
Patriotu nedēļā 
Latvijas Repub-
likas 104. prok-
lamēšanas gada-
dienu kopā atzīmē 

dažādās laika joslās dzīvojošie Latvi-
jas iedzīvotāji. Viņiem īpašu sveicienu 
sagatavojis Valsts prezidents Egils 
Levits, kuru atskaņo diasporas un 
vēstniecību rīkotajos pasākumos.

Pēc Ārlietu ministrijas sniegta-
jām ziņām Latvijas dzimšanas dienu, 
tautiešiem sanākot kopā, atzīmēja 
vairākās valstīs – Beļģijā, Polijā un 
Apvienotajā Karalistē, kur svētki tur-
pināsies arī 19. novembrī Straumēnos 

ar mūziķu K. Zemīša un E. Rozentā-
les dalību. 

Par godu valsts svētkiem šodien, 
17. novembrī, kopā sanāca arī latvie-
ši Kanberā, Austrālijā. Īpašu svētku 
gaisotni tautiešiem sagādāja koris 
BALTA. Arī citviet Austrālijā notika 
latviešu satikšanās valsts svētkos – 
18. novembrī Sidnejā, 19. novembrī 
Pertā un Melburnā, 20. novembrī Ade-
laidē un 26. novembrī – Brisbanē.

Valsts svētku noskaņās 17. novem-
brī Budapeštā tikās arī Ungārijā dzīvo-
jošie latvieši.

Svinīgi diasporas vai vēstniecību 
rīkoti pasākumi, kuros izskanēs arī 
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Patriotu nedēļa ārzemēs
Ārzemēs dzīvojošie tautieši atzīmē valsts svētkus

Valsts prezidenta sveiciens Latvijas 
valsts svētkos, notika arī Amerikas 
Savienotajās Valstīs, Austrijā, Brazī-
lijā, Čehijā, Ēģiptē, Francijā, Itālijā, 
Japānā, Kanādā, Norvēģijā, Šveicē, 
Turcijā, Vācijā, Zviedrijā, Uzbekistā-
nā u.c.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

17.11.2022.

Valsts prezidenta Egila Levita uzruna
Nacionālo bruņoto spēku, Iekšlietu ministrijas vienību un ārvalstu vienību militārajā parādē

Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja 
kungs!
Augsti godātais Ministru prezidenta kungs!
Augsti godātais aizsardzības ministra kungs!
Augsti godātais Nacionālo bruņoto spēku ko-
mandiera kungs!
Ekselences, parādes dalībnieki, dāmas un 
kungi!

Pirms gadsimta mūsu priekšteči grūtās cīņās izcīnīja 
Latvijas neatkarību. Pirmo reizi vēsturē latvieši ieguva 
paši savu valsti. Lika tai pamatus, to cēla un veidoja par 
savām mājām. Bet šodien mēs turpinām Latviju pilnveidot.

Latvijas Nacionālie bruņotie spēki ir gatavi aizsargāt 
mūsu pilsoņus, mūsu tautu un valsts teritoriju. Mūsu visu 
mājas. Latvijas karavīri un zemessargi ir labi mācīti, ap-
bruņoti un uzticīgi savai valstij.

Mēs turpināsim stiprināt Latvijas aizsardzības un no-

turības spējas. Tuvākajos gados 
valsts bruņoto spēku resursi ievē-
rojami palielināsies. Būs Valsts 
aizsardzības dienests un visās 
skolās tiks mācīta valsts aizsar-
dzības mācība. Mūsu sabiedrība 
būs zinošāka un noturīgāka pret 
jebkādiem apdraudējumiem.

Mums jāstiprina arī valsts iekšējā drošība – tikpat kon-
sekventi, kā esam attīstījuši savus Nacionālos bruņotos 
spēkus. Mūsu robežsargi, policisti, ugunsdzēsēji un glābēji 
ik dienu ir nomodā, lai mūsu dzīve būtu mierpilna.

Mums visiem ir liels prieks redzēt šodien parādē tik 
daudz apņēmīgu jaunsargu un topošo kadetu no Oskara 
Kalpaka skolas. Jūs sirdī nesat mīlestību pret Latviju.

 
Turpinājums 3. lpp.
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Koklētāju ansamblis „Ausma“.
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Lāčplēša dienu Lat-
vijā atzīmē par godu 
neatkarīgās Latvijas 
valsts armijas uzvarai 
pār Bermonta karaspēku 
1919. gada 11. novembrī. 
Šajā datumā Rietumu pa-

saule atzīmē 1918. gada 11. novembri – 
dienu, kad beidzās Pirmais pasaules 
karš, kad tika parakstīts miera līgums. 
Katru gadu šeit, Austrālijā, 11. stundā, 
11. dienā 11. mēnesī lielākā tiesa tautas 
notur klusuma brīdi, pieminot šo noti-
kumu. Kā mēs zinām, pēc Latvijas Re-
publikas proklamēšanas, cīņa vēl turpi-
nājās Latvijas teritorijā līdz 1920. gada 
11. augustam. Šajās sīvās cīņās dzima 
Lāčplēši un Lāčplēša ordenis.

Kopš tā laika ir bijuši vairāki kari, 
konflikti un misijas, kuros latviešu 
karavīram ir bijis jācīnās, aizstāvot ne 
tikai savu tēvu zemi, bet arī brīvības 
pamatvērtību citās zemēs. Atceroties 
visus šos kareivjus, visus šos Lāčplē-
šus un viņu upurēšanos, Daugavas Va-
nagi katru gadu rīko Lāčplēša dienas 
atceres sarīkojumu, lai godinātu ne ti-
kai Latvijas brīvības cīnītājus, bet vi-
sus latviešu bruņoto spēku kareivjus.

Šogad, ļoti vētraini lietainajā sest-
dienas pēcpusdienā, Daugavas Vanagu 
namā ieradās apmēram 50 tautieši. Pēc 
svinīgas nodaļas karogu ienešanas, 
visi vienojās, dziedot Latvijas valsts 
himnu. Sekoja diakona Dr. Ivara Ozo-

la teiktie dievvārdi 
un nodaļas priekš-
sēdes referāts par 
latviešu valsts pa-
matvērtībām. Re-
ferātā Ilga Vēvere 
uzsvēra latviešu 
valodu kā izšķi-
rošāko valsts pa-
matvērtību. Nekur 
citur pasaulē tādas 
nav. Ja nebūs lat-
viešu valodas, ne-
būs nekā cita, kas 
definēs Latviju kā 
īpatnēju teritoriju 
ar savām īpašām 
tiesībām pastāvēt 
kā neatkarīgai valstij.

Ļoti aizkustinošs arī bija „Čikāgas 
piecīšu“ Youtube klips, kurā dziesmā 
Par mani, draudziņ’ nebēdā, apdzied 
Brīvības pieminekli, kurš lepni stāv 
ielas vidū un novēro vēsturiskos noti-
kumus ap sevi.

Par mani, draudziņ’, nebēdā, mani 
cēla varoņcilts,

Man pamatā ir laukakmens, un 
tēvu zemes smilts...

Trīs zvaigznes, kas virs galvas 
mirdz,

Tās mani sasildīs.
Nevaram aizmirst, ka brīvība nav 

pati par sevi pieņemama – tā ir jālolo 
un jāaizstāv.

Pirms starpbrīža tika pasniegti 
apbalvojumi. Šogad augstāko apbal-
vojumu – DVCV zelta nozīmi saņēma 
ilggadējais nodaļas biedrs un revīzijas 
komisijas loceklis Valdis Jaudzems, 
bet Vendija Laurija (Wendy Lawrie), 
čaklā Vanadžu saiminiece, saņēma 
DVAV Atzinības rakstu.

Koncerta daļu uzsāka koklētāju 
ansamblis Ausma. Ansamblis, Lilitas 
Daenkes vadībā, atstāja ļoti labu ie-

Karavīru diena
Lāčplēšu atceres sarīkojums Adelaidē
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Valdis Jaudzems saņem DVCV Atzinības rakstu un zelta 
nozīmi.
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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
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Valsts svētkos redzē-

jām iespaidīgu militāro 
parādi. Redzējām kara-
vīrus no sabiedroto val-
stīm, arī no Ukrainas. 
Redzējām dažādu mili-

tāro tehniku. Arī bija ievērojams skaits 
sieviešu militāros formas tērpos.

Vēl gada sākumā Krievijas televī-
zijā rādījā scenāriju iespējamam uz-
brukumam Baltijas valstīm. Svarīgs ir 
Suvalku koridors – 80 kilometru gara 
Polijas un Lietuvas robeža, kura stiep-
jas no Krievijas Kaļiņingradas apga-
bala līdz Baltkrievijai. Tas būtu vienī-
gais zemes ceļš, pa kuru vest militāro 
palīdzību Baltijas valstīm. Un arī vie-
nīgais zemes ceļš, pa kuru varētu bēgt 
no Baltijas valstīm.

Ukrainas karš, protams, ir visu mai-
nījis. Krievijas militārie spēki ir nopiet-
ni pavājināti, un tās iespējas veikt uz-
brukumu ar parastiem ieročiem ir daudz 
zemākas nekā jebkad. Tomēr terorista 
valsts Krievija ir neprognozējama, un, 
diemžēl, mums visu laiku jābūt augstā-
kā gatavībā. Tas pats attiecas uz kodol-
ieročiem. Loģika nosaka, ka tos nelieto-
tu, bet loģika nav Krievijas īpašība.

Genocīds Ukrainai liek mums no-
pietnāk domāt pa civilo aizsardzību. 
Tas ir plašs darbalauks, bet, diemžēl, 
nav redzēta sevišķa darbība par šo 
tēmu. Jau 1937. gada martā – vairāk 
nekā divus gadus pirms Otrā pasaules 
kara sākuma – Valdības Vēstnesī bija 
publicēts valdības rīkojums: „Instruk-
cija patvertņu ierīkošanai dzīvojamās 
ēkās aizsardzībai pret uzbrukumiem 
no gaisa“.* Tur ir ļoti detalizēti ap-
rakstītas visas prasības.

Tā laika Iekšlietu ministrijas ēkā, ta-
gadējā „Stūra mājā“ izbūvēja bumbu un 
gāzu patvertni. Šī patvertne vēl pastāv 
„Stūra mājas“ pagrabā zem ieejas no 
Brīvības ielas, kopā ar vēl divām 1950os 
gados izveidotām bumbu patvertnēm.

Laikrakstā „Brīvā zeme“ rakstīts: 
„Iekšlietu ministrijas namā, Brīvības 
ielā Nr. 37-39, izbūvētā bumbu un gāzu 
drošā patvertnē namsaimniekiem mi-
nistrijas nama pasivās gaisa aizsar-
dzības pārzinis I. Strupe otrdienās 
un piektdienās no plkst. 3-4 p. p. pa-
skaidros patvertnes iekārtu, jo tā no-
der par paraugu bumbu un gāzu drošo 
patvertņu izbūvei un ierīkošanai visos 
Rīgas namos. Šajā laikā patvertni var 
apskatīt arī rīdzinieki, kurus interesē 
jaunākie paņēmieni iedzīvotāju nodro-
šināšanai no varbūtējām gaisa uzbru-
kuma briesmām.“**

Kā ir paredzēts mūs šodien aiz-
sargāt no tādiem uzbrukumiem, kādi 
tagad notiek Ukrainā?

GN
* Valdības Vēstnesis, Nr.67 

(23.03.1937)
** Brīvā Zeme, Nr.243 (25.10.1938)

Armijas un tautas vienotībai ir iz-
šķiroša nozīme, jo par Latviju mēs stā-
vam visi kopā.

Kopā ar mums par Latviju stāv 
mūsu rietumu sabiedrotie. Kā toreiz – 
Neatkarības karā.

Esam pateicīgi par drošā pleca 
sajūtu. Zinām, ka varam paļauties uz 
jums. Augsti novērtējam jūsu solidari-
tāti un iesaisti mūsu valsts aizsardzībā!

