
Solvitas Āboltiņas 
(Vienotība) atbildēšana 
ar ūjināšanu uz pensio-
nāru piketa ūjināšanu 
jau ir trekniem burtiem 
ierakstīta Latvijas mūs-
dienu politikas vēsturē 
un tiks vilkta ārā katru 

reizi, kad politiķe vēlēsies kandidēt uz 
kādu amatu. Politiķe vēlāk atvainojās, 
lietpratēji nokritizēja viņas rīcību kā 
politiķiem un amatpersonai nepiedo-
damu, un punkts šai lietai vismaz uz 
laiku ir pielikts. Tomēr mani šis gadī-
jums vedināja aizdomāties par ko citu. 
Par to, kas atļauts vieniem un kas ci-
tiem, un kurš tad nosaka šīs atšķirības.

Klāt šajā notikumā neesmu biju-
si, taču, kā var saprast no īsā video, 
S. Āboltiņa atbildēja uz pensionāru 
radīto troksni, tātad ūjināšana bija no 
abām pusēm. Nosacītā sabiedrība un 

tās aktīvākie viedokļu paudēji uzreiz 
metās pārmest S. Āboltiņai, ka politi-
ķim nepiedien tāda rīcība. Var piekrist, 
taču šāds apgalvojums vienlaikus rada 
jautājumu – ja politiķim vai amatper-
sonai nepiedien, tad kam tas piedien?

Augšas un apakšas
Savulaik Senās Romas laikos ra-

dies teiciens par to, ka vērsim nav at-
ļauts tas, kas Jupiteram atļauts. Tei-
ciena doma ir tāda, ka tie, kas augšā, 
var atļauties ko tādu, ko nevar tie, kas 
apakšā. To var tulkot gan materiālo 
un citu iespēju ziņā, gan uzvedībā. 
Turklāt atšķirību noteica iedzimtais 
statuss, nevis cilvēka paša spējas un 
pūliņi. Šo teicienu tiešā un pārnestā 
nozīmē lieto arī mūsdienās. Tiesa gan, 
biežāk tieši ar pretēju domu – ka tiem, 
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Pēteris Greste aizmuguriski notiesāts
Ārlietu ministrija izsaka nožēlu

Ārlietu ministrija izsaka nožēlu 
par 29. augusta Ēģiptes tiesas sprie-
dumu, ar kuru Latvijas un Austrāli-
jas pilsonim, Al Jazeera žurnālistam 
Pēterim Grestem piespriesta brīvības 
atņemšana uz trim gadiem. Žurnālists 
Pēteris Greste tika atzīts par vainīgu 
nepatiesu ziņu izplatīšanā un darboša-
nās bez licences. Līdz ar Pēteri Gresti 
notiesāti arī Al Jazeera angļu redakci-

jas Kairas biroja vadītājs Muhameds 
Fahmi (Mohamed Fahmy) un pro-
ducents Bahers Muhameds (Baher 
Mohamed).

Aizmuguriska tiesas sprieduma 
pieņemšana P. Grestem rada bažas par 
tiesību uz taisnīgu tiesu ievērošanu un 
apdraud preses un vārda brīvību.

Latvija arī turpmāk iestāsies par 
notiesāto žurnālistu attaisnošanu un 

sekos līdzi tālākajai procesa virzībai. 
Brīvi un neatkarīgi mediji ir demokrā-
tiskas sabiedrības neatņemama sastāv-
daļa, un ir jādara viss iespējamais, lai 
veicinātu drošu vidi žurnālistu darbī-
bai.

Pēteris Greste (dzimis 1965. g.) 
ir latviešu izcelsmes Austrālijas žur-
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Par ūjināšanu abās pusēs
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viskām saknēm izaugušais pūtēju 
orķestris Adelaide Village Band vēl 
tagad nāk uz mēģinājumiem Tālavas 
pagrabā. Senāk viņi saucās Daugavas 
Vanagu pūtēju orķestris. Nu jau visi 
dibinātāji, lielākoties Vanagi, taurē 
citā orķestrī, savas sarkanās formas 
vestes apmainījuši, bez šaubām, pret 
baltu paltraku un spārniem!

