
PBLA KF piešķīrumi 2019. gadā
Atbalstīti 16 projekti

PBLA Kultūras 
fonds 2019. gadam saņē-
ma īpaši lielu pieprasīju-
mu skaitu. Pieprasījumus 
pārskatīja PBLA KF val-
de, un 11 nozaru vadītāji, 
nolemjot atbalstīt 16 pro-

jektus no ASV, Francijas, Īrijas, Kanā-
das, Norvēģijas, Latvijas un Zviedrijas.

Projektu vērtētāji rūpīgi un pa-
cietīgi apsvēra iesniegto, vairākkārt 
nožēlojot, ka resursi neatļāva atbalstīt 
lielāku skaitu. Tomēr visi atbalstītie 
projekti saņēma vismaz pusi no komi-
tejas locekļa atzinību.

No 16 projektiem lielāko skaitu at-
balstītāju saņēma 3 pieprasījumi:

XV Dziesmu un Deju svētki Ka-
nādā, Latvijas simtgades zīmē skanēja 
Toronto no 3. līdz 7. jūlijam ar 25 pa-
sākumiem 10 telpās, un uz tiem iera-
dās ap 4 000 skatītāju un dalībnieku.

CD Ca-
nadian Am-
ber, izkārtoja 
Toronto Lat-
viešu Kon-
certapvienība 
Latvijas simtgades zīmē (un tās līdzdi-
binātāja, komponista Tālivalža Ķeniņa 
simtgadē). Ar atbalstu arī no Latvijas 
(Simtgades biroja) un Kanādas (Cana-
dian Music Centre) iestādēm, ieraksts 
piedāvā 3 nozīmīgākos latviešu-kanā-
diešu komponistus Jāni Kalniņu, Tā-
livaldi Ķeniņu un Imantu Ramiņu ar 
solistiem pianistu Artūru Ozoliņu un 
vijolnieci Lauru Zariņu. Kanādas Na-
cionālās operas izcilo orķestri meista-
rīgi vadīja Māris Sirmais.

PBLA KF vienmēr ir atbalstījis 
mūsu kultūras dārgakmeni, rakstu 
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Augstākie Latvijas valsts apbalvojumi
Valsts prezidents pasniegs 18. nov. Rīgas pilī

Valsts prezidents Egils Levits 
2019. gada  18. novembrī  svinīgā ce-
remonijā Rīgas pilī pasniegs augstākos 
Latvijas valsts apbalvojumus – Triju 
Zvaigžņu  ordeni,  Viestura  ordeni 
un Atzinības krustu – 78 sabiedrības 
pārstāvjiem.

Saskaņā ar Valsts prezidenta un 
Ordeņu kapitula 2019. gada  18. ok-
tobra lēmumu par sevišķiem nopel-

niem Latvijas valsts labā Triju Zvaig-
žņu ordenis tiks piešķirts 34 izcilām 
personībām, Viestura ordenis – 9, bet 
Atzinības krusts – 35.

Valsts prezidents Egils Levits un 
Ordeņu kapituls 2019. gada 18. oktob-
rī nolēma par sevišķiem nopelniem 
Latvijas valsts labā apbalvot ar Triju 
Zvaigžņu ordeni un iecelt par:

1. Iecelt par Triju Zvaigžņu orde-

ņa lielvirsnieci: Latvijas Republikas 
valsts kontrolieri Elitu Krūmiņu;

2. Iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa 
komandieri:

Gleznotāju un grafiķi Viju Celmi-
ņu;

Latvijas Republikas Augstākās tie-
sas Senāta Krimināllietu departamenta 

 
Turpinājums 12. lpp.

 
Turpinājums 11. lpp.

Melburnā 2019. gada oktobrī.
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Rosīga nedēļas nogale „Tālavā“!
Mūsu tautieši visādos vecumos jūtās kā mājās
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Kā parasti katra mē-
neša pēdējā piektdienā, 
tā arī 25. oktobrī Ade-
laides Latviešu nama 
Tālava kafejnīcā notika 
Sabiedriskā kluba rī-
kotā Laimīgā stunda. 

Bija sanākuši ap 30 tautiešu baudīt 
pildītas paprikas. Mūsu slava jau tie-
cas aiz Austrālijas krastiem, un starp 
apmeklētājiem bija ieradušies 6 viesi 
no Latvijas! Vakariņas bija gardas, 
un kafejnīcā bija manāma ļoti jautra, 
omulīga gaisotne. Tas bija jauks ievads 
nākamās dienas aktivitātēm namā.

26. oktobris Tālavas mazajā zālē 
iesākās ar psiholoģijas profesores Bai-
bas Mārtinsones lekciju latviešu sko-
las saimei un sabiedrībai par vecāku 
un skolas lomu bērnu vispusīgās attīs-
tības veicināšanā bilinguālisma kon-
tekstā. Pirms lekcijas Mārīte Rumpe 
pastāstīja par jūlijā notikušo LVA di-
asporas skolotāju semināru Latvijā.

Skolas pasākums knapi bija bei-
dzies, kad sekoja Adelaides Latviešu 
nama Kooperatīva gadskārtējā pilnsa-
pulce. Priekšsēdis Andis Bērziņš savā 
pārskatā pastāstīja par valdes rosīgo 
darbību pagājuša gadā. Fokuss bija – 
Latvijas simtgade, kā arī Austrālijas 
Latviešu 57. Kultūras dienas, kuras 
notika Adelaidē 2018. g. decembrī.

Līdz 2019. g. jūnija beigām namā 
paveikti vairāki pamatīgi remontu darbi: 
ārpuse nokrāsota, atjaunotas flīzes pie ie-
ejas, sēta restaurēta, jauna tērauda nama 
zīme ievietota pie ieejas ar apgaismoju-
mu, pagalms betonēts, jauni krēsli un 
galdi iegādāti mazajai zālei, trauku maz-
gāšanas mašīna ievietota vidējā virtuvē... 
u.c. Līdzšinējā valde (priekšsēdis Andis 
Bērzinš, vicepriekšsēdis Varis Līdums, 
kasiere Daina Bērziņa, sekretāre Rudī-
te Bērziņa,  Imants Didrichsons, Val-
dis  Jaudzems,  Dainis Skābe,  Dāvids 
Vēdigs) turpinās savu darbu nama labad.

Pēc īsa pārtraukuma Sabiedriskais 
klubs noturēja savu pilnsapulci. Klubs 
ir atbildīgs par Tālavas kafejnīcu, kas 
ir atvērts katru sestdienu, kad darbojas 
latviešu skola. Sko- las saime ir mūsu 
lielākie atbalstītā-
ji. Klubs arī rīko 
Laimīgās stundas 
mēneša pēdējā 
piektdienā un ik pa 
laikam citus pasā-
kumus namā. Kuba 
priekšsēdis Ints 
Puķītis  ziņoja, ka 
Klubam pēdējais 
gads bijis ļoti sek-
mīgs. Kultūras die-
nu laikā kafejnīca 
bija atvērta katru 
dienu. Kluba atli-
kums tiek noziedots 
nama Kooperatī-

vam nama uzlabošanai. Klubs šogad 
noziedoja latviešu skolai līdzekļus, lai 
ievietotu žalūzijas skolas bibliotēkā. 
Priekšsēdis patiecās visiem kafejnīcas 
dežurantiem par neatlaidīgo darbību. 
Valdes sastāvs uz nākamo gadu: priekš-
sēdis Ints Puķītis, vicepriekšsēdis An-
dis  Bērziņš, kasiere  Ināra  Strazda, 
sekretāre Rudīte Bērziņa.

Pēc pilnsapulces galdus un krēslus 
mazā zālē žigli pārvietoja, parādījās 
atspirdzinājumi un kafejnīcas darbinie-
ku gatavotas uzkodas. Pakavējās gan 
Kooperatīva, gan Kluba pilnsapulces 
dalībnieki un pievienojās skolas saime. 
Pulcējāmies, lai nosvinētu ar neformālu 
atklāšanu mazās zāles paveiktajiem re-
montiem. Zāle ir paplašināta un moder-
nizēta ar domu, lai to varētu darbdienās 
izīrēt uzņēmumiem Tālavas apkārtnē 
konferencēm un semināriem. Bārs, mazā 
zālē un blakus virtuve arī ir restaurēti un 
modernizēti. Ceram, ka zāle būs pievil-
cīgāka ne tikai pašu latviešu sabiedrībai 
bet potenciāliem īrētājiem ārpus mūsu 
sabiedrības, jo papildus ienākumi ir ne-
pieciešami nama uzturēšanai.

Skolas koklētāju grupa kopā ar sko-
lotāju Irēni Šulci publiku iepriecināja 
ar labi sagatavotiem skaņdarbiem. Sko-
las koris mūs pārsteidza ar īpašu dzies-
mu par Tālavu, kuru sacerēja skolotāja 
Rasma Celinska un savu devumu pa-
pildināja ar jauku tautas dziesmu virk-

ni. Pēdējo priekšnesumu sniedza Daila 
Šmita un Matīss Reinhards, kuri jau 
vairākas reizes ar savu patīkamo sa-
dziedāšanu ir iepriecējuši Adelaides 
latviešus. Jautrās čalas zālē liecināja, 
ka apmeklētājiem patika šī kopā sanāk-
šana un ka vēl arvien mūsu tautieši vi-
sādos vecumos Tālavā jūtās kā mājās!

Rudīte Bērziņa,
Adelaides Latviešu nama Kooperatīva 

un „Sabiedriskā kluba“ sekretāre
Laikrakstam „Latvietis“

Published by Sterling Star Pty Ltd
ABN 54053671855

Redakcija / Editorial Office:
Sterling Star
PO Box 6219

SOUTH YARRA, VIC 3141
AUSTRALIA

Tel/fakss: (03) 98273753
redakcija@laikraksts.com
latvietis@netspace.net.au
www.laikraksts.com

Editor: Dr. Gunars Nagels
Associate Editor: Ilze Nagela
Abonēšanas cena drukātam 

laikrakstam: $50 par 10 numuriem, 
$95 par 20 numuriem vai $240 par 
52 numuriem ar piegādi Austrālijā. 

Čekus rakstīt uz vārda:
„Sterling Star Pty Ltd“.

Sludinājumu cena: $6 par 1 cm 
telpu vienā slejā vienā numurā.

Content and design:
© Sterling Star 2019.
All rights reserved.

Tīmeklī/Online ISSN 1837-6991
Abonētājiem/Print ISSN 1837-6983
Ar autora vārdu vai iniciāļiem parakstītos 
rakstos izteiktās domas ne katrā gadījumā 
atbilst redakcijas viedoklim, un redakcija 
par tām neuzņemas atbildību. Redakcija 

patur tiesības manuskriptus un fotogrāfijas 
rediģēt. Laikraksts honorārus nemaksā.

Andis Bērziņš, skolas bērni un daļa apmeklētāju.

FO
TO

 P
ēt

er
is

 S
tr

az
ds

Daila Šmita un Matīss Reinhards.
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Paldies ziedotājiem!
Daugavas Vanagi līdzekļu vākšanas akcija

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Pirms dažām nedē-

ļām Austrālijas latvieši 
priecājās, ka beidzot 
būs Latvijas vēstniecī-
ba Austrālijā. Nākamā 
gada Latvijas budžetā 

tika paredzēti līdzekļi vēstniecības 
atvēršanai. Tā būtu vienīgā Latvijas 
vēstniecība Dienvidu puslodē. Lat-
viešiem Austrālijā vairs nevajadzēs 
braukt uz Tokiju vai Rīgu, lai atjauno-
tu pases (vai gaidīt uz kārtējo mobilo 
pases staciju).

Bez labumiem latviešiem Austrā-
lijā un diplomātiskām attiecībām ar 
Austrāliju, vēstniecība būtu svarīgs 
pamats darbā ar Okeānijas valstīm, lai 
gūtu to atbalstu Latvijas centieniem 
iekļūt Apvienoto Nāciju Drošības pa-
domē 2025. gadā.

Tad pēkšņi 5. novembrī, pēc Mi-
nistru kabineta sēdes, LR ārlietu mi-
nistra Edgara Rinkēviča Twitter kontā 
parādās ziņojums: „Ņemot vērā nepie-
ciešamību rast papildu valsts budžeta 
līdzekļus mediķu atalgojumam, Ārlietu 
ministrija valdības prioritāšu vārdā ir 
piekritusi atlikt Latvijas vēstniecības 
Austrālijā atvēršanu. Šis jautājums 
jau ilgstoši ir bijis Ārlietu ministrijas 
dienaskārtībā, virzīsim to atkārto-
ti nākamo gadu budžeta plānošanas 
procesā. Ceram uz tautiešu Austrālijā 
sapratni un ciešu sadarbību šī mērķa 
īstenošanai.“

Ziņa par papildus finansējumu Ve-
selības ministrijai parādās Ministru 
kabineta mājas lapā, bet ziņojumā nav 
minēts, no kurienes finansējums pēk-
šņi parādījies.

Ir vienmēr grūti noteikt prioritātes 
starp tūlītējām vajadzībām, šajā gadī-
jumā mediķu algām, un stratēģiskiem 
projektiem – diplomātisku attiecību 
nākotni ar Austrāliju, latviešu vaja-
dzībām Austrālijā, attiecībām ar Oke-
ānijas valstīm. Šoreiz pat nemēģināšu 
salīdzināt abas prasības.

Lai arī šī nav pirmā reize, kad lat-
vieši Austrālijā ir tikuši piemānīti ar 
solījumiem par vēstniecību, tomēr ir 
sevišķi nepatīkams tāds gadījums, ka 
paziņo, ka pat budžetā ir paredzēti lī-
dzekļi, un tad tie tiek nogriezti.

Jājautā – kāpēc tas netika nokār-
tots pirms izsludināja, ka ir budžeta 
līdzekļi vēstniecībai? Kas pēkšņi mai-
nījās tajā mēneša laikā starp līdzekļu 
piešķiršanu un līdzekļu atņemšanu? 
Vai nebija jau pirms tam doti solījumi 
mediķiem par algu paaugstināšanu? 
Vai bija sagaidīta klusu ciešana no me-
diķiem par lauztiem solījumiem?

Kur ir pazudusi profesionalitāte 
budžeta veidošanā?

Un beigās paliek, nu jau gandrīz 
mūžīgais jautājums – kad beidzot būs 
Latvijas vēstniecība Austrālijā???

GN

LATVIJAS VALSTS SVĒTKU 
ATZĪMĒŠANA
Melburnā 2019. g.

Svētdien, 17. novembrī
Melburnas Latviešu namā, 3 Dickens Street, Elwood

No plkst. 10.30 darbosies Rīgas kafejnīca un tirdziņš.

No plkst. 11.00  iespēja iegādāties siltas pusdienas.

