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Vēl līdz jaunā gada 21.  janvārim 
visi, kam rūp valodas lietas, aicināti 
iesūtīt 2021. gada vārda, nevārda un 
spārnotā teiciena pieteikumus!

Aptauju jau deviņpadsmito gadu rīko 
Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valo-
das attīstības kopa (LVAK) sadarbībā ar 
Latvijas Rakstnieku savienību (LRS).

Rīkotāji pieteikumus saņem augu 
gadu un ikgadējais sabiedrības pie-
nesums aplūkojams adresē: https://
lvak.wordpress.com/gada-vards-ne-
vards-teiciens/

Pirmie ienāca jau 2021. gada janvā-
rī, kad tikko bija noslēgusies iepriekšē-
jā gada aptauja. Arī šoreiz ievērojams 
pieteikumu īpatsvars saistīts ar jopro-
jām mūsu ikdienas gaitas ietekmējošo 
sērgu. Aicinājums atcerēties, ka šajā 
aptaujā runa ir par latviešu valodu un 
to, kā tā ar mums strādā, nevis visu, 
kas mums patīk vai nepatīk Latvijā!

Joprojām gaidām iesūtījumus salī-
dzinoši nesen ieviestā kategorijā gada 
savārstījums – tas ir dīvainākais vārdu 
virknējums, kas nopietni domātā tekstā 
dzirdēts vai lasīts 2021. gadā, arī ami-
zantas kļūdas un divdomības, kas ra-
dušās gan apzināti, gan pārrakstīšanās, 
pārteikšanās vai nezināšanas dēļ. Ziņās 
un komentāros atrasti tostarp: ganda-
rījuma turnīrs, ceļa ziemas uzturēša-
nas darbi, atsavināti 17 475 eiro, kas, 
iespējams, iegūti negodprātīgā veidā, 
Honda līdz 2050. gadam plāno panākt 
0 bojāgājušos uz ceļiem, kuteklīgs va-
riants, sadarbspējīgs pārslimošanas 
sertifikāts, primātīpašums par īpašumu 
Jūrmalā. Kā arī premjera „Jo vairāk 
klases vaļā, jo vairāk bērni kustās. Jo 
vairāk bērni kustās, jo vairāk vecāki 
kustās. Jo vairāk kustās, jo lielāka kon-
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ES ārlietu ministru sanāksmē
Vienots atbalsts Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai vienotībai

2022. gada 13. un 
14.  janvārī ārlietu mi-
nistrs Edgars  Rinkē-
vičs piedalījās Eiropas 
Savienības (ES) nefor-
mālajā ārlietu ministru 
jeb tā dēvētajā Gimnihas 

sanāksmē Brestā, Francijā. Tās laikā 
notika ES ārlietu ministru un aizsar-
dzības ministru kopīga diskusija par 

ES Stratēģisko kompasu drošībai un 
aizsardzībai. Tāpat ārlietu ministri 
apsprieda drošības situāciju Austru-
meiropā un ES–Ķīnas attiecības, kā 
arī situāciju Mali, kur pārejas valdības 
pārstāvji būtiski kavē demokrātisko 
procesu attīstību.

Pārrunājot drošības situāciju Aus-
trumeiropā, ministri bija vienisprātis, 
ka Krievijas agresīvā politika pret 

Ukrainu un izvirzītās prasības ASV 
un NATO rada izaicinājumu eiroat-
lantiskajai drošībai un ir pretrunā 
starptautiskajiem pamatprincipiem 
un normām. Ministri apliecināja, ka 
Krievijas agresijas gadījumā ES at-
bilde būs vienota un stingra. „ES ir 
jāturpina stingri atbalstīt Ukrainas 
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Kurā no Austrālijas pavalstīm Jūs 
esat Latvijas goda konsuls?

Aldis Birzulis: Esmu bijis Latvi-
jas Goda konsuls Jaundienvidvelsā un 
Ziemeļu teritorijā.

Cik ilgi jau?
Aldis Birzulis: Biju Latvijas Goda 

konsuls no 2007. gada līdz 2017. gada 
janvārim.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 
pirmais Latvijas Goda konsuls Jaun-
dienvidvelsas un Kvīnslandes pavalstīs 
no 1994. gada februāra bija Vidvūds 
Koškins (1935-2001). Pēc viņa aizie-
šanas mūžībā Latvijas Goda konsula 
pienākumus pārņēma Jānis Daliņš, bet 
atstāja šo amatu, jo 2007. gadā pārcē-
lās uz dzīvi Melburnā.

Kas pamudināja Jūs uzņemties šo 
pienākumu/darbu kļūt par Latvijas 
Goda konsulu?

Aldis Birzulis: 2006. gadā Sidne-
jā viesojās Latvijas Ārlietu ministrijas 

delegācija, ko es uzņēmu, jo biju LAAJ 
vicepriekšsēdis. Jau deviņus gadus 
biju pildījis vicepriekšsēža amatu. De-
legācijas vadītāja Jansona kundze, kas 
toreiz bija viena no Ārlietu ministrijas 
direktoriem, izaicināja mani kandidēt 
šim amatam. Arī mani draugi un pa-
ziņas Sidnejā, ieskaitot SLB (Sidnejas 
Latviešu biedrība) valdi, mani musinā-
ja pieteikties šim amatam.

Kādi pienākumi Jums ir bijuši jā-
pilda kā Latvijas goda konsulam Aus-
trālijā? Kādi spilgtākie notikumi Jūsu 
darbības laikā?

Aldis  Birzulis:  Tā kā Austrālijā 
tajā laikā nebija Latvijas vēstniecības, 
darbs saistījās ar Latvijas reprezentā-
ciju vietējā valdībā, darbību konsulā-
rā korpusā un administratīvu darbu 
pildīšanu, kas bija saistīti ar Latvijas 
pilsonības iegūšanu, pagaidu pases 
izdošanu, vēlēšanu organizēšanu un, 
protams, palīdzības sniegšanu latvie-
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Latvijas Goda konsuli Austrālijā (1)
Aldis Birzulis – Emeritus Goda konsuls Jaundienvidvelsā un Ziemeļu teritorijā
Intervija laikrakstam „Latvietis“
Kad pagājušā – 2021.  gadā Kanberā sāka darboties Latvijas vēstniecība Austrālijā, man radās vēlēšanās, lai Latvijas 
Goda konsuli Austrālijā – gan bijušie, gan esošie pastāsta par savu darbu. Piedāvāju lasītājiem mūsu sarunas. Kā pir-
mais par savu darbu stāsta Aldis Birzulis.

šiem, kas bija nonākuši grūtībās.
Sidnejā ir 94 valstu konsuli vai 

goda konsuli, kas ir otrais lielākais 

Latvijas Goda konsuli Austrālijā 2014. gadā Rīgas pils dārzā. No kreisās: Aleksandrs Gārša, Aldis Birzulis, Edīte Birzu-
le, Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, Valdis Tomanis, Jānis Purvinskis, Jānis Roberts Dēliņš.
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10. Saeimas vēlēšanas Sidnejā 2011. gadā. No kreisās: Aldis Birzulis, Ināra 
Graudiņa, Imants Līcis, divi vēlētāji.
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Pasaules 
brīvo latvie-
šu apvienības 
jau n ievēlē -
tais priekšsē-
dis Pēteris 
Blumbergs 
nule kā sa-

ņēmis personīgu apsveiku-
mu no Latvijas Republikas 
ārlietu ministra  Edgara 
Rinkēviča sakarā ar ievē-
lēšanu amatā.

Vēstulē E. Rinkēvi-
čs pauž gandarījumu par 
pieredzējušā ASV latvie-
šu sabiedriskā darbinieka, 
bijušā Amerikas Latvie-
šu apvienības priekšsēža 
vēlmi uzņemties pasaules 
latviešu organizētās sa-
biedrības vadību un izceļ 
P. Blumberga panākumus 
ALA darbā.

„Jūsu vadībā Amerikas Latviešu 
apvienība ir piedzīvojusi ievērojamas 
pārmaiņas, kļūstot par mūsdienīgu 
organizāciju, paplašinot savu darbī-
bu, atbalstu un ietekmi Amerikas lat-
viešu kopienas dzīvē, piesaistot jau-
nākās paaudzes interesi un veiksmīgi 
integrējot kopienas dzīvē arī jaunās 
imigrācijas pārstāvjus,“ raksta ārlie-
tu ministrs, paužot ticību, ka šo piere-
dzi priekšsēdis ņems līdzi arī PBLA 
darbā.

„Pasaules brīvo latviešu apvie-
nība vienmēr ir bijis uzticams Latvi-
jas diasporas politikas veidotāju un 
īstenotāju sadarbības partneris, kas 
pārstāv visas daudzskaitlīgās Latvi-
jas diasporas intereses, tādēļ patiesi 
ceru, ka Jūsu pieredzei un viedumam 
būs nozīmīga loma plašajā pasaulē 
mītošo tautiešu saliedēšanai, dzīvas 
saites uzturēšanai ar Latviju, iedves-
mojot uz pašatdevi un pašorganizē-
šanos.“

Vēstules noslēgumā E. Rinkēvičs 
izteica Ārlietu ministrijas apņēmību 
arī turpmāk atbalstīt PBLA iniciatīvas 
un darbību un novēlēja P. Blumbergam 
„spēku, izturību un iedvesmu nesavtī-
gam darbam Latvijas un tās tautiešu 
labā.“

Kā iepriekš ziņots, gada izska-
ņā notikušajās aizklātajās vēlēšanās 
Pasaules Brīvo latviešu apvienības 
(PBLA) priekšsēža amatā nākama-
jiem diviem gadiem valde izvirzī-
jusi Amerikas  latviešu  apvienības 
(ALA) pārstāvi Pēteri  Blumbergu,
bet priekšsēža vietnieka amatā – 
ALA jaunievēlēto vadītāju Mārti-
ņu  Andersonu. Līdz ar to PBLA 
2022. un 2023. kalendāra gados vadīs 
divi ASV dzimuši, auguši un izglīto-
jošies latvieši, kas labi pazīstami kā 
savās vietējās kopienās, tā arī Ameri-

PBLA priekšsēdis
Saņem LR ārlietu ministra apsveikumu

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Mūziķis Sting cerēja, 

ka krievi arī mīl savus 
bērnus. Viņa 1985. gada 
debijas solo albuma Zilo 
bruņurupuču sapņi dzies-
ma „Russians“ („Krievi“)

bija komentārs par tā laika Aukstā kara 
saspringto starptautisko stāvokli un ko-
dolkara draudiem. Viņaprāt, mūs varētu 
izglābt tas, ka krievi mīlētu arī savus bēr-
nus. Sting izsaka neuzticību „Mister Rei-
gana“ teiktajam: „Mēs jūs aizsargāsim“.

Sting, manuprāt, ārkārtīgi naivie iz-
teicieni ir atkal aktuāli sakarā ar briestošo 
situāciju Ukrainas pierobežā. Krievijas 
militāro spēku turpinošā pievešana liek 
domāt, ka plānots atklāts militārs uzbru-
kums Ukrainai. Visi jau sen ir  aizmir-
suši 1994. gada Budapeštas memorandu. 
Ukrainai bija pasaulē trešais lielākais 
kodolieroču arsenāls, un tā visu arsenālu 
atdeva Krievijai, pretī saņemot drošības 
apgalvojumus no Krievijas, ASV un Ap-
vienotās Karalistes par savas teritorijas 
integritāti. Arī nebūšot varas lietošana 
vai pat draudēšana pret Ukrainu.

Krievijas mātes taču mīl savus 
bērnus, un 2014. gada augustā kāda 
Krievijas Karavīru māšu komiteju sa-
vienības biedre ziņoja, ka Sanktpēter-
burgas slimnīcās varētu atrasties 100 
Ukrainā ievainotu Krievijas karavīru. 
Kā atbilde, valdība pasludināju savie-
nību par „ārzemju aģentu“.