Skola, protams, pulcējās sestdie-
nās Tālavā, un citas etniskās skolas 
apskauž latviešu skolai šo pastāvīgo 
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Adelaides „dvēselei“ lieli svētki
Svinības „Tālavai“

Cik laimīgi gan ir 
Adelaides latvieši, ar 
savu latviešu centru Vei-
villē (Wayville). Uz ielas 
stūra, latviešu nams Tā-
lava, cieši blakus, Bied-
rības māja, ielas otrā 
pusē Sv. Pētera baznīca 

ar raksturīgo torni, un turpat, 5 minū-
šu ērtas pastaigas attālumā, DV nams.

Kad sestdien, 29. augustā, svinēja 
Latviešu namam 60, bet Tālavas Liela-
jai zālei – 50 gadus, tad Lielā zāle bija 
pilna līdz malām, kas tikai pierāda, cik 
lielā cieņā tiek turēta mūsu Adelaides 
latviešu dvēsele – mūsu Tālava.

Un ne tikai paši latvieši šo ēku mīl 
un ciena. Pārstāve no Etnisko lietu bi-
roja savā apsveikumā zināja stāstīt, ka 
citas etniskās grupas, kas nesen iera-
dušās Adelaidē un uzzinājušas, ka lat-
viešiem ir tāda skaista māja, prasījušas 
valdībai, lai arī viņiem tādu iedod! 
Neesot sapratuši, ka latvieši paši ar 
saviem sviedriem to visu nopelnījuši 
un uzbūvējuši! Acīm redzot, šo dienu 
imigrantiem valdība ir daudz devīgā-
ka, ja viņi iedomājās, ka arī savu sa-
biedrisko namu viņi dabūs no valdības 
par tīru velti.

Liela ģimenes māja Klark ielā 
bija pirmā, ko latviešu sabiedrība ie-
gādājās, un sāka pārtaisīt savām va-
jadzībām. Vajadzēja lielu drosmi un 
tālredzību, lai tikai dažus gadus pēc 
ierašanās svešā zemē, gudri ļaudis 
sāktu rosīties, lai veidotu sabiedrisku 
īpašumu. Daudziem pat sava ģimenes 
māja bija tikai būvēšanas stadijā vai 
iepirkta uz 25 gadu parāda. Ar visu to, 
tika pārdotas pajas gan organizācijām, 
gan privātpersonām, nauda krājās un 
dibinājās Adelaides Latviešu nama ko-
operatīvs, lai iepirkto īpašumu varētu 
paplašināt. Desmit gadus vēlāk varēja 
jau atklāt Lielo zāli.

Latviešu nama svinībās piedalījās 
visa sabiedrība, no mazākiem bērnu-
dārzniekiem līdz cienījama vecuma 
dāmām un kungiem. Spēļu grupas da-
lībnieki iepriecināja ar savu priekšne-
sumu. Geņa Janmeija, kura uzstājās 
ar solo dziesmām Lielās zāles atklā-
šanas koncertā pirms 50 gadiem, arī 
šoreiz, 94 gadu vecumā, nodziedāja 
divas dziesmas. Paldies Lilitai Da-
enkei par kokles pavadījumu. Nevaru 
nosaukt vārdā visus tos cilvēkus, kuri 
bija klāt toreiz un arī tagad, bet redzē-
ju daudzus, kas noteikti varēja būt klāt 
pie atklāšanas vai nu kā bērni, vai pie-
auguši.

Kad skolnieki bija parādījuši ko 
māk un latviešu dibinātais (lai gan tur 
vairs nespēlē neviens latvietis) pūtēju 
orķestris Adelaide Village Band pub-
liku iepriecinājis ar seno latviešu za-
ļumballes deju mūziku, pieteicēji In-
dulis Bumbieris un Jānis Lindbergs 

pieteica pusdienas. Kāpostu un desiņu 
pēcgaršu varēja saldināt ar kūkām un 
kafiju un, protams, apslapināt ar iz-
vēli no bagātīga alkoholisko dzērienu 
klāsta. Labi paēduši tautieši varēja 
sēdēt mierīgi un klausīties apsveiku-
mus no Adelaides organizāciju un DA 
valdības pārstāvjiem. Neviens nenāca 
tikai ar skaistiem vārdiem; Kooperatī-
va priekšsēdi Andi Bērziņu bagātīgi 
apveltīja ar dāvanām gan naudā (lielā 
jumta labojums maksāja nopietnus do-
lārus), gan graudā – ziedi, valdei grā-
dīga satura pudeles, pat no DA valdī-
bas pārstāves, skaista sudraba paplāte 
un no bērniem pašu gatavots plakāts 
un kartiņas. Viss no sirds. Uz ekrāna 
rādīja seno laiku bildes. Apsveikumi 
vainagojās ar Sabiedriskā Kluba dā-
vāto kliņģeri, no kura pietika katram 
viesim pa šķēlītei.

