatu etažerē, kur tās arī ir ikvienam pieejamas. Muzeja apmeklētāji var izvēlēties, ko no tā vēlas, tā grāmatas aizceļo patiešām pie tiem, kas tās lasīs. Skapītis ir iemīļots jau
daudzu gadu garumā, un paldies Jums, ka varam to arvien
papildināt. Tas sagādā mums daudz priecīgu brīžu, kad cilvēki ierauga kādu grāmatu, ko sen vēlējušies, turklāt tas, ka
grāmatas ir ar savu vēsturi, prieku tikai palielina.
Tā kā visu vasaru esam Saulrietos, tad daļu no grāmatām vispirms brīvos brīžos izlasām pašas (mēs te esam trīs
lasītājas un nereti gadās vēl ciemiņi, kas arī lasa).
Vienmēr īr īpašs prieks par Kārļa Skalbes darbiem un
Lizetes Skalbes tulkojumiem, tāpat par citām ar Piebalgu
saistītām grāmatām. Taču arī ikviena grāmata, kam nav
tiešas saistības ar piebaldzēniem, galu galā nonāk īstajās
rokās, jo esam publiska iestāde un katra grāmata savu laGrāmata pakošana Melburnā. No kreisās: Pēteris Saulīsītāju sagaida.
Darbs, ko Jūs darāt šajā grāmatu lietā, patiesi ir nozī- tis, Henrijs Pacers.
mīgs, jo kas vienam nederīgs, kādam citam var sagādāt rim, bet darbi, protams, turpinās, cerībā uz jaunu un no
daudz prieka. Un latvieši joprojām lasa! Turklāt ne tikai vecā pandēmijas brīvu nākamo gadu!
paaudze, bet arī jaunieši, to mēs muzejā redzam ik dienas.
Daudz sveicienu,
Sveicieni grāmatu saiņotājiem un visiem, kas dara šo
Līva
svētīgo darbu!
Līva Grudule
Ziemas sezona sākusies, muzeji nu ir ciet līdz pavasaPiebalgas muzeju apvienība „Orisāre“

Oficiālajā saziņā ar mobilajiem ES pilsoņiem
Nepieciešams atļaut arī angļu valodu

Atļaut angļu valodu oficiālajā saziņā ar mobilajiem ES pilsoņiem ir
viens no risinājumiem šīs sabiedrības
grupas līdzdalības nodrošināšanai. Šis
viens no ieteikumiem, noslēdzoties organizācijas ManaBalss un Open Knowledge Sweden projektam Atvērtas pilsētas ES pilsoņiem* (OPENCIT).
Līdztekus ieteikumam oficiālajā saziņā izmantot angļu
valodu, ir konstatēta arī nepieciešamība uzlabot vispārējo
datu vākšanu un atjaunināšanu par ES pilsoņiem, kas uzturas Latvijā. Tāpat norādīts uz Latvijā rezidējošo ES pilsoņu
nepietiekamo informētību par to tiesībām balsot Eiropas
Parlamenta un arī Latvijas pašvaldību vēlēšanās.
Šie ieteikumi izriet no pētījuma ES mobilie iedzīvotāji
Latvijā** (angļu val.) un intervijām ar mērķauditorijas pārstāvjiem.
OPENCIT projekta noslēguma secinājumi un ieteikumi ir ietverti Centrālajai vēlēšanu komisijai, Ekonomikas
ministrijai un Iekšlietu ministrijai nosūtītā atbalsta vēstulē
Latvijā rezidējošo citu ES valstu pilsoņu pilsoniskās līdzdalības veicināšanai. Atbalsta vēstulei kopā ar OPENCIT
īstenotājiem pievienojas arī Latvijas un Eiropas diasporu
un profesionāļu organizācijas – Eiropas Latviešu apvienība, biedrība Ar pasaules pieredzi Latvijā un Europeans
Throughout The World.
Noslēdzot OPENCIT, Open2Vote aktuālo jautājumu sadaļā esam devuši sabiedrībai ir iespēja izteikt vērtējumu
par vienu no OPENCIT noslēguma ieteikumiem, atbildot
uz jautājumu, Vai Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu oficiālo komunikāciju vajadzētu pilnvērtīgi un savlaicīgi tulkot arī angļu valodā?***

Līdzšinējais sabiedrības balsojums par uzdoto jautājumu pauž viennozīmīgu atbalstu angļu valodas lietojumam
saziņā ar Latvijā rezidējošajiem ES pilsoņiem. Šāds atbalsts
ir redzams arī tematiskās Facebook grupās, kur attiecīgais
jautājums ir uzdots, piemēram, Expats in Latvia.****
Projekta OPENCIT gaitā ir izveidota līdzdalības platforma Open2Vote.eu. Open2Vote zīmols ir izvēlēts, lai
Latvijā izmēģināto tehnoloģiju un gūto pieredzi paredzami
sekmīgāk varētu pārnest uz citām Eiropas valstīm un ES
līmenī.
Projekta OPENCIT īstenotājs ir sabiedrības līdzdalības platformu Manabalss.lv un Open2Vote.eu uzturētājorganizācija – nodibinājums Sabiedrības līdzdalības fonds,
kā arī nevalstiskā organizācija Open Knowledge Sweden
Zviedrijā. Projekts tiek īstenots 2021.-2022. gadā un tiek
finansēts no ES (JUST) Tiesību, vienlīdzības un pilsonības
programmas (Rights, Equality and Citizenship Programme – REC) līdzekļiem, kā arī ar Sabiedrības Integrācijas
Fonda finansiālu atbalstu Latvijas valsts budžeta finansētās
programmas Līdzfinansējuma programma ietvaros.
Didzis Meļķis,
organizācijas ManaBalss komunikācijas vadītājs
Rīgā, 2021. gada 21. decembrī
*