Krievijas karavīru mātes bija aktīvas 
gan Čečenijas kara, gan Afganistānas 
kara laikā. Bet viņu darbība var būt efek-
tīga tikai ilgstoša kara apstākļos, kur ir re-
dzami upuri Krievijas pusē. Ja prezidents 
Putins izlemj veikt „Blickrīgu“ jeb ziben-
skaru pret Ukrainu, tad karavīru mātes 
nespēlēs nekādu lomu viņa aprēķinos.

Un ja Ukrainā notiek ļaunākais? Kas 
ar mums? ASV prezidents jau deklarē-
jis, ka neviens amerikāņu karavīrs ne-
dosies aizstāvēt Ukrainu. Bet mēs esam 
NATO, un mums ir Piektais pants! Vai 
ticam, ka ASV mūs aizsargās? Svarī-
gāks jautājums – vai Putins tic, ka ASV 
mūs aizsargās? Un vēl svarīgāks – vai 
mēs paši ticam, ka sevi aizsargāsim?

Sting dziesma „Russians“ izmanto 
Romances tēmu no Sergeja Prokofjeva 
„Poručika Kiže“ svītas. Šo pašu Pro-
kofjeva tēmu dzirdam Zigmara Liepiņa 
rokoperā „Lāčplēsis“, it kā savienojot lat-
viešu teiku varoni ar kodolkara draudiem.

Vairāk par kādu individuālu Lāčplē-
si mums ir vajadzīga tautas apņemšanās 
pretoties iespējamam iebrucējam. Ne ti-
kai atstāt šo uzdevumu profesionāliem 
bruņotajiem spēkiem un zemessardzei. 
Bez abiem militāriem balstiem ir jāat-
tīsta organizētā veidā visas tautas līdz-
dalība aizsardzībā – tāpat kā Somijā.

Jo mēs arī mīlam savus bērnus un 
vairs nepieļausim to, ko kādreiz pieļā-
vām svešām varām.

GN

Atvadoties no ALA priekšsēža amata, Pēteris 
Blumbergs Čikāgā, ALA 70. jubilejas kongresa 
aizvadītā gada oktobrī saņēma Ārlietu ministrijas 
Atzinības rakstu par ieguldījumu Latvijas un ASV 
divpusējo attiecību un Amerikas latviešu saiknes 
ar Latviju stiprināšanā.
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2022. GADA 
KALENDĀRS

ILZE ŠĒNBERGA NĀGELA
mainīgi... 

nemainīgais

Vārda dienu kalendārs ar 
Latvijas Republikas svētku un 

atzīmējamām dienām

kas latviešu sabiedrībā. Viņi ir pirmie 
PBLA vadītāji, kas pārstāv trimdas 
trešo paaudzi.

Raits Eglītis
PBLA pārstāvniecība

Rīgā, 2022. gada 11. janvārī
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2021.  gada  27.  de-
cembra pēcpusdienā 
notika mākslas izstādes 
Harijs un Dzidra atklā-
šana. Gleznu izstādē 
tika izstādīti Dzidras 
Mičeles  (Mitchell) un 

Harija Piekalna darbi. Izstādi atklāja 
Ojārs Greste.

Dzidra Mičele ir pazīstama māks-
liniece Sidnejas latviešiem, kura bieži 
savus darbus izstāda Sidnejas Latvie-
šu namā. Harijs Piekalns dzīvo Kanbe-
rā, un arī viņa darbi jau bijuši agrāk iz-
stādīti Sidnejā. Izstādi atklājot, Ojārs 
Greste izcēla, ka kaut abu mākslinieku 
darbi redzami ar atšķirīgiem mākslas 
tēliem, dziļākā izpratnē tie runā par 
to pašu tēmu – cilvēka būtību. Ojārs 
Greste mūs iepazīstināja ar abiem 
māksliniekiem un tiem darbiem, kuri 
šajā izstādē parādās. Greste izcēla, ka 
Dzidra Mičele ir ļoti aktīva mākslinie-
ce un glezno katru dienu. Visas viņas 
gleznas, kuras tiek izstādītas šajās 
Kultūras dienās, izņemot vienu, tika 
gleznotas 2021. gadā. Mičeles gleznās 
parādītas mums visiem pazīstamas 
dzīves situācijas un emocijas.

Iepazīstinot klātesošos ar Hariju 

Piekalnu, O. Greste izcēla, ka Piekalns 
pats gatavo savas eļļas krāsas, lietojot 
dabīgo okeri, ko atrod ārpus Kanberas 
netālu no savām mājām. Par to, kā krā-
sas tiek taisītas, mākslinieks pats ie-
rakstītā video intervijā mums pastās-
tīja. Piekalns šoreiz izvēlējās izstādīt 
trīs ģeometriskus darbus, kuriem ie-
dvesma nāk no senlatviešu rakstiem. 
Izstādītos darbos izmantojis latviešu 
Māras zīmes senu formu. Nobeidzot 
izstādes atklāšanu, tika parādītas di-
vas intervijas, kurās Harijs Piekalns 
stāsta par saviem darbiem.*

Pirmajā, kā jau minēju, 
Piekalns paskaidro, kā ga-
tavo pats savu eļļas krāsu, 
bet otrā mākslinieks pa-
rāda instalāciju, ko veicis 
Wapengo ezerā. Bēguma 
laikā Piekalns jau minētās 
līkloču formas iezīmējis 
ezerā, lietojot formu, un tad 
nākošajās 24 stundās darbu 
filmējis, lai parādītu, kā to 
iespaido ezers paisuma lai-
kā.

Abu mākslinieku darbi 
tika izstādīti Mārtiņa Sili-
ņa zālē un Latviešu nama 

kafejnīcā, tā dodot mums iespēju tos 
apskatīt vairākas reizes un tajos iedzi-
ļināties. Paldies abiem māksliniekiem 
un izstādes rīkotājiem par iespēju šos 
darbus apskatīt un vairāk iepazīties ar 
māksliniekiem!

* * *
Pēcpusdienā notika arī pasaku la-

sījums bērniem, ko sniedza pazīstamā 
Sidnejas Latviešu teātra (SLT) aktri-
se un režisore  Ilze Bonnija Viļuma. 
Lasījums notika tikai tiešsaistes vei-
dā, un, kaut pats nepiedalījos, pienā-
ca ziņa, ka dalībnieku skaits bijis ļoti 
mazs. Paldies Bonnijai par pielikto 
darbu un rīcības komitejai, ka domāja 
arī par mūsu visjaunāko paaudzi. Žēl 
tikai, ka nepiedalījās vairāk bērnu. Ir 
noteikti vēlams bērnus piesaistīt lat-
vietībai jau no agriem gadiem, jo citā-
di nākotnē var būt grūti viņus piesais-
tīt. Ceru, ka arī nākošo Kultūras dienu 
rīkotāji savās programmās ietilpinās 
nodarbības bērniem, un ka nākotnē 
būs lielāks dalībnieku skaits.

* * *
Pievakarē devāmies uz divu vien-

cēlienu teātra izrādēm. Kā pirmo Sid-
nejas Latviešu teātris (SLT) izrādīja 
Anitas Grīnieces komēdiju Raganiņu 
klapatas. Anita Grīniece ir žurnāliste 
un dramaturģe, kura sarakstījusi vai-
rāk nekā 30 lugas, vienu no kurām – 
Pagasta nabags Sidnejas Latviešu te-
ātris izrādīja 2009. gadā.

Viencēliens Raganiņu klapatas ir 
pasaku ludziņa, kurā raganu māte ir 
dusmīga uz savām meitām, kuras grib 
izprecināt, bet četras vecākās ir slin-
kas un nevēlas neko darīt. Vienīgā, 
kura mātei un savām māsām palīdz, ir 
jaunākā. Raganu māte baidās, ka čet-
ras vecākās meitas neizprecinās, bet 
piektā meita, kurai nebūtu grūtības da-
būt vīru, vēl nav precību gados. Luga 
bija jauka pasaku ludziņa, un dabūjām 
pasmieties, kā arī iepazīsties ar jaunā-

Maskotas Kultūras dienas (3)
Otrā diena
Otrais turpinājums. Sākums LL684, LL685.

 
Turpinājums 5. lpp.

Fonā Dzidras Mičeles gleznas. No kreisās: Pēteris Kļaviņš, Jānis Kārkliņš 
(priekšā), Jānis Grauds, Anita Kaže, Ilona Brūvere.

FO
TO

 O
jā

rs
 G

re
st

e

Skats no izrādes „Raganiņu klapatas“.
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No kreisās: Ojārs Greste un Jānis Kārkliņš glez-
nu izstādes atklāšanā.
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kās paaudzes aktrisēm. Raganu māti 
tēloja pati Kultūras dienu līdzpriekš-
sēde Ilona  Brūvere, kamēr viņas 
vecākās meitas tēloja otra KD līdz-
priekšsēde Klāra  Brūvere un mums 
jau pazīstamā un pieredzējusī aktrise 
Kīra  Bruzgule. Vidējās meitas tēlo-
ja Selga Tuktēna un Kārla Tuktēna 
un jaunāko, paklausigo meitu – Lāra 
Veidnere. Kaut uz skatuves mēs viņas 
neredzējām, bija jauki dzirdēt ilggadī-
go SLT aktrisi Liju Veikinu.

Apsveicu jaunākās paaudzes aktri-
ses Selgu un Kārlu Tuktēnas un Lāru 
Veidneri par savu lomu tik sekmīgu 
izpildīšanu. Te noteikti aug jaunās 
paaudzes aktrises. Paldies Sidnejas 
latviešu teātrim un režisoram Jānim 
Graudam, ka izvēlējās lugu, kur var 
piedalīties galvenokārt jaunākās paau-
dzes aktrises. Apsveicu arī Ilonu Brū-
veri, Klāru Brūveri un Kīru Bruzgali 
par tik labo lomas izpildi. No viņām 
gan neko mazāk nebiju sagaidījis. Liels 
paldies arī apgaismotājiem un skaņu 
režisoriem Dainim Galviņam, Jānim 
Graudam un Ģintam Kārkliņam un 
izrādes vadītājam Tomam Veidneram.

Pēc īsa starpbrīža tika sniegts otrs 
viencēliens Balkons. Šī luga izcēlās 
ar to, ka piedalījās ne vien Sidnejas 
Latviešu teātris, bet arī aktieri no Rī-
gas Nacionālā Teātra un Birmingemas 
Mazā teātra Anglijā. Sidnejas Latviešu 
teātra aktieri – pazīstamie Linda Oze-
re un Jānis Čečiņš un jaunās paaudzes 
aktieri Aruns Peiris un Maija Peiris 
parādījās klātienē, kā mēdzam tulkot 
dzīvi, kamēr video ierakstos uzstājās 
Rīgas Nacionālā teātra aktieri Anna 
Klēvere un Egils Melbārdis  un Bir-
mingemas Mazā teātra aktieri Ance 
Kazāka un Ivars Keišs. Kaut trīs no 

četriem aktieriem Austrā-
lijas publikai nav pazīs-
tami, Egils Melbārdis jau 
AL57. Kultūras dienās Ade-
laidē piedalījās ar Sidnejas 
Latviešu teātra viesizrādi.

Sadarbība starp aktie-
riem uz skatuves Latviešu 
namā un tiem, kuri parādī-
jās ierakstos, bija vienrei-
zēja. Saspēle bija tik laba, 
ka bija grūti iedomāties, ka 
viens otru neredz. Balkons 
autors ir mums pazīstamais 
Austrālijas Latviešu teātra 
(ALT) aktieris Pēteris Sau-
lītis. Pēteris jau sarakstījis 
vairākus skečus, vispazīstamākie bū-
dami sērijā, kur viņš pats tēlo bijušo 
ASV prezidentu Donaldu Trumpi. Šis 
bija Pētera pirmais viencēliens. Ap-
sveicu Pēteri un ceru, ka viņš ne vien 
turpinās parādīties uz skatuves kā ak-
tieris, bet arī vēl uzrakstīs daudzas lu-
gas un varbūt pat uzņemsies vadīt reži-
jas. Latvieši daudzreiz saka, ka pirmie 
kucēni jāslīcina. Uz Saulīša lugu Bal-
kons tas noteikti neattiecas.

