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Gada izskaņā notiku-
šajās aizklātajās vēlēšanās 
Pasaules Brīvo latviešu ap-
vienības (PBLA) priekšsē-
ža amatā uz diviem gadiem 
valde izvirzījusi Amerikas 

latviešu apvienības (ALA) pārstāvi Pē-
teri Blumbergu, bet priekšsēža vietnieka 
amatā – ALA jaunievēlēto vadītāju Mārti-
ņu Andersonu. Līdz ar to PBLA 2022. un 
2023. kalendāra gados vadīs divi ASV dzi-
muši, auguši un izglītojošies latvieši, kas 
labi pazīstami kā savās vietējās kopienās, 
tā arī visā visas Amerikas latviešu sabied-
rībā. Viņi ir pirmie PBLA vadītāji, kas 
pārstāv trimdas trešo paaudzi.

Pēteris Blumbergs amatā nomainīs 
Latviešu apvienības Austrālijā un Jaun-
zēlandē pārstāvi Kristīni Saulīti, kura 
vadīja PBLA četrus gadus (divus termi-
ņus) un izvēlējās uz trešo termiņu ne-
kandidēt. (Kristīne plāno palikt aktīva 

PBLA un LAAJ darba atbalstītāja Rīgā, 
izmantojot savu pieredzi un uzkrātās zi-

AZVV atvērta un slēgta
Kovids priekšlaicīgi slēdz Vasaras vidusskolu
47. Annas Ziedares Vasaras vidusskolas mācības sākās 2. janvārī „Dzintaros“, vienas stundas braucienā dienvidos no 
Adelaides. Bija paredzēts turpināties līdz 15. janvārim, bet 8. janvāra AZVV „Dienas ziņās“ parādās šāds raksts.

Diena iesākās it kā 
normāla; skolēni piecē-
lās, piedalījās rīta vin-
grošanā, tad uz karoga 
uzvilkšanu un brokas-
tīm. Nevienam nebija 
doma prātā, ka mūsu 

ritmiskā dienas ripošana drīz beigsies. 
Mēs visu nedēļu klusībā dzīvojām ar 
domu, ka varbūt pienāks kāds ar Co-
vid slimību, bet bijām ļoti optimistis-
ki – cerējām, ka mēs tiksim līdz otrās 
nedēļas beigām bez infekcijām.

Visu nedēļu mēs skolā strādājām 

bez apstājas, skolēni bija priecīgi, 
skolotāji arī priecīgi. Mēs bijām pašā 
burbulī – mūsu mazā Latvijā. Pirms 
pusdienām Iveta un Zinta mūs aicināja 
ēdamzālē un pavēstīja mums bēdīgas 
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AZVV  atklāša-
na „Dzintaros“.
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PBLA vadības vēlēšanas
Apvienība uzsāk nākamo divu gadu darbības posmu
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Pēteris Blumbergs.
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Daudziem tas no-
teikti nav bijis zināms, 
bet klusi, aizkulisēs – un 
brīžos Melburnas Lat-
viešu nama Lielās zāles 
aizskatuvē – 2021. gadā 
darbojās Melburnas 
Latviešu vidusskola 

(MLV)! MLV mācību gads nobeidzās 
tikai 21. decembrī ar skolas saimes 
vakariņām. Ar to slēdzās interesants, 
izaicinošs, ražīgs un jautrs gads gan 
skolēniem, gan skolotājiem.

Gads bija iesācies ar vairākiem sa-
režģījumiem; 2020. gadā darbību izbei-
dza gan MLV vadītāji, gan visi skolotā-
ji. Ar 2021. gadu darbības koordināciju 
bija pārņēmuši Aldis Sveilis un Iveta 
Samule. Aldis arī uzņēmās skolotāja 
pienākumus un viņam pievienojās Kal-
vis Švolmanis. Un, kaut notika nopiet-
na skubināšana un aicinājumi piedalī-
ties, mācības 2021. gadā turpināja tikai 
Zentis Meehan-Lauriņš (2. kl.) un 
viņam pievienojās Lārs Sveilis (1. kl.).

MLV 2021. gada darbība iesākās 
pozitīvi 6. februārī ar MLV pusdie-
nām un iepazīšanos. Pirmā skolas ce-
turksnī centās noturēt skolas mācībās 
sestdienas rītos Latviešu namā, bieži 
aizskatuvē. Pateicamies MLNK par 
Nama telpu lietošanu!

Rudenī sarīkoja divas jautras eks-
kursijas – 20. martā izklaides Luna par-
kā un 8. maijā riteņbraukšana pa Porta 
Filipa līča (Port Phillip Bay) krastu.

Tad maijā Melburnā atsākās pandē-
mijas ierobežojumi, un skolas darbība 
turpinājās atkal attālināti līdz novem-

brim, kad MLV 
varēja atgriezties 
uz īsu laiku Mel-
burnas Latviešu 
namā. Neskatoties 
uz mazo skolēnu 
skaitu un arī pan-
dēmijas ierobežo-
jumiem, vidussko-
la noturēja ap 30 
mācību dienas.

Lai padarītu 
latviešu valodas 
apmācības intere-
santas un piemē-
rotas abiem skolē-
niem, 2021. gadā 
tika pasniegtas da-
žādas nodarbības, 
tai starpā galda tenisu sacensības, nerf 
cīņa, un citas spēles.

Galvenā mācību tēma bija Latvijas 
kino un kinematogrāfija, kur skolēniem 
parādīja vairākas latviešu īsfilmas, un 
tās tika iztirzātas, sastāvdaļas apskatī-
tas un pārspriesta filmu nozīme. Tad, 
gada otrajā pusē, MLV skolēni paši ra-
dīja savu īsfilmu. Skolēni izveidoja fil-
mas scenāriju un arī attīstīja filmēšanas 
plānu (30 lapas garumā). Filmēšana ie-
sākās, kad varēja atkal atgriezties Namā 
un ilga trīs sestdienas no vietas. Pašlaik 
filmas montāža tiek veidota, un pare-
dzētā filma ilgs apmēram 20 minūtes.

Lielu pateicību izsakām Kalvim 
Švolmanim par ražīgo skolotāja darbu 
un spēju sajūsmināt un iedvesmot sko-
lēnus. Pateicamies Kārlim Brēmanim 
par labiem padomiem. Arī pateicāmies 

Kalvim Jaunalksnim par 
MLV kasiera darbu izpildī-
šanu. Viņš ir šo daudzus ga-
dus izpildījis un ar 2021. g. 
to nobeidza, un stāv gatavī-
bā šo darbu sniegt tālāk.

Skatoties uz priekšu – 
2022. g., ja vecāki vēlās 
pieteikt skolēnus, lūdzu, 
sazinieties ar Aldi Sveili, 
mob. 0428 347 401 vai s_
lis@bigpond.com. 

Ar skolēnu dalību ir arī 
nepieciešams, ka arī vecāki 

kādā veidā ņem dalību. Sagaidām viņus 
ar padomu un atbalstu. Pēdējos gados 
skolas veiksmīgai darbībai ir bijusi ne-
pieciešama vecāku iesaistīšanās, gan 
vadot, gan mācot, gan skubinot savus 
bērnus apmeklēt MLV. Kā Rainis teica: 
Ikvienam ir rokas jāpieliek, Lai lielais 
darbs uz priekšu tiek! 

Iveta Samule,
MLV vārdā

Laikrakstam „Latvietis“

Melburnas Latviešu vidusskola
Klusi darbojās 2021. gadā
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„Zoom“ stunda. Augšējā rindā no kreisās: Kalvis Švolmanis. 
Aldis Sveilis. Otrā rindā: Lārs Sveilis, Zentis Meehan-Lauriņš.
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Filmēšana. No  kreisās:  Lārs Sveilis, Kalvis Švol-
manis, Zentis Meehan-Lauriņš.
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Andra Ritmaņa radošas 
nākotnes piemiņas balva 2021.g.
Piešķirta AL58KD Sidnejā komponistei Ellai Mačēnai

Dr. Andris 
Ritmanis (1926-
2018) pēc amata 

bija ārsts, bet dvēselē – dedzīgs latvie-
tis. Šī dvēsele izpaudās ne tikai aktīvā 
sabiedriskā darbā, to starpā rīkojot 2x2 
nometnes un ASV Rietumkrasta dzies-
mu svētkus, bet arī patriotiskā dzejā. 
No simtiem darbu, varam izcelt pazīs-
tamāko – Manai tautai. Dzeja, ietērpta 
vecākas meitas Brigitas mūzikā, Ievas 
Akurāteres izpildījumā kļuva par Lat-
vijas atmodas laika himnu.

Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs,
Visai latviešu tautai,
Saved  to  mājās  pie  Daugavas 

krastiem,
Saved to mājās.

Pēc Andra 
Ritmaņa nāves, 
ģimene un lab-
vēļi saziedoja 
līdzekļus, lai 
nodibinātu And-
ra  Ritmaņa  ra-
došās  nākotnes 
piemiņas  fondu, 
kurš piešķir bal-
vas daiļradiem 

ārpus Lat-
vijas dzejā 
un mūzikā. 
Balva atro-
das PBLA 
K u l t ū r a s 
fonda un 
p a d o m e s 
paspārnē, un 
par laureātu izraudzīšanu gādā Andra un 
Asjas Ritmaņa bērni Brigita, Alberts 
un Lolita, komitejā kalpojot arī trim pār-
stāvjiem no PBLA KF&P.  Bez diploma 
un naudas balvas, laureāti saņem ASV 
rotkaļa Andra Rūtiņa darināto nozīmi 
sudrabā.

Pirmās balvas tika pasniegtas 
XV Latviešu Dziesmu un Deju svētku 
Kanādā (2019. g.) Kopkora koncertā 
komponistam/čellistam/rīkotājam Ju-
rim Ķeniņam un dzejniecei/māksli-
niecei/sabiedriskai darbiniecei Sar-
mai Muižniecei Liepiņai.

2021. g. balva būs piešķirta Aus-
trālijas Latviešu 58. Kultūras dienās 
Sidnejā komponistei Ellai Mačēnai.

Apdāvinātā un ražīgā Austrāli-

PBLA Kultū-
ras fonds pastāv 
kopš 1972. gada, 
un 2021. gadā 
saņēma paplaši-
nātu nosaukumu 

ar attiecīgi paplašinātiem pienākumiem: 
PBLA Kultūras fonds un padome.

Kas nav mainījies, starp citām at-
bildībām, ir (no PBLA KF&P darbības 
noteikumiem): „gadskārtējos konkur-
sos  ar  līdzekļiem  atbalstīt  kultūras 
projektus  ārpus  Latvijas  un  Latvijā 
saistībā ar diasporu.“

„Piešķiršana notiek konkursa vei-
dā,  visiem PBLA KF padomes  locek-
ļiem (valdei un nozaru vadītājiem) bal-
sojot par iesniegtajiem projektiem.“

„Varu  tikai apbrīnot dedzīgi aktī-
vos tautiešus kuri veido projektus, gan 
lielus, gan sīkus, visā pasaulē,“ jūsmo 

PBLA KF&P valdes priekšsēdis Juris 
Ķeniņš. „2021. g., par spīti pandēmi-
jai,  kulturāli  pasākumi  turpināja  spī-
dēt, bieži pielāgojoties modernai rea-
litātei – virtuāli un elektroniski.“

Visi projektu veidotāji ir aicinā-
ti iesniegt pieprasījumus līdz 2022.g. 
1. martam – anketa atrodama PBLA 
mājas lapā: (https://www.pbla.lv/kul-
turas-fonds-un-padome), spiežot „Lī-
dzekļu pieprasījuma veidlapa izdrukai 
(DOC) / (PDF).“

Resursi nav neizsmeļami, un vēla-
mies atbalstīt iespējami lielu projektu 
skaitu. Aicinām paskatīties uz agrāk 
atbalstītiem projektiem lai saprastu 
kādā apjomā projekti tiek finansēti.

Novēlām  iedvesmotu  un  ražīgu 
2022. gadu!

PBLA Kultūras fonds un padome
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Kovids turpina 

2022. gadā likt savu 
smago ķepu uz visu, ko 
darām. Un pie reizes 
rāda, ka arī pēc gandrīz 
diviem gadiem tā ēnā 

mēs nespējām visloģiskākā veidā uz-
turēt cīņu ar to.

Latvijā vakcinācija jau ir tikpat kā 
obligāta, ja gribam strādāt vai iepirkties. 
Tagad veselības ministrs jau runā par ie-
spēju noteikt vakcināciju pret kovidu kā 
obligātu visiem, kuri sasnieguši 60 ga-
dus. Viņš skaidroja: „Nevakcinēti cilvēki 
vecuma grupā 60+ ir aptuveni 100 000, 
būtu jāvakcinē vēl vismaz 50 tūkstoši, lai 
sasniegtu 90% aptveri šajā grupā.“ 

Nav jau Latvija pirmā valsts, kas 
šo apsver. Austrijā vakcinācija būs 
obligāta no 1. februāra. Grieķija ar 
15. janvāri sodīs visus nevakcinētos 
virs 60 gadu vecuma ar 100 eiro mēne-
sī. Itālija paziņojusi, ka vakcinācija būs 
obligāta visiem virs 50 gadu vecuma.