Kamēr pagrabā Vanadžu dziesmu 
ansamblis un vīru koris iesildīja balsis, 
tieši virs galvas uz skatuves izcēlās 
šķietami nesakarīga zābaku klaboņa, 
jo tautas deju grupa Auseklītis uzstā-
jās ar trim dejām. Ir ļoti savāda sajūta, 
ja dejas mūziku vispār nedzird, tikai 
pēkšņi virs galvas puišu zābakotie soļi 
dimd kā pērkons, turklāt citā ritmā 
nekā koris mēģina dziedāt! Pa star-
pām meiteņu soļus nedzird, tad atkal 
zābaku pērkons. Diezgan drīz mūsu 
diriģente Inese Laine konstatēja, ka 
ar šo pērkonu nevaram sacensties, un 
dziedāšanas mēģinājumu uzdevām!

Pēc Vanagu dziesmām uzstājās 
ALB Jauktais koris Dziesmu Laiva ar 
diriģenti Lilitu Daenki un pavadītāju 
Alicen Miller. Pēcpusdienas noslē-
gumā dzirdējām jaunizveidoto rok-
mūzikas ansambli Četri Kaķēni. Šie 
jaunieši ir muzikāli ļoti apdāvināti, bet 
netieku gudra, kāpēc šāda stila mūzi-
kai ir jābūt tik nejēdzīgi, ārprātīgi, ne-
izturami SKAĻAI? Jauni cilvēki tīšu 
prātu bojā dzirdi sev un citiem, un no 
priekšnesuma, vienalga, cik labs, nekā 
nevar saprast, paaugstināto decibelu 
dēļ. Tā kā ar piedevām mūs apveltīja 
diezgan bagātīgi, atradu šo par izdevī-
gu brīdi, posties uz mājas pusi.

Daži vispārēji komentāri. No lat-

No kreisās: Ints Puķītis un Andis Bērziņš ar svētku kliņģeri.
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Katrai sabiedrībai vajag fokusa 
punktu – kaut kur, kur visu vecumu 
cilvēki var satikties. Adelaides Lat-
viešu sabiedrībai laimējās, ka viņiem 
ir fokusa punkts – Tālava, kas pēdējos 
60 gadus ir gādājusi Latviešu sabied-
rībai un organizācijām vietu satikties, 
tusēt, balēties un atbalstīt vienam otru.

Tālavā mēs tiekamies svinēt jubile-
jas un uzvaras; atceramies mirušos un 
bēdājamies; klausāmies mūziku, skatā-
mies mākslu; izklaidējamies, klausoties 
korus, skatoties tautas dejas un teātrus.

Tālava ir arī vieta, kur mūsu Lat-
viešu skola pulcējas katru sestdienu; 
kur mazi un ne tik mazi mācās latvie-
šu valodu, Latvijas vēsturi un kultūru, 
kā arī bauda pīrāgus un biezpienmaizi 
starpbrīžos. Tālava ir mūsu sabiedrības 
sirds; Dienvidaustrālijas Latviešu orga-
nizāciju apvienības vārdā un Adelaides 
Latviešu skolas vārdā patiecos visiem 
tautiešiem, kas cēla mūsu sabiedrības 
sirdi, un patiecos tiem, kas turpina pa-
līdzēt tai sirdij stingri pukstēt.

Medicīnas pētniecība ir pierādījusi, 
ka glāze vīna ir laba sirdij. Man ir patiess 

prieks un gods sniegt Jums vienu no 
Dienvidaustrālijas smalkākiem vīniem – 
tā lai Dienvidaustrālijas Latviešu sa-
biedrības sirdis turpina veselīgi un stipri 
pukstēt ilgus desmitus gadus nākotnē.