https://myvoice.group/project/atvertas-pilsetaseiropas-savienibas-pilsoniem/
**
https://myvoice.group/project/es-mobilie-iedzivotajilatvija-situacijas-apraksts-ar-ieteikumiem/
*** https://open2vote.eu/latvija/bills/307
**** https://www.facebook.com/
photo/?fbid=7273270139365078&set=gm.5317020341661422
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Programma „Latvijas skolas soma“
Lai nodrošinātu
Latvijas valsts simtgades programmā
uzsāktās kultūrizglītības programmas Latvijas skolas soma darbības turpināšanu, šodien,
2021. gada 21. decembrī, valdība apstiprināja grozījumus
Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) nolikumā, paredzot, ka no 2022. gada 1. februāra programmas Latvijas
skolas soma administrēšanu īstenos LNKC ietvaros.
Līdzšinējā programmas Latvijas skolas soma komanda
turpinās sadarbību ar kultūras un izglītības iestādēm, pašvaldībām un citiem izglītības iestāžu dibinātājiem, lai jēgpilni
izmantotu, paplašinātu un aktualizētu kultūras piedāvājumu
bērniem un jauniešiem, kā arī nodrošinātu programmas ilgtspēju. Četras uz laiku izveidotās Latvijas valsts simtgades
biroja amata vietas no Kultūras ministrijas tiks pārdalītas uz
LNKC jauna uzdevuma nodrošināšanai pastāvīgi, nepalielinot kopējo Kultūras ministrijas amata vietu skaitu.
Nākamā gada valsts budžetā programmas Latvijas skolas soma īstenošanai apstiprināts finansējums 2,5 miljonu
eiro apmērā. Likumprojektā Par vidēja termiņa budžeta
ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam programmas Latvijas skolas soma norišu nodrošināšanai 3,5 miljoni iezīmēti
katram no nākamajiem diviem gadiem.
Par līdzšinējo darbību programma saņēmusi augstu
atzinību gan no izglītības un kultūras profesionāļiem, gan
skolēniem un viņu vecākiem. Kā atzīmē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja,
programmas Latvijas skolas soma koordinatore Daugavpilī Lidija Plavinska, tā ir „ļoti laba programma, kas ļauj
paplašināt izglītojamo redzesloku, izraisīt lielāku interesi
kultūras jautājumos“. Programmu novērtē arī profesionālās izglītības iestādēs, jo tā, citējot Rīgas Tirdzniecības
profesionālā vidusskolas pedagogus, „ir lieliska iespēja
jauniešiem baudīt kultūru un mākslu“.
Arī turpmāk vairāk nekā 200 000 Latvijas skolēniem, kas
apgūst klātienes vispārējās un profesionālās, t. sk. speciālās izglītības programmas, pamata un vidējās izglītības posmā, būs
nodrošināta iespēja regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības
un laikmetīgās izpausmes, pieredzot vismaz vienu kultūras
un mākslas norisi katrā mācību semestrī. Esot daļa no mācību
procesa, programma Latvijas skolas soma palīdz nodrošināt
skolās mūsdienīgu izglītības saturu un metodes un stiprina
skolēnu piederības sajūtu un lepnumu par savu valsti, mazinot
sociālo atstumtību un nevienlīdzību kultūras pieejamībai.
Latvijas valsts simtgades programmā uzsāktas un īste-

Publicēti „Historia.lv“ ...
Turpinājums no 9. lpp.

objektus un vietas, gūstot iemaņas to
dokumentēšanā. Parasti pēc semināriem mēs rīkojam divas, trīs mācību
ekspedīcijas, kas notiek dažādās vietās, iekļaujot gan attiecīgajai pieminekļu grupai raksturīgu, gan arī mazāk
zināmu un savdabīgu objektu apskati.
Vienu ekspedīciju šogad mums izdevās sarīkot klātienē, kopā ar vairākiem
semināra dalībniekiem 10.oktobrī apmeklējot virkni ar senajiem ceļiem un
robežām saistītus objektus Valmieras
un Cēsu novados, bet vēl divas mācību
ekspedīcijas, katrā no tām iekļaujot 2
objektu iepazīšanu, sagatavojām video
formātā. Īpaši vēlos atzīmēt Cēsu novada
Skujenes un Nītaures pagastos notikušo

FOTO Kristiāna Zelča

Tā turpinās darbu Latvijas Nacionālajā kultūras centrā

Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA nodarbība „Nospēlē muzeju“.
notas vairākas iniciatīvas, kas apliecinājušas ilgtspējas potenciālu un nozīmību savās jomās un kopumā valsts kultūras un radošo industriju attīstībā, starptautiskajā sadarbībā
un uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanā, un kuras
nepieciešams turpināt, lai nodrošinātu sasniegto rezultātu
efektīvu izmantošanu. Pēc Latvijas valsts simtgades programmas noslēguma turpināsies vairākas Kultūras ministrijas atbildības jomā esošās iniciatīvas, nacionālā kino stiprināšana, Nacionālās enciklopēdijas uzturēšana un Baltijas
valstu sadarbība Baltijas Kultūras fonda ietvaros, tostarp
programma Latvijas skolas soma, kas sākās 2018. gadā un
ir kļuvusi par stabilu kultūrizglītības programmu.
Plašāk par programmu Latvijas skolas soma:
https://lv100.lv/skolassoma/
https://www.facebook.com/latvijasskolassoma
https://www.instagram.com/latvijasskolassoma/
Plašāk par Latvijas valsts simtgades programmu:
https://www.lv100.lv/
https://www.facebook.com/Latvija100
https://www.instagram.com/latvijasskolassoma/
https://twitter.com/LatvijaiSimts
Papildu informācija:

Inga Bika
Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs
Programma „Latvijas skolas soma“
Sabiedrisko attiecību speciāliste
2021. gada 21. decembrī

„Ozolkalna robežakmens“ ekspedīciju,
kurā devāmies kopā ar biedrības „Petroglifu centrs“ vadītāju, pieredzējušu
un zinošu seno robežakmeņu un krustakmeņu pētnieku Andri Grīnbergu. Šīs
videoekspedīcijas sāls ir Melānijas Vanagas 1974. gadā nejauši atklāta, bet vēlāk
citu pētnieku atkārtoti neatrasta robežakmens meklēšana... un atrašana, kā arī
A. Grīnberga sniegtā meistarklase kultūrvēsturiska zīmju akmens uzmērīšanā.
Semināra-konferences programma ŠEIT:
https://www.historia.lv/jaunumi/
novadpetnieku-macibu-ciklaietvaros-notiks-seminars-konferencesenie-celi-un-robezas
Semināra-konferences priekšlasījumu video ŠEIT:
https://www.historia.lv/video/