Uzreiz jāprasa, kā paredzēts īste-
not iespējamo obligāto vakcināciju. 
Grieķijas variants faktiski nav obligātā 
vakcinācija, bet var iztulkot kā atļauja 
nevakcinēties, izņemot „licensi“, kura 
maksā 100 eiro mēnesī. Īstā obligātā 
vakcinācija ir trīs personu komanda – 
feldšeris vai medmāsa un divi drošīb-
nieki, kuri vai nu kontrolē „vecīšus“ 
un „vecenītes“ uz ielas, vai pēc saraks-
tiem iet uz senioru dzīves vietām. Dro-
šībnieki tad fiziski satur vakcinējamo, 
kamēr mediķis nokārto kārtojamo.

Grūti ticēt, ka šāds scenārijs ir pa-
redzēts, bet tas, ka par šo pat jādiskutē, 
norāda uz briesmīgu komunikācijas 
problēmu. Tāda problēma ir pastāvēju-
si no paša sākuma. Kāpēc valsts veica 
vakcinācijas sludināšanas kampaņu, 
dodot solījumu, ka vakcinētie varēs 
brīvi pārvietoties un neierobežoti pul-
cēties? Vakcinācija ir vajadzīga, ne lai 
pulcētos, bet lai mazinātu varbūtību, ka 
saslims, mocīsies un nomirs ar skābek-
ļa trubu iestūķētu rīklē. Kā viss dzīvē – 
bez absolūtas garantijas. Vakcinētie var 
arī mirt, un nevakcinētie var arī pārdzī-
vot. Viss uz varbūtības pamata.

Diemžēl, sen jau pierādīts, ka cil-
vēki slikti tiek galā ar varbūtībām. 
Bieži dzirdēts: „Ja vakcīna negarantē 
imunitāti, tad no tās nav nekādas jē-
gas.“ Toties tie paši cilvēki ķersies pie 
nepārbaudītiem „ārstniecības“ līdzek-
ļiem, uzskatot, ka paši ir gudrāki nekā 
institucionalizētā medicīna. Un ne-
trūkst daiļrunīgu „praviešu“, kuriem 
seko citos jautājumos prātīgi cilvēki.

Komunikācijas karā dažreiz lie-
kas, ka virsroka ir meļiem un maldinā-
tājiem, un valsts tikai formāli dalās ar 
gudrībām. Ir daudz labāk pierunāt ar 
saprotamiem paskaidrojumiem nekā 
piespiest dēļ nezināšanas.

GN

PBLA Kultūras fonds un 
padome izziņo
Gadskārtējo konkursu kultūras un izglītības projektiem
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Ella Mačēna.
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FO
TO

 P
B

LA



4. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2022. gada 12. janvārī

Bija paredzēts, ka AL58. Kultūras die-
nas sāksies ar dievkalpojumu, kā tas noticis 
gandrīz katrās iepriekšējās Kultūras dienās. 
Diemžēl Covid-19 uzliesmojuma dēļ dievkal-
pojums tika atcelts. Visi cerējām, ka šī nav 
pazīme, ka lietas pasliktināsies, un turējām 
īkšķus, ka Kultūras dienas varēs notikt bez 

citiem neparedzētiem pārtraukumiem.
26. decembra pēcpusdienā notika pirmā no vairākām 

mākslas izstāžu atklāšanām.* Izstādi Saruna, kur tika izrā-
dīti Imanta Tillera un Sigitas Sniegs darbi atklāja mums 
visiem pazīstamais Ojārs Greste. Sigita Sniegs dzīvo Lat-
vijā, kamēr Imants Tillers mums pazīstams kā mākslinieks, 
kas dzīvo un strādā Austrālijā. Imants Tillers pašlaik dzīvo 
un savus mākslas darbus glezno Jaundienvidvelsā, Kūma 
(Cooma) pilsētiņā. Ar abiem māksliniekiem mūs tuvāk ie-
pazīstināja ne vien Ojārs Greste, bet arī paši mākslinieki 
ierakstītās intervijās, kuras bija sagatavojuši Ilona Brūve-
re, Ojārs Greste un Dace Daliņa. Sigitas Sniegs izstādē 
bija fotogrāfijas, kuru autors ir Artis Jēkabsons, kur parā-
dīti vīriešu tērpi, ko valkā sieviete. Tomēr šajā izstādē bija 
kas daudz dziļāks, proti, stāsts par viņas vectēvu Robertu 
Sniegu, kurš ne tik vien veica smagus darbus kā aršanu un 
mūrēšanu, bet arī tā sauktos maigos darbus, kā izšūšanu un 
tamborēšanu. Sigitas Sniegs izstāde liek daudz domāt tieši 
par to, ka nav vienmēr jāseko tradicionālām idejām par to, 
kas ir un ko dara vīrietis, un kas ir un ko dara sieviete.

Imants Tillers bija izvēlējies izstādīt divus darbus. Pir-
mais saucas Headquarters.** Šī darba idejas pamatā ir kāda 
ASV mākslinieka darbs, kur it kā parādīta pasaule. Tillers 
vienu vietu atzīmējis kā Headquarters. Ierakstītā intervijā 
Imants Tillers paskaidro, ka šo darbu tur savās mājās un 
strādājot uz to paskatās, un uzskata, ka viņam centrs ir 
Kūma un tieši viņa darbnīca. Tillers izvēlējies tieši šo dar-
bu izstādīt Kultūras dienās, jo viņš jūt, ka latviešiem, seviš-
ķi Sidnejas latviešiem, Sidnejas Latviešu nams ir šis centrs 
vai Headquarters. Otra Tillera darba pamatā ir kāda vācu 
akvarelista glezna, kurai Tillers pielicis vairākus tekstus, 
kuri rakstīti rokrakstā. Arī šī glezna un tieši ietilpinātie tek-
sti lika man domāt, kas ir latvietība un ko tā man nozīmē.

Austrālijas Latviešu 58. Kultūras dienu Atklāšana notika 
pēcpusdienā klātienes sarīkojumā, kurā piedalījās mākslinie-
ki un latviešu tautas vadošās personas gan ierakstos, gan klā-
tienē. Sākot sarīkojumu, tika ienests Latvijas karogs, ko lepni 
ienesa Kaspars Vokers (Walker), asistējot Diminikai Drē-
ziņai un Selgai Tuktēnai. Jaunieši šo viņiem uzticēto darbu 
veica sekmīgi un ar godu un lepnumu. Žēl tikai, ka karogs zālē 
netika atsevišķi apgaismots, un mūsu valsts karogam bija jā-
atrodas tumsā. Sekoja Kultūras dienu priekšsēžu Ilonas Brū-

veres un Klāras 
Brūveres uzrunas, 
kurās priekšsēdes 
pateicās gan māks-
liniekiem, kuri ku-
plinās šīs Kultūras 
dienas, gan rīcības 
komitejas locek-
ļiem, gan arī pub-
likai, kura baudīs 
Kultūras dienas kā 
klātienē, tā tiešrai-
dēs.

AL58. Kultū-
ras dienas oficiāli 
atklāja Latvijas 
Republikas vēst-
nieks Austrālijā 
Marģers Krams, 
apsveicot Kultūras 
dienu rīcības komiteju un latviešus Austrālijā par uzņēmību 
noturēt Kultūras dienas šajos tik ļoti īpatnējos apstākļos. Pēc 
kopējas Latvijas himnas nodziedāšanas Latvijas Republikas 
kultūras ministrs Nauris Puntulis ierakstā apsveica visus 
par uzņēmību Kultūras dienu rīkošanā. Sekoja īsa muzikāla 
programma, kur ar divām dziesmām ar Raiņa vārdiem un 
Mārtiņa Brauna mūziku – Skrobe un Sarkanbaltais Karo-
dziņš mūs iepriecināja Melburnas latviešu vīru koris Veseris. 
Sirsnīgs paldies korim, muzikālajai vadītājai Sandrai Bir-
zei un sevišķs paldies ieraksta tehniskiem darbiniekiem Ro-
bertam Birzem un Jurim Karantajeram par izcilo darbu. 
Kaut nevarējām Veseri dzirdēt klātienē, muzikālā kvalitāte 
bija brīnišķīga un montāža bija izcila. Muzikālā programma 

bija ierakstīta neklātienē, lietojot, man 
liekas, Zoom platformu, kas jau tā rada 
problēmas, jo koristi nav vienā telpā, bet 
tas arī nozīmē daudzas stundas skaņu 
inženieriem pavadīt, sēžot pie datora un 
katru atsevišķo balsu ierakstu saliekot 
kopā. Man, katrā gadījumā, nebūtu pa-
cietības šo visu izdarīt. Arī pie ieraksta 
montāžas bija pieliktas vairākas stundas 
un izdoma. Tik viegli būtu bijis vien-
kārši salikt visus kadrus kopā un neko 
nemainīt, bet Roberts Birze bija lietojis 
izdomu un dziedātāju bildes pieslēdzās 
un pazuda vajadzīgā brīdī par dziesmu 
laiku, veidojot latviskas rakstu zīmes.

Pēc īsa starpbrīža tika rādīta Daces 

Maskotās Kultūras dienas (2)
Pirmā diena
Pirmais turpinājums. Sākums LL684.

 
Turpinājums 5. lpp.

Jānis Kārkliņš pie Imanta Tillera gleznas „Headquarters“ 
(„Štābs“).
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Karoga ienešana atklāšanas sarīkojumā.
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Latvijas vēstnieks Austrālijā Marģers 
Krams  atklāj  Austrālijas  Latviešu 
58. Kultūras dienas.
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Pūces dokumentālā filma Braucam uz Kei Dīz. Šī bija filmas 
pirmizrāde. Ceru, ka to varēsim redzēt arī citās pilsētās Aus-
trālijā un pasaulē, kā arī varbūt pat varēsim ierakstu kaut kad 
paši nopirkt. AL58. Kultūras dienu programmas grāmatā re-
žisore min, ka Kultūras dienas Austrālijas latviešiem decem-
bra beigās ir tik pat neatņemama lieta kā Ziemassvētki, un šī 
stafete tiek sniegta no vienas paaudzes nākošajai. Par stafetes 
nodošanu nākošai paaudzei filmā arī runā vairākas personas, 
ieskaitot AL59. Kultūras dienu rīcības komitejas priekšsēdis 
Pēteris Dārziņš. Bez Dārziņa filmā arī tiek intervēti vairāki 
iepriekšējie Kultūras dienu rīcības komitejas priekšsēži, kuri 
atceras viņu vadītās Kultūras dienas, un tiek parādīti frag-
menti no dažām iepriekšējām Kultūras dienām.

Filmā AL58. Kultūras dienu vadītāja Ilona Brūvere stās-
ta par to kas viņu iesaistījis latviešu sabiedrībā, kā arī tuvāk 
pastāsta par šo Kultūras dienu programmas iecerēm, daudzas 
no kurām diemžēl pandēmijas dēļ nepiepildījās. Filmā arī pa-
rādās Kultūras dienu līdzpriekšsēde Klāra Brūvere un vai-
rāki aktīvi Sidnejas latvieši, pārrunājot AL58. Kultūras dienu 
ieceri. Svarīga lieta, kas tika izcelta, bija latviešu sabiedrības 
nākotne Austrālijā. Tika izceltas Austrālijas latviešu 36. Jau-
natnes dienas, kuras notika 2019. gadā Melburnā. Tika ne 
vien intervēta Jaunatnes dienu rīcības komitejas priekšsēde 
Lija Andersone, bet arī tika radīti izvilkumi no Jaunatnes 
dienu programmas un parādīts, kā Jaunatnes dienu laikā jau-
nieši gatavojas sarīkojumiem un notur mēģinājumus. Ar šo, 
liekas, Dace Pūce grib izcelt, ka latviešiem Austrālijā kultūra 
un latvietība ir ne vien svarīgas šodien, bet būs arī svarīgas 
un turpināsies vēl ilgi nākotnē. Ceru, ka tas tā tiešām būs.

Atklāšanas sarīkojumam sekoja foto izstādes Klusuma 
Aug(ļ)i atklāšana. Šī bija ne vien foto izstāde, bet arī koncerts. 
Latviešu nama Lielajā zālē bija izstādīti jauniešu kora BAL-
SIS dziedātāju portreti. Katrs dziedātājs bija izvēlējies, kā 
viņu fotografēt – vai nu kā parastu portretu, vai ar sevišķu iz-
teiksmi, vai pat grimmu. Ar šo bija radušās dažas interesantas 
un pat reizēm spokainas bildes. Ar fotogrāfijām vien gan ne-
pietika. Izstādes koncerta posmā BALSIS diriģentes Lauras 
Elizabetes Godiņas vadībā nodziedāja divas dziesmas. Arī 
ar to nepietika. Tika vēl vairāk izmantota mūsdienu tehnolo-
ģija, jo katras fotogrāfijas apakšā bija mums tagad pazīstamais 
QR kods un, lietojot savu telefonu, katrs no mums varējām 
dzirdēt tieši tā dziedātāja balsi, ko izvēlējāmies savā telefonā. 
Tātad, mēs varējām dzirdēt, kā kopējo skaņu, tā arī savas iz-
vēles dziedātāju. Izstādē ar Zoom platformas palīdzību pieda-
lījās arī BALSIS mākslinieciskais vadītājs Ints Teterovskis, 
kurš atklāja izstādi un mazliet pastāstīja par šo projektu un kā 
radās projekta ideja. Paldies Intam un visiem koristiem par 
uzņēmību piesaistīties pie kaut kā tik jauna un interesanta, un 
paldies Ilonai Brūverei, ka Kultūras dienu ietvaros varējām 
redzēt tik interesantu un jauna veida izstādi un koncertu.