Apsveicu Kultūras dienu vadību 
un Sidnejas Latviešu teātri, ka uz-
drošinājās uzvest lugu, kur apvienota 
spēle uz skatuves ar ierakstiem, kā 
arī dodot mums iespēju redzēt latvie-
šu aktierus no citām zemēm, kurus 
reti vai nekad neesam redzējuši. Liels 
paldies arī pienākas Balkons režisorei 
Ilonai Brūverei, dekoratorei Tijai Lo-
diņai, apgaismotājam Ģintam Kārk-
liņam, video ierakstītājiem Ritvaram 
Blukam un Elzai Umurei un produ-
centiem Birmingemā – Ingmāram un 
Dacei Čaklajiem. Ceru, ka šīs lugas 
varēsim kaut kad arī redzēt citos lat-
viešu centros Austrālijā!

* * *

Vakarā sekoja Tilts un estakādes. 
Šis ir tiešraižu cikls, kurā Austrālijas 
latvieši satiekas ar latviešiem no ci-
tām pilsētām pasaulē. Cikls jau sākās 
pirms Kultūras dienu atklāšanas, un 
tiešraidē 27. decembra vakarā varējām 
iepazīties ar tautiešiem no Rejkevikas 
Islandē un Birmingemas Anglijā. Pats 
piedalījos tiešraidē no Sidnejas Latvie-
šu nama kopā ar Ilonu Brūveri, Klā-
ru Brūveri un Jāni Čečiņu kamēr no 
Rejkevikas piedalījās Ingrīda Induse 
un Raivo  Karelis, no Birmingemas 
Ingmārs Čaklais un Dace Čaklā, kā 
arī vairāki tautieši gan no Austrālijas, 
gan Anglijas un Islandes.

Tiešraidei bija jau iestrādāts for-
māts, kur vispirms viesu pilsētas izrā-
da īsu filmiņu un tad mazliet pastāsta 
par latviešiem savā pilsētā. Ingrīda 
Induse bija sagatavojusi skaistu filmu, 
kurā parādīja ne vien Rejkeviku, bet 
arī pārējo Islandi. Dabas skati tur tie-
šām ir burvīgi, un man uzreiz gribējās 
aizlidot uz Islandi, lai tos izbaudītu. 
Ingrīda arī mūs īsumā iepazīstināja ar 
Rejkevikas latviešu sabiedrību, kura 

Maskotas Kultūras dienas (3)
Turpinājums no 4. lpp.

Skats no Birmingemas Mazā teātra Šekspīra lugas „Sap-
nis vasaras naktī“.
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Skats no Birmingemas Mazā teātra Šekspīra lugas „Sapnis 
vasaras naktī“; SLT – Linda Ozere un Jānis Čečiņš Sidnejā.
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„Pie visa vainīgs ir nabaga Stenlijs...“
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.

 
Turpinājums 11. lpp.

Ilona Brūvere un Jānis Kārkliņš 27. dec. vakarā.
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Latviešu savstarpē-
jās palīdzības biedrības 
(LSPB) 2020./2021.g. 
pilnsapulce norisinājās 
2021.  gada  16.  decem-
brī Melburnas Latviešu 
Ciema laukumā. Karogu 
mastos plīvoja Latvijas 

un Austrālijas karogi. Pilnsapulcē pie-
dalījās 23 balsstiesīgi biedri, bet savu 
mandātu nodeva 8 biedri. Visi Viktori-
jas valdības noteikumi par pulcēšanos 
un aizsardzību pret Covid19 vīrusu 
tika ievēroti.

Pilnsapulci plkst. 16.00 atklāja val-
des priekšsēdis Jānis Dēliņš. Par balsu 
skaitītājām ievēlēja Ievu Vilsonu (Wil-
son) un Roksiju  Reiteri. Pilnsapulcē 
bija paredzēta viena valdes locekļa pār-
vēlēšana (Jānis Dēliņš) un viena valdes 
locekļa ievēlēšana (Ilona Misa). Piln-
sapulces dalībnieki valdē vienbalsīgi 
ievēlēja Jāni Dēliņu un Ilonu Misu.

LSPB 2020.g. / 2021.g. darbības 
laikā bija izmaiņas LSPB valdes sastā-
vā. Valde apstiprināja Jāni Dēliņu kā 
valdes priekšsēdi, bet izraudzīja Dimi 
Pešudovu par priekšsēža vietnieku. 
Ilggadējais valdes loceklis Alnis Dru-
va un valdes loceklis Ivars Kere ie-
sniedza valdei savus atlūgumus. Valde 
ir ļoti pateicīgi abiem bijušajiem val-
des locekļiem par viņu devumu LSPB 
mērķu īstenošanai.

Darbības laikā valdē vēl sastā-
vēja Viktors  Bendrups  jnr, Dāvids 
Dārziņš un Dr. Jānis Lazdiņš. Jānis 
Dēliņš izteica pateicību visiem valdes 
locekļiem par viņu pūlēm, pārraugot 
LSPB darbību, kā arī sniedzot daudz 
vērtīgu padomu un ierosinājumu.

Valdes priekšsēdis J. Dēliņš ieva-
dīja savu pārskatu par LSPB darbību 
ar klusuma brīdi, pieminot LSPB bied-
rus, kuri aizgāja aizsaulē kopš pēdējās 
pilnsapulces.

Pateicoties Latviešu Ciema un Ap-
rūpes nama vadībai un darbiniekiem, 
Aprūpes nams 2020./2021. saimnie-
ciskā gadā ievēroja visus Austrālijas 
valdības noteikumus, kas attiecās uz 
akreditāciju, un sekmīgi izturēja vai-
rākas Austrālijas valdības Aged Care 
Quality and Safety Commission dar-

bības pārbaudes (audits), kuras ir no-
tikušas bez iepriekšējas paziņošanas 
Ciema vadībai.

2020./2021. finansiālais gads 
LSPB beidzās ar operatīvu iztrūku-
mu. Iztrūkuma galvenais cēlonis bija 
Latviešu Ciema darba algas izdevumi. 
LSPB naudas rezerves un ieguldījumi 
palīdzēja segt Aprūpes nama izdevu-
mus. Saskaņā ar Austrālijas valdības 
statistiku ir konstatēts, ka gandrīz 
50% no Aprūpes namiem ir grūtības 
iegūt peļņu, jo ienākumi nesedz lielos 
izdevumus, kas galvenokārt ir saistīti 
ar darbinieku algām.

Toties LSPB valde un valdes finan-
šu un ieguldījumu komiteja rūpīgi pār-
raudzīja Latviešu Ciema finanses un 
konsultējās arī ar finanšu speciālistiem.

LSPB valde turpināja atvietot Ap-

rūpes nama novecojušās santehnikas 
un elektriskās iekārtas un veica vai-
rākus remontdarbus. Ciema vadītāja 
Ingrīda Hoka (Hawke) ir ļoti rūpēju-
sies, lai gaisotne Aprūpes namā ir ļoti 
mājīga, gaiša un pievilcīga. Latviešu 
Ciema sabiedriskās telpas un dārzi ir 
ļoti pievilcīgi gan Ciema rezidentiem, 
gan rezidentu ciemiņiem.

Aprūpes nama klīniskās nodaļas 
vadītāja Kelija  Hasana  (Kelly  Has-
san), sadarbībā ar Latviešu Ciema 
vadītāju un LSPB valdi, izstrādāja 
rīcības plānu, kas novērstu Covid 19 
vīrusa izplatīšanos kā iemītnieku, tā 
arī darbinieku vidū. Rīcības plāns 
tiek regulāri pārskatīts, un, pateicoties 
ļoti striktajiem noteikumiem Aprūpes 
namā, ar korona vīrusu neviens iemīt-
nieks vai darbinieks nav bijis inficēts.

Pēdējā saimnieciskā gadā interese 
par mājiņu pirkšanu turpināja pieaugt, 
un Latviešu Ciemā tika pārdotas 3 mā-
jiņas. Interese par mājiņām un iespē-
jām uzturēties Aprūpes namā ir ne ti-
kai no latviešiem, bet gan arī no citiem 
baltiešiem un cittautiešiem.

Valdes priekšsēdis Jānis  Dēliņš 
pateicās Latviešu Ciema pārvaldniecei 
Ingrīdai  Hokai (Hawke) par viņas 
lielo darbu, pārvaldot Aprūpes namu 
un vadot Latviešu Ciemu, jo īpaši Co-
vid-19 pandēmijas laikā. Viņa ir ļoti 

Latviešu savstarpējās palīdzības biedrība
Gadskārtējā pilnsapulce

Latviešu savstarpējās palīdzības biedrības pilnsapulce.
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LSPB valde. No kreisās: Valdes priekšsēdis Jānis Dēliņš, valdes priekšsēža 
vietnieks Dimis Pešudovs, Latviešu Ciema vadītāja Ingrīda Hoka (Hawke), val-
des locekļi: Ilona Misa, Dr. Jānis Lazdiņš un Dāvids Dārziņš.
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2021. gada 16. decembrī Melburnas Latviešu ciemā bija ieradušās medmāsas, 
lai rezidenti un darbinieki saņemtu Covid19 vakcīnas trešo devu.
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Bija agrie 1960.tie 
gadi, kad, viesojoties 
Sidnejā, satikos ar to-
reizējo kokļu meistaru 
Otto  Kampi  (†). Saru-
nas rezultātā pieci Spri-
gulīša dejotāji, paši se-

dzot diezgan prāvo maksu, iegādājās 
piecas kokles.

Koklētāju apmācītājs un vadītājs 
bija Pranas  Darius  (†). Kokļu spēli 
apguvām ātri. Visi bijām ļoti iein-
teresēti šajā latviešu senajā skaņu 
pasaulē. Grūtības koklēšanā radās 
ar O. Kampes taisīto kokļu ar koka 
tapām ātro noskaņošanos. Bija rei-
zes, kad priekšnesumu puslaikā bija 
jāapstājas un kokles jāuzskaņo. Te 
palīdzēja P. Dariusa taisītā lielā lietu-
viešu kokle ar dzelzs tapām, kas tik 
ātri nenoskaņojās, un pēc kuras skaņu 
toņa mēs, pārējie koklētāji, uzskaņo-
jām savējās. Ar koklēšanu piedalījāmies Jau-

natnes dienās un Kultūras 
dienās Melburnā, Adelaidē 
un Sidnejā, kā arī atseviš-
ķos sarīkojumos Kanberā 
un Sidnejā.

Mūsu priekšnesumos 
iekļāvām senās tautas 
dziesmas un melodijas, kā 
arī tautas deju pavadīju-
mus.

Visur guvām lielu pub-
likas atsaucību. Kokļu 
skaņa ar savu maigumu, 
senatnīgumu saistīja klau-

sītājus un ļāva tam ieiet tautas senajā 
skaņu pasaulē. Savukārt, dejotāju so-
lis dejā pie kokļu skaņām kļuva ļoti 
viegls un vijīgs. Atceros, kā vairākas 
vienkāršās tautas dejas sprigulīšu de-
jojumā ar kokļu pavadījumu vairāk-
kārt izpelnījās skatītāju pateicību. Un 
koklītes skanēja no viena sarīkojuma 
uz nākošo.

Ir pagājuši gari gadi, koklētāji ir 
apklusuši un koklītes grezno dzīvo-
jamo telpu sienas, vai arī guļ plauk-
tos.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Svētdien, 2022. gada 6. februārī, plkst. 12.00
Melburnā, Sv. Krusta baznīcā,

40 Warrigal Road, Surrey Hills VIC, 3127

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes 
dievkalpojums

Kalpos viesu mācītāja no Amerikas, bijusī adelaidiete

Helga Jansone.
Pie ērģelēm Brian Copple.

Visi laipni aicināti!

spējīgi pārraudzījusi visu darbinieku 
darbu. Atsauksmes no Aprūpes nama 
iemītnieku ģimenēm, kā arī no pašiem 
iemītniekiem, ir bijušas ļoti labas. 
Ciema vadība ir saņēmusi daudz pa-
teicības vēstuļu un atzinību no mūsu 
Aprūpes nama iemītnieku ģimenēm. 
Aprūpes nama sabiedriskās telpās 

mūsu iemītniekiem bieži notiek no-
darbības un svinības. Par viņu garīgo 
aprūpi tiek gādāts ar viesu mācītāja un 
garīgā veselības padomnieka iesaisti.