novadpetnieku-un-turismaorganizatoru-macibas-senie-celi-unrobezas-seminara-konferences
Mācību ekspedīciju video ŠEIT:
https://www.historia.lv/video/
novadpetnieku-un-turismaorganizatoru-macibas-senie-celi-unrobezas-historialv-novadpetnieku
Sekojiet mūsu aktualitātēm un jaunumiem vietnē Historia.lv un facebook
profilā facebook.com/Latvijasvesture
Seminārs un mācību ekspedīcijas
tika organizētas un notika ar Vidzemes
plānošanas reģiona, VKKF un Latvijas valsts mežu finansiālu atbalstu.
Valters Grīviņš,
Historia.lv redaktors un projekta
vadītājs,
„Zinātnes un vēstures popularizēšanas
biedrības „Apvārsnis“ vadītājs
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Sestdien, 4. decembrī, Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA)
aizvadīja nu jau septīto
Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju
forumu (PLEIF), kurš
šogad notika Rīgā ar nemainīgu Ārlietu ministrijas un PBLA sadarbības
partneru atbalstu. Forums, kuram bija
pieslēgušies vairāk nekā četrtūkstoš
klausītāji un skatītāji no 39 valstīm pasaulē, notika tiešsaistes formātā. Visa
foruma gaitu tiešsaistē vadīja PBLA
vicepriekšsēdis un arī nesen ievēlētais
Amerikas Latviešu apvienības (ALA)
priekšsēdis Mārtiņš Andersons.
Šogad forums un tā diskusijas tika
veltītas Rīgas pilsētai un tās attīstībai.
Rīga ir Latvijas ekonomikas dzinējspēks, un ar trešdaļu Latvijas iedzīvotāju Rīga veido vairāk nekā pusi no
visa Latvijas iekšzemes kopprodukta.
Foruma atklāšanā mājīgajās un nesen rekonstruētajās Hanzas perona telpās piedalījās Valsts prezidents Egils
Levits, kurš savā uzrunā uzsvēra:
„Visas valsts interesēs ir nostiprināt
Rīgu, lai caur to veicinātu izaugsmi
visā Latvijā. Rīgai ir jākļūst par reģionālo Baltijas ekonomikas centru, par
Ziemeļeiropas metropoli. […] Dārgie
draugi! Pateicos Pasaules Brīvo latviešu apvienībai, priekšsēdei Saulītes
kundzei un visiem foruma organizatoriem! Šis forums veido īpašu diasporas piesaisti Latvijai un attīsta mūsu
globālo latvietību Latvijas labā.“*
Atzinīgus vārdus par PLEIF vēlmi
īpašu uzmanību pievērst Rīgai savā videouzrunā foruma dalībniekiem teica
arī Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.
Ārlietu ministrijas parlamentārā
sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica ar gandarījumu savā uzrunā pauda,
ka viņas pārstāvētā ministrija priecājas būt šī foruma sadarbības partneris,
un ka PLEIF auditorija augusi no 25
valstīm 2020. gadā uz 39 pārstāvētām
valstīm no 6 kontinentiem šai forumā.
Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis savā prezentācijas ievadā uzsvēra, ka viņa mērķis ir padarīt
Rīgu par pilsētu, kur viss plaukst un
zeļ, un iepazīstināja klausītājus īsumā ar Rīgas teritorijas plānojumu
2030. gadam un ar Rīgas attīstības
plānu 2021. – 2027. gadam, uzsverot
prioritātes, kā arī to, ka šī plāna ietvaros ir ap 500 projektu, kas nākamajos 7 gados īstenojami Rīgā. Mārtiņš
Staķis arī pieminēja, ka pilsētas budžetā gadā 884 miljoni eiro ir fiksētās
izmaksas, un ārpus tām maz paliek
pāri pilsētas attīstībai, tāpēc būtiski
pilsētai piesaistīt investīcijas. Mārtiņš
Staķis īpaši uzsvēra nepieciešamos
ieguldījumus Austrumu maģistrāles

Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis uzrunā forumu.
izveidei, kas atslogotu Rīgas centru no
smagajiem auto, kā arī nepieciešamos
200 miljonus eiro Dienvidu tilta šķērsojuma izbūvei.
Domnīcas
Certus
direktors,
prof. Daunis Auers foruma dalībniekus iepazīstināja ar veiktajiem pētījumiem Rīgas konkurētspējā, īpaši
uzsverot to, ka Rīgai kā pilsētai ar
potenciāli spožu nākotni ir ārkārtīgi
liels neizmantotais potenciāls, un ka
visvairāk nepieciešams ieguldīt tieši
cilvēkresursos.
Rail Baltica izbūves projekta izpilddirektors Agnis Driksna uzsvēra
šī topošā dzelzceļu tīkla lomu Rīgas
attīstībā, proti, divu stundu laikā (ar
ātrumu 249 km stundā) ar zaļāko un
drošāko transporta veidu – dzelzceļu –
no Rīgas būs iespējams nokļūt Tallinā
vai Viļņā.
Vienu no saistošākajām prezentācijām no investora skata perspektīvas
sniedza investīciju firmas Bregal Sagemount dibinātājs Adams Fullers
(Adam Fuller), kura uzņēmums šogad maijā ieguldījis 130 miljonus ASV
dolāru Latvijas Printful firmā, iepriekš
veicot analīzi par to, kāds būs šo investīciju potenciāls. Viņš arī bilda, ka
šobrīd tiek meklēts Printful galvenais
finanšu direktors, un šim postenim ir
iespēja pieteikties.
Savukārt Elīna Branta no Šveices
vadošā telekomunikāciju uzņēmuma
Swisscom, kas nesen atvēruši savu
pārstāvniecību Rīgā, un loģistikas
uzņēmuma Senner Baltijas izpilddirektors Deniss Ivanovs, raksturoja
tās priekšrocības (saprotama nodokļu
sistēma, ērts transporta savienojums
ar lidostu, augsta darbinieku atbildība,
ērti e-pakalpojumi u.c.), kāpēc viņu
uzņēmumi par savu mājvietu izvēlējušies tieši Rīgu.