Pēc tik daudz sarīkojumiem pirmā dienā domātu, ka 
laiks doties mājās, bet nē. Pēc vakariņu pārtraukuma devā-
mies atpakaļ Lielajā zālē, lai noskatītos ierakstu no Latvijas 
Latviešu  stendaps. Diemžēl, pēc tik garas dienas klātienē 
piedalījās samērā mazs skaits tautiešu. Nezinu, cik to noska-
tījās tiešraidē, bet zinu, ka daži sidnejieši teica, ka noskatīšo-
ties to mājās. Tā varbūt arī nebija tik slikta ideja, jo tehnisku 

iemeslu dēļ, lai skaņa tiešraidei būtu pietiekami skaļa, mums 
klātienē tā bija mazliet par skaļu. Komēdijas vakarā pieda-
lījās vairāki Latvijas komiķi, ieskaitot mums Austrālijā pa-
zīstamo Aivu Birbeli. Aiva gan mums šeit vairāk pazīstama 
kā lugu autore, jo Sidnejas Latviešu teātris ir uzvedis vairā-
kas viņas lugas. Ar interesi gaidīju, kāda Aiva būs kā ko-
miķe. Nebiju arī vīlies, jo viņas joki bija tie, kuri visvairāk 
patika. Ir skaidrs, ka komiķiem bija teikts, ka viņu uzstāša-
nās ieraksts tiks izrādīts Austrālijā, jo katrs mēģināja iepīt 
kādu joku par Austrāliju – vai nu tas bija par ķenguriem, 
vai ko aktuālāku kā, ka pandēmijas laikā Austrālijā regulāri 
pietrūkst atejas papīrs. Tomēr vairākums joki bija saistīti ar 
mūsdienu Latviju un dzīvi Rīgā. Kaut ir interesanti dzirdēt, 
par ko smejas Latvijā, man tie daudz negāja pie sirds. Tāpat 
sevišķi nepatika, ka viens no komiķiem sāka runāt par seksu 
tīri atklātā veidā. Zinu, ka to dara arī komiķi šeit Austrālijā, 
un pats esmu bijis tādos pasākumos un smējies līdzi. Kaut 

Maskotās Kultūras dienas (2)
Turpinājums no 4. lpp.

Kadri no filmas „Braucam uz Kei Dīz“.

Foto izstādes „Klusuma Aug(ļ)i“ atklāšana. J. Kārkliņš, P. Kļaviņš.
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„Latviešu stendaps“ – Aiva Birbele.
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Decembrī Sidnejā 
tieši Austrālijas Latvie-
šu 58. Kultūras Dienu 
(KD) laikā atkal uzlies-
moja kovids. Uz vairā-
kiem KD sarīkojumiem 
varēja nopirkt biļetes un 

pievienoties virtuāli no mājām, bet te-
ātris skatāms tikai klātienē. Bija divas 
viencēliena lugas Sidnejas Latviešu 
Teātra (SLT) iestudējumā – vispirms 
Anitas Grīnieces komēdija Raganiņu 
klapatas un tad Pētera Saulīša – Bal-
kons.

Neko darīt! Jābrauc vien ir uz Lat-
viešu namu! Pie durvīm jāreģistrējas 
un jārāda potēšanās apliecība. Namā 
telpas plašas, un cilvēku maz. Jūta-
mies labi un droši! Uz teātri esmu at-
braukusi ar meitu un mazbērniem. Tie 
veikalā ilgi meklē kādas Latvijā ražo-
tas mantiņas. Varbūt nopirks svecīti? 
Vai zeķes? Es pa to laiku kafejnīcā 
sasveicinos ar tautiešiem, dzeru kafiju 
un uzkožu smalkmaizītes.

Raganiņu klapatas – režisors Jā-
nis Grauds, izrādes vadītājs Toms 
Veidners, apgaismotāji Ģints Kārk-
liņš un Jānis Grauds, skaņas Jānis 
Grauds un Dainis Galviņš.

Uz teātri ir ieradušies, apmēram, 
30 skatītāju. Man blakus sēž četri 
mazbērni. Skatos caur bērnu acīm. Uz 
skatuves aplī dejo sešas raganas ar slo-
tām – māte ar piecām meitiņām. Aplis 
izjūk un Māte Ragana lielā katlā maisa 
viru. Ir rīts pirms Valpurģa nakts. Ra-
ganiņas ir slinkas, bet vienīgi jaunā-
kā – Cildiņa (Lāra Veidnere) mēģina 
mātei palīdzēt. Māte dusmās aizslēdz 
ēdienu skapi, lai izārstētu no slinkuma. 
Gribētu meitas izprecināt. Raganiņas, 
lai nu kā mēģina, ēdienu skapi atvērt 
nespēj. Ir izsalkušas un izdomā slaukt 
kazu un dabūt kartupeļus no pagraba, 
lai brokastīs būtu ko ēst. Ar to sākas 
visādas klapatas. Komēdija raiti rit ar 
dažādām izdarībām un dejām.

Ragana (Ilona Brūvere) ir vare-
na ar dziļu dobju balsi. Lai gan viņa 

ir ļoti dusmīga, manām mazmeitiņām 
nav bail. Mazmeitiņu māte dažreiz 
esot tik pat dusmīga! Arī no ragani-
ņām nebaidās, drīzāk gudrības mācās! 
Piecas raganiņas, katra savādāka, kat-
rai savas īpašības vai untumi – ļaunas 
tās nav, bet draiskas gan. Jaunās aktri-
ses (Klāra Brūvere, Kira Bruzgule, 
Selga Tuktēna, Kārla Tuktēna, Lāra 
Veidnere) dzīvi un ticami tās attēlo. 

Izrāde mūs aizrauj, un ar lielu interesi 
gaidām, vai parādīsies precinieki, vai 
raganu vecāmāte ieradīsies ar savām 
draudzenēm?

Pēc starpbrīža Pētera Saulīša luga 
Balkons – režisore Ilona Brūvere, 
video ieraksti Ritvars Bluka un Elza 
Umure, dekorētāja Tija Lodiņa, ap-
gaismotājs Ģints Kārkliņš.

Pēteris Saulītis ir izvēlējies bal-
konus kā vietas, no kurām cilvēki sa-
runājas. Balkons ir interesants – tas ir 
privāts un tai pašā laikā publisks. Kā 
dzīvokļa vai mājas daļa tas parasti ir 
privāts ar uzeju no iekšas. Kā vieta 
ar skatu uz āru, tas ir arī redzams no 
āra un ir publisks. Lugā caur inter-
netu katrs no sava balkona sarunājas 
pāri kontinentiem un laikiem. Sarunu 
tēmas ir aktuālas, par viedtālruņiem, 
aktieru tiesībām, kovidu, latvietību, 
teātri. Pēteris Saulītis ir apsveicams, 
ka uzrakstījis tik modernu, mūsdienī-
gu lugu!

Sidnejā piedalās divi bērni (Aruns 
Peiris, Maija Peiris) un viņu vecve-
cāki (Linda Ozere, Jānis Čečiņš). 

„Raganiņu klapatas“ un „Balkons“
Teātris Austrālijas Latviešu 58. Kultūras dienās

Skats no izrādes „Raganiņu klapatas“.
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Latvijas Nacionālā teātra aktieri Anna Klēvere un Egils Melbārdis tēlo Aspazi-
ju un Raini bērnībā; bērni – Aruns Peiris un Maija Peiris Sidnejā.
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Turpinājums 7. lpp.No kreisās: Jānis Čečiņš, Linda Ozere, Aruns Peiris, Maija Peiris.
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AL58.KD turpinās!
Nu bija forši, vai ne! Varbūt visu neapskatījāt, ko gribējāt?

2021. gada nogalē, 
no 26. līdz 31. decem-
brim notika Austrālijas 
Latviešu 58. Kultūras 
dienas. Šogad tās tika 
organizētas Sidnejā, vir-

tuālā un klātienes pasākumu formātā. 
Ar lielu prieku šo virtuālo piedāvāju-
mu pieņēma arī LBĪ koris eLVé un ar 
Volfganga Dārziņa un Kārļa Jēkabso-
na dziesmu Birzēm rotāts Gaiziņš pie-
dalījās koru koncertā.

Dalība šajās kultūras dienās kora 
dalībniekiem un mākslinieciskajai va-
dītājai Ingunai Grietiņai-Dārziņai 
ļāva atsaukt atmiņā eLVé pirmo vie-
sošanos Austrālijā, 2014. gadā. Toreiz 
koris piedalījās gan Kultūras dienās, 
gan divu nedēļu garumā apceļoja Aus-
trālijas Saules krasta ziemeļu daļu no 
Sidnejas līdz Brisbanei.

Lai arī situācija pasaulē koru kon-
certdarbībā ir ieviesusi daudz mierīgā-

ku ritmu un savādākas iespējas, šādas 
kopā koncertēšanas un koncertceļoju-
mu atmiņas no sirds silda gan dzies-
motās dvēseles, gan atgādina par gaišo 
un izsmalcināto kopkora skanējumu, 
esot plecu pie pleca ar koristiem no da-
žādām pasaules malām.

Paldies uzņēmīgajiem Austrālijas 
Latviešu 58. Kultūras dienu organiza-
toriem par drosmi un izdomu, organi-
zējot svētkus visiem pasaules latvie-
šiem šajā īpašajā laika posmā.

Inguna Grietiņa-Dārziņa
Laikrakstam „Latvietis“

Koris „eLVé“ piedalās
Austrālijas Latviešu 58. Kultūras dienās Sidnejā

Bērni tēlo paši sevi. Blenž savos vied-
tālruņos, internetā atrod balkona skatu 
no senākiem laikiem Rīgā, kurā Lat-
vijas Nacionālā teātra aktieri Anna 
Klēvere un Egils Melbārdis tēlo As-
paziju un Raini bērnībā. Katram rokā 
tumši sarkans cukurgailītis. Skats tiek 
raidīts uz liela ekrāna. Burvīgs skats, 
un ārkārtīgi labi aktieri! Ir pārsteigti, 
ieraugot bērnus, un sarunājas ar tiem.

Vectēvs un vecāmāte pārnāk mā-
jās un netic, ka bērniem kāds labums 
būtu nācis no viedtālruņiem. Tomēr 
pārrunā un izmēģina. Trāpa skatu no 
Birmingemas Mazā teātra Šekspīra lu-
gas  Sapnis  vasaras  naktī  (producenti 
Ingmārs un Dace Čaklie). Veco laiku 
kostīmi ir skaisti, Titania (Ance Ka-
zāka) un Botoms (Ivars Keišs) dzied. 
Skats ir neaizmirstams – man tas ir 
iesēdies atmiņā uz palikšanu. Titania 
un Botoms sāk dzejiski sarunāties ar 

vectēvu un vecomāti tādā kā Šekspīra 
valodā.

SLT ir apbrīnojams, ka par spīti ko-
vidam, spējis uzvest divas viencēliena 
lugas. Prieks, ka pieredzējušo aktieru 

vidū bija pieci jauni – Selga Tuktē-
na, Kārla Tuktēna, Lāra Veidnere, 
Aruns Peiris, Maija Peiris. Malači!

Baiba Haringtona
„Laikrakstam „Latvietis“

Kultūras dienu (KD) nedēļa bija pilna ar 
pasākumiem, mēģinājumiem, saviesīgiem 
utt. Tad, kad padomā, ka KD sākās otros Zie-
massvētkos, tad var saprast, kāpēc uz visu 
nespēj tikt. Bet pateicoties tehnoloģijai, KD 
pasākumi, kas bija skatāmi, izmantojot inter-
netu, ir vēl pieejami.

Lai nopirktu biļeti uz sekojušiem sarīkojumiem, jāatver 
www.alkd.org.au (AL58.KD mājas lapa), jāizvēlas: pirkt 
biļetes – pieslēgties virtuāli, un visi pasākumi, kas tā ir 
pieejami, tur būs atrodami:
• Noslēguma koncerts;
• Atmiņas būris (Ivars Kants);

• Sydney via Siberia referāts (Ināra Strunga);
• Dzeju vakars (Madara Gruntmane un jaunie dzejnieki);
• Dzintras Erlihas Koncertlekcija par latviešu komponistēm;
• Mūsu senču lūgšanas (Ešenvalda kora mūzikas koncerts);
• Īsfilmu konkursa seanss;
• Latviešu stendaps.