Mēs kopā ar sabiedrotajiem sargā-
jam Eiropas Savienības austrumu ro-
bežu, kas ir arī mūsu valsts robeža. Tā 
ir arī brīvības, nāciju pašnoteikšanās, 
tiesiskuma un demokrātijas robeža. 
Tās drošība ir svarīga visai Rietumu 
pasaulei.

Latvija atbalsta Ukrainu un tās 

drosmīgo armiju un tautu. Ukraina 
aizstāv sevi un vienlaikus arī mūs – 
visu Rietumu pasauli, visas demokrā-
tijas.

Salīdzinot ar Latvijas iespējām, 
mūsu IKP, mēs sniedzam vislielāko 
palīdzību Ukrainai. Mēs esam un bū-
sim kopā ar Ukrainu tik ilgi, cik tas 
būs nepieciešams.

Pateicos ikvienam, kurš darbojas 
Ukrainas labā.

Latviešu valstsgriba ir negrozāma 
un mūžīga. Stāvēsim par Latviju vien-
mēr!

Sveicu visus parādes dalībniekus 
un skatītājus Latvijas valsts 104. prok-
lamēšanas dienā!

Saules mūžu Latvijai!
Dievs, svētī Latviju!

Valsts prezidents Egils Levits
18.11.2022.

Valsts prezidenta uzruna
Turpinājums no 1. lpp.

No kreisās: LR aizsardzības ministrs Artis Pabriks, Latvijas Valsts prezidents 
Egils Levits.
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ASV un Ukrainas bruņoto spēku pārstāvji.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem vai paziņojumiem.

Cena $7 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10.
Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $37.
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Bija sestdiena, 
19. novembris. Melbur-
nas Latviešu nams ņir-
bēja pilns ar svētku svi-
nēt atnākušiem ļaudīm. 
Kafejnīca Rīga darbojās 
ar pilnu jaudu gan iekš-

telpās, gan Nama priekšdārza pagalmā 
ar smaržīgām bārbekjū pusdienām. 
Lielajā foajē telpā darbojās daudz-
veidīgs svētku tirdziņš, ar devīgiem 
produktu un rokdarbu stendiem, un 
sajūsmu pilniem svētku dāvanu pircē-
jiem. No Lielās zāles bija dzirdams kā 
Daugavas skolas audzēkņi veic priekš-
nesumu pēdējā brīža slīpējumus. Šīs 
bija pirmās Valsts svētku klātienes 
svinības, kopš 2020. gada, kad iestājās 
Kovida pulcēšanās ierobežojumi.

Bija sagādāta bagātīga svētku akta 
programma. Lielu interesi bija izraisī-
jis goda viesis no Latvijas – ģenerāl-
leitnants (atv.) Raimonds Graube. 
Kā laikraksta Latvietis lasītāji uzzinā-
ja no redaktores Ilze Nāgelas ļoti in-
formatīvās intervijas ar ģenerāli 9. no-
vembra numurā, viņš divus termiņus 
bija arī Latvijas Nacionālo Bruņoto 
spēku komandieris, bet kopš aizieša-
nas pensijā ir Aizsardzības ministra 
padomnieks militāros jautājumos, un 
otrs, vēl laika ietilpīgāks amats, – ir kā 
Valsts aizsardzības un patriotisma lab-
darības fonda Namejs vadītājs. Fonda 
mērķis ir palīdzēt veterānu un kritušo 
karavīru ģimenēm. Šovasar tika noor-
ganizēta arī vasaras nometne Ukrai-
nas bērniem, kuru tēvi tajā laikā atra-
dās frontē. Tieši fonda vadītāja amatā 

daudzi Austrālijas latvieši ir uzzināju-
ši par ģenerāļa darbu un ir izveidoju-
sies stipra saikne, īpaši ar Austrālijas 
Daugavas Vanagu organizāciju, kurai 
goda viesis sirsnīgi pateicas par Name-
ja fondam sniegto finansiālo atbalstu.

Divu apstākļu apvienojums: pirm-
kārt viesa neskaidrais Kovida status, 
bet, otrkārt, pēkšņā Sidnejas/Melbur-
nas reisa atcelšana, liedza privilēģiju 
Melburnas latviešiem tikties klātienē 
ar ģenerāli un viņa dzīvesbiedri Baibu. 
Tomēr ģenerāļa labestība un apņēmī-
ba nodrošināt, lai viņš nepieviltu savu 
Melburnas publiku, viņš kopā ar kun-
dzi pievienojās Melburnas Valsts svēt-
ku atcerei, izmantojot zoom no savas 
viesnīcas Sidnejā, parādoties ekrāna 
lodziņā savā impozantā formā. Grau-
bes kungs deva īsu uzrunu skolas bēr-
niem pēc viņu uzstāšanās, vēlāk snie-

dzot nopietnāku, taču tikpat 
saistošu uzrunu pieaugušo 
saimes auditorijai, starp 
citu uzsverot, cik svarīga ir 
visu latviešu apņemšanās 
atbalstīt Ukrainas centienus 
aizstāvēt savu valsti.

Kaut interneta savie-
nojums bija nestabils, Mel-
burnas latvieši Raimondu 
Graubi atcerēsies, kā spē-
cīgu, inteliģentu vadītāju un 
ļoti sirsnīgu cilvēku. Anita 
Andersone viesiem virtuāli 
pasniedza dāvanas, ar ku-
rām atcerēties piedalīšanos 
Melburnas aktā. Graubes 
kungam Austrālijas iedzim-
to cilšu velti – senu rituālu 
mūzikas instrumentu, kurš 
esot izmantots ceremonijās, 
lai attāli sazinātos ar saviem 
ļaudīm. Kokā iededzinātais 
izrotājums, putns ībis, sim-
bolizējot taisnīgumu, gud-
rību, draudzību un saticību, 
kopēja spēka mudināšanai. 
Graubes kundzei, kura 
dzirdot viņu uzrunājam pie-
nāca pie ekrāna, pasniedza 

īpašas šokolādes tāfeles, kuras gata-
votas no Austrālijas vietējiem augiem. 
Cerams, ka dāvanas sasniegs mūsu vie-
sus, pirms viņi noslēdz savu apciemo-
jumu pie Austrālijas tautiešiem Brisbe-
nas Latviešu namā 25. novembrī.

Sarīkojuma ievadā MLB Dauga-
vas skolas 8. klases skolnieces Inese 
Andersone, Lia Kasparsone un Dāna 
Rumpe svinīgā solī, skanot Sandras 
Birzes Krustiem zvaigznes debesīs 
(Ēriks Ešenvalds) klavieru pavadīju-
mam, zālē ienesa Latvijas karogu, un 
sardze to godam nosargāja, tautiešiem 
nodziedot Latvijas Valsts himnu. No-
klausījās video formātā Valsts prezi-
denta Egila Levita uzrunu tautiešiem 
pasaulē. Latvijas goda konsuls Vikto-
rijā, Tasmānijā un Austrālijas Ārējās 
teritorijas Jānis Roberts Dēliņš ap-
sveica tautiešus, arī vēstnieka Mar-
ģera Krama vārdā. LAAJ prezidija 
priekšsēdes Skaidrītes Aguļēvičas 
sveicienu nolasīja Anita Anderso-
ne, LAAJ vicepriekšsēde Viktorijā, 
MLOA valdes priekšsēde.

Priekšnesumus bija sagatavoju-
ši Daugavas skolas audzēkņi, skolas 
pārzinei Dzintrai Latišai ievadot ie-
rasto skolas 18. novembra tradīciju, 
skolēniem apzinīgi noliekot ziedus 
pie Brīvības pieminekļa attēla un aiz-
dedzinot svecītes, kuras sarīkojuma 
garumā mirdzēja gar skatuves malu 
zaļumu apskautas. Absolventu klase, 
audzinātājas Māras Rumpes vadībā, 
un gaidas un skautus pārstāvot, Lai-
mas Kaivas vadībā, deklamēja dzejas; 
skolas koris uzstājās Lilitas Lauriņas 
vadībā, Viktora Brennera ģitāras pa-
vadījumā. „Prāta Vētras“ Mana dzies-
ma vienmēr silti uzņemta un ar sajūs-
mu tika dziedāts Rīga dimd „aijajā, 
trallalā“ piedziedājums.

Uzstājās vīru koris Veseris un 
jauktais koris Daina Sandras Birzes 
un Edgara Vegnera vadībā. Veseris 
ievadīja savu sniegumu ar J. Norvila / 
L. Breikša Vakarjunda, kuras teksts 

Melburnā svin Latvijas neatkarību
Aicinājums ziedot Graubes kunga vadītajam fondam „NAMEJS“

 
Turpinājums 5. lpp.

Valsts prezidenta Egila Levita uzruna.
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Skolēni aizdedzina svecītes.
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Ceturtdien, 2022. gada 24. novembrī Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

bija iejūtīga atbalss Goda konsula ap-
sveikumam. V. Kaminska / I. Ziedoņa 
Mūžu mūžos būs dziesma, kā vien-
mēr, iepriecināja publiku, un Emīla 
Dārziņa Mirdzi kā zvaigzne izpildī-
jums apliecināja Vesera vieglumu un 
smalkumu. Dainas un Vesera kopīgā 
sniegumā tika izpildīti Pētera Plakīda, 
Lolitas Ritmanes un Ērika Ešenvalda 
skaņdarbi – Ar dziesmu dzīvībā, Augš-
up dzīvība skan un Dvēseles dziesma. 
Solo Ešenvalda Dvēseles dziesmā ļoti 
skaisti nodziedāja Ingrīda Eimane, 
Uldis Zīverts un Dāvids Zemdegs, 
reizē spēlējot arī basģitāru.

Kovids bija liedzis arī vijolniecei 
Sofijai Kirsanovai ierasties klātienē. 
Toties bija brīnišķīgs video ieraksts, 
kurā Sofija atskaņoja Sandras Birzes 
tautas dziesmas apdari vijolei Div’  
dūjiņas gaisā skrēja. Snieguma kva-
litatīvais ieraksts, īpaši iespēja redzēt 
mākslinieci tuvplānā, piedāvāja neie-
rastu izdevību izjust Sofijas spēles iz-
smalcinātību un Sandras kompozīcijas 
sarežģītību.

Sofija bija starp šī gada laureātiem, 

saņemot LAAJ Atzinības rakstu par 
latviešu komponistu vijoļdarbu popu-
larizēšanu Austrālijas latviešu sabied-
rībā un arī plašākai, vietējai austrālie-
šu auditorijai. Sofija ieradās Austrālijā 
pirms četriem gadiem, lai nodotos dok-
turantūras studijām Mūzikas izpildī-
jumā (Music Performance) Melburnas 
Universitātes un Mūzikas konservato-
rijā, kur viņa strādā arī kā vijoļspēles 
pasniedzēja. Sofijas balvu, viņas vār-
dā, pieņēma viņas labā draudzene un 
kolēģe Sandra Birze.

LAAJ Atzinības raksti tika pa-
sniegti arī Guntai Delverei, Pēterim 
Delveram un Dāvidam Vējiņam. 
Katrs no šiem laureātiem ir ilggadīgi 
iesaistīti vairāku latviešu sabiedrības 
organizāciju darbībā, tostarp Daugavas 
Vanagos, kuru organizācija šos darbi-
niekus izvirzīja. Pēteris Delvers ir 40 
gadus bijis DV biedrs, daudzus gadus 
strādājot valdē un ilggadīgs revīzi-
jas komisijas loceklis gan vietējā, gan 
Austrālijas nodaļā. Daudzus gadus dar-
bojies Latviešu kredītkooperatīvā līdz 
laikam, kad kooperatīvs apvienojas ar 
ukraiņu kredītkooperatīvu Dnister, pa-
līdzot nodrošināt gludu darbības pār-
eju, Latviešu Savstarpējās palīdzības 

biedrības (Latviešu Ciema) 
valdē, arī kā tās priekšsēdis.