FOTO PBLA

Rīgas izaugsmei nepieciešamas lielākas ambīcijas

Sekojošajā diskusiju panelī par to
kāpēc potenciālajiem investoriem ieguldīt tieši Rīgā, uzņēmuma Primekss
Group direktors Jānis Ošlejs uzsvēra,
ka Rīgā ir daudz jauno talantu, un reti
kura pilsēta ir tik kompakta un ar tik
labu novietojumu, ka jau 30 minūšu
laikā no Rīgas centra iespējams nokļūt
laukos vai pludmalē. Tikai pavisam
nedaudzas pasaules metropoles var
piedāvāt šādas iespējas.
Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks savu prezentāciju iesāka
ar domu, ka Rīga noteikti ir visas Baltijas metropole, un ja Rīga ir stipra, tad
stipra būs arī visa Latvija. Viņa ieskatā
Viļņā aizvadītajā desmitgadē izaugsme ir bijusi spēcīgāka nekā Rīgā. Pēc
Mārtiņa Kazāka domām, mums kā
mazai nācijai nepieciešamas lielākas
ambīcijas un uzdrīkstēšanās spējas,
tad arī izaugsmē pārsniegsim savus
konkurentus.
Interneta uzņēmuma MikroTik vadītājs un Amerikas Tirdzniecības palātas (AmCham) Latvijā valdes priekšsēdis Džons Martins Tallijs (John
Martin Tully), kurš Latvijā dzīvo jau
kopš 1995. gada, runājot par Rīgas
priekšrocībām, uzsvēra, ka Latvijas
galvaspilsēta ir lielisks gaisa transporta mezgls, šeit ir daudz augsti izglītotu
cilvēku, šeit pieejams ļoti labs interneta savienojums, savukārt lauku, jūras,
upju, ezeru un mežu tuvums Rīgai nav
vis luksuss, bet ikdienas iespējamība
katram. Džons Martins Tallijs piebilda, ka uzticēšanās savai darbinieku
komandai viņaprāt esot vislabākā investīcija uzņēmumā. Viņš arī pavēstīja, ka uzņēmums MikroTik nesen ziedojis 20 miljonus eiro Bērnu klīniskās
slimnīcas Onkoloģiskā centra atbalsTurpinājums 13. lpp.
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tam Rīgā.
Sekojošā diskusiju panelī firmas
Emergn Latvia vadītājs Pēteris Daliņš pastāstīja, kā viņam pirms diviem
gadiem izdevies piepildīt savu sapni –
pārcelties no Austrālijas uz Latviju un
attīstīt globālu digitālo pakalpojumu
uzņēmumu šeit.
Foruma beidzamais posms bija
veltīts Rīgas pilsētas nekustamo īpašumu attīstībai. Nekustamā īpašuma
attīstītāju alianses vadītājs Mārtiņš
Vanags kā īpaši pozitīvu pagriezienu
īres dzīvokļu segmenta attīstībai minēja šogad 21. martā pieņemto jauno
Īres likumu, kas, viņaprāt, šobrīd esot
pats labākais Eiropā, jo turpmāk konﬂiktus starp namīpašnieku un īrnieku,
kas nemaksā, būs iespējams atrisināt
3-4 mēnešu laikā, turpretim agrāk
tiesas procesi šai jomā vilkās gadiem.
Pēc Mārtiņa Vanaga domām, cilvēki
Rīgā šobrīd vēlas dzīvot labāk, tāpēc
investīcijas īres namos šobrīd noteikti
attaisnojas.
Savukārt Ēriks Bergmans, nekustamo īpašumu firmas Colliers Latvia
vadītājs, foruma dalībniekiem sniedza
detalizētu pārskatu par jaunajiem biroju telpu projektiem Rīgā (Verde, Gustavs BC, Preses nams, Novira Plaza,
Zeiss, Mihaila Tāla iela, Magdalēnas
kvartāls, Krasta City, Kimmel kvartāls
u.c.), uzverot, ka Rīga ir izcila vieta

PBLA valdes priekšsēde Kristīne Saulīte uzrunā forumu.
dzīvei ar ļoti labu darba un privātās
dzīves līdzsvaru. Rīgas domes deputāte un pilsētas attīstības komitejas
priekšsēdētāja savukārt vēstīja par
centieniem mazināt birokrātiju Rīgā
būvatļauju izsniegšanas jomā.
Foruma noslēgumā PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte uzsvēra, ka
tieši Rīgas izaugsme būs būtiski svarīga tuvākajā nākotnē visas Latvijas
izaugsmei un tas savukārt saistīts ar
lielāku ambīciju un augstāku mērķu
izvirzīšanas nepieciešamību mums

katram. Foruma videoierakstu drīzumā būs iespējams noskatīties pilnībā
Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma mājas lapā www.pleif.lv.
Nākamais latviešu diasporas rīkotais
ekonomikas forums Spotlight Latvia
iecerēts 2022. gada pavasarī ASV.
Jānis Andersons,
PBLA pārstāvniecības vadītājs
* Pilnu uzrunu var lasīt laikraksta
„Latvietis“ Nr.679: https://laikraksts.
com/raksti/10994

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu!

Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141.
Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī
http://www.laikraksts.com
Laikraksts „Latvietis“ iznāk jau četrpadsmito gadu.

2022. GADA

Cena $35 (+$10 piegāde Austrālijā)
https://www.laikraksts.com/
veikals.php#Calendar