Valdes priekšsēdis izteica lielu 
pateicību visiem Latviešu Ciema dar-
biniekiem, nodaļu vadītājiem, grā-
matvedei Mārai Blāķei, kā arī visiem 
brīvprātīgajiem darbiniekiem, talci-
niecēm un visiem ziedotājiem.

Latviešu Ciema Aprūpes namā ir 52 

pastāvīgas un 2 īslaicīgas pagaidu (Res-
pite) istabas. LSPB pārvalda arī 54 pa-
šaprūpes mājiņas, kuras atrodas skaisti 
uzkoptos dārzos. Latviešu Ciems ir 
kļuvis par vienu no Melburnas latviešu 
sabiedrības centriem, kur notiek sarī-
kojumi, viesības, tirdziņi, koncerti, sa-
nāksmes un regulāri dievkalpojumi.

Jānis Dēliņš,
LSPB valdes priekšsēdis

2022. gada 12. janvārī

LSPB
Turpinājums no 6. lpp.

Koklīte skanēja upītes malā...
Kanberas tautas deju kopas „Sprigulītis“ koklētāji

Sprigulīšu koklētāji No kreisās: Tālis Burkevics, Inta Skuja Skrīvere, Pranas Da-
rius (†) , Skaidrīte Dariusa, Imants Skrīveris (†). Trūkst Gita Vilka Storija (Storey).
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Lielā un mazā kokle.
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Tāpat kā vecākiem, 
arī saviem skolotājiem 
paldies nereti pasakām 
novēloti. Bet Laiks, šis 
gudrākais padomdevējs, 
visas vērtību skalas āt-
rāk vai vēlāk nekļūdīgi 

sabīda pa vietām: ar pateicību un iz-
pratni pieminam tos cilvēkus, kuri 
mūs jaunības gados nelutināja, bet pie-
spieda strādāt. Vistiešāk tas attiecas 
uz studentiem un viņu pasniedzējiem.

Teicamu atzīmi ieskaišu grāmatiņā 
pie pasniedzējas Tusneldas  Celmiņas 
ievilināt nenācās viegli. Ja pie citiem mā-
cību spēkiem (ne tikai vīriešu dzimuma!) 
bija atrastas vismaz vizuālas kāpnītes: 
zilas kleitiņas, baltas krādziņas, dzintara 
saktiņas, pieticīgs matu kārtojums, kaut-
rīgas actiņas... utt., tad pie ārzemju lite-
ratūras pasniedzējas tas nekrita nekādā 
svarā. Veiksmīgi uzburtam – zināšanu 
pārbaudē jau allaž ir kaut kas no teātra 
mizanscēnas – cītīga vai vismaz apzinī-
ga studenta tēlam nebija nekādas nozī-
mes. Celmiņas ieskaitēs un eksāmenos 
vajadzēja gan zināt, gan saprast.

Pagāja gari gadi, līdz pasniedzēju 
Celmiņu sastapu atkal. Platām, apbrīnas 
pilnām acīm, skatījos uz viņas kladītēm, 
kuras joprojām glabāja studentu vārdus 
un sekmju novērtējumus. Vēl pēc ga-
diem, kad Skolotāja vairs salasīt nespēja, 
viņai pa telefonu atreferēju teātra kriti-
ķes Silvijas Radzobes asprātīgos ierak-
stus dienasgrāmatā – gatavošanos eksā-
menam aizrobežu literatūrā kursa biedru 
pulciņā. Un sekām. Smējāmies abas.

Taču visvairāk prieka un gandarīju-
ma mums sagādāja kopdarbs pie grāma-
tas Satiekamies Siguldas novadā! (2013), 
kurā Tusnelda Celmiņa aprakstīja gan 
savu dzimto Krimuldu, gan ģimnāzistes 
gadus Siguldā, gan nedaudz arī darbu 
Latvijas Universitātē. Par savu apbalvo-
jumu viņa uzskatīja ierakstu LVU vēstu-
res grāmatā: „LVU kompartijas birojs 
atzina, ka mācībspēks T. Celmiņa nela-
sa komunistiski uzbrūkošas lekcijas.“ 

Viņas lekcijas bija krāsains cau-
rums dzelzs priekškarā daudziem sim-

tiem jauniešu – gan topošiem filolo-
giem, žurnālistiem un bibliotekāriem, 
gan aktieriem un māksliniekiem. „Pa-
domju gados nesniedzu intervijas, ne-
publicēju nevienu privātu rindu, vienīgi 
zinātniskus rakstus, kā arī uzlielīju sa-
vus audzēkņus „Padomju Studentā“.“

Mēdz teikt, ka zīmes mēs saprotam 
pēc tam. Jā, arī mazā meitenīte, kura 
1936. gadā pabeidza Krimuldas Seškla-
sīgo pamatskolu (kara gados, kad stu-
dijas pārtrauktas, kādu laiku viņa tur ir 
skolotāja) visai dzīvei līdzi nes glāstu, ko 
klases solā saņēmusi no Kārļa Skalbes. 
Krimulda un Celmiņu ģimene un mājas 
ir gaiša vieta. „Tēvs un septiņus gadus 
vecākais brālis grāmatas par dabu un 
vēsturi un daiļliteratūru nes no Krimul-
das pagasta bibliotēkas, tās lasu arī es. 
Agros gados saprotu: lasāmais nav vie-
nādi vērtīgs. Deviņu gadu vecumā ganos 
ņemu līdzi „Faustu“ un „Hamletu“.“

Tusnelda Celmiņa nodzīvoja bagā-
tu un garu dzīvi, pavisam maz pietrūka 
līdz 100. Viņas visuzticamākie draugi 
mūža garumā bija grāmatas, kad zuda 
acu gaisma – radio. „Es vairījos no 
mazsaturīgiem sakariem. Meklēju garā 
aktīvos, mākslinieciski inficētos, viss 
mūžs nodzīvots krāšņu cilvēku kopā.“

Tusneldas paaudzes zēni krita un 
pazuda karā, pamuka trimdā. Savu 
Mīlestību viņa sirdī iznesa neievaino-
tu, ikdienas rūsas nenobružātu...

Katrā no pēdējām telefonsarunām 
dzirdēju Skolotāju priecājamies par 
krustmeitu Kristu un viņas ģimeni – 
īstu atspaidu. Krista man paziņoja arī 
bēdīgo vēsti... Tas iekrita pandēmijas 
ēnu laikā, kad pat atvadīties no aizgā-
jējiem nevarējām cilvēciski.

Paldies Kristai, divu mazuļu mā-
miņai, par zīmīgā datuma atgādināju-
mu, nekad nenosirmos patiesība – cil-
vēks dzīvo tik ilgi, cik ilgi viņu atceras. 
Lūdzu Kristu Jansoni kaut pāris tei-
kumos krustmāti pieminēt publiski. 
Lūk, sirsnīgā atbildes vēstulīte: 

„Tusneldai patika, ka tuvie viņu dēvē 
īsāk – Nelda. Nelda ir bijusi manā dzī-
vē kopš pirmās dienas. Kad biju maza, 

viņa mani veda ekskursijās, vizināties 
ar ragavām, stāstīja par senākiem lai-
kiem, latviešu tradīcijām, folkloru un 
literatūru. Viņa vienmēr bija klāt man 
nozīmīgās dienās, bieži brauca ciemos. 
Viņa bija mana krustmāte ar lielo „K“. 
Vēlākos gados mūsu lomas mazliet mai-
nījās. Viņa tik bieži vairs nebrauca, jo 
veselība vairs neļāva, toties braucu es. 

Pamazām mani apciemojumi kļuva 
arvien biežāki. Nelda palīdzēja man 
studiju gados, izzinot klasiskās filoloģi-
jas līkločus. Mēs bijām viena otrai, un 
šajā mazajā „krusta“ ģimenē ienāca 
arī mans vīrs un vēlāk arī dēliņš. Ne-
vieni svētki mums nepagāja netiekoties. 
Mums bija savas mazās tradīcijas, savi 
zināmie ieradumi, joki. Pēc 95 gadu sa-
sniegšanas norunājām, ka nu jau gan 
jāsagaida 100 gadu jubileja. Tomēr 
2020. gada izskaņā Covid-19 plāni bija 
citādi, un vīruss mums viņu atņēma. Tas 
nāca negaidīti, sāpīgi, pēc gūžas locī-
tavas operācijas slimnīcā. Taču Nelda 
ar lielu prieku novērtēja, cik slimnīcā ir 
atsaucīgs un jauks personāls, kas viņas 
pēdējās dienas padarīja vieglāk iztu-
ramas. Ir pagājis nedaudz vairāk nekā 
gads, bet liekas, ka jau vesela mūžība 
kopš viņas aiziešanas aizritējusi. Bet 
vēl veselu mūžību viņa dzīvos manās un 
ģimenes atmiņās un sirdīs.“

Anita Mellupe,
speciāli laikrakstam „Latvietis“

Tusneldu Celmiņu atceroties un godinot
LU Ārzemju literatūras katedras docentei
T. Celmiņai (25.01.1922  – 04.12.2020) 25. janvārī būtu 100

Tusnelda Celmiņa.
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   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

Abonējiet laikraksta 
„Latvietis“ drukāto izdevumu!

Abonements $55 par 10 numuriem,
$105 par 20 numuriem vai

$260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.
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
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2022. gadā, vasaras izskaņā 2x2 seminārs ZILA JŪRA, ZAĻA 
ZEME norisināsies Zaļajā salā, Dublinas kalnos.

2x2 seminārs ir lieliska platforma, kur pulcēsies latviešu 
jaunieši no visas pasaules un pavadīs aizrautīgu nedēļu kopā ar 
mērķi izzināt, kopt un svinēt latvietību! Iedvesmosimies no zino-
šiem un radošiem vieslektoriem, projektu un ieviržu vadītājiem. 

Dalīsimies diskusijās par uzņēmējdarbību, kultūru, valodu, politiku, vēsturi, 
tradīcijām un identitāti. Baudīsim būšanu dabā, meditēsim, dosimies ekskursi-
jās! Apgūsim dažādas praktiskas iemaņas, spēlēsim spēles un, protams, vaka-
rēsim – dziedāsim un dancosim!

Semināra beigās būsim stiprinājuši savu latvisko garu, paplašinājuši robe-
žas, ieguvuši jaunus draugus, iedēstījuši domu pumpurus, lai īstajā laikā tie 
atkal plauktu!

Zila jūra kā plata josta apvij zaļo zemi. Ņem šo jostu, sien ap vidu, lolo 
latvju dvēselīti!
KAS: Latviešu jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem
KUR: Larch Hill, Dublinas kalnos, Īrijā
KAD: no 21. līdz 28. augustam 2022
KO DARĪSIM: dziedāsim, dejosim, diskutēsim, iedvesmosimies, attīstīsimies, 

izbaudīsim, uzlādēsimies.
Pieteikšanās 2x2 semināram ZILA JŪRA, ZAĻA ZEME ir sākusies! Līdz 

2022. gada 1. februārim pieejama agrā putniņa cena, tādēļ nenokavē! Jo ātrāk 
pieteiksies, jo lielāka iespēja piedalīties izvēlētajās ievirzēs un projektos.

Informācija un pieteikšanās: https://ej.uz/2x2-zila-jura-zala-zeme
Inguna Grietiņa-Dārziņa

Latviešu Biedrības Īrijā priekšsēdētāja

Latviešu biedrības Īrijā koris eLVé 
jauno 2022. gadu iesācis īpaši sparīgi 
un muzikāli. No  8.  līdz  9.  janvārim 
norisinājās kora nometne, kuras laikā 
tika apgūts 2023. gada Dziesmu svēt-
ku repertuārs Ivara Cinkusa vadībā.