Reinis Dancis

Līdz nākošajam 3x3 
saietam Adelaidē ir at-
likušas vairs tikai 130 
dienas!!! Programma ir 
gatava, Latvijas viesi 
uzaicināti un Austrālijas 
komanda arī gandrīz no-
komplektēta!

Atgādinu, ka nākošais 3x3 saiets 
notiks 2016. g. no 2. – 8. janvārim 
Adelaides kalnos Nunjara konferen-
ču centrā (www.nunyara.com.au).

Tātad atcerieties, ka Trīsreiztrīs sa-
iets domāts visām paaudzēm, ģimenēm 
un vieniniekiem. Tas veltīts latvisko zi-
nāšanu paplašināšanai, latviskās kopī-
bas veicināšanai, latvisko ģimeņu stip-
rināšanai un draudzību sekmēšanai.

Šogad no Latvijas ieradīsies lat-
viešu literatūrzinātniece, folkloris-
te, augstskolas pasniedzēja (Latvijas 
Universitātes profesore), publiciste 
un politiķe Janīna Kursīte; vokālās 
grupas Latvian Voices mākslinieciskā 
vadītāja Laura Jēkabsone; ilggadē-
ja 3x3 dalībniece, Latvijā pazīstama 
stāstniece vai kā pati sevi dēvē – zāļu 
sieva no Ventspils (vada seminārus 
par tautas dziedniecību, zāļu tējas un 
ziedu smaržu terapiju, kā arī valodas 
bagātību) Līga Reitere.

Ceram tuvākajā laikā iepazīstināt 
jūs tuvāk ar šīm burvīgajām dāmām.

Saieta programmā paredzēta dzie-

dāšana, muzicēšana ar līdzpaņemtiem 
instrumentiem, linocut nodarbības, 
politika, šūšana ar īstām šujmašīnām, 
adīšana, latviskā virtuve, latviešu va-
lodas nodarbības cittautiešiem, kā arī 
aktīvā atpūta, Tai Čī vingrošana u.c. 
Cerams, ka pēc garās dienas dalībnie-
ki vēl arī uzdancos un padziedās, kā 
arī piedalīsies viktorīnā.

Paralēli pieaugušo programmai, kā 
parasti, būs arī bērnu programma, ko 
vadīs Inga Jakse no Melburnas.

Informāciju par dalības maksu un 
pieteikšanās veidlapas var lejuplādēt 
no mūsu mājas lapas:
https://sites.google.com/
site/3x3australija/2016-adelaide

Uz tikšanos 3x3!
Saieta rīkotāja Adelaidē

Mārīte Rumpe
e-pasts: m.rumpe@gmail.com

3x3 gaida arī Tevi!
Nākošajā 3x3 saietā Adelaidē

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!

Dar’ man tēvis pastaliņas,
Pērc man staltu cepurīt’,
Šuj man svārkus māmuliņa:
Skolā ieti man gribas!

Šonedēļ Latvijā sākas 
skolas gads – 1. septem-

brī skolas ver durvis visu vecumu skol-
niekiem. Latvieši ir tradicionāli augsti 
vērtējuši izglītību un gudrību. Tautas 
pasakas un tautas dziesmas stāsta par 
gudrību, kas iegūta bez skolas palīdzī-
bas. Jo kas gan dos bauriem iespēju 
sevi uzlabot.

Pieloc, māsiņ, skolas somu
Bagātiemi gabaliem:
Vidū maizes riecientiņu,
Apkārt dziesmas, pasakas.
Bet latvieši darīja visu, lai izglī-

totos. Kad kļuva iespējams, tad izmā-
cījās skolās, tapa par skolotājiem. Un 
rakstīja dzejas par skolu. Dar’ man 
tēvis pastaliņas ir tā folklorizējies, 
ka daudzviet tā nosaukta par tautas 
dziesmu. Patiesībā autors ir slavenais 
latviešu dzejnieks Krogzemju Mikus, 
saukts Auseklis.