KALENDĀRS

ILZE ŠĒNBERGA NĀGELA
mainīgi...
nemainīgais

Vārda dienu kalendārs ar
Latvijas Republikas svētku un
atzīmējamām dienām
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Dr. Jāni Muižnieku piemin Latvijas Universitātē
Kas bija šis Dr. Jānis Muižnieks, lai viņu
pieminētu Latvijas Universitātē? Kā radās
šāda doma?
Būs kādi Laikraksta Latvietis lasītāji,
kas atcerēsies lasījuši par Jāni Muižnieku
manos atmiņu rakstos par studiju gadiem
Jaundienvidvelsas Universitātē (Laikraksta
LL662, LL666 un LL669 numuros).
Kad 1995. gada 5. maijā notika prof. Dr. N. Rozenauera
piemiņas sarīkojums LU, pāris reizes pieminēja arī Jāņa Muižnieka vārdu. Sarīkojumā bija klāt Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) astronoms un ģeodēzists docents Jānis Klētnieks.
Jānis Klētnieks bija atcerējies, ka lasījis Jāņa Muižnieka grāmatā Vārdi dzejoli Kulminācija, par kādas nakts piedzīvojuma attēlojumu LU Vecās ēkas observatorijā. Dzejolis Klētniekam bija atsaucis atmiņā viņa darbu Latvijas
Valsts Universitātes Astronomiskajā observatorijā, kur ar
pasāžinstrumentu bija novērojis liela skaita zvaigžņu pozīcijas un aprēķinājis precīzā laika pulksteņu korekcijas.
Docents Klētnieks, kā cieņas apliecinājumu Jānim Muižniekam par viņa darbību un interesi astronomijā, vēlējās izdot
Muižnieka dzejoli Kulminācija atsevišķā grāmatiņā. Autora dzīves biedre Mirdza Muižniece laipni atļāva šo dzejoli pārspiest.
Viņa bija rakstījusi: „Tik tiešām piekrītu šim nodomam.
Vēl vairāk: man nav līdz šim izdevies sastapt neviena cilvēka, kas šo stāstu spētu pienācīgi novērtēt. Praktiskos darbus priekšmetā „Ievads astronomijā“ esmu strādājusi arī
es, tikai citā gadā, un mēnesnīca uz universitātes Vecās ēkas
jumta vēl tagad palikusi atmiņā. Man patiess prieks, ka tā
šo dzejoli lasītu vairāk ļaužu, kas to saprastu. Paldies!”
Ilustrācijai 3 panti no Kulminācijas 26 pantiem:
Tad kādā vakarā man jāiet zvaigznes lūkoties
Uz Universitātes Vecās ēkas jumtu
Ass ziemels iegriezies, un ielās patukšajās
Rets gājējs steidzas, cimdiem trīdams ausis.
Man sirds tik līksma: valša melodija liega
Vēl atšalc atmiņā no vakardienas,
Aizvien no jauna domās savīdamās
Ar kādu smaidu, kādu dejā trauktu elpu.
Pār galvu ziemas debess greznā izšķērdībā
Sēj zvīļas zvaigznes. Dienvidpusē augstu
Pār Rīgas torņiem kāpj kāds bruņinieks dižs,
Kas gājis medībās: tas – Orions,
Visapkārt platā lokā stājuši ap viņu:
Auns, Vērsis, Dvīņi, Vēzis, Lauva, Jaunava.
Kā redzams medniekam še netrūkst mērķu,
Kam pretim žiglā gaitā raidīt šautru asu.
...
Tur vēl kāds nāk. Tas – docents jauneklīgais
Par kuru teica, ka ar žagarslotu
Pa naktīm mēdz tas slaucīt firmamentu.
Kad balsī draudzīgā mums labvakaru devis,
Bez liekiem vārdiem ķeras viņš pie lietas.
„Lūk, pāri pretim, jums jau labi pazīstama
Šī konstellācija, kas Oriona vārdu nes.
Tai augšā, labā pusē, laistās koša zvaigzne
Zilganā mirdzumā Tā – Gamma Orionis,
Vēl saukta Bellatrix. Šai karotājai daiļai
Jums šovakar būs pievērst mazliet uzmanības
Un novērot, kad viņa kulminēs;
Ar mazo pasāžinstrumentu izmērīt
Tās maksimālo pacēluma leņķi,
Ko sasniegs tā virs Rīgas horizonta,
Kā arī noteikt laikus – astronomisko
Un vietējo tai brīdī. Pēc šiem skaitļiem
Tad vēlāk ģeogrāfiskās koordinātas
Šai vietai noteiksiet. Un tagad naigi
Pie darba ķerieties. Nav laika pārāk daudz
Līdz momentam, kad zvaigzne kulminēs.“

FOTO Guntars Saiva

Latvijas un Austrālijas zinātnieks, dzejnieks, literatūras un mūzikas kritiķis, mūziķis

Latvijas Universitāte ar zvaigžņu observatoriju 1995. gadā.

Daži vārdi par grāmatas Vārdi tapšanu. Savā laikā Mirdza
Muižniece bija man, cita starpā, rakstījusi: Mūsu laulībā cienīja katra partnera privātās „tiesības“ un tajās centās neiejaukties, neviens nekad nav atplēsis otram adresētu vēstuli, mums
katram bija savi grāmatu plaukti, mēs nekad nebraucām
viens ar otra mašīnu. Bet, pēc vīra nāves, viņa rakstāmgalda
atvilktne ir tomēr bijusi jāatver. Tur atrasti 38 dzejoļi, no tiem
9 sacerēti vēl Latvijā. Ar Lūcijas Bērziņas ievadvārdiem grāmatu 1992. gadā izdeva Sidnejas Latviešu Biedrības Apgāds.
Pirms tam, 1988. gadā, Muižnieks bija publicējis savas literārizētās kara laika lidotāja atmiņas grāmatā Putnu Ceļš.
1996. gadā Latvijā šī grāmata ieguva K. Gopera piemiņas balvu.
Grāmatas salikumu autors bija personīgi uzrakstījis uz
datora t.s. Endzelīna ortogrāfijā. Recenzents Eduards Silkalns rakstīja, ka grāmatā nav varējis atrast nevienu kļūdu.
Arī grāmatas vāks ir autora zīmēts.
Jāņa Muižnieka ļoti laba pazinēja, filoloģe, rakstniece,
Latvijas Universitātes privātdocente un Baltijas universitātes
ārkārtas profesore Lūcija Bērziņa, dzimusi Felsberga, grāmatas Vārdi ievadā raksta: „Dzīve, cik tu skaista! Tā iesaucas
Jānis Muižnieks, zinātnieks, rakstnieks, komponists, vaļas brīžu mākslinieks, dzejoļu krājuma Vārdi autors savā dzejolī Pie
Mūžības vārtiem. (..) Skaistumu dzīvē dzejnieks meklēja visur –
pat pelēkajā ikdienas dzīvē un trimdas gadu grūtajos apstākļos. Jānim Muižniekam bija dotas apbrīnojamas spējas grūtībām raudzīties pāri, neredzēt ikdienas dzīves pelēko krāsu,
bet skatīt tikai kādu mirdzumu un dzirkstīgu vāpi klājam visu.“
Vai 9 Latvijā sacerētos dzejoļus Muižnieks bija izvadājis līdzi karavīra somā, vai restaurējis Sidnejā?
Grāmatas Putnu ceļš 98. lappusē atrodam atbildi: „1944. gada
trīsdesmitā septembrī mani atlaiž no slimnīcas. Pirms dodos uz
Tukumu, es vēl aizbraucu uz Meža parku, uz mājām.
Tur neviena vairs nav.
Cik briesmīgi tukša var būt māja, ja tur nav vairs to,
kam tur bija jābūt! Viss ir prom!
Tur paliek visas mūsu lietas, lielas un mazas. Tur paliek manas klavieres, manas grāmatas, visi mani zinātniskie materiāli.
Lai stāv.
Ielieku savā karasvārku kabatā tikai vienu vienīgu mazu
grāmatu melnos ādas vākos, zeltītām lapu malām, ko tēvs un
māte dāvināja man manā iesvētīšanas dienā. Tikai to vienu.“
Jāsecina, ka Latvijā sacerētie dzejoļi bija restaurēti Austrālijā.