Plkst. 12.00. Valsts svētku akts 

Svētku runas teicēja
Dagmāra Beitnere-Le Galla
Latvijas Saeimas priekšsēdētājas 
biedre

Uzrunas tēma – 
„Pašizpratne – latvietība – valsts“

Piedalās MLB Daugavas skolas audzēkņi; skautu un gaidu vienības; 
MLV koris; Melburnas jauktais koris „Daina“ un vīru koris „Veseris“. 

Pirmdien, 18. novembrī, plkst. 8.30.  
Melburnas Latviešu ciemā, 60 Fraser Crescent, Wantirna South

Karoga uzvilkšana ar svētbrīdi un svētku brokastīm. 

Pirmdien, 18. novembrī, plkst. 19.00. 
Sv. Krusta baznīcā, 40 Warrigal Road, Surrey Hills

Dievkalpojums ar Melburnas jauktā kora „Daina“ līdzdalību.

Uzkodas un šampānietis.

Daugavas Vanagu Austrālijā val-
de sirsnīgi pateicas visiem tautiešiem, 
kuri ziedoja šī gada līdzekļu vākšanas 
akcijā, tā palīdzot Daugavas Vanagu 
organizācijai turpināt atbalstīt latvie-
šus, kā šeit, tā mūsu tēvzemē. Paldies 
arī visām Daugavas Vanagu Austrālijā 
nodaļas valdēm un nodaļu biedriem 
par lielo darbu sekmīgā akcijas izve-
šanā!

2019. gada līdzekļu vākšanas ak-
cijā Austrālijas latvieši un citi labvēļi 
noziedoja gandrīz $22 000,00 Dau-
gavas Vanagu palīdzības darbam. Ar 

saņemtajām summām tiks atbalstīti 
bijušie leģionāri un viņu atraitnes, 
Latvijas Zemessargi, daudzbērnu un 
audžubērnu ģimenes un mūsu jaunat-
ne kā Austrālijā, tā Latvijā.

Visvairāk, gandrīz trešā daļa, tika 
ziedota mūsu bijušo leģionāru atbals-
tam. Ar šiem ziedojumiem Daugavas 
Vanagi Austrālijā kopā ar ziedotājiem 
no visas pasaules palīdzēs mūsu kād-
reizējiem tautas un zemes aizstāvjiem 
ar aprūpi, kā arī palīdzot ar nepiecieša-

 
Turpinājums 9. lpp.
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Melburnā varam 
būt lepni par Daugavas 
skolas darbību. Sapro-
tu, ka skolu dibināja 
1950. gadā un nākamajā 
gadā atzīmēsim 70 tās 
pastāvēšanas gadus. Arī 

saprotu, ka šī gada decembrī Tu, Aldi, 
izbeigsi darbību kā pārzinis, un ka 
skola meklē jaunu šī amata pildītāju.

Cik ilgi Tu esi bijis Daugavas skolā 
pārzinis?

Aldi  Sveilis: Esmu bijis skolas 
pārzinis 3 gadus. Iesāku mācīt skolā 
2013. gadā un 2017. gadā uzņemos arī 
pārziņa lomu.

Ko Tu vari pastāstīt par Daugavas 
skolu?

Aldi  Sveilis: Skolas devīze ir 
Prieks kopā mācīties! Melburnas 
Latviešu biedrības (MLB) Daugavas 
skolu apmeklē 35 bērni. Jaunākie ir 
četrgadīgi, kuri ir bērnudārzā, vecā-
kie ir trīspadsmit gadīgi, kuri apmek-
lē 8. klasi. Mācam bērniem latviešu 
valodu un arī vēsturi, ģeogrāfiju, fol-
kloru, ticības mācību, dziedāšanu un 
tautas dejas. Skola notiek sestdienās 
no plkst. 11.30 līdz plkst. 15.30.

Kas ir skolas darbības mērķis?
Aldi Sveilis: Daugavas skolas gal-

venais mērķis ir gādāt, lai bērniem ir 
iespēja attīstīt savas rakstiskās un mu-
tiskās latviešu valodas prasmes. Skola 
arī sniedz iespējas uzzināt par savu 
latvisko mantojumu.

Līdzās attīstām bērniem latvisko 
identitāti un sajūtu, ka viņi ir daļa no 
latviešu saimes. Šo veicot, bērni spēj 
labāk latviski sarunāties ar saviem ra-
diem, var piedalīties dažādos latviešu 
pasākumos, apmeklēt latviešu vidus-
skolu, ņemt dalību Annas Ziedares 

Vasaras vidusskolā, piedalīties Sveika, 
Latvija, dejot latviešu tautas deju gru-
pās, dziedāt koros, piedalīties teātrī un 
daudz ko citu. Skolā lepojamies, ka 
nodrošinām latviešu sabiedrības nā-
kotni Austrālijā.

Kādas ir pārziņa atbildības?
Aldi  Sveilis: Galvenā atbildība 

ir mācīšanas koordinācija, lai ir mā-
cību viela, skolotāji, kas to pasniedz, 
un skolēniem ir jauka vide mācīties. 
Daudz palīdzību pārzinim sniedz sko-
lotāji, kuri ir zinīgi, apbrīnojami un 
jauki. Tālāk, kaut pārzinim ir atbildība 
par skolotājiem un skolēnu mācīšanu, 
visu skolu vada skolas padome. Skolas 
padomē darbojās ne tikai skolēnu ve-
cāki, bet arī skolotāju pārstāve, MLV 
pārstāvis un arī pārzinis. Padome čak-
li strādā un gadā par skolas finansēm, 
bērnu aprūpi un daudz ko citu, lai sek-
mīgi izpildītu skolas mērķus.

Kurš būtu piemērots pārziņu ama-
tam?

Aldi Sveilis: Galvenais, pārzinim 
ir jābūt prieks strādāt ar bērniem un 
sadarboties ar skolas saimi. Ir arī jā-
būt sajūsminātam par latviešu valodas 
un kultūras apgūšanu. Nav pedagoga 
izglītības un profesionālās kvalifikāci-
jas vajadzīgas. Galvenais, pieprasām 
sajūsmu un velmi veidot iespēju bēr-
niem gūt latviešu valodas un kultūras 
bagātību!

Kā var pieteikties MLB Daugavas 
skolas pārziņa amatam?

Aldi  Sveilis: Pieteikties ir ļoti 
vienkārši; ir tikai jāsazinās ar mani, 
zvanot pa tālr. 0428 347 401, vai raks-
tot: aldis@daugavasskola.com.au. Es 
izskaidrošu tuvāk, ko sagaida no pār-
ziņa, kā arī varu atbildēt citus jautāju-
mus.

Kāds atbalsts tiks sniegts jaunam 
pārzinim/ei ?

Aldi  Sveilis: Sākumā es varēšu 
sniegt informāciju par to kas jādara. 
Atbalstu un palīdzību arī sniegs gan 
skolotāji, gan arī skolas padome. Pār-
zinim arī sastādīta rokas grāmata.

Kad skola iesāks 2020. mācības 
gadu?

Aldi  Sveilis: Daugavas skola 
2020. mācības gadu iesāks sestdien, 
1. februārī. Pirms tam būs skolotāju 
sanāksme, kur sanāk kopā un sagata-
vojas mācību gadam.

Kā Tu novērtē laiku, kad biji Dau-
gavas skolas pārzinis?

Aldi  Sveilis: Esmu ļoti baudījis 
savu laiku Daugavas skolā. Katru sko-
las dienu esmu priecājies par skolotāju 
sajūsmu mācīt un novērot bērnu attīs-
tību valodas prasmē un citās spējās. 
Kopsavilkumā varu apliecināt, ka ir 
tiešām bijis: Prieks kopā mācīties!

Iveta Samule
Sagatavoja interviju 

laikrakstam „Latvietis“

„Prieks kopā mācīties,“
secina MLB Daugavas skolas pārzinis
Intervija ar Aldi Sveili – MLB Daugavas skolas pārzini

Aldis Sveilis.

FO
TO

 In
gu

s S
ve

ili
s

MLB Daugavas skola meklē skolas pārzini, 
sākot 2020. skolas gadu.

Ja Jums sagādā prieku bērniem attīstīt latviešu valodas prasmi un latviešu identitāti, – 
lūdzu piesakieties šim darbam!

Kontaktpersona: Aldis Sveilis – MLB Daugavas skolas pārzinis 
0428 347 401 vai Aldis@daugavasskola.com.au
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AL58. KD notiks Sid-
nejā, un, kā parasti, tās 
būs no  26. decembra 
līdz  1. janvārim. KD 
programma vēl tikai top, 
bet Kopkora koncerts 

noteikti būs, un tas solās būt ar kuplu 
skaitu dziedātāju. Interesi piedalīties ir 
izteikuši kori no Latvijas, un mēs būtu 
priecīgi, ja piedalītos latviešu kori arī 
no citām zemēm.

Varbūt Tu arī es domājis/domā-
jusi piedalīties un piedzīvot ne tikai 
dziesmas spēku, bet arī nodibināt 
jaunas draudzības un pavadīt vērtīgu 
un jauku laiku kuplā latviešu sabied-
rībā? Mēs visi esam lasījuši, ka dzie-
dāšana korī atbalsta fizisko un garīgo 
veselību!

Un tagad būtu tieši pareizais laiks 
sākt dziedāt korī. Kāpēc? Jo mēs 
2019. gada novembrī sāksim mācīties 
2020. gada KD dziesmas! Visi kopā. 
Nekas nav palaists garām pat gadīju-
mā, ja līdz šim Tu neesi dziedājis korī.

Un, lai mēs visi – koristi Austrālijā 
un Latvijā – būtu uz tās pašas lapaspu-
ses, Gints Ceplenieks, Dziesmu Svēt-
ku virsdiriģents un Doma kora skolas 
direktors, būs Sidnejā, Melburnā un 
Adelaidē un mācīs korus šajās pilsētās. 

Ja jūs dzīvojiet citās pilsētās, esiet mīļi 
lūgti uz mēģinājumiem novembrī, bet 
tā kā katru nedēļu droši vien nebūs ie-
spējams doties uz mēģinājumiem, būs 
arī ieraksti, no kuriem varēs mācīties. 
Un vēl, 2020. gadā, gatavojoties KD, 
atkal būs iespēja mācīties un dziedāt 
pie virsdiriģentiem no Latvijas!

Tātad, uzlabojiet veselību un pie-
derības sajūtu, un dodieties uz:

Sidnejas Latviešu namu trešdien, 
13. novembrī  plkst. 19.00  un  svēt-
dien, 17. novembrī, plkst. 13.00;

Melburnas Latviešu namu treš-
dien,  20 novembrī,  plkst. 19.30.  un 
ceturtdien,  21. novembrī –  „Vesera“ 
mēģinājums;

Adelaides Latviešu namu piekt-
dien,  22. novembrī  plkst. 19.00.  un 
sestdien, 23. novembrī, plkst. 14.00.

Ilona Brūvere,
Austrālijas Latviešu 

58. Kultūras dienu vārdā

https://www.youtube.com/
watch?v=geEIkaszibU

Gadam ejot uz bei-
gām, Melburnas triju 
paaudžu skatuves stai-
gātāju Austrālijas  Lat-
viešu  teātra  (ALT) va-
dībā un Judītes  Šmites 
režijā atzīmēs vēl savu 
de facto eksistenci, do-

dot publikai iespēju dažas stundas 
pakavēties skatuves notikumu atmiņu 
attēlojumos un ar šodienas izpratnes 
tulkojumu caurskatīt to, ko Melburnas 
Latviešu teātra skatuvīte piedzīvojusi 
savos 20. un 21. gadu simteņu posmos. 
Skatītājiem būs iespēja atskatīties uz 
tām pagājušām skatuves – toreiz zī-
mīgākām – skicēm aizgājušo 70 gadu 
posmā un izvērtēt tās ar šodienas izjū-
tu un izpratni.

No ALT pirmsākumiem būs iespē-
ja redzēt fragmentu no teātra pirmās 
lugas, kas tika uzvesta laikā, kad šo-

dienas Latviešu nama zāle vēl bija tikai 
sapnis Melburnas teātriniekiem. Tāpat 
šodienas skatītāji varēs izvērtēt dažas 
Blaumaņa lugu ainiņas un nākt pie at-
ziņas – vienādi vai otrādi – vai šodie-
nas izpratnē viņš ir bijis tas, kas devis 
mums spēju izprast latviešu tautas dvē-
seli – viņas humoru, bēdas un priekus?

Skatītājiem būs iespēja arī atsvai-
dzināt jaukas atmiņas no jaunāku lai-
ku skatuves uzvedumiem, kā piemē-
ram, no lugas Eslingena, kas noteikti 
daudziem, ja ne visiem, skatītājiem 
būs palikusi atmiņā kā neizdzēšama 
ainava, kas saistīta vai nu ar paša pie-
dalīšanos šai skatuves lieluzvedumā, 
vai iegrimstot tālākās II Pasaules kara 
atmiņās.

Šoreiz skatītāji redzēs uz skatuves 
dēļiem trīs paaudžu aktierus, kā arī 
viesdziedātājus no Dainas un Vesera 
koriem. Apvienojot teātri ar mūziku, 

šis skatuves uzvedums Melburnā 
būs jauns, novērojuma atbalstīts 
pasākums, apvienojot to skaistāko, 
ko skatuve var dot. Tā nu šis teātra 
skatuves sniegums būs kā hibrīds, 
apvienojot Teātra drāmu, Varietē 
noskaņojumu un Cabarē de Melburna 
atmosfēru. Skatītāji varēs sēdēt 
pie galdiņiem, un, lai paceltu savu 
labsajūtu, tie varēs pasūtīt glāzi vīna ar 
attiecīgu uzkodu, samaksājot skaidrā 
naudā (dzeramnauda netiks iekasēta). 
Galdiņus var rezervēt, sazinoties ar 
Ievu  Ozoliņu –  tālr. 0417 833 837; 
e-pasts ieva.ozolins@gmail.com.

UZ TEĀTRI! Izrāde notiks svēt-
dien,  24. novembrī,  plkst. 14.00, 
Melburnas Latviešu nama Lielajā zālē. 
Ieejas biļetes $25/20; pamatskolas bēr-
niem ieeja brīva.

I. M.
Laikrakstam „Latvietis“

Uz teātri! Uz teātri!
ALT aicina uz savu 65+1 gadu jubilejas svinībām

Vai dziedāsi korī Kultūras dienās 2020. gadā?
Tad burvīga iespēja sākt mācīties dziesmas ar Gintu Ceplenieku!

Gints Ceplenieks mēģinājumā Melburnas Latviešu namā 2017. gadā.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $50 par 10 numuriem, $95 par 20 numuriem vai $240 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
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Ilze  Nāgela: Iepazīstiniet, lūdzu, 
mazliet ar sevi! No kuras puses Latvi-
jā esat? Vai nācies dzīvot kādu laiku 
arī ārzemēs?