Biļetes der uz 72 stundām, lai cilvēkiem Amerikā un 
Eiropā būtu ērti skatīties tādā laikā, kas piemērots viņu lai-
ku zonām! Un tas jau arī nav viss. Būs citi pasākumi, kas 
būs AL58.KD turpinājums... bet par to vēlāk!

Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

„Raganiņu klapatas“ un ...
Turpinājums no 6. lpp.

No kreisās: Skats no Birmingemas Mazā teātra Šekspīra lugas „Sapnis vasa-
ras naktī“ (producenti Ingmārs un Dace Čaklie); SLT – Linda Ozere un Jānis 
Čečiņš Sidnejā.
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Koris „eLVé“.
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Gadu desmitiem 
esam pieraduši, ka mūsu 
pastkastītēs saņemamas 
vai kioskos nopērkamas 
avīzes, kas mums sniedz 
visdažādāko informāci-
ju. Tagad gan ir pienā-
cis laiks, kad laikrakstu 

skaits sarūk ne tikai Latvijā, bet visā 
plašajā pasaulē, to vietu aizņemot in-
ternetam. Taču tā nav bijis vienmēr.

Patiesībā, 5. janvāris latviešu tau-
tas vēsturē ir ierakstāms zelta burtiem, 
jo pirms 200 gadiem dienasgaismu 
ieraudzīja pirmais laikraksts latvju 
mēlē. Pirms 100 gadiem šo nozīmīgo 
notikumu skaļi atzīmēja visas valsts 
mērogā, 26. februārī Mākslas muze-
jā atklājot plašu izdevumu izstādi, bet 
vakarā Nacionālajā operā sarīkojot svi-
nīgu aktu. Tajā Valsts prezidents Jānis 
Čakste zem rokas zālē ieveda sirmo 
Barontēvu, kā vienu no Pēterburgas 
Avīžu dibinātājiem un vairākus gadus 
faktisko redaktoru. Aiz viņiem sekoja 
Rainis, Aspazija un Kārlis Skalbe, kā 
arī premjerministrs un ārlietu ministrs 
Zigrīds Marija Meierovics. Vakaru 
vainagoja pirmā Preses balle.

Vai to mūslaiku valsts vīri un sie-
vas (un deputāti) atcerēsies un piešķirs 
šim svarīgajam notikumam pienācīgo 
uzmanību, to vēl redzēsim (kā dzirdu, 
šodienas runasvīri un sievas par šo lie-
tu tomēr neinteresējas). Arī mūsdienu 
prese par šo notikumu totāli klusē. To-
ties Jelgavā pie Ģederta Eliasa Jelga-
vas vēstures un mākslas muzeja atklā-
ja piemiņas plāksni, vakarā Sv. Annas 
baznīcā notika dievkalpojums. Šogad 
senajā Mītavā paredzēta šim notiku-
mam veltīta konference, tās materiālus 
izdos grāmatā, gaidām arī Ā. Alunāna 
Jelgavas teātra uzvedumu, kas atspo-
guļos avīzes ceļu cauri laikiem. Gaidī-
ta būs pilsētas skolu jaunatnes iniciatī-

va sagatavot savas Latviešu 
Avīzes.

Taču atgriezīsimies pie 
jubilāra un tā pirmsāku-
miem.

1817. gadā Kurzemē 
atcēla dzimtbūšanu, ar 
kuru latviešu zemnieks 
ieguva tiesiski brīva cil-
vēka statusu. Lestenes 
mācītājs Kārlis Fridrihs 
Vatsons (1777 – 1826), 
viens no patiesākajiem hu-
mānistiem, īstens latviešu 
draugs, šajā gadā nāca klajā 
ar domu, ka latviešiem va-
jag izdot savu avīzi savā va-
lodā un vēstīt par notiekošo 
valsti (Krievijā), Kurzemes 
guberņā un aiz tās robežām. 
Viņa tēvs bija Academia 
Petrina profesors Matiass 
Fridrihs Vatsons, bet viņa 
dēls bija studējis Jelgavā, 
pēc tam Leipcigā un Getin-
genē, bet atgriezies dzimte-
nē. K. F. Vatsons 23 gadus 
nokalpoja Lestenes draudzē, 10 gadus 
arīdzan Struteles draudzē. Viņš labi 
zināja latviešu valodu, sarakstīja vai-
rākas grāmatas, pētīja latviešu sen-
vēsturi, kā Kurzemes literatūras un 
mākslas biedrības biedrs iestājās pret 
latvju pārvācošanu, uzskatīdams, ka šī 
valoda ir bagāta un attīstīties spējīga.

1817. gadā viņa projekts neguva 
atbalstu, bet pēc vairākiem gadiem 
viņš no jauna pievērsās savai visai 
absurdajai idejai – izdot zemniekiem 
savu laikrakstu, kāds nekad un nekur 
nebija pastāvējis. 1821. gada pavasarī 
Vatsons kopā ar Jelgavas tipogrāfi-
jas īpašnieku Johanu Martinu Pē-
tersu-Stefenhāgenu iesniedza jaunu 
lūgumu par avīzes izdošanu, taču to 
apstrīdēja vietējie muižnieki, tomēr 
Kurzemes ģenerālgubernators Filips 
Pauluči atļauju bija jau devis.

Un tā Cettortdienā tanī 5tā Januar 
1822 1. numurs tika palaists pasaulē. 
Tajā lasāms: „Mēs  gribbam  Latvies-
chu zinnahschanas vairoht, dažas ziņ-
ņas no klahtenes un tahlenes atvezda-
mi,  dazchu  labbu padohmu dohdami, 
dazchas gudribas izpaudedami, ir bri-
hzcham pasmiedamies ko labu mahci-
ht  un  tā  cik  spehdami,  piepalihdzeht, 
pie arraju ļauzchu prahta cillaschanas 
un labklahschanas.“

Nedaudz tālāk K. F. Vatsons tur-
pināja:

„Par to vien ihsti zinnam, ka Lat-
vieschu  tautu  un  Latvieschu  vallodu 
no sirds mihļojam, tā kā veccais Sten-
ders  un  vecais  Steffenhagen,  kas  nu 
abbi pie Dieva, tohs mihļoja.

Tad nu mehs par scho jaunu lietu, 
ko  tagad  Latvieschiem  par  labbu  uz-
ņemmam,  ar  daudz  cilvekiem,  augs-

tiem kā maziem,  essam aprunnahjus-
chies, un labbu padomu prassijuschi.“

Avīzes lauku ļaudīm, kuriem ne-
viens pirms tam nebija neko ieminē-
jies par tuvākas un tālākas apkārtnes 
notikumiem, tomēr redaktors neslēpa, 
ka daudzi slavējuši avīzes uzsākšanu, 
„dazch  atkal  turreja  par  nevaijadzī-
gu  nelietibu,“  tādēļ nezinādami kam 
klausīt, kam ne, „savu  lietu  augstam 
Debesu=Tēvam  un  saviem  mihļiem 
lassitajiem gribbam pavehleht un savu 
ceļļu  staigaht,  kā  paschi  zinnam  un 
prohtam.“

Avīzes stāstīja par norisēm kā Kur-
zemē, tā Vidzemē un citviet pasaulē, 
jo, pēc redaktora ieskatiem, kurzem-
niekiem ir jāpazīst sava dzimtene, lai 
kļūtu par tās patriotiem. Tādēļ Vatsons 
iepazīstināja arājus ar Kurzemes ģeo-
grāfiju, vēsturi. Daudzkārt viņš aici-
nāja viņus palikt latviešiem.

Pēc Vatsona pāragrās nāves nāca 
citi redaktori no vācu mācītāju puses, 
kuri daudz sludināja Dieva vārdu. Lat-
viešu Avīzes būtiski mainījās tad, kad 
savus sacerējumus sāka iesūtīt pirmie 
latviešu literāti – Biržu skrīveris An-
sis Līventāls, Cīravas-Dzērves skolo-
tājs Andrejs Bergmanis, Dundagas 
mācītāja kučieris Ernests Dinsbergs 
un citi.

Diemžēl 19. gadsimtā bija grūti 
dabūt atļauju izdot citas avīzes. Tikai 
desmit gadus pēc Latviešu  Avīzēm 
Rīgā dienas gaismu ieraudzīja otrs 
latviešu laikraksts Tas  Latviešu  Ļau-
žu Draugs, kas sāka iznākt 1832. gada 
1. janvārī.

Jāatzīst, ka Latviešu Avīzes ir vie-

Māra Branča skatījums
„Latviešu Avīzes“ pašlepnumam un pašcieņai

„Latviešu  Avīzes“  pirmais  numurs  1822.  gada 
5. janvārī (datums pēc vecā stila kalendāra).

Piemiņas  plāksne  pie Ģederta Eliasa 
Jelgavas vēstures un mākslas muzeja.
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Trešdien, 2022. gada 12. janvārī Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

„X stunda. Barikādēm 30“ 
LNB izdevusi 1991. gada barikādēm veltītu grāmatu

Īsi pirms 1991. gada janvāra bari-
kāžu 31. gadadienas Latvijas Nacionālā 
bibliotēka (LNB) izdevusi konferences 
X stunda. Barikādēm 30 grāmatu. Tajā 
apkopots bagātīgs satura izklāsts par 
barikāžu 30. gadadienai veltītajā kon-
ferencē (2021. gada 13. janvārī) paus-
to, atskatoties uz 1991. gada janvāra 
notikumiem un caurskatot iepriekš vēl 
plaši neapspriestas tematiskās līnijas – 
gatavošanos barikādēm un mediju kā 
ziņneša lomu. Jaunā publikācija ir lat-
viešu un angļu valodās, un drīzumā būs 
pieejama LNB, Latvijas skolu un pub-
liskajās bibliotēkās, kā arī 1991. gada 
barikāžu un Tautas frontes muzejos.

Izdevuma saturisko kodolu veido 
trīs paneļdiskusijas – X stunda (pieda-
lās tā laika aktīvie barikāžu rīkotāji), 
Mūsu cilvēki (piedalās personas, kuras 
savas pašiniciatīvas vadītas, nesavtīgi 
atbalstīja barikāžu norisi) un Vēstī-
jums  no  barikādēm (piedalās mediju 
kā ziņnešu pārstāvji). Grāmatas ievadā 
lasāmas LNB direktora Andra Vilka 
un valsts augstāko amatpersonu – Lat-
vijas Valsts prezidenta Egila Levita, 
Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūr-
nieces, Ministru prezidenta Krišjāņa 
Kariņa un kultūras ministra Naura 
Puntuļa – uzrunas, kā arī Latvijas Tau-
tas frontes priekšsēdētāja 1991. gadā 
Romualda Ražuka un vēsturnieka 
Edgara Engīzera tā laika politisko un 
vēsturisko situāciju skaidrojoši referāti.

Grāmatu papildina plašs vēsturisko 
fotomateriālu klāsts no 1991. gada ba-
rikāžu muzeja, Saeimas un privātiem 
foto krājumiem, savukārt barikāžu no-
tikumu hronoloģijā palīdz orientēties 
detalizēta laika līnija – no 1990. gada 
18. marta, kad Latvijas Tautas fronte 
guva uzvaru Latvijas Padomju So-
ciālistiskās Republikas Augstākās Pa-
domes vēlēšanās, līdz pat 1991. gada 
24. augustam, kad Krievijas prezidents 
Boriss Jeļcins parakstīja dekrētu par 
Lietuvas, Latvijas un Igaunijas valstis-
kās neatkarības atzīšanu.

Publikācija ta-
pusi, pateicoties 
Kultūras ministri-
jas atbalstam. Grā-
matas redaktors 
Augusts Zilberts, 
projekta vadītā-
ja Anna Muhka, 
dizains un makets 
Tatjana Raiči-
ņeca un Verners 
Timoško, izdevējs 
Latvijas Nacionā-
lā bibliotēka.

Grāmatas at-
vēršana notiks barikāžu 31. gadadie-
nas priekšvakarā, šī gada 12. janvārī 
plkst. 17.00, tiešraidē no LNB Ziedo-
ņa zāles, kad būs iespējams sekot lī-
dzi notikumam Saruna pie melnajām 
klavierēm. Tajā satiksies trīs paaudžu 
pārstāvji, no kuriem katrs barikāžu 
notikumus pieredzējis un pētījis citā-
di. Galarezultāts tam ir trīs jaundar-
bi – divas grāmatas un filma, – kas 
detalizēti caur vēstures faktiem un 
emocionāliem cilvēkstāstiem aktuali-
zē 1991. gada janvāra notikumu būtis-
ko nozīmi Latvijas valsts neatkarības 
atjaunošanā.

Pārraidi varēs skatīties sabiedrisko 
mediju portālā LSM.lv, LNB mājasla-
pā (https://www.lnb.lv/), kā arī LNB 
Facebook (https://www.facebook.com/
lnb.lv) un 1991. gada barikāžu muzeja 
Facebook (https://www.facebook.com/
Barikades1991) lapās.