Bāliņ, še tev gana taure,
Tautas dziesmu vācele.
Eji tur, kur Meža māte
Lakstīgalai dziesmas māc’.
Izmācījies Alojas un Ērgļu drau-

dzes skolās, Auseklis pats kļuva par 
skolotāju. Krogzemju Mikus nebija 
nekāds Miega Mikus, un nesaskaņas 
dēļ nācās vairākkārt mainīt darba vie-
tas – skolas. Auseklis ir nosaukts par 
tautiskās atmodas laikmeta spilgtāko 
darbinieku. Viņš sacerējis gan Gais-
mas pili, gan Beverīnas dziedoni. Bet, 
kā mēdz notikt dažādos laikos, izci-
lais latvietis neatrada piemērotu darbu 
Latvijā, un 23 gadu vecumā aizbrauca 
prom uz Pēterburgu.

Man jāieti skoliņāi
Gudras ziņas iekrāties,
Pieaugt tautas mīlestībā,
Īstā gara brīvībā.
Auseklis dažus gadus nostrādāja 

Pēterburga, bet tad saslima ar tīfu un 
nomira 28 gadu vecumā. Viņš ir apgla-
bāts Alojas kapos. 

Lielis tapšu, tad es būšu
Tautas zemes arājiņš,
Tālas jūras braucējiņis,
Kara zirga jājējiņš.
Ne tikai Latvijā, bet visur pasau-

lē, kur mīt latvieši, izveidojas latviešu 
skolas. Pēckara trimdinieki to veica 
bez nekādas Latvijas valsts palīdzī-
bas, saprotamu iemeslu dēļ. Vismaz 
šodien latviešu skolas ārpus Latvijas 
var smelties gan PBLA, gan Latvijas 
izglītības ministrijas zināšanās, un fi-
nansiālais atbalsts nāk gan no Latvijas, 
gan no diasporas latviešu organizāci-
jām, gan, bieži, arī no mītnes zemes 
valsts iestādēm.

Skolā ieti man gribas!
GN

Nunjara konferenču centrs.

Apsveikuma vārdi „Tālavai“
DLOA un Adelaides Latviešu Skolas apsveikums 
„Tālavas“ 60 gadu jubilejā

Reinis Dancis sveic „Tālavu“.
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Skaņas un smaidi
Marijatviles vidusskolas mūzikas koncerts; direktors Aldis Sils

Mūzikas gaisotne 
jau iesākās, atstājot ma-
šīnu pilsētas nomalē bla-
kus tramvaja līnijai. Uz 
perona divi ielas mūziķi 
štrumēja nenoskaņotu 
ģitāru; gan viņu balss 
ziemas aukstā, bezvē-

jainā, trešdienas, 26. augusta, vakarā 
labi skanēja un iepriecināja klātesošos, 
kuru smaidos atspoguļojās pacilātā 
oma.

Ieejot Adelaides Pilsētas nama 
zālē, kur ir burvīga akustika, tūlīt ju-
tos aptīta siltā kažokā. To veidoja ne 
tikai sildītāji, bet arī ērģeļu apgaismo-
jums karstvīna krāsā.

Aldis Sils, vidusskolas mūzikas 
skolas direktors un pārziņa vietnieks 
ir ārprātīgi daudz paveicis, ne tikai kā 
diriģents, izveidojot kora mākslu kā 
fakultātes būtisku prasību, bet vadot, 
atbalstot fakultātes kolēģus un kopīgi 
ar tiem – iedvesmojot skolniekus.

Šī gada Eisteddfod 60. gada jubi-
lejas konkursā (festivāls, kas iesākās 
Velsā izceļot literatūras, mūzikas un 
uzstāšanās mākslu), kurā piedalījās 
pavalsts, privātās un citas speciālās 
mūzikas skolas, Marijatviles (Mar-
ryatville) pavalsts skolas kori saņēma 
5 pirmās vietas – koncerta, kamerkora, 
zēnu, džeza un populāras mūzikas ka-
tegorijās. Valsts Džeza paaudzes (Ge-
nerations in Jazz) sacensībās skolas 
džeza koris arī ierindojās pirmā vietā.

Pēc J. Štrauss fanfarām Tā runāja 
Zaratustra (Also sprach Zarathust-
ra) vakara vadītājs Kīts Hemptons 
(Keith Hempton) ar skaisto basa balsi 
un humoru klausītājus izveda prog-
rammas muzikālā pastaigā. Sekoja ofi-
ciālas uzrunas, ko sniedza skolas pār-
zinis, kā arī skolas mūzikas vadītāji.