Gunta Delvere arī lī-
dzīgu posmu, kā dzīves-
biedrs Pēteris, bijusi DV ak-
tīva biedre, nekad neliedzot 
savu palīdzību un atbalstu. 
Savulaik bijusi aktīva DV 
jaunatnes kopā, tautas deju 
kopā Daugavieši/Sakta, 
piedaloties Austrālijas lat-
viešu svētku sarīkojumos. 
Gunta arī daudzus gadus 
darbojusies vairāku latvie-
šu organizāciju revīzijas ko-
misijās, ieskaitot Melburnas 
Latviešu nama kooperatīvā. 
Gunta patreiz ar prieku kat-
ru mēnesi izpalīdz Vanadžu 
kopas gatavotajās pusdie-
nās. Gan Pēterim, gan Gun-
tai piešķirtas Daugavas Va-
nagu krūšu nozīmes zeltā.

Dāvids Vējiņš tika su-
mināts par pašaizliedzīgu 

un ilggadīgu darbu Melburnas latvie-
šu sabiedrībā. Dāvids no bērnu kājas 
audzināts latviskā garā, apmeklējot 
latviešu bērnudārzu, Latviešu skolas, 
aktīvs skautu kustībā, sasniedzot Ro-
vera pakāpi. Iestājoties Daugavas Va-
nagu organizācijā, ņēmis aktīvu dalību 
izpalīdzot un atbalstot, kad vien ticis 
aicināts. Aktīvs korporācijas Selonija 
loceklis un vairākus gadus dziedājis 
vīru korī Veseris. Dāvids kopā ar sievu 
Annu un dēlu pārceļas uz dzīvi Latvijā.

No Melburnas bija arī Pasaules 
Brīvo latviešu apvienības Kultūras 
fonda & Padomes (PBLA KF & P) lau-
reāte. Lija Andersone saņēma PBLA 
KF & P Atzinības rakstu par novato-
risko deju uzvedumu Mēness stari dan-
co kā idejas autore, horeogrāfe, dejas 
pedagoģe un uzveduma producente. 
Uzvedums bija Lijas ilgi lolots sapnis – 
izveidot viengabalainu deju uzvedumu, 
savienojot universitātes studiju laikā no 
profesionāliem horeogrāfiem apgūtos 
horeogrāfijas procesus, tos savienojot 
ar latviešu tautas deju tradīcijām. Tika 
pasūtīta oriģināla mūzika, kura tapa 
sadarbībā ar mūziķi/komponistu Ivaru 
Štubi, un izveidots profesionāls gais-
mas dizains sadarbībā ar Jāni Kārk-
liņu. Dejotāji, pārsvarā no TDA Rite-
nītis, tika piesaistīti radošā procesā, 
tā rodot arī dalībiekos īpašu atbildības 
sajūtu un gandarījumu par kopīgi izvei-
doto sniegumu. Izrādes notika šī gada 
martā, un ieraksts ir publicēts tīmeklī.

Lija arī nevarēja būt klāt, bet ne 
dēļ saslimšanas vai reisa atcelšanas, 
bet gan viņa atrodas ārzemēs, Nepālā, 
kāpjot Himalaja kalnos. Viņas vārdā 
balvu saņēma draudzene un dejoša-
nas kolēģe, kurai bija vadoša loma šajā 
projektā, Daina Jefimova.

Tika paziņotas arī divas galve-
nās PBLA un PBLA KF & P balvas. 
Latvijas Valsts prezidente Vaira Vī-
ķa-Freiberga (1999-2007) un viņas 
dzīvesbiedrs, latviešu dainu arhivārs 
Imants Freibergs, tika kopīgi godinā-
ti ar PBLA balvu par ilggadēju ieguldī-
jumu nacionālpolitiskajā un sabiedris-
kajā darbā trimdā un Latvijā, stiprinot 
valsts neatkarību un drošību, veicinot 

Melburnā svin Latvijas ...
Turpinājums no 4. lpp.

Vīru koris „Veseris“ diriģentes Sandras Birzes vadībā.

FO
TO

 Jā
na

 A
nd

er
so

ne

Karogs ar goda sardzi: Inese Andersone, Lia 
Kasparsone un Dāna Rumpe.

FO
TO

 Jā
na

 A
nd

er
so

ne

 
Turpinājums 15. lpp.



6. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2022. gada 24. novembrī

Valsts svētki nav tikai 18. novembris
Svinības Sidnejā

Daudziem pienāk 
novembra vidus, un tad 
tie sāk domāt par iešanu, 
vai neiešanu uz Latvie-
šu namiem, lai kopā ar 
citiem 18. novembrī at-
zīmētu Latvijas Valsts 

svētkus. Bet tiem, kas sabiedrībā ie-
saistās vairāk, Valsts svētki, tāpat 
kā Lieldienas vai Ziemassvētki, ilgst 
daudz ilgāk nekā vienu vai divas die-
nas. Gatavošanās svētkiem notiek jau 
visu nedēļu, visu mēnesi, pat vairākus 
mēnešus uz priekšu.

Šogad Valsts svētkus Sidnejā ku-
plināja Latvijas Universitātes sievie-
šu koris BALTA, kā arī abi Sidnejas 
kori – Vīru koris un Skanda. BALTAI 
šis brauciens bija atlikts no 2020. gada, 
kad Covid dēļ netika uz AL58. Kultūras 
dienām. Toties Sidnejas kori, pārcietuši 
visas Covid likstas, dziesmas aktam jau 
sāka mācīties neilgi pēc Jāņiem.

BALTA ielido Sidnejā 9. novem-
brī, un varētu teikt, ka svētki ir sāku-
šies! Jau 13. novembrī notiek visu koru 
kopmēģinājums, 15. – otrs.

Zālē sievas un vīri kar Latvijas 
karogus. Vēl lielāki karogi un lielum 
liela Lielvārdes josta tiek kārti skatu-
vē. Nākamajās dienās notiek tehniskie 
mēģinājumi gan aktam, gan tiešraidei 
internetā. Dāmas pa nama un pa māju 
virtuvēm gatavo pīrāgus un dzelten-
maizi. ar ko cienāt viesus. Dienu pirms 

akta pienāk ziņa – svētku runātāju, ģe-
nerālleitnantu Raimondu Graubi noķē-
ris Covids. Braukt uz Sidneju nevarēs! 
Slimība nopietna, bet laimīgā kārtā ne 
tik, ka viņš nespēj ierakstīt savu runu. 
Milzīgs paldies viņam par to!

Svētku diena klāt, vēlā pēcpus-
dienā Latviešu namā sarodas visi kori 
beidzamajiem mēģinājumiem, prog-
rammas nodrukātas, kafejnīca darbo-
jas, ļaudis jau nāk, un akts var sākties!

Pēc karoga ienešanas Latvijas vēst-
nieks Austrālijā Marģers Krams uz-

runā tautu un aicina dziedāt Dievs, svē-
tī Latviju! Latvijas Valsts prezidenta un 
LAAJ priekšsēdes apsveikumiem seko 
Raimonda Graubes ierakstītā runa un 
apbalvojumi un, visu beidzot – kori.

Kā pirmais tautas priekšā stājas Sid-
nejas Latviešu vīru koris, tad, ilgi gaidī-
tā BALTA, kurai drīz vien pievienojas 
Skandas sievas un tad Vīru kora vīri. 
Publikas priekšā stāv un dzied varens 
jauktais koris Dziesmu Svētku virsdiri-
ģentes Māras Marnauzas vadībā. Kā 
skanēja? Lemjiet paši. Visu aktu un kon-
certu var noskatīties Sidnejas Latviešu 
biedrības mājas lapā: https://slb.org.au

Pēc karoga iznešanas tikpat kā 
neviens negribēja iet mājās, jo ir taču 
svētki! Labs darbs padarīts, dāmas sa-
rūpējušas cienastu, biedrība vīnu – pēc 
pāris stundām klātesošajiem, koristu 
vadītiem, rodas vēlme vēl uzdziedāt.

Vēl nākamajā dienā darbojas pār-
vietojamā pasu stacija, un svētdienā 
notiek BALTAs patstāvīgais koncerts. 
Jā, Valsts svētki Sidnejā tiešām nebija 
tikai vienu dienu vien!

Jānis Čečiņš,
SLB priekšsēdis

Laikrakstam „Latvietis“

Sidnejas Latviešu biedrības priekšsēdis Jānis Čečiņš uzrunā klātesošos.
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Kopkoris diriģentes Māras Marnauzas vadībā.
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Kā jau katru gadu 
stāstu, kad laika apstāk-
ļi Darvinā no septembra 
līdz decembrim ir tai 
saucamajā Build Up se-
zonā, ir diezgan nepatī-
kami. Nekas daudz nav 
mainījies 12 mēnešos. 

Ap septembri laiks sāk palikt karstāks 
un sutīgāks.

Laimīgā kārtā Darvinas sabiedrī-
bas 18. novembra svinību sarīkojums 
notika atkal jau trešo gadu pēc kār-
tas vēsinātās Trader bāra telpās š.g. 
20. novembrī.

Pieņemšanas vadītājs Reinis Dan-
cis pēc īsa ievada, atzīmēja La-
rikijas (Larrakia) cilvēkus. Pēc 
tam sarīkojuma dalībnieki ar 
interesi noskatījās Latvijas Re-
publikas prezidenta Egila Le-
vita valsts svētku apsveikuma 
uzrunu.

Visi dalībnieki nodziedāja 
Latvijas valsts himnu un pēc 
tam Mārij-Klaira Būtbija 
(Mrs Marie-Clare Boothby) 
kundze opozīcijas līderes vārdā 
apsveica visus sarīkojuma dalīb-
niekus. Savu uzrunu goda vie-
šņa nobeidza ar tostu par godu 
Latvijas Republikai – PRIEKĀ, 
un visi viesi pievienojās viņai, 
baudot dzirkstošo Austrālijas 
vīnu.

Šī gada sarīkojumā pieda-
lījās arī sekojošie goda viesi: 
Maikls Grants AO (Michael 
Grant AO), Ziemeļteritoijas 
Augstākās Tiesas galvenais ties-

nesis; Egle Garika (Garrick), Lietu-
vas goda konsule Ziemeļu teritorijā; 
Džiovāna Veba (Giovanna Webb), 
Kolumbijas goda konsule Ziemeļu te-
ritorijā un Manfreds Mletsins, Igau-
nijas apvienības vadītājs Ziemeļu teri-
torijā.

Pēc tam sekoja apsveikums no Lat-
viešu Apvienības Austrālijā un Jaun-
zēlandē (LAAJ) priekšsēdes Skaidrī-
tes Agulēvičas kundzes.

Tad Dženifere Railija (Jennifer 
Reilly) iepazīstināja visus ar savu jau-
no grāmatu An Aussie character and 
patriotic Latvian – par latviešu dīpīti 
Gunāru Beķeri un viņa dzīvesstāstu 
Ziemeļu teritorijā.

Noslēgumā Reinis Dancis pateicās 
visiem, kuri bija ieradušies tik kuplā 
skaitā un par gardo pīrāgu un ķiploku 
grauzdiņa cepšanu, kas klātesošiem it 
īpaši garšoja.

Pēcpusdiena noritēja jaukā atmos-
fērā pie priecīgām sarunām, kuras vei-
cināja vīnu un džina malkošana.

Sveiciens visiem svētkos no 
Darvinas!

Reinis Dancis,
Dārvinas Latviešu sabiedrības 

neoficiālais vadītājs, 
LAAJ vicepriekšsēdis

Latvijas valsts svētku svinēšanā Darvinā
Jau trešo gadu pulcējas latvieši un viņu draugi

Valsts svētku svinētāji. Sēž Dārvinas Latviešu sabiedrības neoficiālais vadītājs, LAAJ vicepriekšsēdis Reinis Dancis.
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Valsts svētku svinētāji.

FO
TO

 R
ei

ni
s D

an
ci

s

Valsts svētku svinētāja.
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Valsts svētki Latviešu ciemā Melburnā
Svinēšana sagādāja īpašu prieku

Maza mana tēvuzeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā.

Knuts Skujenieks

Šogad 18. novem-
bra svinēšana sagādāja 
īpašu prieku, jo pēc ilgā-
ka laika posma, to varē-
ja darīt kopā visi Ciemā 
dzīvojošie ļaudis.