Latvijas  Republikas  Saeimas 
priekšsēdētājas  biedre Dagmāra 
Beitnere-Le  Galla:  Vispirms, pal-
dies par šo iespēju iepazīstināt ar sevi. 
Esmu dzimusi un arī vidusskolu bei-
gusi Ventspilī. Jūras tuvums, lai arī 
uzaugu pilsētas centrā uz akmeņiem, 
man ir svarīgs līdz pat šodienai. Mani 
vecāki ir dzimuši Latgalē, un Kurze-
mē nonāca pusaudžu gados. Tāpēc 
simboliski manī ir abas šīs vēsturiskās 
zemes. Meita uzdāvināja iespēju no-
skaidrot ģenētisku piederību, rezultāti 
parādīja, ka esmu 98% sēliskā manti-
niece.

Mana pieredze ārzemēs ir neliela – 
3 mēnešus pavadīju Ziemeļkarolīnā, 
Šarlotē, kur palīdzēju tantei pēc acu 
operācijas un rakstīju savu doktora 
darbu. Un, protams, Francija. Tur gan 
esmu dzīvojusi fragmentāri, kamēr 
vīrs strādāja.

I.N.: Kura pilsēta, novads Latvijā 
Jums ir vistuvākais? Kādēļ?

D. Beitnere-Le  Galla:  Labāk iz-
jūtu Kurzemi, kamēr mamma bija dzī-
va, ceļš uz Ventspili bija kā brauciens 
kalnā. Redzēt bērnības pilsētu, kā viņa 
mainās, un tas, savukārt nozīmē re-
dzēt pārmaiņas Latvijā. Kopā ar kolēģi 
no Somijas Simo Laakonenu pētījām 
pilsētas pārmaiņas. Mana profesionālā 
dzīve ir saistīta ar kultūras socioloģiju. 
Izmantojot dzīvesstāstu pētniecību, ir 
iespējams labāk saprast sociālo dzīvi, 
jo tās atslēga slēpjas cilvēku raksturos.

Kā lektore esmu braukusi pa visu 
Latviju ar priekšlasījumiem. Šo pie-
redzi un redzējumu augstu vērtēju 
savā darbā. Lai arī mana identitāte ir 
kurzemniece, mācījos aptvert un vei-
dot izpratni par latvietību, kurā ir visi 
novadi un mentalitātes. Pusi no manas 
dzīves dzīvoju Jūrmalā, mācījos sa-
prast jūrmalniekus. Tā ir īpaša men-
talitāte, ko var lasīt mana bijušā vīra 
tēva – gleznotāja Rolanda Beitnera 
memuāros.

I.N.: Jūsu vīrs ir francūzis. Kāda 
ir jūsu valoda mājās?

D. Beitnere-Le  Galla:  Mā-
jas valoda? Ervē pensionējās un no 
2012. gada ir Latvijas rezidents. Viņš 
trīs gadus mācījās latviešu valodu. Ja 
man jautājat, tad jāatbild godīgi – ru-
nājam trīs valdās – latviešu, angļu un 
franču valodā. Vīrs īsziņas telefonā 
sūta labā latviešu valodā. Man atkal 

gribas saglabāt franču valodu, daudzi 
termini man labāk zināmi angļu valo-
dā. Vecākā meita ir saistīta ar neirozi-
nātni, un viņa vienmēr uzsver svešva-
lodu mācīšanos un lietošanu.

I.N.:  Kāpēc Jūs pievērsāties lat-
viešu kultūras socioloģijas pētniecī-
bai, un kas tas īsteni ir?

D. Beitnere-Le Galla: Kāds labs 
jautājums! Labprāt skaidroju šīs so-
cioloģijas zinātnes nozari. Tā nav dau-
dzu tūkstošu anketu analīze, bet tā ir 
interpretējošā socioloģija. Tā izmanto 
kvalitatīvās metodes, lai izprastu kā-
das sabiedrības vērtības un normas, 
mentalitāti. Te nav procenti, diagram-
mas un tabulas, bet gan pētījumi, kas 
palīdz saprast sabiedrību veidojošu 
daudzu un dažādu grupu pašizpratnes 
un darbības. Socioloģija, īsumā sakot, 
ir zinātne par indivīdu un grupu rīcī-
bu, un kultūras socioloģija meklē un 
skaidro to motīvus.

No kultūras socioloģijas nodalījās 
tāds virziens kā emociju socioloģija. 
Mūsu ekonomiskā darbība, arī poli-
tiskās izvēles nereti ir emociju vadī-
tas. Cilvēku dzīve ir saprotama arī kā 
meklējums pēc nozīmes, un tur dziļāk 
ir apslēpta atbilde dzīves jēgai. To ne 
vienmēr skaidrojam un pamatojam 
nereti arī paši sev. Mūsdienās arvien 
pieaug nozīme pētīt, kā veidojas pašiz-
pratne. Jo arī tā nosaka mūsu darbības 
limitus.

I.N.:  Kur esat strādājusi, pirms 
iegājāt politikā, kādus amatus esat ie-
ņēmusi?

D. Beitnere-Le Galla: 1980. gadā 

Latvijas Universitātē ieguvu vēstur-
nieces spec., tad lasīju lekcijas zināt-
niskajā ateismā, kā to tolaik sauca. 
Piedāvāja aspirantūru ar disertācijas 
tēmu par emigrācijas reliģisko dzīvi. 
Tā deva iespēju tikt strādāt specfondā 
pie padomju ideoloģijai kaitīgas litera-
tūras. Tolaik to nesauca trimda, tā bija 
reakcionāra emigrācija.

Puse manas dzīves aizritēja oku-
pētā Latvijā. Esmu iepazinusi pētnie-
cības robežas un nosacījumus, skatot 
tos jautājumus, kurus šodien uztveram 
pilnīgi atšķirīgi.

Vēlos uzsvērt, ka šis laiks manā 
dzīvē ir bijis svarīgs, jo specfondā la-
sīju analītisko literatūru, kas iespaido-
ja manas socioloģijas studijas. Katras 
kultūras centrā ir izpratne par vērtī-
bām, normām, arī par svēto. Specfon-
dā pirmo reizi saskāros ar dievturu 
literatūru. Viņus arī pētīju 90. gadu 
sākumā, kad sāku strādā Filozofijas un 
socioloģijas institūtā. Tur esmu vadošā 
pētniece arī vēl šodien.

Esmu bijusi docētāja Kristīgajā 
akadēmijā, sociālā darba augstskola 
Attīstība. 1998. gadā veidojās Rīgas 
Stradiņa universitātes Eiropas studiju 
fakultāte, tur studēju doktorantūrā. 
Paralēli lasīju lekcijas kultūras socio-
loģijā, antropoloģijā un ievadu spe-
cialitātē. 2003. gadā aizstāvēju diser-
tāciju. Trīs gadus biju arī Zinātniskā 
un radošā darba prorektore J. Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijā.

2008. gadā atteicos no lekcijām 

„Mans mērķis –
par gudru, godīgu un drosmīgu Latviju“
Intervija ar Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājas biedri Dagmāru Beitneri-Le Gallu
Valsts svētku uzrunu teicēja Austrālijā 2019. gada novembrī Pertā, Adelaidē, Melburnā, Sidnejā, Kanberā un Brisbanē. 
Nosūtīju intervijas jautājumus un ļoti pateicos par atsaucību un izsmeļošajām atbildēm, kā arī par atvēlēto laiku un 
tikšanos Saeimā ar laikraksta „Latvietis” redaktoru.

 
Turpinājums 7. lpp.

Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājas biedre Dr. Dagmāra Beitne-
re-Le Galla un laikraksta „Latvietis“ redaktors Dr. Gunārs Nāgels.
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studentiem, jo ieraudzīju, ka ir liela 
plaisa starp pētnieku darbu un sabied-
rību. Lasu publiskās lekcijas.

I.N.: Pastāstiet, lūdzu, par savu iz-
vēli, atstāt zinātnisko un pedagoģisko 
darbu augstskolā un iet politikā! Nav 
rozēm kaisīts darba ceļš, bet tomēr – 
Jūs tieši šo izvēlējāties kā savu?

D. Beitnere-Le  Galla:  Atbildei 
būtu īsais vai garais stāsts. Īsāk stās-
tot, dzīvē pienāk brīdis, kad saproti, ka 
ir jāpanāk politikai tuvāk. Esmu biju-
si Saeimā kā eksperte komisijās, gan 
kā pieprasījuma rakstītāja Lattelecom 
pakešu politikas jautājumā. Nekad ne-
esmu bijusi nevienā partijā un vēlējos 
šo neatkarību saglabāt. Taču pēc otrās 
monogrāfijas iznākšanas saprastu, ka 
ir nepietiekami tikai pētīt vai komentēt 
no malas politiskos procesus, ka jānāk 
tuvāk.

I.N.: Vai varbūt bija kāds īpašs ga-
dījums, šī lēmuma pieņemšanai?

D. Beitnere-Le Galla: Uz šo par-
tiju man sarunā norādīja Lidija Lasma-
ne-Doroņina. Viņas morālā autoritāte 
mani pamudināja pārskatīt attieksmi. 
Tā ir kā iziešana no komforta zonas 
un nostāties publiskam sitienam. Biju 
Jaunās Konservatīvās partijas atbalstī-
tāja. Kā atbalstītāja tiku ievēlēta Jūr-
malas domē 2017. gadā, jo esmu Jūr-
malas Aizsardzības biedrībā.

2018. gada vasarā Jāņa Bordāna 
aicināta pievienojos Jaunai Konserva-
tīvo partijai. Tagad arī pati mudinu cil-
vēkus izdarīt izvēli un pievienoties sev 
tuvai politiskai partijai. Latvijā jāsāk 
veidot politiskas partijas, kuru darbī-
bu nosaka idejas. Šobrīd Latvija ir vēl 
tikai ceļā uz ideju balstītām partijām.

I.N.:  Lūdzu, pastāsti īsumā par 
Jūsu patreiz ieņemamo darba pozīci-
ju un par Jums veicamajiem pienāku-
miem?

D. Beitnere-Le Galla: Nākot po-
litikā, vismazāk vēlējos nokļūt, kur 
patlaban esmu. Man palīdz metafora, 
ka, ejot politikā, ir jābūt ar disciplīnu. 
JKP vadītāja Jāņa Bordāna zvans vēlu 
vakarā, vai varu kandidēt uz Saeimas 
prezidiju, teicu, ja vajag, tad varu. Tai 
brīdī domāju, ka eju palīgā, ka daru to 
partijas labā. Vēlēšanu rezultāti deva 
iespēju JKP pārstāvim iegūt vietu 
Saeimas prezidijā. Prezidijs organizē 
Saeimas darbu, nodrošina starppar-
lamentāro sadarbību, kā arī adminis-
tratīvi atbild par ēkām, autobāzi. Kā 
Saeimas priekšsēdētajas biedrei, aiz-
vietojot priekšsēdētāju viņas prombūt-
nē, jāvada Saeimas sēdes un jāpieņem 
nerezidējošie vēstnieki.

I.N.: Kādu mērķi Jūs sev uzstādāt, 
strādājot šajā amatā?

D. Beitnere-Le  Galla:  Latvijas 
valsts sākas no Saeimas. Tā ir liela 
atbildība. Pilsoņi ievēl Saeimas depu-
tātus, kuri organizē visu valsts dzīvi – 
ievēl izpildvaru, premjeru un minis-
trus, tiesnešus. Saeimas deputāti ievēl 

valsts prezidentu. Šajā amatā manus 
mērķus vairāk nosaka darba uzdevu-
mi, kurus mācos paveikt un cenšos 
pārstāvēt savu partiju. Esot prezidijā, 
ir jāmāk pārstāvēt visu Saeimu un arī 
valsti.

Mans mērķis – par gudru, godīgu 
un drosmīgu Latviju.

I.N.: Vai Jūsu zināšanas, ko iegu-
vāt kā pētniece, ir palīdzīgas politiska-
jam darbam? Kādā veidā?

D. Beitnere-Le  Galla:  Politika 
mani vienmēr ir interesējusi. Domāju, 
ka tāpēc mana izvēle bija vēstures stu-
dijas. Socioloģijas zinātne un tās plašo 
teoriju klāsts man pasaka priekšā dau-
dzas idejas un palīdz saprast, kāpēc 
mums šobrīd problēmas valsti attīstīt 
efektīgāk. Dažreiz izskan viedoklis, ka 
Saeimā jāvēl juristi un ekonomisti. Tas 
ir šaurs redzējums. Saeima kā valsts 
parlaments prasa cilvēkus ar valstisku 
domāšanu. Tas ir tāds pats talants, kā 
rakstīt simfoniju vai romānu.

Nācijas aug un veidojas, ja tā iemā-
cās uz parlamenta darbu rosināt cilvē-
kus, kuriem piemīt tāds talants. Un arī 
ievēl tādus cilvēkus, kuri māk argu-
mentēt viedokli un pārliecināt. Ir va-
jadzīgas zināšanas un spējas darboties 
komandā. Politika ir komandas darbs, 
tur viens pats indivīds var panākt, ja 
māk pārliecināt savu frakciju un tālāk 
frakcija pārliecina koalīciju.

Man daudz deva trīs gadi Mūzikas 
akadēmijā, kur tolaik divus gadus rek-
tors bija komponists Juris Karlsons. 
Valstiski domājošs cilvēks un perso-
nība. No viņa ļoti daudz iemācījos būt 
radošu cilvēku kolektīvā.

I.N.: Vai Jums vēl atliek laiks arī 
turpināt zinātnisko darbu paralēli po-
litiskajam darbam?

D. Beitnere-Le Galla: Šogad man 
ir divas nelielas, bet svarīgas publikā-
cijas, bet tās ir iestrādes vēl no gada, 
pirms nokļuvu pilna laika politikā. Šo-
gad pavasarī mani pārvēlēja vadošās 
pētnieces amatā Latvijas Universitātes 
Filozofijas un socioloģijas institūtā. 
Jūsu jautājums ir vietā, laika nepaliek 
nemaz. Ceru atrast laiku pierakstīt 
dzīvesstāstus, esot Austrālijā.

Mana vecākā meita, kura arī ir 
pētniece, man aizrāda, ka esmu pil-
na laika politiķe, ka man jāatsakās 
no akadēmiskā darba. Viņai taisnība. 
Manī cīnās vēlme saglabāt profesionā-
lo dzīvi. Tā vienmēr bijusi noslogota, 
vēlos pacīnīties par savas profesijas sa-
glabāšanu. Esmu Eiropas kultūras so-
ciologu rīcības komitejā. Tas bija ļoti 
pagodinoši būt tur ievēlētai.

Politikā ienākam uz vienu nelielu 
laika periodu – 4 gadiem. Mēģināšu 
uzkrāt pētnieciskos materiālus, lai 
analizētu un rakstītu vēlāk.