Šī bija fantastiska iespēja strādāt 
ar izcilu diriģentu, mācīties un bau-
dīt muzikālo skanējumu. Brīnišķīgi 
būt atkal kopā klātienē visam korim. 
Izjust spēku un ilgas dziedāt uz Me-
žaparka lielās estrādes. Domas par va-
saru, Latviju un Mežaparka priedēm, 
sveķu smaržu un visam pāri kopīgo 
dziesmu lielajā Meža parka estrādē. 
Tā atkal būs, tā notiksies. Koris eLVé 
cītīgi strādā, esam ļoti elastīgi un ra-
doši, protam izmantot iespējas šajā tik 
ļoti sarežģītajā laikā! Ivaram Cinku-

sam paldies par iedvesmu un novēlam 
enerģiju turpinot labo darbu!

Nometnes ietvarā notika arī 
kora saliedēšanās pasākumi, kopā ar 
virsdiriģentu dodoties uz kora grupas 
mītnes pilsētu Galveju. Tur baudījām 
ne tikai īpaši spēcīgā okeāna īpašo 
dziesmu, bet apmeklējam arī latviešu 
uzņēmējas Māru Agilar (tējas nami-
ņa Secret garden īpašnieci) un mūsu 
koristi Ilzi Lazdāni  (spāņu restorāna 
Deli La Tasca īpašnieci). Un noslēgu-
ma baudījām Galvejas katedrāles īpa-
šo arhitektūru. Savukārt Dublinā kopā 
apskatījām skaisto Īrijas jūras pilsētu 
Dun Laoghaire.

Par šo emocijām piepildīto no-
metni esam pateicīgi visiem saviem 
kora draugiem, valdei, mūsu māksli-

nieciskajai vadītājai Ingunai  Grieti-
ņai-Dārziņai un, protams, diasporas 
virsdiriģentam Ivaram  Cinkusam. 
Par atbalstu nometnes norisei Latvijas 
Nacionālajam kultūras centram, LR 
vēstniecībai Īrijā, LR Ārlietu minis-
trijai.

Uz tikšanos jau drīz!
Liene Eškina

Kora „eLVé” nometne ar Ivaru Cinkusu
Iespēja strādāt ar izcilu diriģentu

No labās: Inguna Grietiņa-Dārziņa, Ivars Cinkuss.
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„ZILA JŪRA, ZAĻA ZEME“ 
Pirmo reizi Īrijā norisināsies 2x2 seminārs!
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Sestdien, 2021. g. 
27.  novembrī, salaulā-
ju savu dēlu Danielu 
Makfersonu  (Daniel 
MacPherson) ar Isa-
belli  Vongu  (Isabelle 
Wong), One and Only 
Emirates Resort, skais-

tajā Volgana ielejā (Wolgan Valley), 
kas atrodas rietumu Jaundienvidvelsā 
aiz Zilajiem kalniem, Litgova (Lith-
gow) tuvumā. Kāzas bija paredzētas 
augustā, bet Covid dēļ bija jāatliek.

Daniels iepazinās ar Isabelli Sid-
nejas Universitāte, kur abi divi studē-
ja juridiskā fakultātē. Tagad abi divi 
strādā tajā pašā juristu firmā Gilbert 
and Tobin, kur Daniels ir partneris un 
Isabelle ir juriste.

Laulības notika brīvā dabā zem tā 
nosauktā laulības koka. Viesus aizve-
da no mītnēm, kur palikām, ar auto-
busu, izbraucam caur mazu strautiņu 
un ceļā uz laulībām redzējām ķengu-
rus. Pirms ceremonijas viegli nolija 
lietutiņš, bet kad ieradās brūte, tas 

norima. Vijoles pavadījumā Isabel-
les tēvs ieveda savu meitu. Daniela 
māsa Krista nolasīja dievvārdus no 
Ap. Pāv. 1. vēstules korintiešiem par 
mīlestību.

Jūtos ļoti pagodināts un priecīgi 

aizkustināts, salaulājot savu dēlu.
Vēlam jaunam pārim Dieva svētītu 

dzīvi, kur mīlestība nekad nenorimst.
Māc. Kolvins Makfersons

(Colvin MacPherson)
Laikrakstam „Latvietis“

suverenitāti un teritoriālo vienotību,“ 
uzsvēra E. Rinkēvičs. Tāpat ministrs 
aicināja padziļināt sadarbību ar ES 
austrumu kaimiņiem un sniegt atbal-
stu Ukrainas, Gruzijas un Moldovas 
noturības stiprināšanā.

Turpinot viedokļu apmaiņu par ES 
Stratēģisko kompasu, kura mērķis ir 
sniegt vadlīnijas ES drošības un aiz-
sardzības politikas veidošanai turp-
mākajos gados, E. Rinkēvičs uzsvēra 

ciešas sadarbības ar NATO, kā arī ar 
ASV, Kanādu un Apvienoto Karalis-
ti, nozīmi. Ministrs norādīja uz vien-
prātības principa un visu dalībvalstu 
iesaistes nepieciešamību lēmumu 
pieņemšanā un aicināja veidot kopīgu 
izpratni par Eiropas ātrās reaģēšanas 
spēku izveidi.

Sanāksmes noslēgumā minis-
tri kopā ar Senegālas prezidentu un 
Āfrikas Savienības priekšsēdētāju 
Maki Sallu (Macky Sall), un Āfrikas 
Savienības Komisijas priekšsēdētāju 
Musu Faki Mahmatu (Moussa Faki 

Mahamat) pārrunāja gatavošanos 
2022. gada 17.–18. februārī gaidā-
majam ES–Āfrikas Savienības sami-
tam.

Informācija: Gimnihas sanāksmi 
reizi pusgadā organizē ES Pado-
mē prezidējošā valsts. To vada ES 
augstais pārstāvis ārlietās un dro-
šības politikas jautājumos. Sanāk-
smēs ministri diskutē par ES ārlietu 
un drošības politikas aktuālajiem 
jautājumiem, mērķiem un izaicinā-
jumiem.

LR Ārlietu ministrija

ES ārlietu ministru sanāksmē
Turpinājums no 1. lpp.

Neparastas, bet patīkamas laulības, man kā mācītājam
Brīvā dabā zem tā nosauktā „laulības koka“

No kreisās: Maikls Vongs (Michael Wong), Ji Čang Vonga (Yi Chang Wong), 
Isabelle Vonga (Wong), Daniels Makfersons (MacPherson), Kolvins Makfer-
sons (Colvin MacPherson), Linda Makfersona (MacPherson).
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ATBILDU UZ JAUTĀJUMU: Ko nozīmē KONCEPTUĀLS?

„Reiz vēsturnieks Jānis Krēs-
liņš man jautāja, ko nozīmē „kon-
ceptuāls“. Nezināju, ko atbildēt, jo 
es arī nesaprotu šī vārda lietojumu. 
Zemāk izraksti no vairākiem laik-
rakstiem. Vai bez vārda „koncep-
tuāli“ nevar iztikt? Manuprāt, tei-
kums saprotams arī bez tā,“ raksta 
Astra.

• Konceptuāli vienojas par 15 % samazināt akcīzes no-
dokli stiprajam alkoholam.

• Saeima konceptuāli atbalsta Valsts prezidenta atklātu 
ievēlēšanu.

• Tātad izrādes garums – piecarpus stundas – ir arī kon-
ceptuāls lēmums. Utt.
Vārds „koncepts“ nozīmē jēdziens, vispārināta doma;
„konceptuāls“ – saistīts ar konceptu, jēdzienisks;
„konceptuāli“ – jēdzieniski, arī pamatā, vispār.
Pirmajos divos piemēros bez tā var iztikt un nevar iz-

tikt. Var, jo teikums saprotams arī bez tā. Nevar, jo rakstīts 
steidzīgajam un piekasīgajam lasītājam: ja teikums būs bez 
„konceptuāli“, viņš uztvers, ka konkrētais likums vai lē-
mums ir pieņemts, atbalsts izteikts utt., jo visbiežāk vai-
rāk par virsrakstu nelasa, savukārt „konceptuāli“ norāda, 
ka pamatā, vispārīgi likums ir pieņemts, taču tajā vēl tiks 
veiktas izmaiņas, precizējumi, visbiežāk būs vēl otrais la-
sījums.

Trešajā piemērā vārds konceptuāls raksturo izrādes 
veidotāju ideju, priekšstatu pārnesumu uz mākslas darba 
formu, lēmums ir saistīts ar izrādes koncepciju – jēdzie-
niem, idejām, priekšstatiem, un te bez šā vārda doma ne-
būtu uztverama.

Sanita Dāboliņa
Laikrakstam „Latvietis“

#latviešuvaloda     #dzimtāvaloda
#raksti     #rakstītprieks
#komunikācijakākvalitātesinstruments
#ceļāuztavugrāmatu     #valodairkāupe

Valoda, valodiņa...
Pārāk KONCEPTUĀLI...
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konsulu skaits pasaulē tūdaļ pēc Ņu-
jorkas. Tas nozīmēja, ka bija jāapmeklē 
daudz pieņemšanas un citi pasākumi, 
kas saistīti ar dažādu zemju Nacionā-
lām dienām, kā arī celt Latvijas vārdu 
pasaulē.

Spilgtākais bija sagaidīt mūsu ne-
rezidentējošos Latvijas vēstniekus 
viņu retajos Austrālijas apmeklēju-
mos. Bija arī ļoti interesanti satikties 
ar citiem Goda konsuliem katru otro 
gadu konferencē Rīgā, Latvijā. Bija 
interesanti dzirdēt par Latvijas ārlietu 

politiku un ekonomiskām interesēm.
Satiku arī ļoti patīkamus Latvijas 

valsts ierēdņus, kad tie darbojās Sid-
nejā kā pilsonības ministrijas ārlietu 
un citām valsts organizācijām. Bija 
arī sekmīga tirdzniecības delegācija, 
un es varēju palīdzēt sameklēt poten-
ciālus sadarbības partnerus.

Pildot šo amatu, kādi ir bijuši lie-
lākie sasniegumi? Vai bijusi varbūt 
kāda vilšanās, kāds darbs nav izdevies 
tik labi, kā būtu vēlējušies?

Aldis Birzulis: Spilgtākie ir nepa-
tīkami pienākumi. Bija nepatīkami ap-
meklēt tautiešus apcietinājumā pirms 
deportācijas, vai piedalīties policijas 

intervijās ar krimi-
nāli apsūdzētiem 
tautiešiem, vai ap-
meklēt divus tau-
tiešus psihiatris-
kajā slimnīcā, kur 
viņi tika apzāļoti 
un pēc tam aizsū-
tīti uz Latviju.

Bet noteikti 
bija daudz vai-
rāk patīkami un 
ar prieku izpildīti 
pienākumi.

Prieks bija pa-
līdzēt kādiem 250 
cilvēkiem iegūt 
Latvijas pilsonību, 

neskatoties uz to, ka dažreiz mūsu bi-
rokrātija nebija saprotama.

Vai tagad, pēc 9 šai darbā pavadī-
tiem gadiem, kaut ko darītu savādāk?

Aldis Birzulis: Pēc deviņiem ga-
diem būdams Goda konsuls es neko 
nedarītu citādāk, visu darīju pēc labā-
kās sirdsapziņas.

Jūsu lielākais gandarījums par pa-
darīto?

Aldis  Birzulis:  Saņemt Sidnejas 
latviešu atzinību par padarīto darbu 
mūsu sabiedrībai, proponējot mani 
saņemt Order of Australia medaļu par 
šo darbu. Arī Ārlietu ministrija man 
piešķīra Emeritus Goda konsula titulu.

Ar godu varēju aiziet pensijā, jo iz-
devās ieteikt spējīgu darba turpinātāju.

Kā ir mainījušies Goda konsulu 
pienākumi tagad, kad Austrālijā ir 
Latvijas vēstniecība un konsulārais 
departaments?

Aldis Birzulis: Goda konsulu dzī-
ve tagad būs daudz vieglāka, jo viss 
administratīvais darbs kā pilsonība, 
pases, dzimšanas apliecības, vēlēša-
nas tagad veiks profesionāla komanda 
Kanberā.

Novēlu vēstniekam izturību un uz-
turēt ciešas attiecības ar šejienes lat-
viešu sabiedrību.