Agrais rīts bija sau-
lains un ar zilām debesīm, kas kārtējo 
reizi pierādīja, cik tīkami Dieviņam ir 

šie latviešu tautai tik nozīmīgie svētki.
Visi sanākušie kopīgi nodziedāja 

Latvijas himnu un uzvilka mastā Aus-
trālijas un Latvijas karogus.

Vispirms ar runu uzstājās Latvi-
jas goda konsuls Viktorijā, Tasmānijā 
un Austrālijas Ārējās teritorijā Jānis 
Roberts Dēliņš, tad uzrunu turpināja 
mācītāja Helga Jansone. Un Anniņa 
deklamēja savu pašas sacerēto dzejoli 
Baigais gads.

Pēc šāda svinīga brīža, visi tika 
aicināti uz svētku brokastīm Ciema 
Lielajā zālē. Galdi bija klāti ar baltiem 
galdautiem, un vāzēs rotājās Anniņas 
veidotās rozes sarkanbaltsarkanās krā-
sās. Anniņa šīs rozes ar lielu mīlestību 
un rūpību Latvijas kroga krāsās bija 
gatavojusi šai īpašajai dienai jau ilgu 
laiku pirms!

Pēc ilga laika Latviešu Ciema Lie-
lā zāle atkal bija pilna ar cilvēkiem. 
Skanēja sarunas un smiekli, cik labi 
bija tajā noraudzīties.

Šeit, pie brokastu galda, gari un 
ar izjustu izteiksmi Tālavas taurētāju 
deklamēja aprūpes nama iedzīvotāja 
Irene.

Pēc brokastīm sekoja dievkalpo-
jums Latviešu Ciema baznīciņā mācī-
tājas Helgas Jansones vadībā.

Kad jau no rīta Latviešu dzimšanas 

diena bija svētīta, tad visi ar līksmi sir-
dī varēja doties savās ikdienas gaitās.

Paldies visiem, visiem, kuri veido-
ja un piedalījās šajā skaistajā rītā!

Dievs, svētī Latviju!
Ingrīda Biezaite

Laikrakstam „Latvietis“

Svētdien, 11. decembrī, Hobartā, Tasmānijā Latvijas vēstniecības Austrālijā pārvietoja-
mās pasu darbstacijas izbraukums. Skatīt:
https://www2.mfa.gov.lv/australija/australija-aktualitates/69425-hobarta-tasmanija-bus-
iespeja-noformet-latvijas-pasi-un-personas-apliecibu-2

Pieteikties personu apliecinošu dokumentu noformēšanai izbraukuma ietvaros jūs 
varat līdz 7. decembrim, pierakstoties elektroniskajā pierakstu sistēmā: 
https://pieraksts.mfa.gov.lv/lv/australija-izbraukums/index
un
https://www2.mfa.gov.lv/australija/australija-konsularainformacija/mobilas-pasu-
darbstacijas-braucieni

Kā arī, lūdzu, aizpildiet iesniegumu pielikumā un atsūtiet uz vēstniecības e-pasta adresi: 
consulate.australia@mfa.gov.

Valsts svētku svinēšana Latviešu ciemā.
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Valsts svētku svinētājas. No kreisās: 
Ingrīda Houka un Daila Piksone.
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Māc. Helga Jansone.
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Lai satiktos, pārru-
nātu aktualitātes un iepa-
zītos ar diasporu organi-
zācijām Anglijas vidienē, 
Pasaules Brīvo latviešu 
apvienības (PBLA) un 
Ārlietu ministrijas (ĀM) 

pārstāvji ciemojās Birmingemā. Sest-
dienas, 29. oktobra, pēcpusdienā viesus 
sagaidīja vairāku diasporas organizāci-
ju no Birmingemas, Pīterboro, Mans-
fīldas, Nūnitonas un Volverhamptonas 
vadītāji un pārstāvji. Visi kopā devās 
nelielā ekskursijā pa Birmingemu, pēc 
tam neformālā gaisotnē apsprieda di-
asporas organizāciju situāciju un izaici-
nājumus dažādās jomās, kā arī labākas 
sadarbības iespējas un citas aktualitātes.

Pasaules Brīvo latviešu apvienī-
bas priekšsēdis Pēteris Blumbergs, 
izpilddirektors Raits Eglītis, Ārlietu 
ministrijas speciālo uzdevumu vēst-
niece diasporas jautājumos Elita 
Gavele un Latvijas Republikas Vēst-
niecības Apvienotajā karalistē trešais 
sekretārs Artūrs Saburovs savu vizīti 
Birmingemā bija mērķtiecīgi plānoju-
ši tā, lai klātienē iepazītos un satiktu 
ne tikai birmingemiešus, bet arī citu 
diasporas organizāciju pārstāvjus no 
dažādām nozarēm.

Šajā reizē uz aicinājuma atsaucās 
mājinieki Dace un Ingmārs Čaklie, 
kas tikšanās laikā pārstāvēja vairākas 
Birmingemā mājvietu radušas organi-
zācijas: Latviešu Kultūras centru Bir-
mingemā, Pasaules Latviešu Amatieru 
Teātru savienību (PLATS), Lielbritā-

nijas Novusa federāciju, Birmingemas 
Mazo teātri, Birmingemas Novusa 
klubu un Vidusanglijas grāmatu drau-
gu klubu, kā arī Londonā darbojošos 
latviešu teātri Trepes un Lielbritānijas 
Politisko diskusiju klubu. Tāpat uz tik-
šanos bija ieradusies arī Iveta Sūna no 
Pītereboro, kas ir Latvian Community 
Association in the UK vadītāja. Viņa 
nesa arī sveicienus no kolēģes Ineses 
Asermanes, kas Pīterboro aktīvi dar-
bojas Peterborough latviešu skoliņā Pū-
cītes akadēmija, vada deju kolektīvus 
Rakstā un senjoru deju kolektīvu Virpu-
lis, kā arī atbalsta līnijdeju kopu Mirāža. 
Savukārt, no Mansfīldas bija atbrauku-
si Liene Feldmane, kas vada latviešu 
skoliņu ar nosaukumu Mansfield bērnu 
un jauniešu studija Varavīksne, un ir 
Mansfield Teātra trupas Klēts vadītāja 
un režisore, kā arī dueta Liene&Helmuts 
un kamerkora Novadi dalībniece. Ilona 
Pavārniece pārstāvēja Latviešu sestdie-
nas skoliņu Burtnieki Volverhamptonā, 
kur ilgāku laiku darbojas kā skolotāja. 
Anglijas vidienes mūziķus pārstāvēja 
Klāvs Freimanis, kurš sācis savas solo 
dziedātāja gaitas un kopā ar Birminge-
mas mūziķiem koncertos iesilda viesus 
no Latvijas, bet viņam ir arī iepriekšēja 
pieredze gan dejojot diasporas deju ko-
lektīvos, gan dziedot koros.

Neformālās sarunās aktīvi tika iezī-
mētas perspektīvas par labāku lokālo un 
mazo diasporas organizāciju sadarbības 
iespējām gan ar Ārlietu ministriju, gan 
arī ar diasporas lielajām pārstāvības 
organizācijām pasaulē. Protams, lielā-

koties tika runāts arī par to, kā latvieši 
jūtas Apvienotajā Karalistē, par nesen 
notikušajiem diasporas pasākumiem 
Anglijā un par to, kā tautiešos vairot ko-
pības sajūtu, lai latviskie pasākumi tik-
tu kuplāk apmeklēti. Visi bija vienisprā-
tis, ka liela nozīme kopības uzturēšanai 
ir latviešu skolām, kurām būtu jākļūst 
par tādu kā aktivitāšu centru.

Daudz tika spriests par diasporas 
kultūras pasākumu kvalitāti un kā di-
asporā radītās kultūras vērtības vairāk 
atbalstīt un popularizēt mītnes vietās, 
citur diasporā un Latvijā. Diasporas 
organizāciju pārstāvji arī uzsvēra, ka 
gan Ārlietu ministrijai, gan arī citām 
diasporas lielajām pārstāvniecības or-
ganizācijām ļoti svarīgi ir uzturēt cie-
šus un regulārus kontaktus ar tā sau-
camajām mazajām organizācijām uz 
vietām. Dzīve visā pasaulē ir ļoti dina-
miska, operatīva un regulāra komuni-
kācija ir ļoti svarīga, tāpēc visi tic, ka 
šīs tikšanās rezultātā ir izveidojušies 
jauni kontakti, kas nesīs jau drīzus re-
zultātus dažādās jomās.

Latviešu Kultūras centrs Birmin-
gemā ir bezpeļņas labdarības organi-
zācija, kas saglabā, uztur, attīsta un 
veicina latviešu kultūru Lielbritānijā 
un pasaulē.

Vairāk informācija: https://www.
facebook.com/LatviesuKulturascentrs 
un www.kulturascentrs.com.

Dace Čaklā,
Latviešu Kultūras centrs Birmingemā 

Projektu koordinatore
2022. gada 31. oktobrī

PBLA priekšsēdis un diasporas vēstniece
Tiekas ar tautiešiem Birmingemā

Korporācija Talavija aicina visus
piedalīties mūsu atklātā Literārā sarīkojumā

Sestdien, 10. decembrī, plkst.16.00 Melburnas Latviešu namā.

Referēs fil! Aldis Putniņš par tēmu

„Viltojums vai vērtība: mākslas detektīva darbs”

Priekšā, no kreisās Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele. Aizmugurē no 
kreisās: PBLA priekšsēdis Pēteris Blumbergs, izpilddirektors Raits Eglītis, Ingmārs Čaklais.
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Ieskats Amerikas Latviešu Apvienības 71. kongresā
Saliedēta un apņēmīga saime

Amerikas Latviešu 
Apvienības (ALA) kon-
gress noritēja no 13. līdz 
16. oktobrim Bosto-
nas apkaimē. Latviešu 
Nacionālās Apvienības 
Kanādā (LNAK) priekš-

sēdis Fritz Traugott Kristbergs bija 
aicināts kā viesis. Ar to, ka priekšsē-
dim nebija iespējams piedalīties, valde 
nolēma, ka brauksim divas viņa vie-
tā – es kā LNAK vicepriekšsēde kopā 
ar kultūras nozares vadītāju Agru 
Vāgneri.

ALA kongress izcēlās ar to, cik 
saliedēta un apņēmīga ir ALA saime. 
Sastapu vecas paziņas, kuras kopš 
mūsu pirmām tikšanām 2x2 nometnē 
vai Rietummičiganas valodas kursos 
ir gadu pēc gada neatlaidīgi kalpojuši 
latviešu sabiedrībai. To starpā ir Elisa 
Freimane, Sandra Kronīte-Sīpola, 
Dace Aperāne, Maira Bundža, Ul-
dis Sīpols un Aivars Osvalds. Sandra 
Kronīte-Sīpola vada Garezera vasaras 
vidusskolu jau daudzus gadus, bet vi-
ņai nepietrūka enerģijas arī vadīt ALA 
71. kongresa rīcības komiteju.

Kongresu apmeklēja 59 delegāti, 
pārstāvot organizācijas un atsevišķas 
biedru grupas. Divas trešdaļas no de-
legātiem bija sievietes. Bez delegā-
tiem bija arī īpaši viesi: goda konsuli 
Uldis Sīpols no Bostonas un Juris 
Bunķis no Kalifornijas, Latvijas vēst-
nieks ASV Māris Selga un vairāki 
viesi no Latvijas, to starpā Zanda 
Kalniņa-Lukaševica (Latvijas AM 
parlamentārā sekretāre), Valdis Dom-
brovskis (Eiropas Komisijas priekš-
sēdētājas izpildvietnieks), un Andrejs 
Pildegovičs (LR vēstnieks un pastāvī-
gais pārstāvis Apvienoto Nāciju orga-
nizācijā Ņujorkā). Šie viesi dalīja savu 
laiku starp kongresu un tikšanām ar 
Masačusetas štata pārstāvjiem. Kon-
gresā arī piedalījās PBLA projektu va-
dītāja Lora Egle un Latvijas vēstniece 
diasporai Elita Gavele. Bija labi, ka 
varējām tikties un aprunāties klātienē.