I.N.:  Kā Jūs īsumā raksturotu 
zinātnes stāvokli patlaban Latvijā, 
sevišķi Jūsu specialitātē? Vai jauni 
cilvēki pievēršas zinātnei? Vai pēc 
studijām ir darba iespējas? Kāds ir lī-
menis, salīdzinot ar citām valstīm? Vai 
valsts sniedz pietiekami lielu atbalstu 

zinātnei Latvijā?
D. Beitnere-Le  Galla:  Pirms vē-

lēšanu diskusijās pārstāvēju pētnieku 
viedokli, kas arī mani mudināja iet 
politikā. Latviju redzu kā intelektu-
ālu valsti, kura izbridusi brīvā tirgus 
maldu ceļus veidotu sapratni, ka valsts 
bez zinātnes nevar pastāvēt, jo tad nav 
ne skolotāju, ne ārstu, ne mūziķu. IT 
laikmetā valstis cīnās par jauniem, iz-
glītotiem speciālistiem, bet vai Latvijā 
politiķi to neredzēja, ka nepārtraukti 
donorējam bagātas valstis – atdodam 
savus speciālistus.

Zināms, nelielu valstu ekonomi-
kai, lielās fundamentālās zinātnes at-
tīstīt ir sarežģīti. Taču ir Dānija, ir arī 
citas Ziemeļvalstis, kuras ļoti rūpīgi 
veido sadarbības tīklojumus savā star-
pā. Baltijas Asamblejas darbs parāda, 
ka vēl joprojām trīs valstis neizmanto 
visu sadarbības jaudu, ko dotu, ja vei-
dotu Baltijas reģiona sadarbību.

Latvijā ir kāda akūta problēma: 
vāja spēja atgriezt pētniekus. Bija ES 
finansējums, bet ar to ir par maz. Lī-
dzās finansējumam, nepieciešama at-
tieksme, ka viņi šeit ir gaidīti.

I.N.:  Ar kādām domām dodaties 
šurp uz Austrāliju? Vai esat bijusi jau 
kādreiz Austrālijā?

D. Beitnere-Le  Galla:  Pie lat-
viešiem Austrālijā dodos ar pateicību 
par ielūgumu un vēlmi dzirdēt svētku 
uzrunu, pietuvinātu publiskai lekcijai. 
Mums priekšā daudz kopīgu jautāju-
mu. Latvietība ir atvērta, mums jāmā-
cās iekļaut katru, kurš novērtē mūsu 
valodu un kultūru. Tā ir viena no pa-
saules bagātībām, valodu un kultūru 
daudzveidība. Un tās ir jāsargā ar labu 
pašvērtības sajūtu un ticību mūsu pašu 
spēkam.

I.N.: Vai Jūs lasāt laikrakstu „Lat-
vietis“? Tas iznāk jau divpadsmito 
gadu katru nedēļu.

D. Beitnere-Le Galla: Paldies par 
elektronisko versiju. Lasu to jau piek-
to gadu. Reizēm apbrīnoju, ka saņemu 
precīzākas ziņas, nekā Latvijas portā-
los. Laikam jau attālums līdz Latvijai, 
liek justies un strādāt ar lielu intensi-
tāti.

Lai arī Latvija ir atguvusi neat-
karību, trimdas nozīme nemazinās. 
Tā kļūst par svarīgu Latvijas daļu – 
diasporu, kurai ir lieli arī politiskie 
mērķi. Īpaši šogad, kad valdība ir 
pieņēmusi lēmumu atvērt vēstniecību 
Austrālijā. Tas ir svarīgs notikums, 
kas dos jaunus impulsus turēties kopā. 
Un vēl vairāk sajust, cik latvieši Aus-
trālijā ir Latvijas valsts interešu lokā.

I.N.: Ko Jūs vēlētos pateikt laik-
raksta „Latvietis“ lasītājiem?

D. Beitnere-Le  Galla:  Esmu lai-
mīga un pagodināta jūs visus satikt. 
Cik skaisti būs kopā svinēt Latvijas 
proklamēšanas 101. gadadienu.

Paldies par latvietības sargāšanu 
un labo pašapziņu! Uz tikšanos Latvi-
jas gadadienas pasākumos!

I.N.: Liels paldies par interviju! 
Uz pavisam drīzu tikšanos Austrālijā!

„Mans mērķis – ...“
Turpinājums no 6. lpp.



8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2019. gada 7. novembrī

Četru gadu vecu-
mā Melburnas vīru 
koris Veseris ir pa-
rādījis savu izaugsmi 
un vispusību vairā-
kos mūzikas žanros, 
izceļojoties arī ar 

īpaši veidotiem instrumentāliem pa-
vadījumiem.

2018. g. 2. jūlijā Veseris piedalījās 
Pasaules Latviešu Dienu kamermūzi-
kas koncertā Rīgas Biedrības namā, 
pirmatskaņojot Sandras Birzes kom-
ponēto Introit vīru korim un čellis-
tam Jānim Lauram. Veseris turpināja 
Simtgades Dziesmu svētkus skanī-
gi atzīmēt, 3. jūlijā piedaloties PLD 
Cilvēks. Mūžs. SKAN! Esplanādē un 
8. jūlijā – XXVI Vispārējo Dzies-
mu svētku Noslēguma koncertā Me-
žaparkā.

AL57.KD Atklāšanas koncertā 
Adelaidē Veseris atskaņoja Uģa Prau-
liņa ciklu Venus et Amor, piesaistot 
flash mob* stilā klātesošos RTU GAU-

DEAMUS (Latvija) koristus skaņdar-
ba kulminācijā. Veseris arī piedalījās 
AL57.KD Kopkora koncertā un arī va-
karu programmās.

Veseris turpina aktīvi piedalīties 
Melburnas latviešu sabiedrības sa-
rīkojumos. 19. – 21. jūlijā izbaudīja 
Koru svētkus un Melburnas jauktajā 
kora DAINA 35. jubileju, kopā ar ko-
ristiem un diriģentiem no Melburnas, 
Adelaides un Sidnejas. Veseris koris-
ti jau vairākus gadus ir atbalstījuši 
Adelaides DV vīru kori DAUGAVA, 
kuplinot kora rindas un sniedzot 
priekšnesumus, īpaši baudot pieda-
līšanos tikko izskanējušā DAUGAVA 
50. jubilejas koncertā šī gada 12. ok-
tobrī.

2019. gadā, kopš AL57.KD Ade-
laidē, Veseris ir parādījis muzikālu 
vispusību, piedaloties vairākos un 
dažādos koncertos un kuplinājis Mel-
burnas latviešu sabiedrības sarīkoju-
mus, kā piemēram Pulkveža Kalpaka 
un leģiona atcerē, Aizvesto piemiņas 
atceres sarīkojumā, DV nodaļas 70. ju-
bilejas sarīkojumā, kā arī Latvijas 
Universitātes gada svētkus.

Plašākā austrāliešu sabiedrībā Ve-
seris ir sniedzis priekšnesumus The 
Boite / Melbourne City Council Cul-
tural Diversity Week, Europa Night 
Market (Queen Victoria market), Mel-
burnas ukraiņu sabiedrības prokla-
mēšanas dienas atcerē un Baltic Fest 
2019.

Veseris cenšas izmeklēt un iestu-
dēt jaunu un arī klasisko latviešu vīru 
kora repertuāru, īpaši tādu, kura ir reti 
skanējusi Austrālijā. Pēc Uģa Prauliņa 
izaicinošā cikla Venus et Amor vīru 
koris Veseris ir iedziļinājies dzidros 
muzikālos atvaros – Mārtiņa Brauna 
ciklā ar Raiņa liriku – Daugava. Turp-
mākajos koncertos izskanēs izvilkumi 
no šī jaunā repertuāra.

Veseris laipni lūdz Jūs apmeklēt 
mūsu turpmākos koncertus šī gada de-
cembrī!

Nākamais Melburnas vīru kora 

Veseris gadskārtējais koncerts notiks 
svētdien, 1. decembrī, plkst. 14.00 
Melburnas Latviešu ciemā, 60 Fra-
ser Crescent, Wantirna South, lielajā 
zālē. Diriģenti Sandra Birze un Ed-
gars Vegners; viesmākslinieks – čel-
lists Jānis Laurs. Ieeja $25/$20, jau-
niešiem zem 18 gadiem ieeja brīva. 
Biļetes pērkamas uz vietas pirms 
koncerta.

Piektdien, 6. decembrī, plkst. 
19.30 Tempo Rubato (licensed pre-
mises), 34 Breese Street, Brunswick 
dzied Melburnas vīru koris VESERIS. 
Diriģenti Sandra Birze un Edgars Veg-
ners. Viesmākslinieks, čellists Jānis 
Laurs. Ieeja bezmaksas.

Sandra un Roberts Birze
Laikrakstam „Latvietis“

*Angliski – zibakcija

„Veseris“ aicina
Uz diviem koncertiem decembrī

Vīru koris „Veseris“ un viesmākslinieks – čellists Jānis Laurs; centrā diriģenti Sandra Birze un Edgars Vegners.
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Vīru kora „Veseris“ dziedātāju grupa; 
centrā diriģenti Sandra Birze un Ed-
gars Vegners.
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Sandra un Roberts Birze.
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Šoruden Burtnieku 
tradicionālajam literatū-
ras sarīkojumam, kas kā 
vienmēr veltīts dzejnieka 
Pētera Zirnīša piemiņai, 
nosaukumā likts 17. gs. 

angļu dzejnieka Šellija dzejoļa citāts. 
Sarīkojuma tapšanas gaitā tiešām no-
tika nemitīgas pārvērtības, vēlreiz pie-
rādot vārda lielo spēku... Vairākkārt 
piekrita un atkrita paredzamie vēstītāji, 
lai galu galā nonāktu pie tā lieliskā, per-
fekti sabalansētā vakara priekšnesuma, 
kas tik emocionāli un izzinoši bagāti-
nāja tuvos un tālos klausītājus.

Māra  Vīksna –  LU Literatūras, 
folkloras un mākslas institūta Latviešu 
folkloras krātuves pētniece un fondu 
glabātāja bija īpaši šim vakaram saga-
tavojusi pētījumu tieši par Burtnieku 
folkloru. Burtniecieši uzzināja daudz 
jauna par it kā zināmajām lietām, ierau-
dzīja savu priekšgājēju vārdus vēsturis-
ko dokumentu pārskatos. Māra Vīksna 
šobrīd ir galvenā dainu tēva Krišjāņa 
Barona mantojuma glabātāja, savā ziņā 
viņa darba turpinātāja. Ir tik ierosino-
ši vēlreiz pārdomāt tautas gara mantu 
uzkrājumu un tā vietu katra šodienas 
cilvēka personiskajā dzīvē. Gan par ne-
mainīgo, gan mainīgo, kas mūs veidojis.

Kristīne Zaļuma – Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas 
centra pētniece, Vidzemes muižu bib-
liotēku pārzinātāja un aprakstītāja. Pat-
laban LNB skatāmās simtgades izstādes 
viena no veidotājām un jaunās grāma-
tas Neredzamā bibliotēka autore. Viņas 
stāsts par Burtnieku muižai tuvu esošo 

Lizdēnu muižu un tās īpašnieka baronu 
Haraldu fon Laudonu (1876 – 1959) bija 
īsts atklājums mums visiem. Barons 
bijis savam laikam unikāla personība 
pasaules mērogā. Apsēstība ar dabas iz-
pēti – tauriņu, putnu, herbāriju, medību 
trofeju kolekcionēšana un aprakstīšana 
bijusi viņa dzīvošanas laika galvenā 
vērtība. Daļa no barona milzīgā vā-
kuma (ap 4 tūkstoši izbāztu putnu, 14 
tūkstoši tauriņu u.c.) saglabājusies līdz 
mūsu dienām, atrodas LU Zooloģijas 
muzejā, Latvijas Dabas muzejā, arī 
ASV un Eiropas kolekcijās. No plašās 
Laudona bibliotēkas saglabājušies vien 
daži eksemplāri, kas tagad atrodas LNB 
zelta fondā. Stāsts par Lizdēnu muižas 
barona bibliotēku uzlūkojams daudz-
veidīgākā skatījumā kā vien atsevišķas 
muižas īpašnieka grāmatu vākums. 
Tas ir arī ieskats neviennozīmīgajās 
vācbaltu un latviešu attiecībās. Reti sa-

glabājušās tādas liecības kā barona fon 
Laudona sarakste ar muižas mežsargu 
Aleksandru Biržu. Aizgājušā laika iz-
gaismojumi mums palīdz tuvināties sa-
vas vēstures izpratnei.

Sarīkojumu caurvija smalks un 
atbilstīgs mūzikas skanējums. Ievas 
Paršas mecosoprāns pianista Alda 
Liepiņa pavadīts jūtīgi iekļāvās vakara 
atmosfērā. Skanēja latviešu komponis-
tu klasiskās solodziesmas, Pētera Pla-
kida mūzika un arī pašas solistes kom-
ponētā dziesma ar Aspazijas vārdiem.

Šo īso ieskatu nobeigšu ar pašu 
sarīkojuma iesākumu, kas ietonēja va-
kara norises gaisotni. Raimonds  In-
drāns savā interpretācijā lasīja Pētera 
Zirnīša dzejoli Burtnieks. Patlaban 
Latvijas ainavas izjūta ir tik atbilstīga 
dzejnieka vārdos tvertajam:

Pār kādiem tāliem tīrumiem
pie manis tava gaisma brien
caur rudenīgām lapotnēm
ar staru mani iezīmē

un tad es tālāk eju pats
man jāgriež lielais Laika Rats
uz Saulgriežiem uz Saulgriežiem
uz atnākošiem mūsējiem

bet stars man pāri tālāk iet
es atskatos – jau saule riet
aiz viņā krasta ozoliem
pār tāliem brūniem tīrumiem

ar tavu gaismu iezīmēts
es šajā laukā esmu sēts
un izkaisīts un atraisīts
kā dzīvība,
kam jāuzdīgst.

Anita Jansone-Zirnīte
Īpaši laikrakstam „Latvietis“

„Burulis“ – „...vien Pārvērtība vienmēr tā pati...“
Sarīkojumu caurvija smalks un atbilstošs mūzikas skanējums

Dzied Ieva Parša. Ekrānā dzejnieka Pētera Zirnīša portrets.
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Dalībnieki pēc sarīkojuma; centrā – Anita Jansone-Zirnīte.
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mo medikamentu iegādi.
Ievērojamas summas arī tika no-

ziedotas Latvijas Zemessargiem un 
daudzbērnu un audžubērnu ģimenēm 
Latvijā. Leģionāri cīnījās par mūsu 
Latvijas brīvību otrā pasaules kara lai-
kā, kamēr Zemessargi palīdz aizsargāt 
mūsu zemi šodien. Mums arī turpmāk 

ir viņi jāatbalsta, lai viņi var iegādāties 
nepieciešamās ierīces, lai varētu turpi-
nāt palīdzēt sargāt mūsu tēvuzemi.