Jāņa Muižnieka dzīves gaitas

Putnu Ceļa apvalkā varēja lasīt biogrāfiskas piezīmes
par grāmatas autoru. Šeit tās ir nedaudz papildinātas.
Jānis Osvalds Muižnieks piedzima 1911. gada 27. februārī
Rīgā. 1928. gadā beidza Rīgas Valsts tehnikuma mašīnbūves nodaļu un sāka studēt mehāniku Latvijas Universitātē. 1929. gada
30. septembrī uzņemts studentu korporācijā Selonijā. 1933. gadā
Turpinājums 15. lpp.
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Dr. Jāni Muižnieku piemin Latvijas Universitātē vijā Jāni Muižnieku un parādīt viņu ļaudīm visā pilnībā, man paTurpinājums no 14. lpp.

beidzis lidapmācību Aizsargu aviācijas pulkā. Studijas pārtraucis, lai izpildītu kara dienestu Kara aviācijas pulkā. Obligātā dienesta laikā beidzis Kara aviācijas skolu, kur sagatavots par kara
rezerves lidotāju. Pēc studiju atjaunošanas turpinājis lidošanu
Aizsargu aviācijas pulkā līdz 1940. gadam. Studiju gados publicējis Mehānikas fakultātes rakstu sējumos rakstu: Grafoanalītiska metode kloķa mehānisma klaņa virziena noteikšana. Studijas beidzis 1937. gadā, iegūstot inženiera – mehāniķa grādu ar
Summa cum laude (ar uzslavu) un atstāts Tehniskās mehānikas
katedrā par asistentu. Līdztekus studijām no 1928. līdz 1933. gadam mācījies klavieru spēli 1. Rīgas mūzikas institūtā.
Kā K. Morberga fonda stipendiāts studējis Romas Universitātē, kur 1939. gadā ieguvis aviācijas inženierzinātņu
doktora grādu. Pēc atgriešanās Rīgā izstrādājis habilitācijas darbu Vienvietīgas iznīcinātāju lidmašīnas projekts
un 1943. gadā kļuvis par privātdocentu aviācijas zinātnēs.
Līdztekus akadēmiskajam darbam, no 1941. līdz 1943. gadam strādājis Espenlauba lidmašīnu fabrikas Rīgas nodaļā, kur bijis aerodinamikas nozares vadītājs. No 1943. līdz
1945. gadam kā lidotājs cīnījies Austrumu frontē Latviešu
lidotāju vienībā. Apbalvots ar Dzelzs krusta 2. un 1. šķiru.
No 1946. līdz 1949. gadam – ārkārtas profesors tehniskajā
mehānikā un aerodinamikā Baltijas universitātē. Turpat mācījies arī kompozīciju pie ārkārtas profesora Helmera Pavasara.
Pēc izceļošanas uz Austrāliju bijis mācībspēks Jaundienvidvelsas Universitātē no 1951. līdz 1976. gadam, mācījis plūsmas
mehāniku, aerodinamiku un lidmašīnu būvi. Sarakstījis Plūsmas mehānikas laboratorijas rokas grāmatu. 1969./70. gadā
zinātniskā atvaļinājuma gadu pavadījis Notingemas Universitātē, Anglijā, kur lasījis lekcijas plūsmas mehānikā. Austrālijā
veicis ērģelnieka pienākumus vairākās draudzēs.
Dzīve izbeigusies 1990. gada 17. jūlijā, Sidnejā. Pēdējā
gaitā viņu 28. jūlijā izvadīja mācītājs Ivars Osis no Vienības
draudzes dievnama Stratfīldā, Sidnejā. Krematorijā, izpildot aizgājēja vēlēšanos, mācītājs pāri šķirstam izkaisīja no
Liepājas Ziemeļu lidlauka līdzi paņemtās dzimtenes smiltis.
Docents Klētnieks bija izteicis vēlēšanos uzzināt kaut
ko vairāk par Jāņa Muižnieka gaitām Austrālijā, nekā tikai
tās dažas rindiņas, kas lasāmas Putnu Ceļa apvalkā.
Kā lielākajai daļai pēckara bēgļu, kas izvēlējās Austrāliju par
savu turpmāko dzīves vietu, arī Jānim Muižniekam bija jāparaksta divu gadu līgums strādāt tādu darbu, kādā tiks norīkots. Tikai
diviem no kādreizējiem Latvijas Universitātes mācību spēkiem
bija izdevies dabūt darbu kādā no Austrālijas universitātēm. Tie
bija profesori Nikolajs Rozenauers Jaundienvidvelsas Tehnoloģijas universitātē un Edgars Dunsdorfs Melburnas Universitātē. Muižnieku ģimene nonāca Rietumaustrālijā, kur Muižnieks
strādāja turienes plašajos kviešu laukos. Pēc darba līguma beigām, uz profesora Nikolaja Rozenauera ieteikumu, Muižniekam
piedāvāja lektora darbu Jaundienvidvelsas Tehnoloģijas universitāte, kur Rozenauers jau strādāja par vecāko lektoru.
Uzsākt dzīvi nebija viegli. Pēckara gados Austrālijā bija
neiedomājams dzīvokļu trūkums. Muižnieki iegādājās zemes gabalu un tur vispirms uzcēla garāžu, kas pārdalīta uz
pusēm, radīja divas telpas. Tur bija jāmitinās pieciem cilvēkiem. Pēc kāda laika ģimene pieaug par vēl vienu dēlu.
Nu ir divas meitas un divi dēli. Rūpes par savas diezgan
plašās ģimenes materiālo labklājību, mājas celšana, kurai
viņš viens pats uzbūvēja visus pamatus, un daudzās intereses, kuras viņa daudzpusīgais talants gribēja apmierināt,
neatlicināja pietiekami daudz laika zinātniskam darbam.
Ļoti iespējams, ka tā bija Klētnieka izteiktās vēlēšanās, ka
radās doma noorganizēt Jāņa Muižnieka piemiņas sarīkojumu!
Bet kur? Ja Jānim Muižniekam pašam būtu bijis ļauts izvēlēties
vietu, kur sarīkot viņa piemiņas sarīkojumu, tad droši varam
teikt, ka tā būtu bijusi vai nu Latvijas Universitāte, vai arī Selonijas konventa dzīvoklis. Abas šīs vietas viņam bija vienlīdz
mīļas. Par piemērotāko vietu bija izvēlēta Latvijas Universitāte.
Ieceri par šādu piemiņas sarīkojumu zināja arī Muižnieka
atraitne. 1996. gada 10. aprīlī viņa, mums vēl esot Austrālijā, bija
man, cita starpā, rakstījusi: „Ja nu tagad gatavojas pieminēt Lat-