Darba grupas un pārrunas par 
ALA darbību bija iestarpinātas ar lek-

cijām un paneļdiskusijām (un ar 
septiņu dziesmu kora mēģināju-
mu diasporas virsdiriģenta Iva-
ra Cinkusa vadībā, pierādot, ka 
ALA delegāti ir gandrīz gatavi 
kāpt uz skatuves).

Atklāšanā nodevu sveicienu 
no LNAK. Izteicu īpašu paldies 
no LNAK par vasaras vidussko-
lām Garezerā un Kursā, un par 
Sveika, Latvija programmu, kur ir 
piedalījušies mūsu Kanādas jau-
nieši. Iespaids ir, ka ALA darbo-
jas kā labi ieeļļota mašīna. ALA 
komitejas satiekas Zoomā uz vai-
rākām stundām katru nedēļu visa 
gada gājumā, lai savus projektus virzītu 
uz priekšu. Šis darbs arī nes rezultātus.

Pēdējā gada ALA projekti ieskaitīja 
Call to Action e-pasta vēstuļu rakstīša-
nas kampaņu uzrunāt ASV senatorus un 
kongresmeņus, tiešsaistes koncertus un 
notikumus (piem. Homo Novus filmu, 
Rīgas Balzāma kokteiļa gatavošanu), 
skolotāju apmācības, prakses program-
mas Pavadi vasaru Latvijā un Pavadi 
vasaru ASV, un četrus Sveika, Latvija! 
ceļojumus. ALA kopā ar Latvian Ameri-
can Chamber of Commerce, Latvijas In-
vestīcijas un Attīstības Aģentūru (LIAA) 
un Latvijas vēstniecību sarīkoja biznesa 
konferenci Spotlight Latvia Losandže-
losā. ALA sniegtais finansiālais atbalsts 
pēdējā gadā bija pāri par $100 000 Ame-
rikas dolāros, ieskaitot humānai palīdzī-
bai ukraiņiem, Garezeram pēc vētras, 
Minesotas dziesmu svētkiem, Hamleta 
operas izrādei, stipendijām vasaras vi-
dusskolām, sportam, 2x2 nometnei, un 
Latvijas daudzbērnu ģimenēm. Par spīti 
tam, ka ALA investīcijas cieta no tirgus 
kritiena, ALA pelņa un kapitāls (apm. 
$8M ieguldījumos) atļauj dāsni ziedot.

Politika
Dzintars Dzilna, ALA sabiedrisko 

attiecību vadītājs, mudināja Amerikas 
latviešus vismaz 
reizi gadā piedalī-
ties Call to Action 
programmā, sūtot 
ALA sagatavotās 
e-pasta vēstules 
saviem senatoriem 
un kongresme-
ņiem. ALA pie-
strādā, lai pielāgo-
tu parauga vēstules 
katram individu-
ālam politiķim, 
pieminot specifis-
kus tiesību aktus, 
kurus katrs ir vai 
nav atbalstījis.

Arhīvi
Paralēli politikas darba grupai no-

tika PBLA prezentācija par to, kā strā-
dāt ar arhīvu materiāliem. Vadītājas 
bija Lora Egle no PBLA un Dagnija 
Baltiņa, Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas Speciālo krājumu departamenta 
direktore. Ir divas lietas, kas mums 
Kanādā būtu jāņem vērā. Pirmkārt, 
esam lūgti izpildīt PBLA veidlapu 
par atsevišķiem arhīviem, kas atrodas 
Kanādā. Jau vairāki Kanādas privātie 
arhīvi ir reģistrēti. Otrkārt ir lūgums 
organizācijām, kuras izsūta elektro-
niskus e-pastus, tos reizē nosūtīt Na-
cionālai bibliotēkai (e-publikacijas@
lnb.lv). Mēs vairs nelietojam papīru 
vai videolentes, bet darbojamies elek-
troniski, un šie digitālie ieraksti mēdz 
ātrāk pazust.

Dziesmu svētki
Sekoja paneļdiskusija par dzies-

mu svētku nākotni. Izskanēja dažā-
di priekšlikumi un pārrunas: pabīdīt 
svētkus pa vienu gadu, lai nebūtu tikai 
viena gada atstarpe starp Amerikas un 
Latvijas dziesmu svētkiem; vairāk ie-
saistīt vietējos nelatviešu korus un mū-
ziķus; likt lielāku uzsvaru uz folkloras 
grupām; atjaunot svētku gājienu; rīkot 
svētkus mazākos centros (Hamiltonas 
svētki bija izcelti kā labs piemērs).

Panelī piedalījās arī diasporas 
virsdiriģents Ivars Cinkuss. Cinkuss 
mierināja koristus, ka obligātā skate ir 
domāta, lai pārbaudītu, vai kori ir ap-
guvuši repertuāru, nevis lai salīdzinā-
tu korus vienu ar otru.

Pēdējā LNAK e-pasta apkārtrak-
stā mēs izplatījām ziņu, ka lai pieda-
lītos Latvijas dziesmu un deju svētkos, 
ir jāiestājas kādā konkrētā korī. Bos-
tonas kora diriģente Krisīte Skare 
plāno piedāvāt jaunu variantu: ka in-

 
Turpinājums 11. lpp.

Latvijas vēstnieks ASV Māris Selga.
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No kreisās: Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpild-
vietnieks Valdis Dombrovskis, PBLA priekšsēdis Pēteris 
Blumbergs, LR vēstnieks un pastāvīgais pārstāvis Apvie-
noto Nāciju organizācijā Ņujorkā Andrejs Pildegovičs.
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Valdība šonedēļ ap-
stiprināja plānu, kā čet-
ru gadu laikā pabeigt 
privatizācijas procesu. 
Tas nozīmē arī izlemt, 
ko darīt ar privatizācijai 

nodotajiem objektiem, kuriem pircē-
ju tā arī nav izdevies atrast. Viens no 
šādiem objektiem ir Daugavgrīvas cie-
toksnis, ko kultūras mantojuma sargi 

uzskata par vienu no svarīgākajiem ar-
hitektūras pieminekļiem Latvijā. Tā-
pēc Ekonomikas ministrija rosina to 
paturēt valsts īpašumā, tomēr neviena 
iestāde nevēlas uzņemties sarežģīto 
objektu apsaimniekot, ziņo LTV raidī-
jums de facto.

Cietoksnī saimnieko aktīvisti
Rīdzinieks Jēkabs Lalanders uz 

Latviju no Zviedrijas pārcēlās deviņ-
desmito gadu vidū. Pēdējos piecus 
gadus brīvdienās viņš Daugavgrīvas 
cietoksnī vada ekskursijas. Šim mēr-
ķim iegādājies arī Ziemeļu kara laika 
Zviedrijas karavīra formastērpu.

Viņu cietoksnis piesaistījis intere-
ses par vēsturi dēļ, it īpaši tāpēc, ka 

dividuāli dziedātāji varēs pieteikties 
viņas korim. Skare apņemas pārbaudīt 
dziedātāju repertuāra prasmes ar indi-
viduālām Zoom „mini-skatēm“. Un jā, 
arī kanādieši būs gaidīti.

ALA nākotne
Diāna Kārkliņa kopā ar Noru 

Muižnieci-Steele vadīja pārrunas par 
ALA nākotni pielietojot SVID (stiprās 
puses, vājās puses, izaicinājumi un 
draudi) metodoloģiju. ALA ir savas 
stiprās puses (labs darba spēks, pama-
tīgs kapitāls...), bet ir arī izaicinājumi. 
Kur agrāk ALA’i bija vairāk par 150 
biedru organizāciju, tagad pastāv 53. 
No apmēram 80 000 latviešiem Ame-
rikā, biedru skaits ir 4 000. Vai arī nā-
kotnē būs testemantārie novēlējumi? 
Patlaban ALA darbība norit latviešu 
valodā, bet visi piekrita, ka vajag ie-
saistīt arī nelatviešus latviešu sabied-
rībā.

Galvenās prioritātes: iesaistīt bied-
rus un delegātus, uzlabot komunikā-
ciju un redzamību, vākt līdzekļus, 
piestrādāt pie Latvijas drošības, un sa-
glabāt un mācīt latviešu valodu.

Izglītība
Elisa Freimane, ilggadējā ALA 

izglītības nozares vadītāja, vadīja dar-
ba grupu par izglītību. Kā atplaukt 
pēc pandēmijas noguruma? 2019. gadā 
ASV bija 21 latviešu skolas ar pāri par 
800 skolēniem. Šogad darbojas 20 sko-
las, bet ar vismaz 100 mazāk skolēnu. 
Ir skolotāju trūkums. Pateicoties rece-
sijai, ir arī līdzekļu trūkums. Tāpat kā 
Kanādā, latviešu skolas ASV ir dažā-
das, no lielām skolām, kā piemēram, 
Čikāgā, līdz skolām mazākos centros, 
kur skola nenotiek regulāri. Vienai 
skolai bija interesants risinājums, kā 
iesaistīt bērnus, kuriem ir vājas valo-
das spējas un kuri nejūt, ka viņi ie-
deras skolā. Bērni, kuri prot latviski, 
apmeklē skolu katru nedēļu, bet reizi 
mēnesī notiek kultūras diena, kur nāk 
visi bērni. Nodarbības tad parasti no-
tiek ap kādu latviešu gadskārta tēmu.

Visiem ir prieks par jauniem PBLA 
mācību materiāliem skolām, tomēr iz-
skanēja arī rūpe par to, ka cilvēki bai-

dās nākt talkā kā skolotāji. Ieteikums 
bija lūgt agrākos skolotājus kļūt par 
mentoriem jauniem skolotājiem.

PBLA
PBLA priekšsēdis Pēteris Blum-

bergs sniedza savu vīziju par PBLA. 
Kur iepriekšējā PBLA priekšsēde 
Kristīne Saulīte dzīvoja Rīgā, Pēteris 
Blumbergs ir izvēlējies palikt ASV, jo 
viņš esot tuvāk tiem latviešiem, kurus 
viņš pārstāv.

Blumbergs raksturo PBLA kā dom-
nīcu (think tank), kura var likt priekšā 
ieteikumus bez tā, ka būtu jāuztraucas 
par savu elektorātu, vai jāseko kādam 
diplomātiskam protokolam. PBLA esot 
bijusi pirmā organizācija, kas pēc Krie-
vijas uzbrukuma Ukrainai publiski uz-
stājās par to, ka ir pienācis laiks beidzot 
novākt okupācijas pieminekli.

Kaut gan 18% mazāk ārzemju 
tautiešu balsoja Saeimas vēlēšanās, 
Blumbergs to nevērtē negatīvi, jo ma-
zāk balsoja par populistiem, un kur 
agrāk bija 21 iecirkņu, šoreiz bija tikai 
11. Indianapolē, Milvokos, Bostonā un 
Sietlā bija vairāk balsotāju kā pirms 
četriem gadiem.

PLEIF 10 – Pasaules latviešu eko-
nomikas un investīcijas forums notiks 
nākamā vasarā Rīgā ap dziesmu svēt-
ku laiku.

PBLA izglītības mācību materiālu 
meklētājs Sietiņš: www.sietins.lv tiek 
aizvien papildināts. Patlaban ir 7 859 
pievienotie materiāli.