Latvijā ir arī tādas ģimenes, ku-
ras ir nonākušas grūtībās, to starpā 
daudzbērnu ģimenes un tās ģimenes, 
kuras uzņēmušās palīdzēt kā audžuģi-
menes. Daugavas Vanagi kā palīdzī-
bas organizācija vienmēr turpinās arī 
šim ģimenēm palīdzēt. Latvijas nākot-
ne ir mūsu jauniešos. Šī iemesla dēļ 

Daugavas Vanagi arī atbalsta jaunie-
šus Latvijā un šeit Austrālijā, atbalstot 
jauniešu latviešu izglītību un palīdzot 
viņos ieaudzināt latvisko kultūru un 
mīlestību pret mūsu mīļo tēvuzemi.

Ar saziedoto naudu Daugavas Va-
nagi turpinās savu palīdzības darbu. 
Vēlreiz sirsnīgs paldies par tautas at-
balstu kā šogad, tā arī visus iepriekšē-
jos gados.
Daugavas Vanagu Austrālijā valde

Paldies ziedotājiem!
Turpinājums no 3. lpp.
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Vai Jūsu ģimene (vai daļa) vēlās, vai 
plānojiet ceļot uz Latviju 2020. gadā?

Vai Jūsu bērniem patika dziedāt 
AZVV, vai citā korī, un vai viņi vēlās 
turpināt attīstīties latviešu kora kultūrā?

Vai Jūsu vidusskolas līdz 24 gada 
vecumā audzēkņiem interesētu satikt 
un iepazīties ar citiem Latvijas un ār-
valstu jauniešiem?

2020. g.  no  6.  līdz  12. jūlijam 
notiks XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki Rīgā, Latvijā.

Jau vairākus gadus janvārī uz Aus-
trāliju ir ceļojuši skolotāji no Latvijas, lai 
apmācītu mūsu skolniekus Annas Zie-
dares Vasaras Vidusskolā. 2019. gadā to 

starpā bija skolotājs un diriģents Gints 
Ceplenieks. Gints jau savā pirmajā 
Austrālijas apciemojumā 2017. gadā 
iesēja domu, kā iesaistīt Austrālijas lat-
viešu jaunatni Latvijas koru kultūrā. Ar 
Ginta apmācību šogad AZVV skolnieki 
atklāja, ka mūsu jaunieši ir tik spējīgi 
koristi, un viņi varētu piedalīties jau-
natnes dziesmu svētkos Latvijā.

Jau tagad Melburnā maza grupa 
skolēnu un jauniešu mācās XII Latvi-
jas Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku Noslēguma koncerta repertuā-
ru. Arī Sidnejā un Adelaidē ir gatavi 
kora vadītāji, kas ir ar mieru nākt talkā 
apmācīt un sagatavot jauniešus dzie-

dāšanai dziesmu svētkos. Gints Cep-
lenieks atgriezīsies AZVV 2020. g. 
janvārī, lai turpinātu darbu.

Centīsimies dalīties ar šo vīziju, 
iesaistīt Austrālijas latviešu jaunatni 
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkos. Aicinām jums izteikt 
savu interesi, rakstot: Ievai Ozoliņai 
Melburnā; e-pastu: ieva.ozolins@
gmail.com, vai sūtīt īsziņu uz mob. tāl-
runi: 0417 833 837.

Latvijas Valsts izglītības satura 
centrs jau izsludina pieteikšanos, lai 
veiksmīgi var turpināt sagatavošanās 
darbus.

Ieva Ozoliņa

Turpināšu rakstīt par Melburnas 
Latviešu ciemu. Jau stāstīju par Ap-
rūpes namu tur augšā, ceļa otrā pusē, 
kur pieejama profesionāla 24 stundu 
kvalificēta aprūpe un notiek visādi sa-
rīkojumi un dievkalpojumi.

Ciemā ir 54 vienas vai divu guļam-
istabu atsevišķas mājas, kas būvētas 
skaisti koptos dārzos. Mājas ir privā-
tīpašumā ar strata title. To es saprotu, 
un 7 no tām ir augšā – blakus Aprūpes 
namam. Tām ir skats uz Dandenongu 
kalniem, un esmu par to greizsirdīga. 
Manai mājai skats uz Prieku namu, 
kur spīd skaistais auseklis apgaismots 
vakaros. Tas man patīk.

Laikam būs jāpaskaidro par mūsu 
Prieku namu, jo es saprotu, ka Latvijā 
tas nozīmē kaut ko citu, ne tās lietas, par 
ko mēs priecājamies. Pirmdienās dāmas 
vingro ar tai-chi DVD agri no rīta un 
pēcpusdienā ripina bumbas. Trešdienās 
spēlē bingo, kamēr lielā istabā notiek 
novusa spēles. Otrdienās sanāk daži no-
pietni kāršu spēlētāji uz Canasta.

Katru mēnesi vienā piektdienā no-
tiek Zupu vakars, ko sagatavo Erika un 
Svens. Visi ierodamies plkst.17.00 ar 
savu dzērienu un maksu. Sēžam ap gal-
diem un baudām vakariņas. Tur aicināti 
visi no Ciema mājiņām, kā arī draugi no 
ārpuses, piemēram, tie novusa spēlētāji, 
kas šeit nedzīvo. Mums pasniedz bļodu 
ar zupu un tad saldo ēdienu. Beidzamo 

reizi bija debešķīgs 
debess mannā. Pa 
starpu notiek dau-
dzas draudzīgas 
sarunas.

Citā piektdienā 
reizi mēnesī mēs 
sanākam turpat 
kopā uz Jautro 
vakaru. Katrs at-
nes uzkožamos un 
dzērienus, ar ko 
dalīties ar drau-
giem. Visi esam 
draugi! Dziedam latviešu dziesmas un 
stāstam jokus, dažus nerātnākus un 
reti pa retam angļu valodā.

Šo Prieka namu izmanto viesībām, 
ko rīko iedzīvotāji vai arī citi no latvie-
šu organizācijām vai ģimenēm. Mums 
te ir ļoti spējīgas Vilma un Ērika, kas 
māk sataisīt garšīgu galdu viesībām. 
Mums gan te labi veicās!

Būsiet lasījuši, ka nesen sarīkojām 
svinības – 70 gadi Austrālijā, un no-
vembrī būs Melburnas Kausu diena ar 
vinnestiem.

Ir jau arī citas nodarbības, tā kā olu 
krāsošana Lieldienās un uz Jāņiem tai-
sām jāņu sieru, lai no visiem pagaršo-
tu. Proti, mazākās grupās satiekamies 
viens otra mājās vai nu ieēst, vai tikai 
iedzert un parunāties.

Katru nedēļu busiņš no Ciema ved 

uz veikalu tos, kas negrib vairs paši 
braukt. Katru mēnesi busiņš ved uz 
pusdienām Daugavas Vanagu namā. 
Kad ir sarīkojums Latviešu namā, bu-
siņš ir gatavs aizvest. Tad nav jādomā 
par noparkošanu un Melburnas satik-
smi. Mēs esam izlutināti!

Katrs no mums ir iekārtojies māji-
ņās pēc savas gaumes. Dažiem vairāk 
mantu, citiem – mazāk, un māja izska-
tās lielāka. Daudzi ir pārbūvējuši par 
daļai, it sevišķi vannas istabas iekār-
tu, jo oriģinālā no 1980.tiem gadiem. 
Skaisti ir redzēt, ka esam labi iedzīvo-
jušies un sadraudzējušies. Vēl ir tuk-
šas mājiņas, un es tā gribētu redzēt vēl 
vairākus no Sidnejas, ja tikai kaitinātu 
melburniešus.

Selga Pešudova
Laikrakstam „Latvietis“

Lasītājas vēstule
Vēlreiz no Latviešu Ciema

„Prieka nams“ Latviešu ciemā.
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70 gadu svinības „Prieku mājā“.
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Bingo „Prieku mājā“.
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Austrālijas latviešu jaunieši gatavojās – aicinājums!
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
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Ieva Reine, Ziemeļvalstu diasporas 
izglītības un kultūras grupas vadītāja, 
vada plašu un ļoti vērtīgu projektu 
Latviešu valodas tālmācība pasaulē.

PBLA KF atbalsta muzeja Latvie-
ši pasaulē rīkoto izstādi Nyet, nyet, 
Soviet! par latviešu pretpadomju de-
monstrācijām trimdā. Izstāde stās-
ta par demonstrāciju organizēšanu, 
piedalīšanos un pārdzīvojumiem no 
dalībnieku skatupunkta un par visno-
zīmīgākajām demonstrācijām, izman-
tojot priekšmetus, fotogrāfijas, tekstus 
un multimediju interviju fragmentus.

Ne visi projekti ir tik liela apmēra 
kā Dziesmu svētki, bet tomēr ļoti vērtī-
gi. Dejā PBLA KF atbalsta Ziemeļame-
rikas latviešu tautas deju horeogrāfiju 
digitālu krātuvi, bet mūzikā Andreja 
Jansona CD ar 5 ārpus Latvijas kom-
ponētiem skaņdarbiem un monogrāfiju
Latvijas mūzika renesansē, literatūrā 
TV raidījums Literatūra Amerikā. Par 
mūsu sabiedrību ārpus Latvijas režisore 
Ieva Ozoliņa turpinās agrāk atbalstīto 
projektu Latviešu Dzīvesstāsti Franci-
jā, un Latviešu organizācija Vašingtonā 
(LOV) gatavos vēsturisku dokumentu 

par Latviju Latvija simt gados, ko va-
rētu izmantot kā papildus materiālu lat-
viešu skolās, kā arī saglabāt liecību par 
to, kā Latvijas simtgadi atzīmēja latvie-
šu kopiena Vašingtonā DC.

Laikraksts Laiks svin savu 70 
gada jubileju un atzīmēs arī redaktoru 
Helmāru Rudzīti. Kā raksta redaktore 
Ligita Kovtuna: „Tā kā it visās mītnes 
zemēs notiek aktīvas sabiedriskās ro-
sības ar mērķi stiprināt latviešu kopī-
bu ārpus Latvijas, kopt latviešu valodu 
un tautas tradīcijas, medijiem, ko dru-
kātā avīzē „Laiks“ un digitālā formā 
„Brīvā Latvija“ lasa latvieši ārzemēs, 
ir uzdevums būt par vienojušu saikni.“

PBLA Kultūras fonds priecājas par 
visiem projektiem un novēl visiem rī-
kotājiem labas sekmes tos īstenot.

Juris Ķeniņš,
PBLA Kultūras fonda Valdes priekšsēdis

krājumu kultūrai un brīvai domai Jau-
nā Gaita un arī 2019. gadā.

Līdzīgi, KF ir vienmēr atbalstījis 
Daces Aperānes vadītos jauno mūziķu 
meistarkursus, XIV variants ar tēmu 
Mūzikas interpretācija mūsdienās
2019. g. Siguldā.

Vērtētāji nolēma atbalstīt arī Otros 
Eiropas Latviešu kultūras svētkus 
(ELKS), kuri skanēja Īrijā, Dublinā no 
13. jūnija līdz 16. jūnijam ar dalībnie-
kiem no 17 valstīm, noslēdzot Latvijas 
Simtgades svinību ciklu Eiropā.

PBLA KF ir arī uzdevums at-
balstīt projektus jaunatnei un izglītībā. 
2019.g. atbalstu saņēma skautu un gai-
du 12. lielā nometne Solījums, Ņujor-
kas štatā ASV no 11. līdz 17. augustam.

PBLA KF piešķīrumi...
Turpinājums no 1. lpp.

TV raidījums
mūsu sabiedrību ārpus Latvijas režisore 
Ieva Ozoliņa turpinās agrāk atbalstīto 
projektu 
jā,
(LOV) gatavos vēsturisku dokumentu 

XV Dziesmu un Deju svētki Kanādā. CD „Canadian Amber“. „Jaunā Gaita“ rudens 2019

Puķītes zied, putniņi dzied...
Jancis par puķēm

Gandrīz tā kā būtu pa-
vasaris. Bet vakar taču sa-
lām kā ziemā. Un rītdienas 
laika pareģojums arī neko 
labu nesola, bet tā kā kalen-
dārs arī saka, ka pavasaris 
esot klāt, tad jātic vien būs.

Arī mūsu bērzu birzītē var samanīt 
tādu kā zaļumu. Jā, mums te, Latviešu 
Ciemā, ir arī sava bērzu birzīte. Pastaigā-
ties tajā gan nevar, bet birzīte paliek birzīte.

Kāpēc būtu jāstaigā? Nezinu, bet man 
liekas, ka pa birzītēm parasti pastaigājās.

Prātā nāk viena dziesmiņa par mācī-
tāju jeb cienīgtēvu, kas pastaigājās bērzu 
birzītē. Viņam izgāja švaki; dabūja zilu 
aci. Tā kā nezinu dziesmiņas autoru, tad 
labāk to dziesmiņu necitēšu, bet pastāstīšu 
saturu galvenos vilcienos. Vienam cienīg-
tēvam sagribējās staigāt un viņš aizgāja 
uz bērzu birzīti, lai to staigāšanu izdarītu. 

Pretim nāca viena skuķīte. Cienīgtēvs jau 
ar nav no koka, un iznākums ir, ka viņš 
dabū zilu aci, vai dzejiski izsakoties, – 
Cienīgtēvam izsists logs. Un tas notika 
bērzu birzītē. Un vainīga bij daiļa skuķīte. 
TĀ! Tagad visam vajadzētu būt skaidram.

Kā jau teicu, pa mūsu birzīti nekāda 
staigāšana nesanāk, tāpēc nav arī nekāda 
šance dabūt zilu aci. Ne jau, ka kāds gri-
bētu tādu dabūt, bet nevienam jau nebūtu 
nekas pretim parunāties ar daiļu skuķīti. 
Gadu skaita dēļ jau nav jāapstājas runāt. 
Kāpēc parunāšanai jābūt tieši bērzu birzei, 
tas man nav skaidrs. Bet man liekas, ka ir 
daudzas lietas, ko senči darījuši savādāk, 
nekā mēs šodien. Vai cienīgtēviem bija pa-
radums staigāt pa birzēm un ķerstīt jaunas 
skuķītes, vai nē, to nezinu. Es gan būtu do-
mājis, ka viņiem bija jābūt prātīgākiem. Ja 
nu tiešam bez ķerstīšanas nevarēja iztikt, 
tad vajadzēja ķerstīt to skuķīšu mammas, 

ne skuķīšus. Esmu drošs, ka mammas – 
taču pieaugušas sievietes – izrādītu vaja-
dzīgo respektu cienīgtēvam. Un sekotu 
viņa norādījumiem un pavēlēm – vai lūgu-
miem. Kas zin, kā cienīgtēvi toreiz darījās. 
Un mammas ar. Un pašas daiļās skuķītes...

Vai man dieniņ’ – piesmērēju veselu 
lapu gluži smuka un tīra papīra. Kas man 
daļas, ko cienīgtēvs ar daiļo skuķīti darī-
ja. Vai gribēja darīt. Jāatzīstas, ka es jau 
par jauniem skuķīšiem vispār nebiju do-
mājis rakstīt. Ir taču prātīgākas lietas, kas 
būtu apskatāmas un pārrunājamas. Bet 
uzkūlos uz to birzīti un to pastaigāšanos, 
un to cienīgtēvu... un tā nu sanāca...