Liels paldies par intervijai ziedoto 
laiku!

Interviju sagatavoja Ilze Nāgela.

Latvijas Goda konsuli ... (1)
Turpinājums no 2. lpp.

Latvijas Goda konsulāta atklāšana 2008. gada 5. aprīlī, Sidnejā. No kreisās stāv: Dagnija Greste, Viktorija Mačēna, 
Jānis Ronis, Andrejs Mačēns, Inese Rone, Andrejs Andersons, goda konsuls Aldis Birzulis, LR vēstnieks Indulis Bērziņš, 
māc. Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson), Lietuvas goda konsuls Viktors Šliteris, Ivars Šeibelis, Laura Skrābāne, 
Aarvo Tinni, Jānis Daliņš, Vita Ruņģe, Juris Ruņģis. Sēž: Šliteris kundze, Edīte Soboļevska, Ilga Nirādija, Igaunijas 
goda konsuls Malle Tohver-Tinni, Ilze Daliņa.
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No kreisās: Goda konsuls Aldis Birzulis, Eiropas parla-
menta deputāts, vēlāk LR Ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš, tā laika LAAJ priekšsēdis Juris Ruņģis Sidnejas 
Latviešu namā 2011. gada 18. novembrī.
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pašlaik galvenokārt sastāv no teātra 
un latviešu skoliņas. Agrāk bijušas 
arī citas organizācijas, bet tās diemžēl 
izbeigušas darbību, jo daudzi latvieši 
pēc algotā darba beigšanas atgriežas 
Latvijā.

Turpinājumā Dace un Ingmārs 
Čaklie izrādīja filmiņu par Birmin-
gemu un stāstīja par turienes latviešu 
sabiedrību. Kaut Birmingemas latvie-
šiem nav pašiem savs nams, tautieši 
ļoti aktīvi darbojas. Nodarbības notiek 

katru nedēļas nogali un pat pa nedēļas 
vidu.

Sekoja garas pārrunas, kurās ne 
vien viesi no Birmingemas un Rejke-
vikas atbildēja uz mūsu jautājumiem, 
bet arī prasīja Austrālijas latviešiem 
par dzīvi pasaules otrā puslodē. Kad 
Ilona Brūvere ieteica, ka varbūt būs 
laiks beigt, bija žēl šķirties. Bijām da-
būjuši zināt par tautiešiem no citām 
pilsētām pasaulē un patērzējuši, apmē-
ram, divas stundas, kaut likās, ka bija 
tikai dažas minūtes.

* * *

Nākošā rakstā pastāstīšu par trešo 
svētku dienu, kurā notika Kultūras die-
nu izcilais koncerts veltīts Ērika Ešen-
valda mūzikai, kā arī īsfilmu seanss.

Jānis Kārkliņš
Laikrakstam „Latvietis“

* Filmas:
1. Harijs Piekalns rāda, kā pagatavo 
eļļas krāsas no okera un stāsta par sa-
viem darbiem:
https://youtu.be/li1eI8kj_Fo
2. Harija Piekalna Wapengo ezera in-
stalācija:
https://youtu.be/YDl5fRiWNkk

Maskotas Kultūras dienas (3)
Turpinājums no 5. lpp.
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Mūzikas mīļotājs
Mūzikas mīlestība 

pavadīja J. Muižnieku 
visu mūžu. Jau lasījām, 
ka līdztekus studijām 
universitātē no 1928. līdz 

1933. gadam bija mācījies klavieru spē-
li 1. Rīgas mūzikas institūtā.

Latvijā viņš dziedājis Prezidiju 
Konventa vīru korī Teodora Kalniņa 
vadībā. Atceros Muižnieku stāstot, 
ka Teodors Kalniņš atnācis uz mēģi-
nājumu, vispirms apskatījis, kādi tie 
studentu kungi izskatās. Atkarībā no 
tā, uzdevis augstāku vai zemāku toni.

Vācijā, kādu laiku dzīvojot Elms-
hornas nometnē, kur diriģējis jaukto 
kori, piedzīvojis ļoti neveiklu gadī-
jumu. Kādā kora mēģinājumā zālē 
ienācis viens vīrietis un aizmugurē 
apsēdies. Muižnieks teicis: „Kā jūs 
sauc? Kādu balsi jūs dziedat? Nāciet 
pulciņā!“ Skanējusi atbilde: „Mani 
sauc Jānis Niedra. Es dziedu basu!“ 
Muižnieks no kauna gandrīz gribējis 
zemē ielīst. (Jānis Niedra – slavenā-
kais Latvijas Nacionālās operas bass).

Baltijas Universitātes gados mācī-
jies kompozīciju pie ārkārtas profesora 
Helmera Pavasara.

Mūzikas talantu bija mantojis arī 
vecākais dēls Juris, kas izvēlējās pro-
fesionāla mūziķa karjeru un spēlēja 
čellu Sidnejas Simfoniskajā orķestrī.

Sidnejā daudzus gadus Muižnieks 
izpildīja ērģelnieka pienākumus, gal-
venokārt latviešu Vienības draudzē, 
bet laiku pa laikam arī otrā Sidnejas 
latviešu draudzē. Ērģeles bija viņa mī-
ļākais mūzikas instruments. To spēlē 
viņš bija vingrinājies jau Latvijā un 
turpināja Austrālijā, kad vien radās iz-
devība to darīt. Spēlēja bez notīm. Te 
nu ir vērts vēlreiz pieminēt viņa brī-
nišķīgo atmiņu – nebija tādu baznīcas 
dziesmu, kurām viņš nebūtu zinājis 
gan melodiju, gan vārdus. Tas pats ir 
praktiski attiecināms uz visām latvie-

šu dziedātām dziesmām. Viņš bija arī 
iegādājies elektroniskās ērģeles, kuras 
bieži spēlēja mājās. Dzīves nogalē bieži 
pat nakts vidū par prieku apkārtējiem 
suņiem. Labi pārzināja ērģeļu uzbūvi 
un skaņu radīšanu ar stabuļu palīdzību. 
Divas reizes par to referējis Sidnejā.

Komponists
Jānis  Muižnieks ne tikai spēlēja 

ērģeles, bet izmēģinājās arī komponē-
šanā. Kā jau minēju, kompozīciju viņš 
bija mācījies Baltijas Universitātē pie 
Helmera Pavasara. No 1960-to gadu 
sākumā ļoti populāra Sidnejas latviešu 
sabiedrības mūzikas pasaulē bija Ņū-
kāslā dzīvojošā koloratūrsoprāns Velta 
Skujiņa. Jānis Muižnieks bija Veltai 
Skujiņai uzrakstījis savu pirmo kom-
pozīciju Vālodze. Ne tikai soprāna par-
tiju vien, bet arī klavieru pavadījumu. 
1963. gada Austrālijas Latviešu Kultū-
ras dienu jaundarbu koncertā ar Eiženu 
Freimani pie klavierēm Veltas Skuji-
ņas dziedājumā notika Vālodzes pir-
matskaņojums. Nekādu īpašu ievērību 
jaundarbs nebija guvis un nav zināms, 
ka tas būtu vēl kādu reizi dziedāts.

Uzskata, ka labāka Muižnieka kom-

pozīcija esot kādreizējai Vienības drau-
dzes Sidnejā priekšniecei Maldai Sal-
dumai veltītā Agnus Dei (Dieva Jērs).

Tās pats pirmais atskaņojums no-
tika Paulas  Brīvkalnes 1985. gada 
Austrālijas apmeklējuma laikā. Jānis 
Muižnieks, viesībās toreizējā Sidnejas 
Latviešu biedrības priekšnieka Vid-
vuda Koškina mājā, kaut ko steidzīgi 
rakstīja. Aprakstījis vienu papīra lapiņu, 
Muižnieks to pasniedza Paulai Brīvkal-
nei un lūdza viņu to nodziedāt. Brīv-
kalne, apskatījusi uzrakstīto, savukārt 
nodeva to tālāk Brigitai Saivai, lai tā to 
dziedot. Tas bija sākums Brigitas vēlāk 
vairākkārt dziedātai Agnus Dei. Oriģi-
nāli Muižnieks šo darbu bija rakstījis 
ērģeļu pavadījumam. Nošu rakstu kom-
ponists savā precīzā rokrakstā iedeva 
Brigitai ar atļauju to dziedāt, kad un 
kur vien viņa vēlas. Pārrunās ar Bri-
gitu, dziesmas pašas beigas nedaudz 
pārstrādāja. Pirmais īstais atskaņojums 
komponista ērģeļu pavadījumā notika 
nedaudz vēlāk vienā Vienības draudzes 
dievkalpojumā Sidnejā. Pārstrādātās 
versijas notis nebija atrodamas.

Dr. Jāni Muižnieku piemin Latvijas Universitātē (3)
Latvijas un Austrālijas zinātnieks, dzejnieks, literatūras un mūzikas kritiķis, mūziķis
Otrais turpinājums. Sākums LL684, LL685.

1979. gada Kultūras dienu laikā pie Muižnieka mājas ērģelēm. No kreisās: Jā-
nis Muižnieks, komponists Tālivaldis Ķeniņš, ērģelniece Anita Rundāne, Mir-
dza Muižniece.
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Turpinājums 13. lpp.

„Dzimst“ „Agnus Dei“. No kreisās: Vidvuds Koškins, Brigita 
Saiva, Paula Brīvkalne, Jānis Muižnieks.
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2000. gadā Lāčupītē pēc „Agnus Dei“ pirmatskaņojuma 
Latvijā: Māris Villerušs, Brigita Saiva, Inta Villeruša.
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17. Lāčupītes mūzikas festivālā, 
2000. gada 18. jūnijā, Brigita ar Intu 
Villerušu pie klavierēm dziedāja Ha-
rija Berīno Tas Kungs ir mans gans, 
Romualda Jermaka Ave Maria un 
Jāņa Muižnieka Agnus Dei (pirmat-
skaņojums Latvijā).

Pēdējām divām dziesmām ar čel-
lu pievienojās Jāzepa Vītola Latvijas 
mūzikas akadēmijas (JVLMA) profe-
sors Māris Villerušs. Māris Villerušs 
1959. gadā bija beidzis JVLMA Ēvalda 
Berzinska čella klasi un 1962. gadā – 
Pētera Čaikovska Maskavas Valsts 
konservatorijas Rostropoviča čella 
klases aspirantūru. 1962. gadā sācis 
strādāt par mācību spēku JVLMA. 
Māra Villeruša rīcībā Mūzikas akadē-
mija bija nodevusi Berzinska čellu.

Bija interesanti lasīt laikraksta Lat-
vietis 2021. gada 29. septembra numurā 
(LL Nr. 669) Dr. Alda Putniņa rakstā 
Latviešu skatuves mākslinieki pirms-
kara Austrālijā*, ka 1928. gada beigās 
Austrālijā laimi meklēt bija ieradies arī 
Ēvalds Berzinskis. Viņš gan pēc neilga 
laika bija atgriezies Latvijā un strādājis 
par Nacionālās operas orķestra koncert-
meistaru un čella klases vadītāju un vē-
lāk profesoru Latvijas Konservatorijā.

Lāčupītes festivāli dažkārt tiek 

apzīmēti par mūzu 
tikšanās vietu. 
Tur, Rīgas jūras 
līča malā, Apšu-
ciema vasarnīcu 
kooperatīvā Lāču-
pīte Nr. 28, priežu 
meža vidū, drau-
dzīgā gaisotnē mu-
zicē gan talantīgi 
jauni iesācēji, gan 
atzīti un nobriedu-
ši mākslinieki, gan 
arī tādi, kas jau 
iemantojuši starp-
tautisku vārdu.

Muižnieka Ag-
nus Dei atskanē-
ja arī 2000. gada 
18. jūlijā Sv. Pētera baznīcā un 
2001. gada Veco ļaužu labdarības kon-
certā Ave Sol zālē.