Valdes vēlēšanas un Rezolūcijas
Valdes vēlēšanas gāja raiti. Kat-

ram amatam bija tikai viens kandidāts. 
Kandidāti sevi iepazīstināja, un katrs 
tika ievēlēts ar redzamu balss vairāku-
mu. ALA ir likums, ka valdes locek-
ļi var kalpot tikai septiņus gadus pēc 
kārtas. Šogad diviem valdes locekļiem 
bija jāatstāj valde, bet pārējie valdes lo-
cekļi palika tie paši. Jaunais valdes sa-
stāvs ir: Mārtiņš Andersons (priekš-
sēdis), Andrejs Kancs (priekšsēža 
vietnieks), Nora Muižniece-Steele 
(sekretāre), Valda Grinberga (kultū-
ra), Elisa Freimane (izglītība), Linda 
Zālīte (informācija), Kristīne Ģiga 
(biedri un līdzekļu vākšana), Dzin-
tars Dzilna (sabiedriskās attiecības), 
Diāna Kārkliņa (Labdarība Latvijā), 
Miķelis Ģiga (sports) un Inese Stra-
velli (ALA kultūras fonds). Revīzijas 
komisijā ir Guna Veilande, Ingrīda 
Heinz un Daina Bolšteina.

ALA rezolūcijas var apskatīt ALA 
mājas lapā: https://alausa.org/aktu-
alitates/ala-71-kongresa-rezolucijas/. 
Bija parastās paldies rezolūcijas, re-
zolūcija pret Krievijas uzbrukumu 
Ukrainai, un vairākas rezolūcijas, kas 
izritēja no darba grupām. Katra rezo-
lūcija tika rūpīgi pārrunāta, lai vārdo-
jums būtu precīzs.

Kongresa beigās jaunā ALA valde 
tikās uz savu pirmo sēdi, bet pārējie de-
vāmies uz lidostu, katrs uz savu pusi.

Pārbraucām mājās ar jaunām pār-
domām, zināšanām un iedvesmām 
LNAK darbībai. Paldies ALA un kon-
gresa rīcības komitejai par ļoti vērtīgo 
kongresu!

Ingrīda Zemīte
Laikrakstam „Latvietis“

Ieskats ALA 71. kongresā
Turpinājums no 10. lpp.

No kreisās: PBLA priekšsēdis Pēteris Blumbergs, LNAK vicepriekšsēde Ingrīda 
Zemīte, ALA priekšsēdis Mārtiņš Andersons, LNAK kultūras nozares vadītāja 
Agra Vāgnere.
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Iestādes nevēlas pārņemt Daugavgrīvas cietoksni
Četru gadu laikā paredzēts pabeigt privatizācijas procesu

 
Turpinājums 14. lpp.
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3. septembris
Negribīgi piecēlā-

mies aukstajā teltī un su-
kājam uz beķereju iekost 
brokastis. Trāpījām vie-
tas iekštelpā un ieēdām 
siltu maizes bulciņu ar 

olas un speķa sacepumu. Pēc mielasta 
redzējām ātrās palīdzības vāģi nopar-
kotu beķerejas sānos. Domājām, ka 
personālam arī jāieēd un tālāk nepado-
mājām. Izrādījās, ka vienam no mūsu 
grupas kļuva šķībi ar veselību un viņu 
aizveda pārbaudīt, bet tad ar gaisa āt-
rajiem uz tuvāko slimnīcu.

Beķerejas ideja pienācās Robertam 
Mileram. Viņa ģimene domāja, ka vi-
ņam visi krāsu zīmuļi nav salikti vienā 
kastītē, jo viņš pat maizi nebija nekad 
cepis.

Roberts bija armijā kalpojis aiz-
sardzības flotē un bija ar tūres līgumu 
kalpojis Vjetnamas karā. 1997. gadā ar 
kumpeļiem apciemojis Bērdsvilas zirgu 
sacīkstes un manījis, ka nekur nebija vie-
tiņa, lai iegādātos vienkāršus, ātrus, bet 
garšīgus mielastus. Viņš ticēja, ka tāda 
būtu vajadzīga un ar draugiem noorga-
nizēja lielu ēdiena transporta vāģi, kas 
apceļoja iekšzemes pilsētas festivālus, 
ieskaitot Bērdsvilu. Viņš pareģoja, ka 
tūrisms uz iekšzemes rajoniem pieaugs 
lielos skaitļos. 2003. gadā ar vairākām 

smagām mašīnām 
viņš atveda visus 
būvmateriālus un 
kopā ar ģimeni un 
draugiem uzcēla 
jauno būvi. Vie-
tējie bija skeptiski 
par Roberta pa-
veikto un domāja, 
ka viņš bankrotēs. 
Beķereju atvē-
ra 2004. gadā un 
kopš tā laika, kaut 
neviens to nebūtu 
varējis iedomājies, 
tā kļuva tik populāra, ka tagad atrodas 
Austrālijas ikonu sarakstā.

Pirmā vasarā nebija vēsinātāju, un 
viņš paņēma guļammaisu un pārvie-
tojās uz telpu, kas vēsināta un ir pa-
redzēta ēdieniem, bet vasaras pašos 
karstākajos mēnešos slēdza biznesu. 
Robertam bija 56 gadi, kad atvēra be-
ķereju, un pirmie beķerejas kundes sē-
dēja uz piena kastēm.

Roberts strādāja ar sirdi un dvēse-
li, sākuma gadi bija grūti. Viņš izmē-
ģināja dažādus ēdienus, kamēr atrada, 
ka visvairāk pasūtīti tiek kamieļu ga-
ļas karī pīrāgi (pie), un vēl šodien tie 
turpina būt populārākais ēdiens. Viņš 
nostrādāja 13 gadus, pārdeva biznesu 
un gadu vēlāk iestaigāja aizsaulē.

Beķerejai nav konkurences, jo to 

iegādājās kroga īpašnieki. Viņiem ir 
ļoti labas attiecības ar Roberta dēlu, 
kas nodeva tālāk tēva receptes, kuras 
jaunie īpašnieki grib godāt.

Dubļi paliek dubļi, un arī ar ma-
ziem saules stariem nekas nemainījās. 
Atpakaļ mājā sarunājamies ar apkār-
tējiem, kas teica, ka nakts temperatū-
ra esot bijusi 5°C. Pirms izbraukša-
nas mēs tikām brīdināti par aukstām 
naktīm tuksnesī un minēja 10°C, bet 
5!!!!!!! Pētera garais augums nozīmēja 
to, ka kājas viņam karājās pāri gultas 
malai, un viņš no aukstuma nevarējis 
aizmigt. Rita bez prasīšanas nākamā 
rītā atnesa viņam guļammaisu, bet lū-
dza, lai citiem to nereklamē.

Izlaidām mazu līkumu gar Dia-
mantīnas upi, kuras vārds godina pir-
mā Kvīnslandes gubernatora sievu. 
Tās 900 km garais ceļi, kur ūdeņi plūst 
uz iekšzemi, jo zeme ir 15 m zem jūras 
līmeņa, bija mierīga, bet apkārtne – 
slapjdraņķis. Varēja redzēt, kur kara-
vānu parkam, kas atradās upei blakus, 
bija jāpārvieto karavānas.

Laiks štātēties uz Zirgu kausu. 
Rita paziņoja, ka visas sacīkstes no-
tiks šodien, bet paredzētās svētdienas 
sacīkstes, kas bija no piektdienas pār-
liktas, nenotiks, jo plūdu dēļ ne visi 
cilvēki un ne visi zirgi varēja ierasties.

Brīnumainā Bērdsvila (Birdsville) (5)
Tuksneša ceļojums
Ceturtais turpinājums. Sākums LL724, LL725, LL726, LL727.

Bērdsvilas beķereja.
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Bērdsvilas zirgu sacīkšu ieeja.
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Marija un Pēters sacīkšu laukumā.
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Rita ziņoja, ka tādēļ mēs arī nāka-
majā dienā nepaliksim un pēcpusdienā 
lidosim atpakaļ uz Viljamsa Krīku.

Ir priecīga sajūta, un visi centās to 
labāko ar nelabvēlīgiem apstākļiem, 
jo zirgu sacīkstes ir naudas akcija par 
labu gaisa ātrajai palīdzībai, tieši tā, kā 
sākuma gados tas tika dibināts. Man 
līdzi bija viena vienīgā kleita, ar ko 
gribēju iejusties programmā. Izvilku 
no somas, apskatījos un atliku atpa-
kaļ. Tai blakus bija mušu tīkls, kas arī 
netika no somas kustināts, jo mušas 
nevēlējās baudīt aukstumu. Vējš bija 
liels, diena auksta. Man bija svarīgi 
justies silti, bet lai būt pareizā sajūta, 
piespraudu dekorāciju matiem.

Par zelta naudas gabaliņu* busiņš 
aizveda uz sacīkšu vietu. Varbūt tādēļ, 
ka atrodas pakalniņā, laukums bija 
sauss. Pie ieejas vārtiem mūs sagaidīja 
mūzikas kapella, un visiem kājas kus-
tējās dziesmu ritmos.

Bija samazināts apmeklētāju skaits, 
bet tie visi mēģināja atmosfēru darīt 
priecīgu. Apģērbi bija krāsaini, radoši 
darināti, interesanti un ļaudis draudzī-
gi, izpalīdzīgi un smaidīgi. Tur redzēju 
krāsainus kreklus ar zirga tēmas attē-
liem, daži staigāja ar baloniem – pie-
pūstiem zirgiem, visādas cepures un 
galvas dekorācijas, tur flamingo, tur 
alus kauss. Daudz grupiņām vai pāriem 
bija apģērbs par vienu tēmu, piemēram, 
sarkanas frakas ar melnām biksēm it kā 

būtu iegriezušies te pēc lap-
su medībām. Bija arī bērnu 
TV radījumu tēli B1 un B2, 
pirmais un otrais banāns.

Protams, bija arī īs-
tas štātes; dāmas, kas bija 
saģērbušās, gaidot modes 
parādi ar cerību uz vin-
nestu. Sacīkšu vieta visa 
izveidota tuksnešu smiltīs 
un garo pajumti vēdināja 
dabas spēki. Vienīgā telpa 
tuvu pie finiša staba bija 
uzlūgtiem viesiem ar atse-
višķu kontrolētu ieeju un 
ēdienu un dzērienu piegādi.

Šogad Bērdsvilas zir-
gu sacīkstēm apritēja 140 
gadi. Mums nejauši trāpījās piedalīties 
jubilejā. Es iegādājos rozā kreklu kā 
piemiņa par šo lielo notikumu, jo do-
māju, ka šeit droši vien vairs neatgrie-
zīsimies. Saulainā diena ir palīdzējusi 
dubļiem nomierināties, bet dēļ aukstā 
vēja tas ātri nežūst.

Austrālijas mediju pārstāve staigā-
ja, intervējot un klikšķinot bildes dau-
dzām avīzēm un vizuālo mediju kanā-
liem, ieskaitot TV/radio ziņām.

Kamēr Pēters uzskatīja mūsu salie-
kamos krēslus, ko bijām paņēmuši līdzi 
no telts mājas, es gāju ne tik izstudēt 
zirgus, bet arī uzlikt sacīkstēm naudiņu. 
To izdarīju ar cilvēka starpniecību, sa-
ņēmu papīru ar izvēlēto un tad nu gaidī-
ju rezultātus. Iznāk, ka manai sacīkstei 
bija tikai 5 zirgi un varēja vinnēt tikai, 
ja iecerētais zirgs pienāca pirmajā vietā.

Bija jāgaida ilgāks laiciņš, līdz sa-
cīkstes iesākās. Smagā mašīna turpi-
nāja izlīdzināt zirgiem skrejamo taku, 
jo tas vēl vietām bija slapjš un nedrošs. 
Tā tie tik rūca un dūca takai apkārt, ka-
mēr nosusināja. Mans zirgs neatskrēja 
pirmajā vietā, bet pa zaudētiem dažiem 
dolāriem es biju priecīgs cālītis.