Sarunā  pie  melnajām  klavierēm 
piedalīsies: grāmatas Latvijas Tautas 
fronte  barikādēs autors Romualds 
Ražuks, spēlfilmas  Janvāris  režisors 
Viesturs Kairišs, konferences X stun-
da. Barikādēm 30 grāmatas redaktors 
Augusts Zilberts. Sarunu vadīs Valsts 
prezidenta padomniece Sarmīte Ēler-
te. Pie klavierēm Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadēmijas profesors 
Ventis Zilberts. Muzikālo noformē-
jumu papildinās operdziedātājs Jurģis 

Marcinkevičs.
Konferences X stunda. Barikādēm 

30 video un audio ieraksti arī 
šobrīd pieejami LNB YouTube*  un 
SoundCloud** vietnēs.

Barikādes bija nozīmīgs tautas pa-
šapziņas un gribas izpausmes brīdis, 
kad cilvēki bija apņēmības pilni no-
sargāt savu zemi un brīvību. Tā bija 
nevardarbīgās pretošanās izpausme, 
masveidīga gatavība aizsargāties bez 
ieročiem, kad, Latvijas Tautas frontes 
aicināti, cilvēki izveidoja barikādes 
apkārt stratēģiski svarīgiem objektiem 
Rīgā un citur Latvijā. Pateicoties pla-
šajai sabiedrības iesaistei, Latvijas Ko-
munistiskās partijas nomenklatūras un 
militārpersonu centieni pārņemt valstī 
varu izgāzās. 1991. gada janvāra bari-
kādes ir būtiska Latvijas vēstures daļa, 
un tās uzskatāmas par izcilu starptau-
tiskas nozīmes nevardarbīgas pretoša-
nās piemēru, demonstrējot masveidīgu 
tautas gatavību aizsargāt savu valsti.

Augusts Zilberts,
Latvijas Nacionālā bibliotēka 
Sabiedrisko attiecību vadītājs

*  https://www.youtube.com/
watch?v=wTZ7YLlzyTA

**  https://soundcloud.com/
nacionala-biblioteka/
sets/konference-x-stunda-
barikadem-30

nīgais laikraksts mūsu preses vēsturē, 
kurš pastāvējis jo ilgi – 93 gadus, līdz 
1915. gadam, kad 27. aprīlī iespieda 
pēdējo numuru, pāris gadus pirms 
tam kļūdams par ikdienas laikrakstu. 
Lai cik tas brīžiem bija konservatīvs, 
klerikāls, nereti apkaroja jaunlatviešu 
idejas, taču tas ir vienīgais laikraksts, 
kam bijis tik garš mūžs.

Tautiskais laikmets sākās ar Anša 
Leitāna klajā laisto Mājas Viesis, kas 
kļuva ļoti populārs latviešu sabiedrī-
bā. 1905. gada beigās atviegloja preses 
brīvību, strauji palielinājās avīžu un 
žurnālu skaits latviešu valodā. Tiesa 

gan, reakcija spieda apturēt daļu avī-
žu un to redaktorus sodīja ar cietumu, 
tomēr maiss bija atrauts vaļā un izde-
vumu iznākšanu nevarēja vairs pilnībā 
apturēt.

Kā varam uzzināt Latviešu kon-
versācijas vārdnīcā (bet ne izslavētajā 
Nacionālajā enciklopēdijā), ka, piemē-
ram, 1924. gadā Latvijā iznāca pavi-
sam 178 latviešu periodiskie izdevumi 
(54 laikraksti, 124 žurnāli). To skaits 
auga, taču pēc Ulmaņa apvērsuma daļa 
izdevumu pārstāja iznākt, vēl mazāk 
tika laisti klajā padomju okupācijas 
laikā. Atjaunojoties Latvijas neatkarī-
bai, periodiskie izdevumu skaits atkal 
pieauga, taču tagad to pulks ir krietni 
sarucis. (Kas tos tagad saskaitīs?)

Lai vai kā, bet informācija ļaudīm 
ir nepieciešama, viņi pēc tās alkst un 
atrod kur nu kurš – viens internetā, 
cits avīzēs, kuras joprojām kaut kā to-
mēr iznāk, un papīra formātā, varbūt 
ieraduma vai nostaļģijas pēc, tās lasīt 
arīdzan daudzi kāro.

Kā būs turpmāk, Dievs vien zina, 
bet pagaidām priecāsimies par katru 
izdotu laikrakstu, ko var nopirkt vai 
saņemt pastkastītē. Un pateiksimies 
Vatsonam par viņa neatlaidību, pras-
mi, arāju tautas un valodas mīlestību. 
Bez Vatsona iespējams mēs būtu citā-
dāki. Viņš mums iedeva pašlepnumu, 
pašcieņu un garīgu spēku.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

Grāmata „Konference X stunda“.
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10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2022. gada 12. janvārī

Pēc divu gadu pār-
traukuma, mēs beidzot 
atklājām 47. AZVV 
mācību gadu! Ivetai un 
skolotājiem sejas prie-
cīgas, skatoties uz Lat-
vijas karoga pacelšanu, 
atzīmējot skolas atklā-

šanu. Skolotājiem un darbiniekiem 
visi Covid pārbaudes testi negatīvi, un 
varam turpināt strādāt, lai skolēniem 
būtu ko mācīties šajā gadā. Laiks diez-
gan pieņemams, nav pārāk karsti, lai 
gan saule spoži spīd uz Dzintariem.

Pirmais skolēnu, skolotāju un da-
lībnieku aplis notika parastajā vietā – 
Dzintaru karoga laukumā. Atklāšanā 
Iveta priecīga, sakot ievadvārdus un 
arī pateicās par tik lielu ieradušos jau-
niešu skaitu. Gandrīz pārsteigums, ka 
pēc visiem Covid noteikumiem aplis 

bija samērā liels! Skolēni ir atbraukuši 
no visām Austrālijas malām, protams, 
no Adelaides, Melburnas un Sidnejas, 
kā arī no Pertas, Kanberas un Brisba-
nes. Tiešām, Austrālijas latviešu skola!

LAAJ priekšsēde 
Skaidrīte Aguļēviča at-
sūtīja apsveikumu elektro-
niski – priecājās, ka skola 
vispārīgi notiek šajā nepa-
rastajā laikmetā un pateicās 
skolotājiem un darba darī-
tājiem.

Pēc atklāšanas sekoja 
vakariņas, likumu un notei-
kumu lekcija un iepazīšanās 
vakars. Iveta stingri notei-
ca visus skolas likumus, uz 
ko uzmanīgi klausījās visi 
skolēni. Covid vadītāja Zin-
ta Ozoliņa arī izteica savu 

daļu, paskaidrojot, ka visiem ir jāreģis-
trējas, kad viņi ir nokļuvuši Dzintaros, 
kā arī neaizmirst izmantot praktiskās 
tīrīšanas un dezinfekcijas metodes, lai 
samazinātu iespējamas slimības izpla-
tīšanās tīklu, piemēram, roku pareizu 
mazgāšanu, dezinfekcijas līdzekļu 
lietošanu un vēl citas darbības. Šogad 
var redzēt, ka vadība stingri seko Co-
vid aizsardzības noteikumiem, lai mēs 
pavadītu skolas gadu bez problēmām. 
Zinta turpināja, sakot, ka skolēni un 
skolēnu vecāki var būt ļoti lepni, ka 
viņi ir sekojuši visiem Covid aizsardzī-
bas likumiem, ar to ceļojot uz Dzinta-
riem, lai piedalītos skolas programmā.

Skolas vadība apsveic skolēnus un 
vecākus! Uz priekšu ar skolas mācī-
bām! Rīt sāksies mācības stundas!

AZVV Dienas ziņas
2022. g. 3. janv.

47. AZVV ir atklāta!... beidzot
Vasaras Vidusskolas darbība sākās pozitīvā gaisotnē

ziņas, ka Covid tika diagnosticēts kā-
dam skolas saimes dalībniekam. Un 
uzreiz varēja dzirdēt klausītāju šoku 
un nožēlu. Iveta mums paskaidroja, 
ka inficētais cilvēks ir karantīnā, un 
skolas vadība stingri seko covid plāna 
instrukcijām. Iveta mums arī izskaid-
roja, ka visiem skolēnu vecākiem ir 
aizsūtīta ziņa, ka covids  ir konstatēts 
Dzintaros, un skolas vadība dara to, 
kas ir vajadzīgs.

Visu nedēļu Iveta un Zinta ir strā-
dājušas cītīgi, lai aizsargātu Dzinta-
rus no infekcijām – nepārtraukti atgā-
dinot skolēniem un darbiniekiem, lai 
ievēro praktiskos likumus: nomazgāt 
kārtīgi rokas, neklepot cilvēkiem vir-
sū un ievērot starp savējiem sociālo 
distanci.

Katram skolēnam, pirms iebrauk-
šanas Dzintaros, bija jāuzrāda vadībai, 
ka viņiem ir negatīva atbilde covida 
pārbaudījumam, un tad, ierodoties 
Dzintaros, bija atkal jāizpilda covid 
tests un jābūt negatīvam rezultātam. 
Vadība sekoja drošības plānam un iz-
darīja visu to, kas bija vajadzīgs. Īsti 

nevar vainot arī inficēto, jo šis cilvēks 
tika pārbaudīts un bija ar negatīvu at-
bildi. Tikai pēc dažām dienām parādī-
jās saslimšanas simptomi.

Slimība ir ļoti gudra, ka var būt 
paslēpusies cilvēkā bez īpašām sajū-
tām; tikai vēlāk parādīties visnepatī-
kamākā veidā un nevajadzīgā laikā, un 
tikai pēc citu cilvēku inficēšanās va-
ram izsekot infekcijas avotu. Inficētais 
cilvēks patreiz ir labā omā un saka, ka 
sajūta nav tik traka, it kā pēc normālas 
gripas. Saslimušajam ir bijušas divas 
vakcīnas injekcijas aizsargāšanai no 
covida.

Iveta un Zinta turpināja izskaidrot, 
ka diemžēl ar šo pozitīvo testa atbildi 
covidam, skolas darbība būs jāslēdz. 
Uzreiz atkal no skolēniem varēja dzir-
dēt nelielu šoku, ka mācību laiks ir 
pienācis pie beigām. Pat 4. klases sko-
lēni pirms stundas izreklamēja 4. kla-
ses balles tēmu visai skolai – Pagātne 
un tagadne. Skolēni bija gatavi braukt 
uz lietotu drēbju veikalu  op-shop, lai 
iegādātos interesantas drēbes ballei! 
Bet skolēni arī izturējās ar sapratni, ka 
skola būs jāslēdz. Skolēnu sejās varēja 
redzēt nožēlu par skolas slēgšanu, bet 
viņi arī saprata kāpēc. Zinta izskaidro-

ja ar labu teikumu: „mēs izmetām kau-
liņus, un redzējām, kas notika.“

Nelaimīgi, ka mums bija jāapstā-
dina skola, bet, laimīgi un lepni, ka 
mēs varējām vismaz vienu nedēļu 
uzturēties Dzintaros. Iveta nolēma, 
ka visiem bērniem ir jāvalkā maskas, 
ko vadība izdeva visiem klātesošiem. 
Tika nolemts, ka bērniem ir atļauts 
braukt mājās, un ar to bērni sāka iz-
mantot telefonus, zvanot vecākiem uz 
prombraukšanu. Līdz vakariņām jau 
puse skolēnu bija izbraukuši no Dzin-
tariem.

Un kas ar Dienas Ziņām?? Nu, šis 
ir beidzamais numurs šajā skolas gadā. 
Paldies par jūsu interesi sekot, kas no-
tiek mūsu vasaras vidusskolā. E-pastu 
sarakstā ir apmēram 60 e-pastu adre-
ses ar dedzīgiem lasītājiem, kas katru 
rītu gaida ziņas. Protams, arī Dzinta-
ros skolēni un skolotāji gaida ar nepa-
cietību katru rīta numuru, lai uzzinātu, 
kas iepriekšējā vakarā notika un kas ir 
rakstīts viņa horoskopa logā.

Paldies par uzmanību un līdz nā-
kamam gadam!

– Radiorūdis
AZVV Dienas ziņas

2022. g. 8. janv.

AZVV atvērta un slēgta
Turpinājums no 1. lpp.

Audzinātāji vada iepazīšanās vakaru ar slaveno spēli nosaukums „Bang“.
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Šefpavāri pasniedz skolēniem vakariņas.
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Skolēni ir sabrau-
kuši, skolas klases ir ie-
kārtotas ar tāfelēm, pro-
jektoriem un vēl daudz 
ko citu, skolotāju papīri 
izdrukāti – ir laiks sākt 
mācīties! Iveta pēc bro-
kastīm paziņoja skolē-

niem, kurā klasē viņi piedalīsies un 
kura skolotāja vadīs klasi.