Ienāca prātā tā dziesmiņa par cienīg-
tēva izsisto logu, un meldiņš ar’, un tad 
jau, saprotiet, neko citu nevarēju darīt, kā 
ņemt rakstāmo rokā... un nu jau ir par vēlu!

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“
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priekšsēdētāju, senatoru Pēteri Dzalbi;
Vēsturnieku, ilggadējo Latvijas 

Universitātes Vēstures un filozofijas 
fakultātes profesoru, Latvijas Zināt-
ņu akadēmijas akadēmiķi, Dr.habil.
hist. Inesi Feldmani;

Vēsturnieku, Latvijas Universitā-
tes Vēstures un filozofijas fakultātes 
profesoru, Latvijas Zinātņu akadēmijas 
akadēmiķi, Dr.hist. Ēriku Jēkabsonu;

Rīgas Augšāmcelšanās evaņģēlis-
ki luteriskās draudzes mācītāju, Lutera 
Akadēmijas docentu, Dr.theol. Gunti 
Kalmi;

Vācijas Bundestāga deputāti Eli-
zabeti  Šarloti  Močmani  (Elisabeth 
Charlotte Motschmann);

Viņas Ekselenci bijušo Amerikas 
Savienoto Valstu ārkārtējo un pilnva-
roto vēstnieci Latvijā Nensiju Baiko-
fu Petitu (Nancy Bikoff Pettit);

Vienota Neatliekamās medicīnis-
kās palīdzības dienesta izveidotāju un 
pirmo vadītāju, ārsti Renāti Pupeli;

Vēsturnieku, Latvijas Universitā-
tes Vēstures un filozofijas fakultātes 
profesoru, Latvijas Zinātņu akadēmi-
jas akadēmiķi, Dr.habil.hist. Aivaru 
Strangu;

Ebreju kultūras mantojuma un ho-
lokausta vēstures pētnieku, rakstnieku 
Davidu Zilbermani (David Silber-
man);

Viņa Ekselenci bijušo Dānijas 
Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto 
vēstnieku Latvijas Republikā Hansu 
Brasku (H.E. Mr Hans Brask).

3. Iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa 
virsnieku:

Liepājas teātra aktrisi Andu Albu-
ži;

Advokātu un latviešu sabiedris-
ko darbinieku Amerikas Savienotajās 
Valstīs Ivaru Bērziņu;

Eksperimentālās arheoloģijas 
darbnīcas Seno rotu kalve izveidotāju 
un vadītāju, Tautas daiļamata meista-
ru, rotkali Daumantu Kalniņu;

Rīgas Tehniskās universitātes Ma-
teriālzinātnes un lietišķās ķīmijas fa-
kultātes profesoru, Lietišķās ķīmijas 
institūta direktoru, Latvijas Zinātņu 
akadēmijas akadēmiķi, Dr.habil.chem. 
Valdi Kamparu;

Latvijas Universitātes Matemātikas 
un informātikas institūta struktūrvie-
nības – Informācijas tehnoloģiju dro-
šības incidentu novēršanas institūcijas 
CERT.LV vadītāju Baibu Kaškinu;

Dzejnieku, atdzejotāju un tulkotā-
ju Matiasu Knollu (Matthias Knoll);

Rakstnieku, publicistu un scenā-
ristu Andri Kolbergu;

Liepājas teātra aktrisi Inesi  Ku-
činsku-Laukšteini;

VSIA Paula Stradiņa Klīniskā uni-
versitātes slimnīca Neiroloģijas klīni-
kas vadītāju, Rīgas Stradiņa universi-
tātes Medicīnas fakultātes Neiroloģijas 
un neiroķirurģijas katedras vadītāju, 
profesoru, Dr.med. Andreju Milleru;

Scenogrāfu Aigaru Ozoliņu;
Režisoru, producentu, dziesmu 

tekstu autoru un aktieri Valdi Pav-
lovski;

Latvijas Nacionālā teātra aktrisi, 
Latvijas Teātra darbinieku savienības 
priekšsēdētāju Daigu  Šiliņu  (Daigu 
Gaismiņu);

SIA Rīgas Dzemdību nams Jaun-
dzimušo intensīvās terapijas nodaļas 
vadītāju, pediatru, neonatologu, Neat-
liekamās medicīniskās palīdzības die-
nesta Specializētās medicīnas centra 
neonatologu Juri Šleieru;

SIA Rīgas Austrumu klīniskā uni-
versitātes slimnīca Toksikoloģijas un 
sepses klīnikas vadītāju, anesteziolo-
gu, reanimatologu Oļegu Šubu;

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas Džeza mūzikas katedras 
vadītāju, asociēto profesoru, dže-
za vēstures pētnieku, džeza mūziķi, 
Dr.art. Indriķi Veitneru;

Latvijas Republikas Augstākās 
tiesas Senāta Civillietu departamenta 
senatori Mārīti Zāģeri;

Latvijas evaņģēliski luteris-
kās baznīcas Lielbritānijā prāvestu, 
Dr. Andri Abakuku.

4. Iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa 
kavalieri:

Latviešu sabiedrisko darbinieci 
Kanādā, ilggadējo nevalstiskās orga-
nizācijas Tribute to Liberty valdes lo-
cekli Alīdi Ausmu Forstmani;

Latviešu sabiedrisko darbinieku 
Amerikas Savienotajās Valstīs, ilgga-
dējo Aiovas Latviešu biedrības vadītā-
ju Imantu Kalniņu;

Ilggadējo Rīgas 25 vidusskolas 
vēstures skolotāju Rudīti Liepiņu;

Mākslas galerijas Daugava vadī-
tāju, mākslas zinātnieci Andu Treiju;

Bijušo Latviešu Nacionālās pado-
mes Lielbritānijā valdes locekli, sa-
biedrisko un kultūras darbinieku Vik-
toru Jāni Griguli.

Valsts prezidents Egils Levits un 
Ordeņu kapituls 2019.gada 18.oktobrī 
nolēma par sevišķiem nopelniem Lat-
vijas valsts labā apbalvot ar Viestura 
ordeni un iecelt par:

1. Iecelt par Viestura ordeņa 
lielkrusta komandieri:

Latvijas brīvības cīnītāju Lidiju 
Lasmani.

2. Iecelt par Viestura ordeņa ko-
mandieri:

Valsts robežsardzes koledžas di-
rektora vietnieku dienesta organizā-
cijas jautājumos, pulkvedi Aivaru 
Uzulnīku.

3. Iecelt par Viestura ordeņa virs-
nieku:

Zemessardzes Studentu bataljona 
Veterānu apvienības veterānu, atvaļi-
nāto pulkvežleitnantu Tāli  Blumfel-
du;

Nacionālo bruņoto spēku Sausze-
mes spēku mehanizētās kājnieku bri-
gādes štāba priekšnieku, pulkvežleit-
nantu Igoru Kļaviņu;

Nacionālo bruņoto spēku Saus-
zemes spēku mehanizētās kājnieku 

brigādes štāba Apgādes pārvaldes 
priekšnieku, pulkvežleitnantu Ventu 
Lapsenbergu;

Nacionālo bruņoto spēku Nodro-
šinājuma pavēlniecības Bruņojuma 
remonta centra komandieri, komand-
kapteini Juri Onzulu;

Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 
priekšnieka vietnieku, Ugunsdrošības 
uzraudzības un civilās aizsardzības 
nodaļas priekšnieku, pulkvežleitnantu 
Andri Staļģevicu;

Valsts robežsardzes Ludzas pār-
valdes Grebņevas I kategorijas robež-
kontroles punkta priekšnieka vietnie-
ku, majoru Andri Višņevski.

4. Apbalvot ar Viestura ordeņa pir-
mās pakāpes (zeltītu) goda zīmi:

Nacionālo bruņoto spēku Saus-
zemes spēku mehanizētās kājnieku 
brigādes 2. mehanizētā kājnieku batal-
jona virsseržantu, štāba virsseržantu 
Pēteri Muižnieku.

Valsts prezidents Egils Levits un 
Ordeņu kapituls 2019. gada 18. oktobrī 
nolēma par sevišķiem nopelniem Lat-
vijas valsts labā apbalvot ar Atzinības 
krustu un iecelt par:

1. Iecelt par Atzinības krusta liel-
virsnieci:

Latvijas Nacionālā arhīva direktori 
Māru Sprūdžu.

2. Iecelt par Atzinības krusta ko-
mandieri:

Latvijas Goda konsulu Ziemeļre-
inā-Vestfālenē un Reinzemē-Pfalcā, 
profesoru, Dr.habil.ing. Bruno Brau-
nu (Bruno Braun);

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Krājuma attīstības vadītāju Aiviju 
Everti;

Vidzemes Augstskolas rektoru, 
asociēto profesoru, Sociālo, ekono-
misko un humanitāro pētījumu insti-
tūta vadošo pētnieku, Dr.hist. Gati 
Krūmiņu;

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas 
Valsts vēstures arhīva Dokumentu pie-
ejamības un popularizēšanas nodaļas 
vadošo pētnieci Valdu Kvaskovu;

AS Latvijas valsts meži valdes lo-
cekli, LVM Mežsaimniecība direktoru 
Arni Melni;

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas 
Valsts vēstures arhīva direktora viet-
nieci, Dr.hist. Valdu Pētersoni;

Ilggadējo Stopiņu novada domes 
priekšsēdētāju, pašvaldību darbinieku 
Jāni Pumpuru;

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas 
Valsts vēstures arhīva direktoru Niko-
laju Rižovu;

Vēsturnieku, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Nacionālās enciklopēdijas 
redakcijas vadītāju, Dr.hist. Valteru 
Ščerbinski;

Vēsturnieku, Latvijas Nacionālā 
arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva 
Dokumentu pieejamības un popula-
rizēšanas nodaļas vadošo pētnieku, 
Vidzemes Augstskolas Sociālo, eko-

Augstākie Latvijas ... apbalvojumi
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Nesteidzoši iesākam 
svētdienas nodarbības. 
Pirmkārt, kafija un ku-
kurūzas pārslas uz bal-
kona, un jāapstiprina 
dienas plānu. Apmek-
lēsim slaveno militāro 

muzeju Darvinas austrumu ragā, un 
pusdienas vai pat vakariņas pavadī-
sim jahtklubā Fenībeija (Fannie Bay) 
krastmalā. Norunāts un sēžamies Ber-
tī ceļā uz muzeju, ap 12 km attālumā.

Tā kā pašlaik Darvinā slapjā se-
zona, muzejs atver durvis tikai pēc 
plkst. 10, un pēc plkst. 14 nepie-
ņem vairāk apmeklētājus, jo īsi pēc 
plkst. 15 slēdzās durvis.

Muzejs ir patiešām dīvains un in-
formācijas pilns. Iekštelpās atrodamas 
plašas kolekcijas, ieskaitot uniformas, 
ieročus, fotogrāfijas, afišas, skaņu ie-
rakstus, filmas un pat lidmašīnu, kas 
attēlo un iedzīvina to laiku, kad karš 
ieradās Darvinā. Brīvā dabā sastopami 
aizsardzības bunkuri, visādi lielgaba-
li, arī viens 9,2 collu milzis, ložmetēji, 
militārās smagās mašīnas un džipi un 
vēl daudz kas cits. Šeit būs jāpavada 
diezgan daudz laika, lai varētu visu 
apskatīt.

Vai jūs zinājāt, ka 1942. gada 
19. februārī pulksten 9.58 no rīta 188 
japāņu lidmašīnas uzbruka un sabum-
boja Darvinu, bet tad plkst. 11.45, tajā 
pašā dienā otrais vilnis ar 54 lidmašī-
nām atkārtoja bumbošanu, kopā no-
metot 681 bumbu. Darvinu nobumboja 
daudz vairāk nekā slaveno Pērļu Har-
bor (Pearl Harbor). Šeit 235 cilvēki, 
militārie un vietējie aizgāja bojā. Bet 

vēl pirms tam, janvārī, japāņu zem-
ūdenes iesāka uzbrukumu Darvinai, 
un viena 80 jūrnieku liela zemūdene 
vēl līdz šodienai guļ nogrimusi ār-
pus Darvinas ostas. Viss kopā, starp 
1942. gada februāri un 1943. gada no-
vembri japāņu kara lidmašīnas uzbru-
ka Darvinai kādas 70 reizes.

Ieskanas gaisa trauksme! Nav 
jābēg, bet steidzamies uz bunkuru, 
kur rādīs īsfilmu, kas uzņemta gaisu 
uzbrukuma laikā 1942. gadā. Noska-
tāmies. Bumbas krita uz ostu un ap-
kārtnē; tieši, kur tagad atrodas mūsu 
dzīvoklis, gremdējot kuģus un sagrau-
jot ostu un pilsētas mājas. Tajā laikā 
ziņas par Darvinas izpostīšanu neti-
ka paziņotas Austrālijas dienvidos. 
Valdība negribēja satraukt publiku, 
jo dzeltenais apdraudētājs bija visiem 

domās. Būtu nesavaldāma histērija, ja 
tādas ziņas laistu tautā!

Muzejā arī apskatam izstādes vel-
tītas Austrālijas karavīru darbībām 
Vjetnamas, Austrumtimoras un Bor-
neo valstīs. Var pat ielīst vjetnamiešu 
tunelī, ja nebaidās no zirnekļu tīkliem. 
Mēs visi trīs atstājam šo iespēju citiem!

Nu, kur tas laiks ir aizskrējis? 
Pulksten’s trīs, laiks ir īss! Vēders 
sauc uz lutināšanu. Pateicamies de-
žurantei un ejam, kur Berti gaida zem 
koka ēnā. Pa ceļam uz dzīvokli apstā-
simies pie jahtklubu, tur varēsim pa-
sēdēt un pārrunāt redzēto, līdz saulīte 
nosēžas jūrā.

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Dzimšanas dienas ceļojums (3)
Džūdija Darvinā
Otrais turpinājums. Sākums LL563, LL564.

Kristaps pie lielgabala kara muzejā.
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nomisko un humanitāro pētījumu in-
stitūta pētnieku, Dr.hist. Jāni Šiliņu;

Ilggadējo Baltijas – Vācijas Ārējās 
tirdzniecības kameras prezidentu, uz-
ņēmēju Tomasu  Šollkopfu  (Thomas 
Schöllkopf);

Latvijas Republikas Goda ģene-
rālkonsulu Peru Republikā, Dr. Raulu 
Santjago Lozano Merino (Dr.  Raul 
Santiago Lozano Merino).