Nodomājām agrāk atstāt sacīkstes 
un ar busiņu atpakaļ uz pilsētiņu. Tā 
bija klusa un mierīga. Piegājām pie pub-
liskās telefona būdas. Tā darbojas, īpaši 

Brīnumainā Bērdsvila ... (5)
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Sacīkstes.
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Apģērbi sacīkstēs – B1 un B2.
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Apģērbi sacīkstēs.
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Mūžībā devies

GATIS PUIDE
Dzimis 1952. gada 11. jūnijā Melburnā, miris 2022. gada 18. novembrī Kanberā, Austrālijā

Pasaules ceļotājs, dziedātājs, viesmīlis, sportists, bon vivant

Sēro ģimene, radi, kolēģi un draugi Austrālijā, Latvijā un visā pasaulē

cietoksni pirms četriem simtiem gadu 
cēluši tautieši zviedri: Šī bija stratē-
ģiska vieta. Varēja kontrolēt Rīgas 
kuģniecību un vispār ūdens ceļus te ap 
Rīgu, ieskaitot Lielupi. [..] Zviedri tur-
pināja būvēt šo milzīgo projektu simts 
gadus līdz Ziemeļu kariem principā. 
Tas bija starp Zviedrijas lielākajiem 
cietokšņa projektiem tajā laikā.

Cietokšņa apbūvei jau kopš deviņ-
desmito gadu beigām ir valsts nozī-
mes arhitektūras pieminekļa statuss. 
Tomēr ko ar vairāk nekā 20 hektārus 
lielo teritoriju darīt, valstij skaidra plā-
na joprojām nav. Biedrības Bolderājas 
grupa vadītāja Sandra Jakušonoka 
stāsta, ka ar esošajiem līdzekļiem cie-
toksni pilnvērtīgi uzturēt nevar: Cie-
toksnim būtu jābūt uzturētam esošajā 
stāvoklī, bet to neviens nevar faktis-
ki izdarīt, jo viņš pamazām drūp. Tā 
drupšana ir jānovērš vienkārši.

Šobrīd īpašuma pārvaldnieks ir bi-
jusī Privatizācijas aģentūra jeb Posses-
sor, kas uzturēšanai atvēl 13 tūkstošus 
eiro gadā. Lielāko daļu no tā saņem 
Bolderājas grupa par dažādiem dar-
biem un talku rīkošanu, tomēr vietējo 
aktīvistu spēkos nav cietokšņa būves 
nosargāt no laika zoba: Daugavgrīvas 
cietokšņa pareizticīgo baznīcas zvanu 
tornis, kas vēlāk kļuva par ūdenstorni, 
gan zviedru kazarmu saules siena, gan 
pulvertorņa jumts, gan cietokšņa vār-
ti – viņiem visiem ir vajadzīgs steidza-
mi jumts un steidzama nostiprināšana, 
it sevišķi pulvertornim, jo tur akmeņi 
vienkārši sāk krist brīvi. Pavasaros it 
sevišķi, atzīst Jakušonoka.
Cietoksnis iestādēm kā karsts 
kartupelis

Cietokšņa nākotni pēdējā laikā 
aktualizējusi Ekonomikas ministrija, 
kas izstrādājusi plānu visa privatizā-
cijas procesa izbeigšanai. Ministrija 
rosina oficiāli atcelt premjera And-
ra Bērziņa pirms 20 gadiem vadītās 
valdības lēmumu cietoksni privatizēt. 
Nacionālā kultūras mantojuma pār-

valde cietoksni uzskata par vienu no 
Latvijas nozīmīgākajiem arhitektūras 
pieminekļiem, kam jābūt valsts īpa-
šumā: Šis objekts ir unikāls kā militā-
rās arhitektūras tipoloģiskās grupas 
objekts ne tikai Latvijas, bet arī visas 
Eiropas kontekstā, jo ir ļoti maz šādu 
autentisku būvju, kas ir saglabājušās 
līdz mūsdienām, teica pārvaldes Arhi-
tektūras un mākslās nodaļas vadītāja 
Anna Ancāne.

Tomēr ne Rīgas pašvaldība, ne 
valsts iestādes rūpes par cietoksni uz-
ņemties nevēlas. Par to starp ierēdņiem 
valsts sekretāru sanāksmē novembra 
sākumā izvērtās dažbrīd asāka disku-
sija: Tas process ir piecus gadus jau 
virzīts un kā karsts kartupelis mētāts 
vienam, otram, trešajam, un visi savā 
būtībā ir atteikušies, sēdē situāciju rak-
sturoja Ekonomikas ministrijas valsts 
sekretāra vietniece Zaiga Liepiņa.

Rīgas Īpašuma departaments no-
rāda, ka cietokšņa uzturēšanai paš-
valdībai nav naudas. Arī Kultūras mi-
nistrija atbild, ka tai iespēju cietoksni 
apsaimniekot neesot, un šāds uzde-
vums drīzāk piekristu Finanšu mi-
nistrijas paspārnē esošajai SIA Valsts 
nekustamie īpašumi. Tāpat uzskata arī 
Ekonomikas ministrijas Juridiskā de-
partamenta direktors Kaspars Lore: 
Vairāku gadu garumā notikušas saru-
nas ar dažādām iesaistītajām pusēm, 
tajā skaitā pašvaldību, Aizsardzības 
ministriju un Kultūras ministriju, lai 
mēģinātu saprastu, vai ir kāda iestā-
de, kura ir gatava pārņemt šo īpašumu 
savā valdījumā, [..] tika secināts, ka 
nav citu iespēju saglabāt šādu īpašu-
mu valsts īpašumā, kā nodot Finanšu 
ministrijas pārvaldīšanā Valsts nekus-
tamie īpašumi personā.

Tomēr arī Finanšu ministrija un 
Valsts nekustamie īpašumi prasīja ar 
lēmumu nogaidīt. Vispirms esot jā-
noskaidro, ko īsti ar cietoksni darīt un 
kur topošajiem plāniem ņemt naudu. 
Valsts nekustamo īpašumu valdes lo-
ceklis Andris Vārna LTV teica: Mēs 
kārtējo reizi pārņemtu objektu, kuram 
nav satura un arī finansējuma. Uz 
doto brīdi mēs jau esam iestrēguši ar 

diviem objektiem, kas ir Tetera nams 
(Stūra māja) un Mežotnes pils, kuri 
mums nevirzās, kur mēs radām zaudē-
jumus gan valstij, gan organizācijai, 
tajā pašā laikā mums nav atbildes, 
kādu saturu mēs tur liksim iekšā.
Gadu rakstīs koncepciju par 
cietokšņa nākotni

Rezultātā ierēdņi vienojās, ka cie-
toksni turpinās pārvaldīt Possessor, 
līdz Nacionālā kultūras mantojuma 
pārvalde un Kultūras ministrija izstrā-
dās skaidru koncepciju, ko ar cietoks-
ni iesākt. Valsts kancelejas direktors 
Jānis Citskovskis mudināja koncep-
ciju uzrakstīt trīs mēnešu laikā, tomēr 
piekāpās Kultūras ministrija iebildei, 
ka vajadzīgs gads: Šo gadu neko ne-
darām, bet pēc tam tiešām – es teik-
tu, ar tādām represīvām metodēm – ja 
pēc gada nav šis ziņojums, tad kādam 
par to ir jāuzņemas atbildība un jāiet 
pašam grābt lapas rudenī, jārīko talka 
vai kaut kā savādāk. Es šobrīd tā ļoti 
skarbi izsakos, bet 20 gadus nekas nav 
noticis, sēdē teica Citskovskis.

Kamēr valsts rakstīs koncepciju, 
Bolderājas grupa cietoksnī sākusi 
krāt potenciālus eksponātus muze-
jam – krastā izskalotus kuģu fragmen-
tus. Sandra Jakušonoka uzskata, ka 
cietoksnim labākais pielietojums būtu 
tieši jūras muzejs. Nacionālā kultūras 
mantojuma pārvalde, kas faktiski rak-
stīs cietokšņa koncepciju, domā tāpat: 
Neskatoties uz to, ka Latvijai ir teju 
500 km gara jūras robeža, šī ir vienīgā 
valsts pie Baltijas jūras, kurā nav šāda 
nozīmīga jūrai un jūrniecībai veltīta 
muzeja, norādīja pārvaldes pārstāve 
Ancāne.

Cik tas varētu izmaksāt, nekādu 
aplēšu šobrīd nav. Tas atkarīgs no tā, 
cik ambiciozs būs plāns. Uz to, ka cie-
toksni valsts saglabās, cer gids Jēkabs, 
pēc kura novērojumiem cietoksni ap-
meklē arvien vairāk cilvēku. Viņš no-
rāda, ka apmeklētāju zināšanu līmenis 
ir augsts, kas liekot nopietni gatavoties 
ekskursiju vadīšanai.

LTV raidījums de facto
2022.11.20.

... Daugavgrīvas cietoksni
Turpinājums no 11. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
26. novembris
Konrāds, Sebastians, Sebatijans
1882. grāmatizdevējs, rakstnieks Atis 
Freināts.
1905. ALT aktrise, režisore Lūcija 
Kalniņa.

27. novembris
Lauris, Norberts
1932. Polija un PSRS paraksta neuz-
brukšanas līgumu.
1912. tautsaimnieks, operdziedātājs 
(Vācijā un Austrālijā) Ēvalds Maršaus.

28. novembris
Rita, Vita, Olita
1907. gleznotājs, pedagogs Jēkabs 
Spriņģis.
1932. basketbolists, dalībnieks Austrāli-

jas basketbola komandā 1956. gada Olim-
piskās spēlēs Melburnā Juris Dancis.
1939. PSRS atceļ 1932. gada neuz-
brukšanas līgumu ar Somiju.

29. novembris
Ignats, Virgīnija
1962. diriģents Sigvards Kļava.
1987. latviešu vieglatlēts, sprinteris 
Ronalds Arājs.

30. novembris
Andrievs, Andrejs, Andris
Andreja diena
1832. vēsturnieks, pārpoļots vācu ba-
rons Gustavs Manteifelis.
1900. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā, SLT aktieris Mārtiņš Siliņš.
1937. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 

Ivars Birze.
1939. sākās Ziemas karš – PSRS ie-
brūk Somijā.
1952. dibināta Kanādas latviešu gaidu 
jenda.

1. decembris
Arnolds, Emanuels
1907. Rīgā iesvēta jaunuzcelto Svēto 
Trīsvienības Sergija sieviešu klosteri.
1922. dibināta Jūras aviācijas nodaļa 
pie Latvijas Aviācijas diviziona.
1927. dzejnieks, publicists Modris 
Zih manis.
1937. literatūras zinātniece, folkloris-
te, psiholoģe, politiķe, Latvijas Valsts 
prezidente (1999.g. 8.jūl. – 2007.g. 
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atstātas laukos, iekšzemes un tuksneša 
pilsētiņās, parasti krogiem pretī, un par 
sarunām nav jāmaksā. Mēs izmēģinā-
jām laimi un paklačojāmies ar ģimeni.

Tā kā viss bija klusāks nekā paras-
ti, nodomājām vakariņas ieēst krogā. 

Tur gāja kā pa slīdošo lenti, labi orga-
nizēti, un ēdiens garšīgs. Vēlāk kapel-
la iesildījās, gatavojoties vakara prie-
kiem un dančiem.

Mēs pēc vakariņām uzpumpējām 
mobilos sabiedrības telšu centrālajā 
vietā un pakavējamies kopā ar apkār-
tējiem telšu biedriem. Nakts gulēšana 
bija siltāka.

Iemācījāmies Bērdsvilas teicienu... 
Vieta, kur sievietes ir stipras un vīri 
izskatīgi.

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

* $1 vai $2 monēta.

Brīnumainā Bērdsvila ... (5)
Turpinājums no 13. lpp.

spaidu, gan ar izskatu, gan arī ar savu 
saliedēto muzikālo sniegumu. Sekoja 
daži klipi par Latvijas bruņoto spēku 
moderno tehniku, īpaši Somijā ražoto 
bruņumašīnu Patria 6x6 un apvidus 

auto prototipu VR-1 FOX.
Koncerta daļu noslēdza noda-

ļas vīru koris Daugava, sniedzot trīs 
brašas karavīru dziesmas: Kur Gauja 
plūst, Es kara’i aiziedamis un 15. Di-
vīzijas dziesmu. Šoreiz kori diriģēja 
Astra Kronīte. Sarīkojuma oficiālā 
daļa beidzās ar kopīgi nodziedāto 

Daugavas Vanagu himnu un nodaļas 
karoga iznešanu.