tiktu, ka viņu nostādītu, cik iespējams, pareizā gaismā.“ Bet ne
viena vārda par to, vai viņa vēlētos būt klāt piemiņas sarīkojumā.
Zināju gan to, ka Mirdzai Muižniecei bija iecere apciemot Latviju, kur nebija bijusi kopš došanās bēgļu gaitās
1944. gada rudenī.
1995. gadā mēs sava kārtējā Latvijas apmeklējuma laikā vēl
dzīvojām Jūrmalā. Bet 1996. gadā, jau varējām dzīvot mūsu nopirktā un gandrīz izremontētā Rīgas dzīvoklī Antonijas ielā 13.
Tajā laikā mūsu sazināšanās starp Austrāliju un Latviju
vēl bija galvenokārt ar vēstulēm, kas ceļā varēja būt nedēļu
vai nedaudz ilgāk. Tamdēļ visus jaunākos notikumus tūlīt
nevarējām uzzināt.
Tikai tad, kad mēs 1996. gada maija sākuma no Austrālijas iebraucām Rīgā, dabūjām zināt, ka Sigizmunds Timšāns jau bija veicis priekšdarbus Muižnieka sarīkojumam
un sastādījis ielūgumu:
LATVIJAS ZINĀTŅU VĒSTURES ASOCIĀCIJA.
LATVIJAS UNIVERSITĀTE.
RAIŅA LITERATŪRAS UN VĒSTURES MUZEJS.
LATVIJAS ASTRONOMU BIEDRĪBA
LATVIJAS UNIVERSITĀTES SĒŽU ZĀLĒ
OTRDIEN, 1996. GADA 18. JŪNIJĀ PULKSTEN 16.00
ATCERĒSIMIES LATVIJAS UNIVERSITĀTES
PRIVĀTDOCENTU INŽENIERZINĀTŅU DOKTORU,
DZEJNIEKU, RAKSTNIEKU MĀKSLAS UN MŪZIKAS
KRITIĶI, MŪZIĶI
JĀNI OSVALDU MUIŽNIEKU
(Rīgā, 1911. 27.02. – Sidnejā 1990. 17.06)
Latvijas Universitātes rektora profesora Jura Zaķa uzruna.
Ieskats Jāņa Osvalda Muižnieka devumā:
Dr. Sigizmunds Timšāns, inženierzinātņu maģistrs
Guntars Saiva, docents Jānis Klētnieks.
J. Muižnieka dzejoļus un fragmentus no darbiem lasīs
Dailes Teātra aktrise Anita Grūbe.
Atceres pasākumā piedalīsies J. Muižnieka dzīves biedre –
LU matemātikas maģistre Mirdza Muižniece.
Liels pagodinājums Jānim Muižniekam bija LU rektora
Jura Zaķa apsolītā piedalīšanās sarīkojumā. Iepriecināja,
ka Mirdza Muižniece būs Rīgā un piedalīsies dzīves biedra
atceres sarīkojumā.
Vēl Sidnejā esot, gatavojoties sarīkojumam, biju sameklējis un uzrakstījis uz datora vairākus Muižnieka rakstus dažādos Selonijas internos izdevumos, Austrālijas Latvietī un žurnālā Universitas.
Mūsu dzīvoklī divas reizes tikāmies ar Sigizmundu
Timšānu un Dailes teātra aktrisi Anitu Grūbi. Sastādījām
provizorisko sarīkojuma programmu. Ar dažiem Muižnieka atmiņu rakstiem par Latvijas Universitāti iepazīstinājām rektoru. Anitas Grūbes nolasīšanai izvēlējāmies piemērotas ilustrācijas gan no grāmatām Putnu ceļš un Vārdi,
gan arī no dažiem Muižnieka atmiņu rakstiem.
Kad kļuva zināms, ka Mirdza Muižniece ir iebraukusi
Rīgā un apmetusies Daugavas Vanagu viesnīcā Radi un Draugi,
mani lūdza tur aiziet viņu satikt. Citu pienākumu dēļ ārpus Rīgas to varēju izdarīt tikai 17. jūnijā, t.i., dienā pirms sarīkojuma.
Aizgāju uz Radu un Draugu viesnīcu Mārstaļu ielā. Mirdza Muižniece bija izgājusi. Nākot atpakaļ pa Audēju ielu,
satiku Mirdzu ar spieķīti pie rokas atpakaļ ceļā uz viesnīcu.
Aizgājām atpakaļ uz viesnīcu, runājām par nākamās dienas
sarīkojumu. Teicu, ka viņa, kā kādreizējā LU studentei varēs
viegli atrast Rektorāta sēžu zāli. Viņa gan atbildēja, ka studentes gados ar rektorāta telpām neesot bijis nekāda sakara.
Nākamā rītā zvana Mirdza Muižniece. Viņa uz vīra piemiņas sarīkojumu nebūšot. Stundu vēlāk, blakus namā – Rīgas
Latviešu biedrībā, esot viņas referāts par seno latviešu dieviem. Jau vairākus gadus Mirdza Muižniece bija aizrāvusies ar
dievturības mācībām. Vai par referātu RLB viņa dabūja zināt
tikai vīra sarīkojuma dienā?
Rektors pat bija ziedus iegādājies.
Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“
Turpmāk vēl
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Datumi

Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
7. janvāris
Rota, Zigmārs, Digmārs, Juliāns
1904. SLT aktrise Elza Siliņa.
1962. latviešu dziedātāja Olga Rajecka.
8. janvāris
Gatis, Ivanda
1787. atlaisti vecie Rīgas rātskungi,
lietvedību pārņem jaunievēlētais maģistrs.
1922. pedagoģe, tulkotāja Mirdza
Karmena Zariņa.
1982. grāmatizdevējs Jānis Oga.
9. janvāris
Kaspars, Aksels, Alta
1921. Adelaides un SLT aktieris un režisors Kārlis Ābeltiņs.
1977. Latvijas futbolists Viktors Dobrecovs.
1982. Latvijas biatlonists Jānis Bērziņš.
10. janvāris
Tatjana, Dorisa

1927. rakstnieks Olafs Gūtmanis.
valdība. Pagasts atdalīts no Ungur1931. fotomākslinieks, sabiedrisks muižas pagasta, sākotnējais nosaudarbinieks Austrālijā Igors Dimits.
kums – Mežmuižas pagasts.
1927. literatūras kritiķe Skaidrīte Ru11. janvāris
bene.
Smaida, Franciska
1942. deviņi okupēto Eiropas zemju
1917. valodnieks un skolotājs Klemen- vadītāji Londona nolemj pēc kara tietijs Gailums.
sāt kara noziedzniekus.
1917. (v.st. – 1916.g. 29.dec.) Pirmais 1957. literāts, publicists Aivars Ozopasaules karš: Latvijā beidzās Ziemas- liņš.
svētku kaujas, Krievijas impērijas ar- 1962. teātra zinātnieks, kino kritiķis
mija nespēja ieņemt Jelgavu.
Normunds Naumanis.
1962. pianiste Kristīne Mellēna.
1972. latviešu hokejists Aigars Cipruss.
12. janvāris
Reinis, Reina, Reinholds, Renāts
13. janvāris
1787. darbu uzsāk jaunā Rīgas pilsētas Harijs, Ārijs, Āris, Aira
policijas valde.
1902. dzejnieks, žurnālists Kārlis Ed1867. Latvijas armijas ģenerālis, LKok uards Rabācs (arī Kārlis Rabācis).
Jānis Apinis.
1932. tulkotājs Paulis Birznieks.
1887. rakstnieks, sabiedrisks darbi- 1935. dzejniece, tulkotāja, pedagoģe
nieks Skuju Frīdis (īstajā vārdā Got- Selga Silkalne.
frīds Mīlbergs).
1937. literatūras kritiķis Mārtiņš Po1912. Luterāņu garīdznieks (Austrāli- išs.
ja) Albers Zīds.
1937. dzejnieks Jānis Sirmbārdis. ■
1922. darbu uzsāk Vīpes pagasta paš-

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē

Svētdien, 9. janv., plkst. 9.30 Tālavas
mazajā zālē novusa treniņi.
Ceturtdien, 13. janv., plkst. 10.00
ALB namā spēlēsim Scrabble un ēdīsim pusdienas. Lūdzam pieteikties
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5
LAIMAS klientiem, pārējiem $10.
Ceturtdien, 13. janv., plkst. 10.30
ALB namā skatīsimies dokumentālo filmu Mūžīgais dzinējs. Raimonds
Pauls. Pēc kino ēdīsim siltas pusdienas. Pieteikties LAIMAS birojā līdz
11.janv. Dalības maksa $5 LAIMAS
klientiem, pārējiem $10.
Ceturtdien, 20. janv., plkst. 10.00
ALB namā spēlēsim Scrabble un ēdīsim pusdienas. Lūdzam pieteikties
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5
LAIMAS klientiem, pārējiem $10.

Adelaides Sv. Pētera draudze

Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 9. janv., Vasaras vidusskolas dievkalpojums Dzintaros.
Svētdien, 23. janv., plkst. 11.00 Epifānijas 3. svētdiena – dievkalpojums ar
dievgaldu.

Brisbanē

Sestdien, 15. janv., plkst.12.00 Rummy/zolītes latviešu Scrabble pēcpusdiena. Maksa $10.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Kanberā

Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā

Sestdien, 29. janvārī, plkst.14.00 Austrālijas Latviešu teātris (ALT) aicina
uz Reja Kunija divcēlienu komēdijas
Glābjas, kas var (Ray Cooney. Run
For Your Wife.) izrādi Latviešu namā.
Svētdien, 30. janvārī, plkst.14.00 Austrālijas Latviešu teātris (ALT) aicina
uz Reja Kunija divcēlienu komēdijas
Glābjas, kas var (Ray Cooney. Run For
Your Wife.) izrādi Latviešu namā.

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības
draudze

Māc. Raimonds Sokolovskis.
Dievkalpojumi un Bībeles stundas
notiks saskanīgi ar sabiedriskajām regulām. Lūgums sazināties ar mācītāju
R. Sokolovski, lai uzzinātu par nākamajiem dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē

Melburnas latv. ev. lut. draudze

Zoom tikšanās neklātienē katra mēneša pirmā ceturtdienā plkst. 15.30.
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms
katras tikšanā.

Pertā

Latvijā

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze

Kultūras pasākumi atkal atļauti ar
dažādiem ierobežojumiem.
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 16. janv,. plkst.10.30 dievLīdz 2022. gada 5. febr., Latvikalpojums. Epifānija 2.
jas Nacionālās bibliotēkas (LNB)
Sidnejā
4. stāva ātrija galerijā apskatāma
Sekojiet ziņām; iespējamas maiņas Rīgas Ebreju kopienas un muzeja
Ebreji Latvijā veidotā izstāde Ebsakarā ar COVID noteikumiem.
reju mākslinieki starpkaru Latvijā:
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, meklējumos. Lielākā daļa ekspozīciSvētā Jāņa baznīcā
jā iekļauto darbu ir no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM)
Māc. Kolvins Makfersons.
■
Svētdien, 9. janv., plkst. 10.00 diev- krājuma.
kalpojums.
Svētdien, 16. janv., plkst. 10.00 dievkalpojums.
Svētdien, 23. janv., plkst. 10.00 dievkalpojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan Eiropas Centrālās bankas atsauces
latviešu, gan angļu valodā. Saites: http:// kurss 6. janvārī.
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