Protams un bez šaubām, piedalās 
Sidnejas skolotājs Valdis Krādziņš, 
kurš saņēma lielus aplausus no sko-
lēniem, kad Iveta viņu ievadīja darbā. 
Laikam Valdim ir liela piekrišana pie 
skolēniem!

4. klasi vadīs ilggadīgā skolotāja 
Zinta Ozoliņa. Zinta ir ļoti pazīstama 
skolas aprindās, pati arī vairākus ga-
dus vadīja skolu.

1. klases skolotāja ir Māra Rumpe 
no Melburnas. Šī ir Māras pirmā reize 
kā AZVV skolotājai, un pēc īsas sa-
runas ar viņu, izklausās, ka viņai ļoti 
patīk mācīt AZVV skolēnus!

Mārai šodien palīdzēja no Latvijas 
Dace Anstrāte un Dace Konopecka. 
Abām Dacēm bija gods iezvanīt skolas 
sākumu no Latvijas, lietojot telekonfe-
rences sistēmu Zoom. Droši vien, visi 
kas strādā no mājam pandēmijas lai-
kā, par šo aplikāciju zina. Bet 1. kla-
se nebija vienīgie, kas lietoja šo jauno 
tehnoloģiju mācībām klasē. Arī 2. un 
5. klase varēja lietot interneta savieno-
jumu ar Latviju. Un tas ir brīnišķīgi, 
ka mēs varam lūgt palīdzību no Lat-
vijas video sarunā! Pateicamies Lat-
viešu valodas aģentūrai, LR Izglītības 
un Zinātnes ministrijas budžeta prog-
rammas Valsts valodas politika un 
pārvalde vadībai un PBLA par AZVV 
piešķirtajiem līdzekļiem, tie ir ļoti ne-
pieciešami un novērtēti.

Izskatās, ka skolēni arī ir priecīgi 
piedalīties mācību stundās. Parasti no-
vērojam, ka skolēni grib ilgāk palikt 
gultās, bet šogad ir tāda pozitīva, jaut-
ra un laba sajūta, kas ir pārklājusi visu 
nometni. Droši vien, pēc 2 gadu pār-
traukuma, nomet-
nieki ir priecīgi šeit 
būt. Cerams, ka tā 
turpināsies visu 
nometnes laiku...

Aija Dragūna 
atlidoja no Sidnejas 
un uzņēmās vadīt 
kori. Dabiski, Aija 
ir ļoti pazīstama ar 
viņas diriģēšanas 
spējām, ko esam 
redzējuši Kultūras 
dienās. Aiju ap-
stiprināja Coro In-
nominata sieviešu 
koru diriģentu at-
tīstības program-
mā 2017. gadā, un 

viņa nesen pabeidza savu grādu Sid-
nejas Conservatorium of Music mūzi-
kas kompozīcijas klasē. AZVV koris 
ir kaut kas tāds, ko visi skolēnu vecāki 
gaida dzirdēt izlaiduma koncertā. Kora 
uzstāšanās izlaidumā ir kulminācija 3 
nedēļu pamatīgam darbam, ko iegulda 
kora vadītājs un skolēni katru vakaru 
pēc kārtas. Lai Aijai veiksme! Gadiem 
ilgi kora koncerts ir bijis centrā visam 
izlaidumam, un vienmēr atstājis prie-
ku sirdīs, skatītājiem mājās braucot. 
Un ilgu laiku tiek skatīts izlaiduma vi-
deo raidījums, lai atkal piedzīvotu kora 
spējas. Šogad neplānojam citādāk, bet, 
sakarā ar pandēmijas likumiem, sko-
las vadība izlems vai izlaidums notiks 
Dzintaros vai Tālavā.

Skolēniem pirmdien bija pirmā 
reize šogad tikt uz pludmali, un tas 
noteikti bija liels prieks visiem jaunie-
šiem. Karikalinga, kur autobuss aizved 
skolēnus, ir ļoti skaista pludmale šajā 
rajonā. Ļoti zils ūdens un patīkami 
baltas smiltis, kur var viegli apsēsties 
un sauļoties. Vieta ir bijusi populāra 
visiem Dzintaru dalībniekiem kopš 
nometne ir Dzintaros. Autobusa brau-
ciens ilgst ne vairāk par 10 minūtēm, 
un braucot visi skolēni izņem no kaba-
tām dziesmu grāmatu un skaļi dzied 

populārās dziesmas, ieskaitot Skaista 
ir  jaunība. Kad autobusiņš brauc vei-
kaliem garām, ieinteresētie un pār-
steigtie vietējie skatās uz autobusa lo-
giem, domādami, kas tie tādi tur iekšā 
ir. Jau daudzus gadus mēs tā braucam 
un dziedam Normanvilles apkārtnē, un 
viņi nezina, kas mēs esam? Jocīgi gan!

RR
AZVV Dienas ziņas

2022. g. 5. janv.

AZVV mācības
Šogad pozitīva, jautra un laba sajūta pārklājusi visu nometni

Mācībās arī izmanto telekonferences sistēmu.

FO
TO

 R
ūd

is
 D

an
ci

s

Mazs pulciņš skolēnu peld aukstā ūdenī, kamēr Deklans dusmojas, ka mākoņi ir ieradušies „Dzin-
taros“. „Nav viļņu, nav saules, un ir tikai vējš... kas tā par jūru?“
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Skolotājs Valdis Krādziņš.
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nāšanas abu organizāciju vadībā).
Pēteris Blumbergs nule kā beidzis 

sešu gadu termiņu ALA priekšsēža ama-
tā, bet bijis aktīvs gan ALA, gan Vašingto-
nas latviešu sabiedrībā jau no 2000. gadu 
sākuma, kad aktīvi iesaistījās informāci-
jas darbā, veicinot Latvijas uzņemšanu 
NATO. Savukārt Mārtiņš Andersons 
darbojas ASV Rietumkrasta latviešu sa-
biedrībā – ir vadījis Sanfrancisko latvie-
šu biedrību un darbojies citos nozīmīgos 
amatos kā savā studentu korporācijā, tā 
Latvijas Universitātes fondā. (Skat. sīkā-
ku biogrāfisko informāciju tālāk rakstā).

Jaunievēlētais PBLA priekšsēdis plā-
no vadīt apvienību no Vašingtonas, bet, 
izmantojot jauno tehnoloģiju iespējas, uz-
turēt ciešu kontaktu ar dalīborganizāciju 
vadītājiem un PBLA pārstāvniecību Rīgā. 
„Uzskatu, ka PBLA ir svarīgs vadības ne-
itrāls un svaigs skatījums no ārpuses – no 
Rietumu pasaules,“ tā savā kandidāta pie-
teikuma vēstulē rakstīja P. Blumbergs. 
Viņa plānos ietilpst izvērtēt iespēju mo-
dernizēt PBLA statūtus, padarot apvie-
nību iekļaujošāku un demokrātiskāku tās 
vadības lokā. Jaunais priekšsēdis sola pie-
turēties pie PBLA pamatvērtībām – lat-
viskās kultūras, izglītības, Valsts drošības 
stiprināšanas un Latvijas tautsaimniecī-
bas veicināšanas, vienlaicīgi meklējot 
iespējas paplašināt darbības virzienus, 
piemēram, palīdzot apkarot korupciju 
Latvijā un stiprinot demokrātiskos pro-
cesus valstī.  „Mums  visiem  kopā  būtu 
jāpārdomā, jāpārrunā un jāvienojas, kā-
dos virzienos vēl attīstīt PBLA darbību,“ 
uzsvēra jaunievēlētais priekšsēdis.

Pēteris Blumbergs ir dzimis un au-
dzis Čikāgā. Latvisko izglītību ieguvis 
Krišjāņa Barona skolā Čikāgā, un Gare-
zera Vasaras vidusskolā. Viņam ir Ilinojas 
Universitātes bakalaura grāds ekonomikā 
un J.D., ar atsauksmi DePaul Universitātē, 
Čikāgā, kur bijis DePaul Law Review re-
daktors. Pirms aptuveni 25 gadiem pārcē-
lies uz Vašingtonu, kur strādā kā advokāts.

2015. gada maijā Pēteris tika ievē-
lēts par Amerikas Latviešu apvienības 
(ALA) valdes priekšsēdi un vienlaikus 
darbojies kā ALA pārstāvis PBLA. 
2018. un 2019. gadā PBLA valdē pildī-
ja priekšsēdes vietnieka pienākumus.

No 1997. līdz 2003. gadam bijis 
ALA Informācijas nozares vadītājs un 
priekšsēža vietnieks. Pildot šos amatus, 
P. Blumberga galvenais mērķis bija dar-
boties, lai panāktu Latvijas uzņemšanu 
NATO. Tajā pašā laikā (no 1999. līdz 

2003. gadam) bijis arī Pasaules brīvo 
latviešu apvienības (PBLA) valdes lo-
ceklis, vadījis PBLA Informācijas dar-
ba grupu un bijis tās priekšsēdis svarī-
gajā NATO paplašināšanas laikā.

No 2003. līdz 2010. gadam Pēteris bijis 
ALAs pārstāvis Apvienotajā ASV Baltie-
šu komitejā (Joint Baltic American Natio-
nal Committee jeb JBANC). Divus gadus 
bijis šīs organizācijas priekšsēdis. Pārstā-
vot JBANC, Pēteris piedalījies NATO ga-
lotņu konferencē Rīgā 2006. gadā.

Par aktīvu sabiedrisko darbu Pēterim 
Blumbergam 2014. gada novembrī tika 
piešķirts Latvijas valsts apbalvojums – 
Atzinības krusta IV šķira. 2021. gada ok-
tobrī par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas 
un ASV divpusējo attiecību un Amerikas 
latviešu saiknes ar Latviju stiprināšanā 
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs Pē-
terim Blumbergam pasniedza Latvijas 
Republikas Ārlietu ministrijas Atzinības 
rakstu. Pēteris ir aktīvs Vašingtonas lat-
viešu ev. lut. draudzē un ir korporācijas 
Lettgallia loceklis. Pēteris un viņa kundze 
Laura kopā audzina četrus dēlus: Alek-
sandru, Grantu un dvīņus Ediju un Filipu. 
Visi četri dēli piedalījušies latviešu nodar-
bībās, skolās un nometnēs, kā arī bijuši 
aktīvi savā vietējā amerikāņu sabiedrībā.

PBLA vicepriekšsēdis Mārtiņš 
Andersons ir dzimis un audzis Losan-
dželosā, Kalifornijā, bet šobrīd sadala 
savu laiku starp darbu Sanfrancisko un 
sabiedriskajiem pienākumiem Rīgā. 
Kopš 2015. gada M. Andersons ir darbo-
jies Amerikas Latviešu apvienības (ALA) 
valdē, sākumā kā Revīzijas komisijas lo-
ceklis, vēlāk Revīzijas komisijas vadītājs 
un priekšsēža vietnieks. Aizvadītajā ALA 
70. jubilejas kongresā Čikāgā ievēlēts par 
apvienības priekšsēdi. M. Andersons 
ir bijis iesaistīts vairāku Pasaules Lat-
viešu ekonomikas un inovāciju forumu 
(PLEIF) rīkošanā un to norises vadīšanā.

M. Andersons ir vairākus gadus 
bijis aktīvs Sanfrancisko latviešu sa-
biedrībā, kur no 2018. līdz 2021. ga-
dam pildīja Ziemeļkalifornijas Latvie-
šu biedrības priekšsēža amatu. Viņš ir 
aktīvs studentu korporācijas Talavija 
loceklis un dzied Ziemeļkalifornijas 
latviešu korī, kas piedalījās 2018. gada 
Dziesmu un deju svētkos Latvijā.

Kopš 2012. gada M. Andersons ir bijis 
valdes loceklis ASV dibinātajā bezpeļņas 
organizācijā un fondā „Friends of the Uni-
versity of Latvia“, kas veicina atbalstu Lat-
vijas Universitātei ar mērķi stiprināt saikni 
starp latviešu izcelsmes ASV pilsoņiem 
un talantīgākajiem Latvijas studentiem 
un pētniekiem. M. Andersons ir bijis arī 

Amerikas Latviešu jaunatnes apvienības 
(ALJA) padomes loceklis un pasaules lat-
viešu jaunatnes semināra „2x2“ vadītājs.

Profesionālajā dzīvē M. Anderso-
nam ir ilgstoša darba pieredze ASV fi-
nanšu un uzņēmējdarbības jomā. Viņš ir 
strādājis Ņujorkā, Sanfrancisko un Lo-
sandželosā, kārtojot finanšu darījumus 
uzņēmumiem tādās Volstrītas bankās 
kā J.P. Morgan un GE Capital. Pašlaik 
viņš ir pievērsies biznesa stratēģijas un 
koordinēšanas jomai, strādājot kā pār-
došanas (sales operations) speciālists 
Silīcija ielejas un Sanfrancisko apkārtnē.

Mārtiņš ir ieguvis maģistra grādu 
biznesa vadībā Kolumbijas Universi-
tātes (Columbia University) Biznesa 
skolā Ņujorkā, kā arī bakalaura grādu 
ekonomikā un starptautiskās politikas 
zinātnēs Nortvesternas Universitātē 
(Northwestern University) Čikāgā.