Sekoja Vanadžu sagatavotais cie-
nasts un saviesīga pēcpusdiena.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Astra Kronīte

Laikrakstam „Latvietis“ 
2022. g. 15. novembrī.

Karavīru diena
Turpinājums no 2. lpp.

Latvijas atpazīstamību pasaulē un 
akadēmiskajā vidē. Vairu un Imantu 
Austrālijā atceras ar sirsnību, īpaši ar 
viņu viesošanos 2008./2009. gadu mijā 
Sidnejas Kultūras dienās, viņu piedalī-
šanos ģimeņu 3x3 saietā Mittagongas 
apkaimē, Jaundienvidvelsā un vēlāk 
Melburnā – Melburnas Latviešu bied-
rības rīkotajā pasākumā.

PBLA KF&P Goda balvu saņēma 
Kristīne Saulīte par darbu un sasnie-
gumiem PBLA priekšsēdētājas amatā, 
atbalstot kultūru un izglītību. Pirms 
PBLA amata uzņemšanos, Kristīne bi-
jusi LAAJ prezidija priekšsēde 3 gadus 
un pirms tam MLOA valdes priekšsē-
de. Pērn Kristīne tika godināta ar Triju 
Zvaigžņu ordeņa apbalvojumu. Visi 
Austrālijas un īpaši Melburnas latvieši 
var lepoties ar Kristīnes apbalvojumu.

Kā vienmēr, Neatkarības atce-
res svētki nevarēja notikt bez MLOA 
valdes un citu palīgu ieguldītā darba. 
Īpaša pateicība pienākas priekšsēdes 
vietniekam Jānim Kārkliņam par 

nenogurstošo darbu ar padomu un 
atbalstu un, kā vienmēr, darbojoties 
pie skaņas un gaismas tehnikas pults. 
Papildus paldies šogad pienākas tiem, 
kuri palīdzēja padarīt iespējamu Grau-
bes kunga attālināto piedalīšanos, 
kas bija jārisina sasteigtos un ļoti sa-
springtos apstākļos gan Melburnā, gan 
Sidnejā – Jānim Kārkliņam, Kalvim 
Švolmanim un Jānai Andersonei, bet 
it īpaši – Robertam Birzem. Sabiedrī-
ba bija ļoti atsaucīga par iespēju redzēt 
goda viesi „dzīvajā“, kaut bija ar sa-
viem izaicinājumiem. Svētku apmek-
lētāji novērtēja arī Rīgas kafejnīcas 
darbību. Pateicamies kafejnīcas dar-
binieku komandai Lindas Drēziņas 
vadībā. Valda Jefimova un tirdziņa 
pārdevēju saime arī izpelnījušies svēt-
ku apmeklētāju pateicību.

Tuvojoties 2022. gada noslēgu-
mam, Melburnas latviešu kopiena, lai 
arī cik pacilāta, ka arvien var atzīmēt 
1918. gada Latvijas neatkarības paslu-
dināšanu, neatļaujas aizmirst, ka kopš 
tā brīža gandrīz puse no šī posma Lat-
vija bija padomju okupācijas varas ap-
spiesta. Tāpēc vēl jo vairāk mēs esam 

domās kopā ar Ukrainas tautu, kurai 
ikdienā jāsaskaras ar cīņu pret Krie-
vijas nelegālā iebrukuma atvairīšanu. 
Šajos apstākļos īpaši augsti novērtē-
jam ģenerāla Raimonda Graubes no-
zīmīgo ieguldījumu mūsu neatkarības 
svētkos.

Aicinājums ziedot fondam 
NAMEJS

Melburnas latviešu kopiena veltī-
jusi Valsts svētku sarīkojuma ziedoju-
mus fondam Namejs. MLOA valde pie-
dāvā iespēju arī tiem, kuri nepiedalījās 
sarīkojumā, atbalstīt Graubes kunga 
vadīto labdarības organizāciju. Ziedo-
jumus var pārskaitīt sekojošā MLOA 
kontā pie Dnister kredītkooperatīva. 

Konta nosaukums: MLOA
Bankas kods: BSB 704 235
Konta nr: 00017493
Ref: Ziedotāja vārds
Ziedojumus aicinām veikt līdz šī 

gada 16. decembrim. Ja būtu kādi 
jautājumi, lūdzu sazināties ar MLOA 
valdes priekšsēdi, Anitu Andersoni: 
info.mloa@gmail.com

Greims Andersons
Laikrakstam „Latvietis“

Melburnā svin Latvijas ...
Turpinājums no 5. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2022. gada 24. novembrī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 23. novembrī.
€1 = 1,55220 AUD
€1 = 0,86369 GBP

€1 = 1,67180 NZD
€1 = 1,03250 USD

Adelaidē
Sestdien, 26. nov., plkst. 11.00 ALB 
namā būs pēdējā šī gada tikšanās. 
Cepsim piparkūkas (mīkla būs sagā-
dāta) un baudīsim atspirdzinājumus. 
Lūdz līdzi ņemt mīklas rulli un spie-
žamās formiņas. Dalības maksa $10, 
LAIMAS klientiem $5.
Piektdien, 2. dec., plkst 18.00 Tāla-
vas dārzā šī gada pēdējā  LAIMĪGĀ 
STUNDA. Ja nelabvēlīgs laiks, bū-
sim kafejnīcā. Vakariņās Yros - $12. 
Pieteikšanās obligāta, zvanot vai 
nosūtot īsziņu Intam Puķītim mob: 
0419894007 līdz 25. nov. Ja ir kādas 
dietiskas vajadzības, lūdzam to pazi-
ņot  piesakoties. Atspirdzinājumi par 
draudzīgām cenām. Visi mīļi gaidīti!

Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 4. dec., plkst. 11.00 Adventa 2. 
svētdiena; dievkalpojums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 26. nov., plkst. 14.00 Latvi-
jas Neatkarības proklamēšanas akts 
Latviešu namā. Ieeja brīva. Gardas 
svētku uzkodas $8 (iekļauta glāze šam-
panieša). Kopā godināsim Latvijas ne-
atkarības pasludināšanu ar muzikāliem 
priekšnesumiem, apsveikumiem, un  
goda viesi no Latvijas – bijušo Nacio-
nālo bruņoto spēku (NBS) koman-
dieri, ģenerālleitnantu  Raimondu 
Graubi! Lūdzu reģistrēties caur Event-
brite saiti: https://www.eventbrite.com.
au/e/415116513667 līdz 21.nov. Ja re-
ģistrēties nav iespējams, rakstiet uz: 
 brisbanelatviancommunity@gmail.com
Sestdien, 3. dec., plkst.13.00 – 16.00 
Latviešu namā Ziemassvētku kafejnī-
ca un latvisku Ziemassvētku gardumu 
pasūtīšana. Pieteikšanās līdz sestdie-
nai, 26. nov.. https://www.eventbrite.
com.au/e/458294700787
Sestdien, 10. dec., plkst. 12.00 Brisba-
nes Latviešu namā Rummy, zolītes, lat-
viešu Scrabble pēcpusdiena. Maksa $10.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Goldkostā
Zoom tikšanās neklātienē katra mē-
neša pirmā ceturtdienā plkst. 15.00. 
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms 
katras tikšanā.

Hobartā
Svētdien, 11.dec., Latvijas vēstnie-
cības Austrālijā pārvietojamās pasu 
darbstacijas izbraukums. Skatīt:
https://www2.mfa.gov.lv/australija/
australija-aktualitates/69425-

hobarta-tasmanija-bus-iespeja-
noformet-latvijas-pasi-un-personas-
apliecibu-2
Pieteikties personu apliecinošu doku-
mentu noformēšanai izbraukuma ietva-
ros jūs varat līdz 7. decembrim, pieraksto-
ties elektroniskajā pierakstu sistēmā:
https://pieraksts.mfa.gov.lv/lv/
australija-izbraukums/index
un
https://www2.mfa.gov.lv/australija/
australija-konsularainformacija/
mobilas-pasu-darbstacijas-braucieni
Kā arī, lūdzu, aizpildiet iesniegumu 
pielikumā un atsūtiet uz vēstniecības 
e-pasta adresi: consulate.australia@
mfa.gov.

Kanberā 
Katru otrdienas vakaru no plkst. 
18.00, Tikšanās Poļu kluba telpās, 38 
David St., Turner ACT kur notiek lat-
viešu skola, tautas deju mēģinājumi un 
patērzēšana pie alus kausa vai vīna glā-
zes, vai arī pie kafijas vai tējas krūzes. 
Būs izņēmumu reizes, kad klubs būs 
ciet un tikšanās nenotiks. Ja vēlaties ie-
priekš sazināties, lūdzu, zvaniet Ivetai 
Leitasei 0402 054 854 jeb Mārim Nei-
manim 0481 099 880. Latvieši, latviešu 
dzīves biedri, draugi, satiksimies!

Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
3ZZZ 92.3 FM Latviešu raidījumi 

ceturtdienās no plkst.12.00 – 13.00.

Piektdien, 25. nov., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 3. dec., plkst. 12.00 DV mīt-
nē Vanadžu pusdienas. Pieteikties pie 
Koi 0416234758 līdz iepriekšējai treš-
dienai. Pusdienu cena $30, ieskaitot 
šampānieti.
Sestdien, 3. dec., plkst. 16.00 Latvie-
šu namā, Valiant! Brauciens uz brīvu 
Latviju filmas izrāde – Kultūras dienu 
līdzekļu vākšanas sarīkojums.
Sestdien, 10. dec., plkst. 11.30 Lat-
viešu namā Daugavas skolas 8. klases 
izlaiduma akts.
Sestdien, 10. dec., plkst.16.00 Korpo-
rācija Talavija aicina visus piedalīties 
atklātā Literārā sarīkojumā Latviešu 
namā. Referēs fil! Aldis Putniņš par 
tēmu Viltojums vai vērtība: mākslas 
detektīva darbs.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 27. nov., kapusvētki Fokne-
ra (Fawkner) kapsētā:

plkst. 10.00 – Sv. Krusta kapos.
plkst. 11.30 – 1. latv. ev. lut. kapos.

Pertā
Svētdien, 11. dec., plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanagu un Vanadžu eglītes pēc-
pusdiena nodaļas klubā.

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 4. dec., plkst. 10.30 ZOOM 
dievkalpojums. Pirmā Advente.

Sidnejā
Sestdien, 26. nov., plkst. 14.00 SLT 
izrāde Dilles tante Latviešu namā.
Sestdien, 3. dec., plkst. 9.30 Pamat-
skolas izlaidums un eglīte Latviešu 
namā.
Sestdien, 3. dec., plkst.13.00. DV 
namā Daugavas Vanagu Sidnejas no-
daļas Ziemassvētku eglīte. Lūdzam 
pieteikties pie Ināras Sīkās 0409 027 
994 vai Gundegas Zariņas 0424 717 
365. sidneja.dv@gmail.com
Otrdien, 6. dec., plkst. 13.00 Zolīte 
Latviešu namā.
Piektdien, 9.  dec., plkst. 11.00 Senio-
ru saiets Latviešu namā.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 27. nov., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 4. dec., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētdien, 11. dec., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan lat-
viešu, gan angļu valodā. Saites: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 27. nov., plkst. 10.00. SLB 
namā dievkalpojums un Garīgās pār-
runas.
Lūgums sazināties ar mācītāju R. So-
kolovski, lai uzzinātu par nākamajiem 
dievkalpojumiem.

Latvijā
Pirmdien, 5. dec., plkst. 19.00 uz Dai-
les teātra lielās skatuves notiks trešais 
koncerts no cikla Tautas deju zelta 
graudi. ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi

7.jūl.) Vaira Vīķe-Freiberga.
1952. aktieris Juris Kalniņš.

2. decembris
Meta, Sniedze
1907. pedagogs, publicists, rakstnieks 
Eduards Šmugajs.
1937. satīriķe, tulkotāja Maija Kuda-

pa.
1947. Adelaides Latv. teātra ansambļa 
aktieris Indulis Bumbieris.
1972. Latvijas hokejists Sergejs Žol-
toks.  ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