Vecākais koris (Senior Choir) – di-
riģents Aldis Sils – atklāja koncertu 
ar aborigēnu Toresa šāuruma (Torres 
Strait) salas dziesmu (Mērkaķis un 
bruņurupucis (Monkey and Turtle) – 
S. Leek) un Šūpļa dziesmu (Seal Lulla-
by – E. Vitakrs (E. Whitacre)), kas sa-
ņēma lielu publikas piekrišanu. Baroka 
ansamblis, diriģente Katrina Brauna 
(Brown) – iepriecināja ar G. F. Hende-

ļa Dejas svītu, un pamanīju, ka apkārtē-
jie klausītāji kustināja kājas taktī līdz. 
Būtu bijis patīkamāk dzirdēt klavihor-
du, kas Lielajā zālē, vismaz beigu rin-
dā, pazuda. Big Band II – diriģents – 
Deivs Vinals (Dave Winnall) – ar 
izjūtu pasniedza afro–Kubas ritmus, 
atskaņojot Howdiz Songo – G. Gu-
dvins (Goodwin) un kopā ar džeza kori 
Swingtones – diriģente – Džesmina 
Fīnlija (Jasmin Feneley) – burvīgi 
saliedēja skaņas dziesmā Sausserža 
roze (Honeysuckle Rose – Tsunero-
ri Lee Abe), kur skaidri izcēlās solo 
partijas. Big Band I – diriģents Robs 
Čenovets (Rob Chenoweth) – mani 
aizpūta ar absolūti fantastiku Minuano 
(P. Metheny, ar. B. Curnow) izpildīju-
mu un trompetes solo. Tam pievienojās 
populārā mūzikas grupa Pops Vocal, 
diriģents Džeisons Hemonds (Jason 
Hammond) atskaņojot Skaidrā dienā 
(On a Clear Day – B. Lane/A.Lerner, 
ar. D. Meader). Tā izskanēja ļoti dzidri 
un aizraujoši ar ciešām harmonijām, 
kas uz nošu papīra sēž viena otrai tik 
tuvu kā radinieku pulks. Nenocietos 
un galvā dziedāju pilnā balsī līdzi!

Pirmās daļas beigās mūzikas vado-
ņi savā runā minēja šī gada kora aprīļa 
uzstāšanos Melburnas Latviešu namā 
Austrālijas koru festivāla Choralfest 
laikā, kas bija atstājis koristiem pozi-
tīvas un aizraujošas atmiņas. Dziedot 
latviski, latviešu tautiešiem viņi iz-
raisīja kopīgas emocijas līdz asarām 
un parādīja, ka mūzikai IR spēks mūs 
vienot.

Skolnieki arī pateicās visiem mū-
zikas mācību spēkiem. Tie talanti, kas 
skolā strādā, ir jāapbrīno – viņu starpā 
ir daudz saņemtas balvas, prestižas at-
ziņas un valsts medaļas.

Starpbrīdī aprunājos ar klausīta-
jiem – pilnīgi svešiem, un liekas, ka 
visi kā viens apbrīnoja Big Band I un 
pēdējo dziesmu. Parunājos ar vienu 
apmēram 8 gadus vecu puišeli, kas 
bija ar savu vecmāmiņu. Viņam rokā 
uz papīra bija uzzīmēti priekšnesumi 
numura kārtībā un blakus bija ķeksīši, 
rādot patikšanas līmeni. Rezultāts bija 
tieši tāds pats kā pieaugušajiem!

Pēc starpbrīža kamerkoris, – di-

riģentse Leonija Hemptona (Leonie 
Hempton OAM) – uzstājās ar divām 
dziesmām. Pirmā Klusums lauku 
baznīcas nāvē (Hush on the Death of 
a Bush Church) (I. Grandage) lika pa-
domāt par šīs zemes varmācīgo pagāt-
ni pret aborigēniem un katra garīgos 
ticējumus. Sekoja Mocarta III Wind 
(ar. Peter Gritton). Humors izraisīja 
zālē smaidus un smieklus. Atgādinā-
ja man Latvijas Kosmoss dziedātāja, 
tagad diriģenta Jāņa Ozola pieeju, jo 
abiem ir varena acs uz mūzikas humo-
ru un izpildījumu.