Lāčupītes festivālā Brigita bija ie-
devusi Agnus Dei notis operdziedātā-
jai Lilijai Zilverei.   Savā 2001. gada 
koncertā Rīgas Domā Zilvere bija 
iekļāvusi Agnus Dei koncerta prog-
rammā. Tā šī Muižnieka kompozīcija 
atskanēja uz tām pašām ērģelēm, uz 
kurām Alfrēds Kalniņš bija savā laikā 
Muižniekam atļāvis vingrināties. Žēl, 
ka Muižnieks pats šo atskaņojumu 
vairs nepiedzīvoja, jo jau 1990. gada 
17. jūlijā aizgāja mūžībā.

Vēl Brigita Agnus Dei dziedā-
ja 2003. gadā Sv. Pētera baznīcā un 
2004. gadā Liezeres un Dubultu baz-
nīcās.

Ja bija izdevība, vienmēr mēģi-
nājām dažus vārdus pastāstīt par Jāni 
Muižnieku, uzsverot, ka viņš ir zināt-
nieks un nav pie īsto komponistu cunf-
tes pieskaitāms.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

* https://laikraksts.com/raksti/10841

Dr. Jāni Muižnieku piemin ... (3)
Turpinājums no 12. lpp.

Lilija Zilvere 2000. gadā Lāčupītē. Zilvere 2001. gadā 
dziedāja „Agnus Dei“ Rīgas Domā.
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taktēšanās iespējas. Jo lielāka kontak-
tēšanās iespējas, jo saslimstība aug.“

Lielākā daļa iesūtījumu nāk no pub-
liskajā telpā lasītajiem vai dzirdētajiem 
tekstiem, kur dzīvīga joma ir reklāma vai 
tas, ko izlasi sociālajos tīklos, uz produk-
tu etiķetēm vai krekliņiem, sludinājumos 
u.c. Joprojām noturīga ir interese par jaun-
vārdu darināšanu, uz ko arī visi aicināti! 
Šogad ieteikti: kvadrātkods (qr code), 
grozbumba trijniekiem (3x3 basketball), 
vizulītis (clickbait), kakuziņa (shitpost), 
pamatstraume (mainstream), cietslē-
dze (lockdown), dziļviltojums (deep fake), 
lēndarbība par tīmekļa vietnes piekļuves 
ātrumu, līdzestība, ūdens brīvkrāns, rib-
josla akustiskām joslām uz autoceļiem, 
ūdensbiksas, ūdensstabi par dabas pa-
rādību, uzbaidāmā telpa par emocionāli 
izaicinošu uzgaidāmo telpu pie zobārsta, 
atvadu aprūpe paliatīvās aprūpes vietā, 
kārklietība, kārklība, kārklums par va-
lodas lietojuma un citām izpausmēm, 
latviešiem cenšoties izlikties par cittau-
tiešiem, senčistaba – bērnistabas analogs 
vecākiem, ieplēvot(s) par iepakošanu plē-
vē, jātne kā ņemtnes sinonīms, balstpote 
kā papildu pote sākotnēji paredzētajām, 
padegunība par sejauta valkāšanu, pilnī-
bā nenosedzot degunu, staķīši par Rīgas 
ielās vietumis nelietderīgi uzstādītajiem 
stabiņiem un citi. Labākie jaunvārdu da-
rinātāji ir bērni – gaidām arī viņu pērles!

Gada vārdam derētu būt tādam, kas 
2021. gadu apzīmogo un ļauj ierakstīt 

vēsturē – tādam, kurš ne vien rāda, kas 
īpašs noticis, bet ir arī vārds, kas latviešu 
valodā stiprs. Pagājušajā gadā par tādu 
izraudzīts sejauts – neveiklā virknējuma 
mutes un deguna aizsegs aizstāšanai.

Gada nevārds lielākoties saistās ar 
to, ko dzirdēt un lietot negribas, kas griež 
ausīs ne vien kā lieks un – jāpiebilst – 
greizs ievazājums no svešvalodām, bet 
arī lietojuma ziņā, piemēram, koncep-
tuāli, satiksmes mierināšanas risinājumi, 
cisdzimte, cisvīrietis, cissieviete, cisves-
tīts, izdzīvošanas nometne saliedēšanas 
nometnes vietā, ekspektācija gaidu vietā, 
mediji plašsaziņas līdzekļu vietā, posts 
ieraksta vietā un podkāsts raidieraksta 
vietā, retrīts (angliski „atkāpšanās“) at-
slodzes vai spriedzes mazināšanas no-
darbību vietā, murālis sienas gleznojuma 
vietā, lokdauns cietslēdzes vietā, perso-
na (ārstniecības personas ārstu, policijas 
amatpersonas policistu, valsts amatper-
sonas ierēdņu vietā) un citi.

Spārnots teiciens ir tāds, kas aizgā-
jis tautās – nekad nevar paredzēt, uz cik 
ilgu laiku. Biežāk tāds nāk no reklāmas 
vai politikas laukiem. Tostarp pama-
nīti teicieni: izglītības ministres Ilgas 
Šuplinskas „Ko skolēni neapgūs šajā 
mācību gadā, to iemācīsies citu gadu!“ 
Saeimas deputāta Artusa Kaimiņa 
„Esmu radījis Frankenšteina monstru 
ar skudras kāju, zaķa ļipu, oda sma-
dzenēm, gēla nagiem un dzeņa galvu.“ 
Valsts prezidenta „kas nav vakcinēti, tos 
tagad Covid, kā saka, ņem tagad priek-
šā pa pilno“ un atbilde uz jautājumu 
par sajūtām pēc pirmās potes saņem-

šanas: „Ļoti labi jūtos – es neko nejū-
tu!“ Dziesmas piedziedājumā saklausīti 
vārdi Sadursimies, rokās sadursimies, 
ar stipriem dzērieniem bagātināta pie-
dzeres apmaiņa un kovids uz riteņiem 
par pasažieru apzinības un vēdināšanas 
līmeni vilcienā. Pamanīta norāde ins-
trukcijā Nomainiet nojātās detaļas! Po-
licistu lūgums Cienītā, jūs iznāksiet no 
krūmiem ārā? Un zemkopības ministra 
biroja vadītāja Jāņa Eglīša komentārs 
par zemkopjiem atvieglotiem pabalsta 
saņemšanas nosacījumiem Govij štep-
seli izraut nav iespējams! Jābūt vēl!

Pieteikumi līdz  21.  janvārim jā-
sūta uz e-pasta adresi gadavards@in-
box.lv vai pa parasto pastu: RLB Lat-
viešu valodas attīstības kopai, Merķeļa 
ielā 13, Rīgā, LV-1050.

Aptauja noslēgsies ar preses konfe-
renci attālināti Zoom vidē 31.  janvārī 
12.00 pēc Latvijas  laika – žūrijas lo-
cekļi un Rīgas Latviešu biedrības pār-
stāvji paziņos rezultātus un pastāstīs, 
ko, viņuprāt, aptauja liecina par mūsdie-
nu latviešu valodu (plašsaziņas līdzekļu 
pārstāvjiem, kas vēlas pieslēgties preses 
konferencei un saņemt tās ieraksta ad-
resi, lūgums līdz 25. janvārim pieteik-
ties e-pastā: gadavards@inbox.lv).

Atgādinām, ka Latviešu valodas 
attīstības kopas kontiem @LVAK_va-
loda un @gadavards var sekot tviterī.

Oksana Svikle
Rīgas Latviešu biedrības
Publicitātes un reklāmas 

projektu vadītāja
Rīgā, 5.01.2022

Gada vārds, nevārds
Turpinājums no 1. lpp.
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Latvijas pase un personas apliecība
Būs iespēja noformēt Melburnā

Latvijas Repub-
likas vēstniecība 
Austrālijā informē, 
ka tiek rīkots pār-
vietojamās pasu 
darbstacijas izbrau-
kums š.g. 28. un 

29. janvārī Melburnā, Melburnas Lat-
viešu namā, 3 Dickens Str, Elwood.

Svarīgi!
Pieteikties pases un/vai personas 

apliecības  (eID  kartes)  noformē-
šanai  var  tikai  personas,  kurām  ir 
piešķirts  personas  kods  un  kurām 
Fizisko personu reģistrā ir aktuali-
zētas  ziņas  vārda/uzvārda  maiņas 
gadījumā.

No 2023. gada 1. janvāra eID karte 
būs obligāts personu apliecinošs doku-
ments ikvienam Latvijas pilsonim un 
nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu 
vecumu. Līdz ar to jau šobrīd Latvijas 
valstspiederīgajam, kurš sasniedzis 15 
gadu vecumu, pasi izsniegs, ja viņam 
būs derīga eID karte, vai pasi izsniegs 

vienlaikus ar eID.
Ar eID karti, kurā ir iekļauts un 

aktivizēts autentifikācijas sertifi-
kāts, iespējams apliecināt savu iden-
titāti attālināti – elektroniskā vidē, 
kā arī izveidot e-adresi. eID karte 
sniedz iespēju pieteikt un saņemt pa-
kalpojumus portālā www.latvija.lv, 
piemēram, izprasīt atkārtotu dzim-
šanas vai laulības apliecību, piepra-
sīt izziņu, veikt notariālas darbības 
attālināti. Ar eID karti, kurā iekļauts 
un aktivizēts kvalificēts elektroniskā 
paraksta sertifikāts, ir iespēja elek-
troniskiem dokumentiem pievienot 
savu elektronisko parakstu, kas ir 
līdzvērtīgs ar roku parakstītam do-
kumentam. Tāpat eID karte atvieg-
los pieteikšanos Saeimas vēlēšanām 
balsošanai pa pastu.

Informācija par pieteikšanos pa-
ses un/vai personas apliecības (eID 
kartes) noformēšanai, kā arī par pa-
kalpojuma samaksu pieejama vēst-
niecības mājas lapā*.

Izbraukuma laikā tiks pieņemti ti-
kai pasu un eID karšu pieteikumi. Citu 
konsulāro pakalpojumu saņemšanai 
jāvēršas vēstniecībā Kanberā.

Dokumentu noformēšana
Melburnas Latviešu nams
3 Dickens Str, Elwood 3184, VIC

Piektdien, 28.janvārī, 10:00 – 17:00
Sestdien,  29.janvārī, 09:00 – 14:00

Pieteikties personu apliecinošu 
dokumentu noformēšanai izbraukuma 
ietvaros jūs varat līdz  24.  janvārim, 
pierakstoties elektroniskajā pierakstu 
sistēmā:  https://pieraksts.mfa.gov.lv/
lv/australija-izbraukums/index

Latvijas Republikas vēstniecība 
Austrālijas Savienībā

* https://www2.mfa.gov.lv/australija/
australija-konsularainformacija/
mobilas-pasu-darbstacijas-braucieni

Dieva mierā aizgājis Daugavas Vanagu goda priekšnieks

VARIMANTS PLŪDONS
Dzimis 1928. gada 29. maijā, Rigā.

Miris 2022. gada 3. janvārī Barrie, Ontario.

✝
„No klusuma es izgāju
Pa ceļiem trokšņainiem
Uz jaunu dziļu klusumu,
Lai aizietu pa tiem.“
V. Strēlerte

Viņu mīļā piemiņā paturēs
Daugavas Vanagu Centrālā valde

Mūžībā aizgājis

JURIS REINFELDS
Dzimis 1936. g. 1. aprīlī Rīgā, Latvijā

Miris 2022. g. 13. janvārī Wollongong, Austrālijā

Visdziļāko līdzjūtību viņa dzīvesbiedrei Laumai Reinfeldei un tuviniekiem 
izsaka laikraksta „Latvietis” redakcija.
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Piektdien, 21. janvārī plkst. 19.00 
kultūrvietā Hanzas perons savus klau-
sītājus uz pirmo šī gada koncertu aicina 
diriģenta Normunda Šnē vadītais ka-
merorķestris Sinfonietta Rīga. Pēc pir-
matskaņojuma koncertzālē Cēsis pirmo 
reizi klātienē Rīgā būs iespēja dzirdēt 
Uģa Prauliņa monumentālo crossover 
žanra darbu – roka saplūsmes simfoniju 
Elementi, kurā savijušās 20. gs. prog-
resīvā roka un fusion džeza ietekmes 
un akadēmiskā tradīcija. Savukārt ie-
vērojamais džeza pianists, komponists 
Kārlis  Lācis klausītājiem piedāvās 
savu pandēmijas laika dienasgrāmatu – 
svītu stīgu orķestrim Momenti.