3. Iecelt par Atzinības krusta virs-
nieku:

Skatuves mākslinieci, operetes so-
listi, vokālās mākslas pedagoģi Ainu 
Bajāri;

Profesionālās izglītības kompe-
tences centra Rīgas Valsts tehnikums 
Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas 
izglītības metodiķi un profesionālās 
izglītības skolotāju Āriju Čerpinsku;

Sabiedrisko un pašvaldību dar-
binieku Beļģijas Karalistē, Latvijas 

vēstures pētnieku Polu  Denīsu (Pol 
Denys);

Ilggadējo daudznozaru lauksaim-
niecības uzņēmuma SIA Naukšēni 
valdes priekšsēdētāju, lauksaimnieku 
Imantu Kamzolu;

Skatuves mākslinieci, operetes 
solisti un vokālās mākslas pedagoģi 
Astru Krēsliņu;

Tautas deju ansambļa Ivuška dibi-
nātāju un māksliniecisko vadītāju, ho-
reogrāfi un deju pedagoģi Valentīnu 
Laizāni;

Rīgas 15. vidusskolas latviešu va-
lodas un literatūras skolotāju Kaivu 
Meļņiku;

Rīgas Stradiņa universitātes Sa-
biedrības veselības un sociālās lab-
klājības fakultātes dekāni, profesori, 
Dr.med. Ingu Milleri;

AS Latvijas Finieris valdes locek-
li, Attīstības, investīciju un servisa 
sektora vadītāju Aigaru Veitmanu;

Latviešu strēlnieku apvienības val-
des priekšsēdētāju Imantu Vingoldu.

4. Iecelt par Atzinības krusta ka-
valieri:

Ilggadējo Latvijas gāzes nozares 
darbinieku, AS Gaso Jelgavas iecir-
kņa vadītāju Uldi Auniņu;

Latvijas Nacionālo karavīru bied-
rības biedru, sabiedrisko darbinieku 
Jāni Blūmu;

Ilggadējo Ērgļu vidusskolas latvie-
šu valodas un literatūras skolotāju, no-
vadpētnieci Mārīti Breikšu;

Ilggadējo Rīgas Stradiņa universi-
tātes Zobārstniecības fakultātes Zobu 
terapijas un mutes veselības katedras 
profesori, Dr.med. Rūtu Cari;

Smiltenes novada Blomes pagasta 
feldšeru-vecmāšu punkta ārsta palīdzi 
Laimu Garklāvu;

Jēkabpils novada Rubenes pagasta 
ģimenes ārsta palīdzi Loniju Līci;

Ilggadējo Elejas vidusskolas ģeo-
grāfijas un bioloģijas skolotāju Zentu 
Lukševicu;

Augstākie Latvijas ... apbalvojumi
Turpinājums no 12. lpp.

 
Turpinājums 14. lpp.



14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2019. gada 7. novembrī

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 7. nov., plkst. 19.30 Skri-
des klavieru kvarteta koncerts Adelai-
des Pilsētas namā. Vijole – Baiba Skri-
de, klavieres – Lauma Skride.
Sestdien,  9.  nov., plkst. 14.00 DV 
namā Lāčplēša dienas sarīkojums; 
Vidzemes augstskolas rektora, vēs-
turnieka Gata Krūmiņa referāts par 
vēsturiski / politisko situāciju Latvijā 
Baltijas ceļa laikā.
Svētdien,  10.  nov., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novuss. Pulcēsimies, 
draudzēsimies un uzspēlēsim novusu!!
Ceturtdien,  14.  nov., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latviski 

un angliski) visu dienu un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzu pieteikties LAIMAS 
birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien,  14.  nov., plkst. 10.30 
ALB namā Kino rīts. Skatīsimies Lat-
vijas televīzijas filmu Dziedātspēks. 
Pēc filmas pasniegsim siltas pusdie-
nas, tāpēc lūdzam pieteikties LAI-
MAS birojā līdz 12. novembrim. Da-
lības maksa $5.
Ceturtdien,  14.  nov., plkst. 12.30 
ALB namā JAUNUMS – aicinām uz 
siltām pusdienām katru ceturtdienu. 
Cena $5, pieteikšanās obligāta.
Sestdien,  16. nov., plkst. 10.00 Tāla-
vas pagalmā Latvijas un Austrālijas 
karogu uzvilkšana ar skolas bērnu pie-

dalīšanos.
Sestdien,  16.  nov., plkst. 12.00 Tā-
lavas Lielajā zālē ALB valde aicina 
visus uz Latvijas Valsts svētku svi-
nībām. Svētku runu teiks Latvijas 
Republikas Saeimas priekšsēdētājas 
biedre Dr. Dagmāra Beitnere-Le Gal-
la, latviešu kultūras socioloģe, augst-
skolas pasniedzēja, politiķe.
Pirmdien, 18. nov., plkst. 9.00 Karo-
gu uzvilkšana, City of Unley.
Pirmdien, 18. nov., plkst. 10.00 Dau-
gavas Vanagu namā Karogu uzvilkša-
na.
Trešdien,  20.  nov., plkst. 10.30 iz-
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
5. novembris
Šarlote, Lote
1894. ģenerālis Jānis Ezeriņš.
1904. pasaules meistars soļošanā Jānis 
Daliņš.
1939. gleznotāja Maija Tabaka.

6. novembris
Linards, Leons, Leo, Leonards, Leo-
narda
1874. latviešu virsnieks, ģenerālis 
Mārtiņš Peniķis.
1902. astronoms Sergejs Slaucītājs.
1927. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā, tautas deju speciāliste, Saules jos-
tas vadītāja Skaidrīte Dariusa.
1944. Rīgas pilsētā sāk kursēt autobusi.
1954. pirmais īstais televīzijas raidī-
jums Latvijā. Pārraidīja filmu Mā-
jup ar uzvaru. Turpmāk melnbaltie 
raidījumi notika 2x nedēļā un ilga 2 
stundas. Ekrāni bija mazi un skatītāji 
tiem lika priekšā palielināmo stiklu. 
Pirmā Rīgas krāsu TV pārraide notika 
1974. gadā, bet pilnīga pāreja uz krāsu 
TV – 1981. gadā.

7. novembris
Helma, Lotārs
1879. dzejnieks, rakstnieks, politiķis 
Kārlis Skalbe.
1884. ebreju rabīns, Latvijas un Iz-
raēlas politiķis, visu četru starpkara 
Saeimu deputāts no Ebreju nacionālā 
bloka, Mordehajs Nuroks.
1899. Latvijas armijas un Latviešu le-
ģiona virsnieks Voldemārs Veiss.
1932. SLT, ALT aktieris Juris Zemītis.
1944. Rīgā atklāts Leļļu teātris.

8. novembris
Aleksandra, Agra
1906. ALT aktieris Sigords Plakans.
1926. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Jānis Vējiņš.
1929. Ezerē nodibināts Latvijas pir-
mais mazpulks.

9. novembris
Teodors
1989. Berlīnes mūra krišana: Austrum-
vācija atvēra kontrolpunktus cilvēku 
brīvai ceļošanai uz Rietumberlīni.

10. novembris
Mārtiņš, Mārcis, Markuss, Marks
Mārtiņdiena
1964. Juliāns Vaivods iecelts par bīs-
kapu Rīgas un Liepājas apust. admin.

11. novembris
Ojārs, Rainers, Nellija
Lāčplēša diena
1889. literatūras vēsturnieks Alfrēds 
Goba.
1918. Lielbritānija atzīst Latviju de 
facto.
1918. Pirmā Pasaules kara beigas: Vā-
cija noslēdza pamieru ar Sabiedrota-
jiem netālu no Parīzes;
1919. Latvijas armija, izmantojot an-
gļu un franču karakuģu artilērijas at-
balstu, pabeidza Pārdaugavas atbrīvo-
šanu no Rietumkrievijas Brīvprātīgo 
armijas. Nodibina Lāčplēša ordeni. Šo 
dienu turpmāk Latvijā atzīmē kā Lāč-
plēša dienu.
1930. Austrālijas latviešu sabiedriskā 
darbiniece Eva Brennere.  ■

Ilggadējo Daugmales pamatskolas 
skolotāju, bibliotēkas vadītāju, muzej-
pedagoģi, Daugmales mazpulka Dzirk-
stelīte vadītāju Zinaidu Matisoni;

Ilggadējo Dāvja Ozoliņa Apes 
vidusskolas latviešu valodas, vācu 
valodas, krievu valodas un mākslas 
vēstures skolotāju, novadpētnieci, sa-
biedrisko darbinieci Irēnu Meisteri;

Ilggadējo motosportisti, motospor-
ta treneri, motosporta veterāni Zentu 
Rešetniku;

Orientēšanās kluba Alūksne/Ape 
vadītāju, Alūksnes novada pašvaldī-
bas Kultūras un sporta nodaļas sporta 
darba organizatoru Vilni Veļķeri;

Baletmeistari un horeogrāfi, Profe-

sionālās izglītības kompetences centra 
Nacionālā Mākslu vidusskola Rīgas 
Horeogrāfijas skolas klasiskās dejas 
pedagoģi Ludmilu Vikanovu.

Augstākie valsts apbalvojumi tiks 
pasniegti gan par atsevišķu izcilu dar-
bu profesijā, gan mūža ieguldījumu un 
panākumiem bagātu darbību. Valsts 
augstākie apbalvojumi ir mūsu valsts 
cieņas apliecinājums darbam Latvijā 
un Latvijai.

Valsts augstāko apbalvojumu vēstu-
rē 2019. gads ir īpaši nozīmīgs, jo pirms 
95 gadiem – 1924. gada 25. mar-
tā – pirmais Latvijas Valsts prezidents 
Jānis  Čakste  izsludināja likumu par 
Triju Zvaigžņu ordeni, kas nodibināts 
par piemiņu Latvijas valsts tapšanai. 
1938. gadā papildus Triju Zvaigžņu or-
denim tika nodibināti vēl divi ordeņi – 

Viestura ordenis un Atzinības krusts.
1994. gada 25. oktobrī Valsts pre-

zidents Guntis Ulmanis izsludināja 
likumu Par Triju Zvaigžņu ordeni, ar 
kuru atjaunoja 1924. gadā nodibināto 
Triju Zvaigžņu ordeni. Valsts prezi-
dents Egils Levits, 1994. gadā būdams 
tieslietu ministrs, bija viens tiem, kurš 
atbalstīja ideju par Triju Zvaigžņu or-
deņa atjaunošanas nepieciešamību. 
Viestura ordeni un Atzinības krustu 
atjaunoja 2004. gadā.

Detalizēta informācija par aug-
stākajiem valsts apbalvojumiem un to 
piešķiršanas kārtību pieejama Valsts 
prezidenta kancelejas tīmekļvietnē.

LV prezidenta kanceleja
31.10.2019.

Augstākie Latvijas ... apbalvojumi
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brauksim no ALB nama uz Port Elliot 
un Victor Harbor. Ēdīsim pusdienas 
Hotel Elliot (senioru cena $13.90) un 
dosimies pastaigā pa Victor Harbor. 
Maksa par autobusu $3. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 19. nov.
Ceturtdien,  21.  nov., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latviski 
un angliski) visu dienu un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzu pieteikties LAIMAS 
birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien,  21.  nov., plkst. 12.30 
ALB namā JAUNUMS – aicinām uz 
siltām pusdienām katru ceturtdienu. 
Cena $5, pieteikšanās obligāta.
Svētdien,  24.  nov., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novuss. Pulcēsimies, 
draudzēsimies un uzspēlēsim novusu!!
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 17. nov., plkst. 11.00 Latvi-
jas Valsts svētku dievkalpojums.
Svētdien, 24. nov., plkst. 11.00 ALEL-
DA sinodes dievkalpojums.

Brisbanē
Sestdien, 23. nov., plkst. 12.00 Rum-
my / Zolītes / Latviešu Scrabble pēc-
pusdiena Latviešu amā. Maksa $10.
Sestdien, 23. nov., plkst. 13.00 Piene-
ne / Latvian Language Social novem-
bra nodarbība Latviešu nama apakš-
stāvā.
Svētdien,  24.  nov., plkst. 14.00 Lat-
vijas Neatkarības proklamēšanas akts 
Brisbanes Latviešu namā, 10 Bank 
Lane, Woolloongabba. Svētku runu 
teiks Latvijas Republikas Saeimas 
priekšsēdētājas biedre Dagmāra Beit-
nere – Le Galla. Aktā būs arī muzikāli 
priekšnesumi un svētku apsveikumi. 
Pēc tam baudīsim svētku atspirdzinā-
jumus un gardas uzkodas! Ieeja par 
ziedojumiem.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Hobartā
Svētdien, 17. nov., plkst. 14.00 Latvi-
jas Valsts svētku saiets.
Trešdien, 20. nov., plkst. 20.00 Skri-
des klavieru kvarteta koncerts Hobar-
tas Pilsētas namā. Vijole – Baiba Skri-
de, klavieres – Lauma Skride.

Kanberā
Ceturtdien,  14.  nov., plkst. 19.00 
Skrides klavieru kvarteta koncerts 
Llewellyn Hall, ANU. Vijole – Baiba 
Skride, klavieres – Lauma Skride.
Ceturtdien,  21.  nov., plkst. 19.00 
Immanuel baznīcas zālē, Lyons, Lat-
vijas Valsts proklamēšanas atceres 
akts. Svētku runu teiks LR Saeimas 
priekšsēdētājas biedre Dr. Dagmāra 
Beitnere-Le Galla – latviešu kultūras 
socioloģe, augstskolas pasniedzēja un 
politiķe. Ieeja pret labprātīgiem ziedo-
jumiem.

 Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien,  10.  nov., plkst. 13.00 Lā-
čplēša dienas un Valsts svētku atce-
res dievkalpojums Sv. Pētera baznīcā, 
Reid. Kalpos prāv. Dr. Jānis Pried-
kalns no Adelaides. Pēc dievkalpoju-
ma, baznīcas zālē draudzības saiets un 
pārrunas ar prāvestu par jaunākajiem 
notikumiem mūsu Baznīcā. Visi gai-
dīti

Melburnā
Sestdien, 9. nov., plkst. 12.00 MLOA 
pilnsapulce Latviešu namā.
Sestdien, 9. nov., plkst. 13.00 MLNK 
pilnsapulce Latviešu namā.
Otrdien, 12. nov., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
Piektdien,  15. nov., plkst. 18.00 Zet-
tas Kantas izstādes Whispering Land-
scapes (Nevajag ainavas) atvēršanas 
svētki Gippsland Art Gallery, 70 Fos-
ter St., Sale. Izstāde kopā ar Mega Vi-
ney-Bell.
Sestdien, 16. nov., plkst. 19.00 Skrides 
klavieru kvarteta koncerts Melbourne 
Recital Centre. Vijole – Baiba Skride, 
klavieres – Lauma Skride.
Svētdien, 17. nov., plkst. 12.00 Latvi-
jas Valsts svētku akts Latviešu namā. 
Svētku runu teiks Latvijas Republikas 
Saeimas priekšsēdētājas biedre Dag-
māra Beitnere-Le Galla. Kora Daina 
un Veseris priekšnesumi.
Pirmdien,  18.  nov., plkst. 8.30 atzī-
mējot Latvijas Valsts svētkus, karoga 
uzvilkšana un brokastis Latviešu cie-
mā.
Otrdien, 19. nov., plkst. 19.00 Skrides 
klavieru kvarteta koncerts Melbourne 
Recital Centre. Vijole – Baiba Skride, 
klavieres – Lauma Skride.
Sestdien,  23.  nov., plkst. 10.00 Mel-
burnas Latviešu vidusskolas Gada 
noslēguma akts Latviešu namā.
Svētdien,  24.  nov., plkst. 14.00 Lat-
viešu nama Lielajā zālē Austrālijas 
Latviešu teātris (ALT) aicina uz svi-
nēt ALT 65+1 gadu jubileju. Galdi re-
zervējami, sazinoties ar Ievu Ozoliņu 
(mob.tālr., 0417 833 837, epasta adrese: 
ieva.ozolins@gmail.com).
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 10. nov., plkst. 11.00 11. nov. 
Lāčplēša dienas dievkalpojums Sv. 
Krusta baznīcā. Kalpos māc. Kolvins 
Makfersons. Karavīru piemiņas akts 
sekos baznīcas zālē.
Svētdien,  10.  nov., plkst. 12.00 
Sv. Krusta baznīcas zālē DV Lāčplēša 
atceres akts. Runās Kristīne Elberte, 
Nacionālo Parku Uzraudze Viktorijā. 
Kolekts viss iet Lestenes baznīcas at-
jaunošanai. Visi mīļi gaidīti.
Svētdien,  10.  nov., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā. Kalpos 
māc. Kolvins Makfersons.
Pirmdien, 18. nov., plkst. 19.00 Lat-
vijas Valsts proklamēšanas dienas 
dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā. 
Kalpos māc. Aldis Elberts. Piedalās 
kori Daina un Veseris. Pēc Valsts 
svētku dievkalpojuma visi aicināti 

pakavēties baznīcas zālē pie glāzes 
šampānieša un uzdzert tostu – saules 
mūžu Latvijai!
Svētdien,  24.  nov., plkst. 10.00 KA-
PUSVĒTKI 3 kapsētās Foknera ka-
pos. Kalpos māc. Aldis Elberts. Plkst. 
10.00 Grosbacha kapos; plkst. 11.30 
Buģa kapos; plkst. 12.00 Kociņa ka-
pos.

Pertā
Svētdien,  10.  nov., plkst. 13.00 Lat-
vijas Valsts svētku runu Daugavas 
Vanagu nodaļas klubā teiks Latvijas 
Republikas Saeimas priekšsēdētājas 
biedreDagmāra Beitnere-Le Galla.
Otrdien, 12. nov., plkst. 19.30 Skrides 
klavieru kvarteta koncerts Perth Con-
cert Hall. Vijole – Baiba Skride, kla-
vieres – Lauma Skride.
Pirmdien,  18. nov., plkst. 7.00 karo-
gu uzvilkšana pulksten 7.00 Latviešu 
Centrā.
Pirmdien, 18. nov., plkst. 18.00 karo-
gu nolaišanu un svinīgais akts pulk-
sten 18.00 Daugavas Vanagu klubā.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Sestdien,  16.  nov., plkst. 10.30 diev-
kalpojums. Viesu mācītājs Guntars 
Baikovs.

Sidnejā
Piektdien, 8. nov., plkst. 11.00 Senio-
ru saiets Latviešu namā.
Sestdien, 9. nov., plkst. 14.00 Skrides 
klavieru kvarteta koncerts City Reci-
tal Hall. Vijole – Baiba Skride, klavie-
res – Lauma Skride.
Sestdien,  9.  nov., un svētdien, 
10. nov., Greta Migrantu nometnes 
70. gadskārtas un Greta Armijas no-
metnes 80. gadskārtas svinības Camp 
Rd, Greta NSW 2334. https://www.
gretaarmycamp.com.au
Sestdien, 16. nov., plkst. 11.00 Pamat-
skolas izlaidums un referāts Latviešu 
namā.
Pirmdien, 18. nov., plkst. 19.00 Valsts 
svētku akts Latviešu namā. Svētku 
runu teiks Latvijas Republikas Saei-
mas priekšsēdētājas biedre Dagmāra 
Beitnere–Le Galla.
Sestdien, 23. nov., plkst. 9.00 – 18.00 
Mobilā pases stacija Latviešu namā. 
Nepieciešams iepriekš pieteikties pie 
goda konsula Mārtiņa Tuktēna.
Svētdien, 24. nov., plkst. 9.00 – 18.00 
Mobilā pases stacija Latviešu namā. 
Nepieciešams iepriekš pieteikties pie 
goda kosula Mārtiņa Tuktēna.
Svētdien, 24. nov., plkst. 15.00 Latvie-
šu namā SLT dalībnieku stāsti, video 
ieraksti un preses ziņas par viesizrāžu 
turneju Latvijā š.g. jūlijā un augustā 
Kā Latvija iemīlējās Kabarē de Rīga. 
Ieeja $15/$20.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
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16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2019. gada 7. novembrī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 5. novembrī.
€1 = 1,60790 AUD
€1 = 0,86113 GBP

€1 = 1,73390 NZD
€1 = 1,11090 USD

Svētdien, 17. nov., plkst. 10.00 Valsts 
svētku dievkalpojums ar Svēto Vaka-
rēdienu.
Svētdien, 24. nov., plkst. 10.00 Miru-
šo piemiņas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 10. nov., plkst. 9.30 dievkal-
pojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 17. nov., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien,  24.  nov., plkst. 10.00 ka-
pusvētki Rukvudas kapsētas latviešu 
nodalījumā.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 7. nov., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Me-
eting Room A. Visi mīļi aicināti.
Svētdien, 17. nov., ja piesakās pietie-
kams skaits – Latvijas Valsts svētku 
svinēšana Mara North mājās Terrano-
ra, NSW. Pieteikties Mārai 55904334.

Jaunzēlandē
Sestdien, 23. nov., plkst. 16.30 Kraist-
čerčā 18. novembra atcere svinēs 
Dievkalpojums, neatkarības piemi-
nēsanu, 70 gadu atcere kopš pirmā 
latviešu migrantu ierašanās uz kuģa 
Dundalk Bay, atzinības rakstu pa-
sniegšanu Miervaldim Altmentam 
ilggadīgs valdes loceklis latviešu sai-
mē, sekojot ar saviesīgu vakaru. Duvis 
atvērtas plkst 16.30 līdz vēlam. Lūdzu 
groziņus un mantiņu lozei. Latviešu 
namā, 38 Gasson St., Sidenhemā. Visi 
laipni lūgti.

Šveicē
Piektdien, 15. nov., plkst. 19.30 koru 
koncerts Terra Chorsalis Tonhal-
le Maag Zürich, Zahnradstrasse 22, 
8005 Zürich. Piedalīsies Cīrihes lat-
viešu koris Balts, Valsts koris Latvija, 
Zürcher Sing-Akademie. Skanēs Švei-
ces, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 
20. gadsimta un mūsdienu mūzika. 
https://terrachoralis.ch/#2019

Zviedrijā
Sestdien,  16.  nov., plkst. 18.00 Lat-
vijas Valsts svētku sarīkojums Stok-
holmā Alviks medborgarhus, Brom-
masalen, Gustavslundsvägen 168A, 
Bromma. Svētku runu teiks Elīna 
Pinto. Svinīgai daļai sekos koncerts. 
150SEK/100SEK.

Latvijā
Piektdien,  8.  nov., plkst. 19.00 kon-
certā Manai tautai Talsu tautas namā 
uz vienas skatuves satiksies leģendā-
rie dziedātāji Armands Birkens, Lorija 

Cinkusa (Vuda) un Ieva Akuratere.
Piektdien,  8.  nov., Lielajā ģildē uz 
dižā austriešu komponista Volfgan-
ga Amadeja Mocarta mūzikas vaka-
ru klausītājus aicina kamerorķestris 
Sinfonietta Rīga un itāļu vijolnieks, 
izsmalcinātais baroka un klasicisma 
mūzikas lietpratējs Enriko Onofri. 
Koncerta programmā - uvertīra dzies-
muspēlei Teātra direktors, Trīs vācu 
dejas, divertisments Muzikāls joks un 
Pirmais mežraga koncerts kopā ar iz-
cilo austriešu mežradznieku Johanne-
su Hinterholceru.
Sestdien,  9.  nov., plkst. 12.15 vien-
laikus Latvijā un visā pasaulē piekto 
gadu pēc kārtas norisināsies pasaules 
diktāts latviešu valodā. Tekstu īpa-
ši šim nolūkam ir radījusi rakstniece 
Nora Ikstena; Rīgā, Gaismas pilī, to 
diktēs aktieris Vilis Daudziņš. Šogad 
pirmo reizi diktāta vēsturē tas tiks 
translēts tiešajā ēterā Latvijas Radio 1 
raidījumā Kultūras Rondo.
Sestdien,  9.  nov., plkst. 19.00 Dzin-
taru koncertzālē notiks cikla Kino un 
teātra mūzika ceturtais koncerts, kurā 
tiksimies ar komponistu Valtu Pūci. 
Koncertā izskanēs Valta Pūces kom-
ponētās melodijas no teātra no izrā-
dēm Šveiks, Sūnu ciema zēni, Velniņi, 
Burvis no Ozas zemes un citām. Kopā 
ar komponistu uz skatuves būs pava-
došā grupa un solisti.
Svētdien, 10. nov., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
(ar kafijas galdu un svētdienas skolu) 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Svētdien,  10.  nov., plkst. 19.00 VEF 
Kultūras pilī skanēs Orķestra Rīga 
koncerts Rīgas sargi mūzikā un kino 
festivāla Trīs zvaigznes ietvaros. Kon-
certs tiek veltīts Rīgas atbrīvošanas 
simtgadei no Bermonta karaspēka, kas 
atzīmējama 11. novembrī. Koncert-
programmai īpaši izvēlēta mūzika, kas 
saistīta ar Latvijas iedzīvotāju drosmi 
un pašaizliedzību, aizstāvot Rīgu un 
Latvijas neatkarību. Ieeja ar bezmak-
sas ielūgumu, kuru būs iespēja saņemt 
no 4. novembra darba dienās plkst. 
12.00-14.00 Kronvalda bulvārī 8, 1. 
stāva vestibilā.
Pirmdien,  11.  nov., LĀČPLĒŠA 
DIENAI VELTĪTI PASĀKUMI: 
h t t p s : / / k u l t u r a . r i g a . l v / l v /
kultura?target=news_item&news_
i t e m=la c p le sa - d i e n a i -ve l t i t i e -
pasakumi-riga-11-novembri-1261
Pirmdien, 11. nov., plkst. 19.00 RTU 
vīru koris Gaudeamus, RTU – Rīgas 
Tehniskā universitātes Lielajā aulā, 
Kaļķu ielā 1, Rīgā sniegs koncertu 
Gaudeamus Latvijai un drosmei, godi-
not latvju brīvības cīnītājus. Program-
mas muzikālais centrs ir Uģa Prauliņa 
kantāte Piesaukšana ar izcilā latvju 
mākslinieka, dzejnieka Jāņa Jaunsud-
rabiņa eseju Piemini Latviju un Mārti-
ņa Brauna mūzikā ietērpto Uģa Brik-
maņa pēdējo īsziņu/dzejoli – dziesmu 
Tavā laikā. Koncerta dalībnieki: post-
folkloras grupa Iļģi, komponists Uģis 
Prauliņš, komponists Mārtiņš Brauns, 

TRIO Šmite – Kārkle – Cimkuss, RTU 
vīru koris Gaudeamus, RTU jauktais 
koris Vivere, jauktais koris Cantus 
Fortis, režisore Dace Micāne Zālīte, 
mākslinieciskais vadītājs Ivars Cin-
kuss.
Otrdien, 12. nov., plkst. 19.00 koncer-
tā Manai tautai Ādažu Kultūras centrā 
uz vienas skatuves satiksies leģendā-
rie dziedātāji Armands Birkens, Lorija 
Cinkusa (Vuda) un Ieva Akuratere.
Ceturtdien, 14. nov., plkst. 19.00 kon-
certā Manai tautai Bauskas Kultūras 
centrā uz vienas skatuves satiksies le-
ģendārie dziedātāji Armands Birkens, 
Lorija Cinkusa (Vuda) un Ieva Akura-
tere.
Piektdien,  15. nov., plkst. 19.00 Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa 
zālē notiks Orķestra Rīga koncerts 
Vēstules Latvijai festivāla Trīs zvaig-
znes ietvaros. Koncerta programmā 
ietverti skaņdarbi, kas sacerēti to au-
toriem dzīvojot ārpus Latvijas. Ieeja ar 
bezmaksas ielūgumu, kuru būs iespēja 
saņemt no 4. novembra darba dienās 
plkst. 12.00-14.00 Kronvalda bulvā-
rī 8, 1. stāva vestibilā.
Piektdien, 15. nov., plkst. 19.00 kon-
certā Manai tautai Liepājas Latviešu 
biedrības namā uz vienas skatuves sa-
tiksies leģendārie dziedātāji Armands 
Birkens, Lorija Cinkusa (Vuda) un 
Ieva Akuratere.
Sestdien,  16.  nov., plkst. 19.00 kon-
certā Manai tautai Rīgas Latviešu 
biedrības namā uz vienas skatuves sa-
tiksies leģendārie dziedātāji Armands 
Birkens, Lorija Cinkusa (Vuda) un 
Ieva Akuratere.
Pirmdien,  18.  nov., plkst. 16.00 pē-
dējais festivāla Trīs zvaigznes Orķes-
tra Rīga koncerts Vēstījums nākamām 
paaudzēm simboliski vērsts ar skatu 
nākotnē. Tas iecerēts kā multimediāls 
projekts un dos vārdu jaunajiem kom-
ponistiem. Ieeja ar bezmaksas ielūgu-
mu, kuru būs iespēja saņemt no 11. 
novembra darba dienās plkst. 12.00-
14.00 Kronvalda bulvārī 8, 1. stāva 
vestibilā.
Pirmdien, 18. nov., Rīgas Evaņģēlis-
kās draudzes Valsts svētku dievkalpo-
jums Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, 
Rīgā.
Pirmdien, 18. nov., Siguldas Devons 
Raimonda Tigula un Rīgas Doma zēnu 
kora koncertprogramma Rīta un vakar 
dziesmas. 
Sestdien,  23.  nov., plkst. 12.00 un 
16.00 Jelgavas Kultūras namā, noslē-
dzot valsts simtgades varonības un 
veidošanās gadu, pasaules pirmizrādi 
piedzīvos Māras Zālītes un Jāņa Lū-
sēna muzikālā poēma Kā ābeļdārzs ir 
brīvība.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