Latvijas Brīvības fondu, kas visus tā 
pastāvēšanas gadus finansē PBLA darbu, 
ar valdes apstiprinājumu turpinās vadīt 
Roberts Kukainis. Viņš strādā Michelin 
North America Grīnvillē, Dienvidkarolī-
nā, ASV, kur attīsta servisa pakalpojumus 
kompānijas klientiem. Viņš ir Latvijas 
Republikas goda konsuls Dienvidkarolī-
nā. R. Kukainis ir beidzis Michigan State 
University Honors College. Vēlāk ieguvis 
Master  of  Business  Administration grā-
du Thunderbird School of  International 
Management, Fīniksā, Arizonā.

Latviešu sabiedrībā Roberts Ku-
kainis ir bijis Amerikas Latviešu 
jaunatnes apvienības priekšsēdis un 
Daugavas Vanagu apvienības Detroitā 
valdes sekretārs. Absolvējis Garezera 
Vasaras vidusskolu un Detroitas Latvie-
šu skolu. Roberts arī bijis Latviešu ap-
vienības Detroitā (LAD) priekšsēdis un 
pašlaik ir studentu korporācijas Talavija 

PBLA vadības vēlēšanas
Turpinājums no 1. lpp.

 
Turpinājums 13. lpp.

Mārtiņš Andersons.
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„...viņa enerģija pietiktu diviem cilvēkiem!“
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.



Trešdien, 2022. gada 12. janvārī Laikraksts „Latvietis“ 13. lpp.

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.

viceseniors ārzemēs. Viņš kopā ar sievu 
Lieni Kukaini audzina četrus dēlus.

PBLA Kultūras fondu un Pado-
mi turpinās vadīt pazīstamais latviešu 
sabiedriskais darbinieks, komponists 
un mūziķis Juris Ķeniņš, kurš aktīvi 
darbojas Kanādas latviešu sabiedrībā 
un kultūras dzīvē. J. Ķeniņš ir bijis 
XV Latviešu Dziesmu un deju svētku 
Kanādā Rīcības komitejas priekšsēdis.

PBLA pārstāvniecību Rīgā turpinās 
vadīt Jānis Andersons. Viņš 1992. gadā 
beidzis Latvijas Universitātes Filoloģi-
jas fakultāti. No 1993. līdz 2005. gadam 
strādājis par žurnālistu un redaktoru 
dažādos Latvijas preses izdevumos un 
apgādos. Kopš 2005. gada J. Andersons 
strādā PBLA pārstāvniecībā Rīgā un kopš 
2006. gada ir šīs pārstāvniecības vadītājs.

Kopš 2017. gada nogales (ar pārtrau-
kumu 2019. gadā, lai veiktu brīvprātīgo 
darbu Austrijā) PBLA pārstāvniecībā kā 
daļēja laika projektu lietvede darbojas 
Lora Egle. Lorai ir bakalaura grāds starp-
tautiskajās attiecībās no Rīgas Stradiņa 
Universitātes, un šobrīd viņa zināšanas 
papildina Rīgas Tehniskās universitātes 
maģistra studiju programmā Digitālās 
humanitārās  zinātnes. Loras galvenie 

pienākumi PBLA birojā ir saistīti ar ko-
munikāciju, tajā skaitā sociālajos tīklos un 
sagatavojot ikdienas PBLA Latvijas ziņu 
apskatu. Lora arī palīdz ar projektu atskai-
tēm un iesaistās pārstāvniecības projektu 
īstenošanā. 2021. gadā Lora ir uzņēmusies 
atbildību par diasporas arhīvu apzināša-
nas projektu, kas tiek īstenots sadarbībā 
ar Kultūras ministriju. Projektu paredzēts 
turpināt arī šogad, pievēršoties arhīvu ma-
teriālu digitalizācijas jautājumiem. Tāpat 
arī citos turpmākajos PBLA pārstāvnie-
cības projektos Lora vēlētos iesaistīties, 
palīdzot tieši ar digitāliem risinājumiem.

Darbu PBLA pārstāvniecībā Rīgā 
turpinās arī bijušais Amerikas Latviešu 
apvienības ģenerālsekretārs Raits Eglī-
tis, kurš veic PBLA izpilddirektora, kā 
arī PBLA Izglītības padomes vadītāja 
amatus. Viņa atbildība, sadarbībā ar val-
des priekšsēdi un tā vietnieku un PBLA 
Izglītības padomi, ir pārstāvēt PBLA 
Latvijas valdības ministrijās un iestādēs, 
(Latviešu valodas aģentūrā un Valsts iz-
glītības satura centrā, koordinējot valsts 
atbalstu diasporas izglītībai), kā arī citi 
sabiedrisko attiecību projekti. R. Eglītis 
beidzis Latvijas Universitātes Svešvalodu 
fakultāti un ieguvis maģistra grādu žur-
nālistikā Mičiganas Pavalsts universitātē 
(Michigan  State  University). Strādājot 
ALA birojā no 1998. gada līdz 2017. ga-

dam, viņš piedalījies ALAs nacionālpo-
litiskā un informācijas darba projektos, 
rīkojis ikgadējos ALA kongresus, kā arī 
bijis redaktors ALA izdevumam Latvian 
Dimensions. R. Eglīša sabiedriski poli-
tisko darbību ASV latviešu sabiedrībā 
valsts 2014. gadā ir novērtējusi ar apbal-
vojumu – Atzinības krusta V šķiru.

PBLA turpinās darboties, lai pār-
stāvētu un vienotu latviešus pasaulē, lai 
kopējā darbā sargātu Latvijas brīvību un 
valsts neatkarību, stiprinātu demokrātis-
kos procesus un valsts drošību. PBLA tur-
pinās palīdzēt Latvijas tautsaimniecības 
un tautas labklājības uzplaukumam, kā arī 
gādāt par latviskās izglītības struktūras un 
kultūras aktivitāšu uzturēšanu pasaulē.

PBLA tās pastāvēšanas 65 gados 
vadījuši šādi priekšsēži: Pēteris Lejiņš 
(1956-1969), Uldis Grava (1970-1975), 
Ilgvars Spilners (1976-1981), Oļģerts 
Pavlovskis (1982-1987), Linards Lukss 
(1988-1989), Gunārs Meierovics (1990-
1993), Kārlis Ķuzulis (1993-1994), 
Vaira Paegle (1994-1998), Andrejs 
Ozoliņš (1998-2001), Jānis Kukainis 
(2002-2017 ar pārtraukumu), Mārtiņš 
Sausiņš (2008-2011), Ints Rupners 
(2011) un Kristīne Saulīte (2018-2021).

PBLA pārstāvniecība
Rīgā, 

2022. gada 3. janvārī

PBLA vadības vēlēšanas
Turpinājums no 12. lpp.

jas latviete Ella Mačēna ir dzimusi 
1991. g., un viņas skaņdarbi ir jau pie-
redzējuši pirmatskaņojumus Austrāli-
jā, Latvijā un Kanādā.  AL58. Kultūras 
dienās arī bija jauns Ellas skaņdarbs. 
Ellai šobrīd ir rokas pilnas ar pasūtīju-
miem, bet viņa arī māca kompozīciju 
un mūzikas teoriju Sidnejas Universi-
tātē un Sidnejas Konservatorijā (Syd-

ney Conservatorium of Music).
Ellas daiļrade uzrunāja komponis-

tus Lolitu Ritmani un Juri Ķeniņu, 
PBLA KF&P valdes priekšsēdi, kā 
aizkustinoša, skanīga, krāšņa, svaiga, 
un pirmklasīgi nostrādāta.

Komponiste pati par latviskumu savos 
skaņdarbos saka: „Latvijas melodijas, 
folkloras melodijas ietek manās mūzikas 
kompozīcijās. Cilvēki bieži saka – manā 
mūzikā varot  sajust  īstu  latviešu sajūtu, 
un ne vienmēr tā ir mūzika ar vārdiem.“

PBLA Kultūras fonds un padome 
apsveic Ellu Mačēnu par šo izpelnīto 
godu, un novēl ražīgu nākotni, sevišķi 
komponējot latviešiem. Turpini spīdēt!

Juris Ķeniņš
PBLA Kultūras fonda un padomes 

priekšsēdis

Red. Garāku  Ingunas Grietiņas Dār-
ziņas  interviju  ar  Ellu Mačēnu  varat 
lasīt laikrakstā „Latvietis“ Nr.656:
https://laikraksts.com/raksti/10632

Andra Ritmaņa radošas ...
Turpinājums no 3. lpp.

kā tomēr, kad to dara latvietis, man tas neko neiet pie sirds. 
Tas pats varbūt ir arī citiem latviešiem, jo ievēroju, ka tieši 
tajā brīdī daži no klātesošiem izgāja no telpas. Varbūt tā bija 
sagadīšanās, un viņi izgāja, jo galva sāka sāpēt no sarīko-
juma skaļuma. To tikai viņi zinās. Paldies Kultūras dienu 
rīkotājiem, ka viņi bija programmā ietilpinājuši ko jaunu.

Ar to arī beidzās pirmā diena Austrālijas Latviešu 58. Kul-
tūras dienās. Nākošajā rakstā pastāstīšu par otro svētku dienu, 
kurā notika vēl vienas mākslas izstādes atklāšana, teātra iz-
rādes un attālinātas sarunas ar latviešiem Islandē un Anglijā.

Jānis Kārkliņš
Laikrakstam „Latvietis“

*  LL683; https://laikraksts.com/raksti/11059
**  Angl.: Štābs

Maskotās Kultūras dienas (2)
Turpinājums no 5. lpp.
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Piemiņas sarīkojums
Ja profesora Rozen-

auera piemiņas sarīko-
jumā varēju izvairīties 
sēdēt rektora katedrā, 
tad tagad to nevarēju. 

Sēdējām tur trīs: rektors prof. Juris 
Zaķis, Anita Grūbe un es. Sarīkojuma 
faktiskais vadītājs Dr. Timšāns sēdēja 
pie blakus galda katedras galā.

Sarīkojums sākās Dr. Timšānam 
apsveicot rektoru un pastāstot par 
Muižnieka dzīves, studiju un darba 
gaitām. Rektors savā uzrunā patei-
cās par doto iespēju iepazīties ar Jāņa 
Muižnieka rakstiem par LU. Viņš 
apbrīnoja lielo mīlestību, un cieņu ar 
kādu Muižnieks ir rakstījis par Lat-
vijas Universitāti. Rektora uzrunai 
sekoja mans atskats par Muižnieka 
dzīvi un darbu Austrālijas gados. 
Muižnieka dzejnieka un rakstnieka 
talanta ilustrācijai fragmentus no viņa 
darbiem lasīja Anita Grūbe. Uz maza 
magnetafona atskaņojām saglabājušo 
ierakstu no Muižnieka kompozīcijas 
Agnus Dei, kur dzirdams komponists 
pie ērģelēm ar soprānu Brigitu Saivu 
Sidnejas Vienības draudzes baznīcā.

Ja pirms gada prof. Rozenauera sa-
rīkojumā biju vienīgais, kas viņu bija 

personīgi pazinis, tad Muižnieka sarī-
kojumā viņa kādreizējo pazinēju bija 
vismaz pieci. No pirmskara dienām 
tagadējais Selonijas Rīgas seniors Vis-
valdis Spriņģis un Rīgas seloņu dele-
gācijās loceklis ex sidnejietis Filips 
Birzulis, kas jau kopš 1994. gada dzī-
voja Rīgā. Tad vēl divi bijušie sidne-
jieši, tagadējie rīdzinieki, Osvalds un 
Agnija Aizstrauti. Un vēl – Saeimas 
deputāts Dr. Jānis Priedkalns.

Visvaldis Spriņģis atcerējās, ka di-
vas vasaras Muižnieks bija piedalījies 
Selonijas airēšanas komandā. Katru 
rudeni jaunuzņemtos krustdēlus esot 
nostādījis rindā pie flīģeļa, lai pārbau-
dītu viņu dzirdes. Tos, ar labām dzir-
dēm, sūtījis uz Prezidija Konventa vīru 
kori.

Latvijas Universitātes astronoms 
Dr. Leonīds Roze stāstīja par saviem 
pētījumiem zvaigžņu kulminācijā.

No sarīkojumā runātā un dzirdētā 
varēs ikviens laikraksta lasītājs, un ne 
tikai tie, kas bija klāt sarīkojumā, rast 
savu atbildi sākuma jautājumam: Kas 
bija šis Dr. Jānis Muižnieks, lai viņu 
pieminētu Latvijas Universitātē?