Raksturojot savu jaundarbu, Kārlis 
Lācis pauž: „Savā darbā es runāju par 
skaņu momentiem. Tos varam salīdzināt 
arī ar dzīves un sajūtu mirkļiem, to ne-
tveramību un vienlaikus nozīmību. Šajā 
darbā velti meklēt kādu plašāku konteks-
tu, vai monumentālu koncepciju. Īsie, 

acumirklīgie dzīves 
fragmenti ir patiesā 
šī brīža īstenība. Tie 
izaug viens no otra, 
tie nemitīgi mainās, 
tie pārplūst viens 
otrā. Darba tap-
šanas laiks manās 
lauku mājās, tālu 
prom no pandēmi-
jas trauksmes, ir 
bijis harmonisks un 
mierpilns process, 
tas lielā mērā līdzi-
nās paša darba uz-
stādījumam – dzīves 
mirkļu pierakstam. 
Tīri fakturāli mans pašmērķis bija šo mo-
mentu plūsmu likt izteikt stīgu orķestrim, 
panākt skanējuma sulīgumu ar stīgām, ar 
stīgu vibrācijām.“

Kā uzskata muzikologs Dāvis Eņģe-
lis: „Kārļa Lāča mūzika spēj sacelt putek-
ļus no teātra skatuves dēļiem un pārbaudīt 
simfoniskā orķestra izturību. Tajā spraigs 
ātrums, sapņains un smeldzīgs lirisms, 
muzikālas atsauces, dejas un motorika, 
neapšaubāms dziesminieka un melodiķa 
talants.“ Ar Sinfonietta Rīga Kārli Lāci 
saista sadarbība jau iepriekš. Tieši viņu kā 
vienu no pirmajiem uz sadarbību ar nule 
dibināto kamerorķestri Normunds Šnē uz-
aicināja 2007. gadā. Savā otrajā koncertse-
zonā Sinfonietta Rīga sagatavoja un festi-
vālā Vidzemes vasaras mūzika Valmieras 
teātrī atskaņoja Lāča opusu Rhythm and 
Drive. Vēlāk šis skaņdarbs atskaņots arī 
Jelgavā un Rīgā, tā fragmenti iekļauti arī 
Lielās Mūzikas balvas 2007 ceremonijas 
programmā Latvijas Nacionālajā operā.

Uģa Prauliņa mūzika ir sazarojums. 
Viņš būvē elektroniskas partitūras un 
spēlē progresīvu roku, viņš ceļ pagānis-
kas katedrāles un ar tīru gaisu piesmel-
tas liturģijas. Ar saknēm viņš stāv stipri 
Latvijas zemē. Ne bez iemesla vārds sa-
plūsme vīd Prauliņa roksimfonijā.

Normundu Šnē un Uģi Prauliņu vie-
no interese par 20. gs. 70. gadu progre-
sīvā roka un fusion roka fenomeniem. 

Viņa Cēsīs pirms diviem gadiem pir-
matskaņotā roka saplūsmes simfonija 
Elementi ir muzikāliem citātiem bagāts, 
dinamisks un atraktīvs skaņu audekls, 
kurā līdzās stīgu un pūtēju grupām dzir-
dam arī klasisko roka trio – ģitāru, bas-
ģitāru un sitamos instrumentus.

Gatavojoties skaņdarba pirmatskaņo-
jumam koncertzālē Cēsis Uģis Prauliņš 
savās piezīmēs raksta: „Es vēlējos beidzot 
rakstīt to, kas mani mūzikā ir fascinējis, 
bieži vien – neaizsniedzami apvāršņi, vir-
sotnes, skats no ideālu virsotnēm, vai tas 
ir klasiskais progresīvais smagais roks 
vai fusion džezs un šīs valodas legalizē-
šana akadēmiskās mūzikas vidē (ko izda-
rīja pazīstamie, mūsdienās jau bieži ats-
kaņotie „minimālisti“ – pirms četrdesmit 
/ piecdesmit! gadiem…)“

Pēc ilgāka pārtraukuma Sinfonietta 
Rīga atjauno arī savu pēckoncertu saru-
nu tradīciju, kurā klausītājiem iespējams 
tikties ar māksliniekiem, uzdot jautāju-
mus, dalīties iespaidos par dzirdēto. Šo-
reiz ciklā Pēckoncertu sarunas uz sarunu 
ar publiku aicināti abi programmas kom-
ponisti – Kārlis Lācis un Uģis Prauliņš, 
kā arī diriģents Normunds Šnē. Sarunu 
vadīs žurnāliste Krista Vāvere.

Gints Ozoliņš,
Valsts kamerorķestra Sinfonietta Rīga 

sabiedrisko attiecību vadītājs
Rīga, 10.01.2022.

Uģa Prauliņa roksimfonija un Kārļa Lāča pirmatskaņojums
„Sinfonietta Rīga“ koncertā „Hanzas peronā“

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
21. janvārī
Agnese, Agnija, Agne
1752. Kurzemes muižnieks Heinrihs 
fon Ofenbergs.
1907. bibliotekāre, literāte Jāna Priede 
(īstajā vārdā Tatjana Rauhingere).
1922. dzejniece, tulkotāja Elza Sud-
male.
1927. puča mēģinājums Valmierā.
1932. Somija un PSRS paraksta neuz-
brukšanas līgumu.
1947. mākslas zinātnieks Māris Bran-
cis.

1947. Latvijas uzņēmējs un sabiedris-
kais darbinieks Vitālijs Gavrilovs.
1987. latviešu hokejists Oskars Bārtu-
lis.
2007. Rīgā pie Saeimas nama atklāj 
1991. gada barikāžu piemiņas zīmi.

22. janvāris
Austris
1922. literāts (publicists), vēsturnieks 
Tadeušs Puisāns.
1922. sabiedriska darbiniece Anglijā 
un Austrālijā Laima Lindiņa.

1927. māksliniece (gleznotāja) Paulīne 
Zadvinska.
1957. Latvijas airētājs, olimpiskās 
medaļas ieguvējs, sporta funkcionārs 
Žoržs Tikmers.
1992. Latvijas Republikas Augstākā 
Padome pieņem lēmumu par Abrenes 
pilsētas un sešu Abrenes apriņķa pa-
gastu aneksijas neatzīšanu. Tajā (lē-
mumā) atzīts par spēkā neesošu LPRS 
Prezidija 1944. gada 22. augusta ap-
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Uģis Prauliņš.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 18. janvārī.
€1 = 1,58330 AUD
€1 = 0,83673 GBP

€1 = 1,67980 NZD
€1 = 1,13670 USD

Adelaidē
Sekojiet  ziņām;  iespējamas  maiņas 
sakarā ar COVID noteikumiem.

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.
Svētdien, 6. febr., plkst. 11.00 Epifā-
nijas 5. svētdiena – dievkalpojums ar 
dievgaldu.

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Kanberā 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 28. janv., un sestdien, 29. 
janv. vēstniecības pārvietojamās pasu 
darbstacijas izbraukums. Pieteikties 
līdz 24. janv. Informācija:
https://www2.mfa.gov.lv/australija/
australija-aktualitates/68787-
melburna-bus-iespeja-noformet-
latvijas-pasi-un-personas-apliecibu
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 
Austrālijas Latviešu teātris (ALT) ai-
cina uz Reja Kunija divcēlienu komē-
dijas Glābjas, kas var (Ray Cooney. 

Run For Your Wife.) izrādi Latviešu 
namā.
Sestdien,  5.  febr., paredzētās Vana-
džu pusdienas DV mītnē atsauktas 
pandēmijas dēļ.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien,  6.  febr., plkst. 12.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā. Kalpos 
māc. Helga Jansone.

Pertā
Svētdien, 23. janv., plkst. 13.00 DV 
Kluba telpās Latviešu biedrības Per-
tā rīkotais Latvijas de jure, Draudzī-
gā aicinājuma un Barikāžu atcere. 
Goda konsula uzruna abās valodās. 
Ieeja pret ziedojumiem. Līdzi ņema-
mi groziņi.

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien,  6.  febr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums. Epifānija 5.

Sidnejā
Sekojiet  ziņām;  iespējamas  maiņas 
sakarā ar COVID noteikumiem.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 23. janv., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 30. janv., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien,  6.  febr., 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 mēneša 
pirmā ceturtdienā plkst. 15.00. Zoom sai-
te 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.
Ceturtdien,  20.  janv., plkst. 18.00 
Mazās Ģildes Lielajā zālē barikāžu 
atceres dienas koncerts Ar dziesmu 
dzīvībā. Koncertā piedalīsies jauktais 
koris SONORE, diriģenti Andris Gro-
za un Andris Pujāts, koncertmeistare 
Evija Auziņa. Ieeja koncertā ar bez-
maksas ielūgumiem, kas  pieejami Bi-
ļešu paradīze kasēs.
Piektdien,  21.  janv., plkst. 19.00 kul-
tūrvietā Hanzas perons diriģenta Nor-
munda Šnē vadītā kamerorķestra Sin-
fonietta Rīga koncerts. Uģa Prauliņa 
monumentālais crossover žanra darbs – 
roka saplūsmes simfonija Elementi, Ie-
vērojamais džeza pianists, komponists 
Kārlis Lācis klausītājiem piedāvās savu 
pandēmijas laika dienasgrāmatu – svītu 
stīgu orķestrim Momenti.
Līdz  2022.  gada  5.  febr., Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas (LNB) 4. stāva ātrija 
galerijā apskatāma Rīgas Ebreju kopienas 
un muzeja Ebreji Latvijā veidotā izstāde 
Ebreju mākslinieki starpkaru Latvijā: 
meklējumos. Lielākā daļa ekspozīcijā 
iekļauto darbu ir no Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja (LNMM) krājuma. ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi

taujas kārtībā pieņemtais lēmums.
1962. dziedātājs Miervaldis Jenčs.

23. janvārī
Grieta, Strauta, Rebeka
1935. mecenāts, sabiedrisks darbi-
nieks Austrālijā, borta inženieris Ei-
gits (Goga) Timermanis.

24. janvāris
Krišs, Ksenija, Eglons
1902. bibliogrāfs Jānis Tāle.
1927. literatūras zinātniece, tulkotāja 
Dzidra Kalniņa.
1987. Latvijas futbolists Ivans Lukja-
novs.

25. janvāris
Zigurds, Sigurds, Sigvards
1917. valodniece, folkloriste Velta Rū-
ķe-Draviņa.
1922. gleznotāja, grafiķe, dzejniece 
Guna Ikona (īstajā vārdā Izolde Krū-
miņa).
1932. valodnieks Antons Breidaks.

26. janvāris
Ansis, Agnis, Agneta
Latvijas republikas starptautiskās (de 
jure) atzīšanas diena
Austrālijas diena
Starptautiskā muitas darbinieku diena
1897. (j.s., v.s. 14. janv.) padomju 
virsnieks, Sarkanās Armijas Gaisa 
Spēku komandieris Jēkabs Alksnis. 
1937. gada 23. nov. arestēts Padomju 
Savienībā par līdzdalību latviešu fa-

šistu organizācijā, 1938. gada 28. jūl. 
izpildīts tiesas piespriestais nāvessods: 
nošaušana.
1912. izglītības darbinieks, preses dar-
binieks Vladislavs Locs. 
1921. Latvijas Republiku de jure atzīst 
Apvienotā Karaliste, Francija, Itālija, 
Beļģija, Japāna, Somija, Polija.
1930. dramaturgs, rakstnieks, publi-
cists Uldis Siliņš.
1951. sabiedriskais darbinieks Juris 
Beņķis.
1957. pedagoģe, sabiedriska darbinie-
ce Aija Abene.
1967. sabiedriskā darbiniece Austrālijā 
Ilze Ostrovska.

27. janvārī
Ilze, Ildze, Izolde
1918. rakstniece Ilze Kalnāre.  ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