Par Jāni Muižnieku pasaules pre-
ses izdevumos daudz rakstu. Viņa 
konfilistrs, žurnālists Arnolds Šmits, 
kādreizējais Sporta Pasaules redak-

tors un ilgus gadus viens no Austrā-
lijas Latvieša redaktoriem 1963. gadā 
Austrālijas Latvietī rakstīja: „Es esmu 
tikai mehāniķis“, – tā par sevi dažkārt 
saka Latvijas Universitātes Mehānikas 
fakultātes absolvents, šīs universitātes 
vēlākais privātdocents un tagadējais 
mācības spēks Jaundienvidvelsas uni-
versitātē – Jānis Muižnieks. Tā kā es 
viņu labi pazīstu kopš 1929. gada ru-
dens, tad gribas teikt, ka viņš nekādā 
ziņā tomēr nav tikai mehāniķis, bet 
gan ar ļoti daudzpusīgām interesēm 
un izdarībām apveltīts latvietis, kuram 
vispirms tikpat labi varētu piedēvēt 
arī pavisam citu apzīmējumu, ar to 
pašu galotni, kāda ir vārdam mehāni-
ķis – romantiķis. Starp mehāniķi un 
romantiķi parasti iedomājas vislielāko 
atšķirības plaisu, bet J. Muižnieks sevī 
tomēr apvieno kā vienu, tā otru.

Romantiķis J. Muižniekā visvairāk 
atplaukst draugu pulkā – tad, kad viņš 
dzied solo dziesmiņu par zinātni un 
grāmatu vai arī citē sava mīļākā dzej-
nieka Jāņa Poruka vārsmas. Es esmu 
daudz dzirdējis par rakstnieka Pētera 
Ērmaņa fenomenālo atmiņu, bet man 
grūti iedomāties, ka vēl vispār varē-
tu būt labāka atmiņa par to, kāda ir 
J. Muižniekam. Viņam nav grūti ne-
pārtraukti pāris stundas un vēl ilgāk 
no galvas teikt kādu reiz lasītu, vai 
paša rakstītu dzeju.

Šis bija tas pats Arnolds Šmits, 
kuru Muižnieks 1944. gada 8. sep-
tembrī gribēja paņemt lidmašīnā līdzi 
uz fonti. 8. septembrī latviešu lidotāju 
eskadriļa, kas tajā laikā operēja no Sa-
laspils lidlauka, bija sasniegusi 2000 
kaujas lidojumus. Šī gadījuma atzīmē-
šanai no Rīgas bija ieradušies vairāki 
augsti latviešu karavīri un preses pār-
stāvji. Pēc oficiālām runām un apbal-
vojumu pasniegšanas, eskadriļas ko-
mandieris bija uzaicinājis pieteikties 
tos lidotājus, kas sarīkojumā būtu ar 

Dr. Jāni Muižnieku piemin Latvijas Universitātē (2)
Latvijas un Austrālijas zinātnieks, dzejnieks, literatūras un mūzikas kritiķis, mūziķis
Pirmais turpinājums. Sākums LL684.

Runā astronoms Dr. Leonīds Roze. Otrais no kreisās puses doc. Jānis Klētnieks.
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Turpinājums 15. lpp.

Dr. Sigizmunds Timšāns atklāj sarīkojumu. No kreisās: Anita Grūbe, universi-
tātes rektors prof. Juris Zaķis, Guntars Saiva.
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mieru atturēties no alkohola, lai vaka-
rā būtu spējīgi aizvizināt kādus viesus 
uz fronti. Muižnieks bija pieteicies, jo 
negribējis palaist garām šo izdevību, 
jo žurnālistu vidū ir bijis kāds selonis 
no Tēvijas redakcijas. Neviens cits kā 
Arnolds Šmits. Gājuši apskatīt lidma-
šīnu. Šmits ieraudzījis netīro un ložu 
caurumiem aizlāpīto lidmašīnu bijis 
galīgi norūpējies. „Vai  tu  gribi  sacīt, 
ka tu ar šo lido, vai tikai joko.“

Grāmatas Putnu  Ceļš 85. un 
86. lappusē lasām:

„Vai tu kādu lidmašīnu tuvumā esi 
redzējis?“ – es jautāju.

„Jā, esot, viņš saka. Kādreiz Spil-
vē,  aviācijas  svētkos.  Tas  esot  bijis 
prieks tās apskatīt.“

„Bet  vai  tu  tiešām  domā,  ka  te, 
frontes apstākļos, lidmašīnas visu lai-
ku var stāvēt jaunas, glīti nospodrinā-
tas, kā kādā  izstādē vai starptautiskā 
aviācijas zalonā? Un ko dara ar  ložu 
trāpījumiem,  ja  tādi  gadās?  Tie  taču 
jāaizlāpa, vai nē? Bet paskaties  labi: 
visi trāpījumi ir tikai spārnos vai astē. 
Nav neviena otrā sēdekļa tuvumā kur 
tev būs jāsēž. Krievi jau zina kur šaut. 
Otrā sēdeklī te parasti neviens nesēž. 
Tādēļ  arī  nevienam  tur  nevarēja  trā-
pīt.“ Es zinu gan, ka ir arī pa kādam 

trāpījumam otrās vietas tuvumā. Bet 
tie visi ir apakšā, pa vaļējo virspusi 
šāvieni ir iznākuši ārā, un no sāniem 
trāpījumus nevar redzēt.

Mans draugs tomēr nav vēl īsti pār-
liecināts par otrās vietas neapstrīdamo 
drošumu. Lai novirzītu viņa domas 
prom no bīstamām lietām, es saku: 
„Iedomājies,  kas  tev,  kā  žurnālistam 
būs par pieredzi! Taviem speciālziņo-
jumiem nebūs salīdzinājuma, tiem būs 
vēl  neredzēta  nokrāsa.  Tiem  piemitīs 
tāds  šarms,  kas  var  rasties,  tikai  ap-
rakstot  paša  acīm  skatītas  lietas!  Tu 
varēsi  teikt:  es pats biju  tur,  pats  re-
dzēju, kā viss tur izskatās.“

Es redzu, narkoze sāk iedarboties. 
Pēc īsas dvēseles cīņas viņš padodas:
„sak’ – kas būs, būs.“

Kamēr esam bijuši prom, pacilātī-
ba svētku zālē ir jūtami pieaugusi. Tā-
dēļ eskadras komandieris paziņo, ka 
visi šī vakara lidojumi ir galīgi atcelti. 
Un man ar nožēlu jāredz, ka atgriežas 
smaidi un sārtums mana drauga sejā.

Muižnieka lekcijas, runas un raksti 
periodikā ir iepriekš labi pārdomāti, lo-
ģiski uzbūvēti un uzrakstīti labā latvie-
šu valodā. Bet dažkārt ar draugu Arnol-
du Šmitu rodas domstarpības, ja Šmits, 
kā redaktors, izmanto savas tiesības 
rakstus saīsināt un valodu pārlabot 
Muižnieka manuskriptos Austrālijas 
Selonijas biļetenā. Muižnieks raksta: 
„Man,  šķiet,  ka  ar  otra  cilvēka  gara 
darinājumiem  nedrīkst  rīkoties  neat-

bildīgā  vieglprātībā,  samaitājot  visu 
to, pie kā varbūt stundām ilgi  ir  strā-
dāts un kas darbam piešķir personības 
niansi un oriģinalitāti. Un it sevišķi to 
nedrīkst  darīt  viens,  kam  Tas  Kungs 
ir  uzticējis  redaktora  pienākumus.  Tā 
beigās  var  iznākt,  ka pazūd  visi,  kam 
ir kaut kas īpatnējs ko teikt, un paliek 
pāri tikai trafarētais un šabloniskais.“

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

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

veikals.php#Calendar

PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141
redakcija@laikraksts.com

Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
Katrs mēnesis ir uz divām A4 lapām.

2022. GADA 
KALENDĀRS

ILZE ŠĒNBERGA NĀGELA
mainīgi... 

nemainīgais
Vārda dienu kalendārs ar 

Latvijas Republikas svētku un 
atzīmējamām dienām

Dr. Jāni Muižnieku piemin ... (2)
Turpinājums no 14. lpp.

Rektora  prof.  Jura  Zaķa  uzruna.  Sēž 
Guntars Saiva.
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Guntars  Saiva  sniedz  atskatu  par 
Muižnieka dzīvi un darbu. Sēž univer-
sitātes rektors prof. Juris Zaķis.
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Seloņi atvadās.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 11. janvārī.
€1 = 1,58040 AUD
€1 = 0,83475 GBP

€1 = 1,67720 NZD
€1 = 1,13360 USD

Adelaidē
Sekojiet ziņām; iespējamas maiņas 
sakarā ar COVID noteikumiem.

Ceturtdien, 13. janv., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble un ēdī-
sim pusdienas. Lūdzam pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5 
LAIMAS klientiem, pārējiem $10.
Ceturtdien, 13. janv., plkst. 10.30 
ALB namā skatīsimies dokumentā-
lo filmu Mūžīgais  dzinējs.  Raimonds 
Pauls. Pēc kino ēdīsim siltas pusdie-
nas. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
11.janv. Dalības maksa $5 LAIMAS 
klientiem, pārējiem $10.
Ceturtdien, 20. janv., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble un ēdī-
sim pusdienas. Lūdzam pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5 
LAIMAS klientiem, pārējiem $10.
Ceturtdien, 27. janv., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble un ēdī-
sim pusdienas. Lūdzam pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5 
LAIMAS klientiem, pārējiem $10.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 23. janv., plkst. 11.00 Epifā-
nijas 3. svētdiena – dievkalpojums ar 
dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 15. janv., plkst.12.00 Rum-
my/zolītes latviešu Scrabble pēcpus-
diena. Maksa $10.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Kanberā 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

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

Melburnas latv. ev. lut. draudze

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 16. janv,. plkst.10.30 diev-
kalpojums. Epifānija 2.

Sidnejā
Sekojiet ziņām; iespējamas maiņas 
sakarā ar COVID noteikumiem.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 16. janv., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 23. janv., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 30. janv., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan 
latviešu,  gan angļu valodā. Saites: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas  latv.  ev.  lut.  Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Dievkalpojumi un Bībeles stundas 
notiks saskanīgi ar sabiedriskajām re-
gulām. Lūgums sazināties ar mācītāju 
R. Sokolovski, lai uzzinātu par nāka-
majiem dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē
Zoom tikšanās neklātienē katra mē-
neša pirmā ceturtdienā plkst. 15.30. 
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms 
katras tikšanā.

Latvijā
Kultūras pasākumi atkal atļauti ar 
dažādiem ierobežojumiem.

Trešdien, 19. janv., plkst. 19.00 VEF 
kultūras pilī pirmizrāde Jāņa Lūsēna 
un Kārļa Vērdiņa jaunais mūzikls vi-
sai ģimenei ZVAIGZNES BĒRNS.
Līdz 2022. gada 5. febr., Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas (LNB) 4. stāva 
ātrija galerijā apskatāma Rīgas Ebre-
ju kopienas un muzeja Ebreji Latvijā 
veidotā izstāde Ebreju  mākslinieki 
starpkaru Latvijā: meklējumos. Lielā-
kā daļa ekspozīcijā iekļauto darbu ir 
no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 
(LNMM) krājuma. ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
14. janvāris
Roberts, Roberta, Raitis, Raits
1902. mūziķis (diriģents), izglītības 
darbinieks (Rēzeknes tautas konser-
vatorijas dibinātājs, direktors) Sergejs 
Duks.
1959. sabiedriska darbiniece Austrālijā 
Andra Rone.

15. janvārī
Fēlikss, Felicita
1951. Sidnejas Latviešu teātra aktieris 
un režisors Egils Ķipste.

16. janvāris
Lidija, Lida
1902. literāts Jānis Ēvalds Pētersons.
1937. tēlnieks Andrejs Jansons.
1947. estrādes dziedātājs Viktors Lap-
čenoks.
1957. rakstniece Andra Neiburga.
1957. Latvijas futbolists, treneris Jurijs 

Andrejevs.

17. janvāris
Teņa diena
Tenis, Dravis
1923. dzejniece, publiciste Elga Ro-
dze-Ķīsele (pseid. Elga Leja).

18. janvāris
Antons, Antis, Antonijs
1892. Latvijas armijas pulkvežleit-
nants, Lkok Viktors Hasmanis.
1912. grāmatu izdevējs, rakstnieks, 
ievērojamais latgaļu grāmatu apgād-
nieks Vladislavs Locis.
1943. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Andris Atvars.
1996. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Laila Grosa.

19. janvārī
Andulis, Alnis

1922. valodniece Rasma Grīsle.
1952. aktrise, režisore, dramaturģe 
Māra Rozīte.
1988. uzņēmējs Krišjānis Putniņš.

20. janvārī
Oļģerts, Aļģirds, Aļģis, Orests
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres 
diena
1712. vācu tautības latviešu garīgas 
literatūras autors Joahins Baumanis 
(Baumann).
1902. tulkotāja Zelma Mežsēta.
1907. Pēterburgā sāk darbu II Valsts 
dome un Rīgas vēlēšanu apgabalu tajā 
pārstāv sociāldemokrāts Jānis Ozols.
1937. latviešu žurnālists un politiķis 
Pēteris Tabūns.
1962. rakstniece Laima Muktupāvela.
1983. mūziķe, sabiedriska darbiniece 
Austrālijā Ance Deksne.  ■