Džeza koris Swingtones bez pava-
dījuma a cappella parādīja savu augsto 
līmeni ar Kad viņa mani mīlēja (When 
She Loved Me) (R. Newman, ar. A. Pi-
per). Solistiem bija tīri toņi, bet grī-
das pastiprinātāji gan būtu palīdzējuši 
kopīgai skaņai. Tehniski, ņemot vērā 
skolnieku skaitu un variācijas skatu-
ves iestādē, apsveicami, jo tas ripoja 
tik smuidri kā skrituļslidas.

Pops Vocal turpināja ar dziesmu 
The Trouble with Hello is Goodbye 
(Bergman/Grusin ar. P. Rutherford) 
un publikai šī ļoti gāja pie sirds. Šo 
dziesmu nodziedāja bez pavadījumu, 
un izaicinājums bija to nodziedāt klu-
si, kopīgi ar skaidru dikciju un frazē-
jumiem, kā arī maziem kāpinājumiem. 
Tās ir lielas prasības, bet grupa un so-
listi paspēja to ar izcilu skaņu.

Koncertkoris ar 64 koristiem pie-
pildīja skatuvi, un Aldis Sils tos nostā-
dīja bloka formātā skaņu plūdumam. 
Klausītāju ausis iepazinās ar latviešu 
komponista Ērika Ešenvalda populāro 
garīgo kompozīciju O Salutaris Hos-
tia. Oriģināli tā bija rakstīta tikai sie-
viešu balsīm, bet šovakar to dzirdējām 
kora sabalsojumjā. Meiteņu solo parti-
tūras pacēla griestus! Bagātība atradās 
mūzikas krāsās, kas bija mierinošas ar 
skaistu vijumu. Man šermuļi dancoja 
pa mugurkaulu. Sekoja amerikāņu ga-
rīgā dziesma Elija roks (Elijah Rock) 
(ar. M. Hogan), kur dinamika bija iz-
strādāta līdz pēdējai taktij. Ritms vie-
tās bija ļoti komplicēts, bet to koristi 
nodziedāja bez bēdām un ar lielu prie-

Marijatviles vidusskolas koris un orķestris. Diriģents Aldis Sils.
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Novuss Adelaidē
Dienvidaustrālijas 2015. gada atklātās novusa meistarsacīkstes

Daļa Austrālijas novusa entuziastu 
22. un 23. augustā ieradās Adelaidē, 
lai krustotu kijas Dienvidaustrālijas 
2015. gada atklātās novusa meistarsa-
cīkstēs gan vienspēlēs, gan pāru spē-
lēs. No Melburnas ieradās 5 spēlētāji – 
Andris Miglis, Varis Pūce, Sigurds 
Andersons, Aleksandrs Grimms, 
Ivars Mirovics un piedevām vēl di-
vas dāmas – Gunta Vagars un Silvija 
Miglis, kuru rokās bija liela atbildība 
vadīt spēļu norisi un pierakstīt spēļu 
rezultātus. No Centrālkrasta tālo ceļu 
bija mērojuši divi spēlētāji – Dimis 
Pešūdovs ar meitu Lindu. Sidnejieši 
šoreiz nereprezentējās.

Kā parasts, adelaidieši ar savu kār-
tību un viesmīlību bija sagatavojuši vi-
sus priekšdarbus, un Jānis Lindbergs 
Latviešu nama Mazā zālītē atklāja 
spēles, apsveicot visus dalībniekus un 
ar mazu klusuma brīdi pieminot viņ-
saulē aizgājušos spēlētājus. Pēc tam 
novēlēja visiem labas sekmes, un tur-
nīrs varēja sākties.

Sestdiena, 22. augusts, pagāja, 
spēlējot vienspēles. Vīriešu kategorijā 
pirmās vietas kausu, kopā ar ceļojošo 
trofeju, uz Centrālkrastu aizveda Di-
mis Pešūdovs, otro vietu ar mazāku 
kausiņu izcīnīja mājinieks Arvils Vā-
lodze un trešās vietas mazāko kausiņu 
uz Melburnu atveda Ivars Mirovics. 
Pēc rezultātu izvērtēšanas dāmu kausi 
sadalījās šādi: pirmā vietā Linda Pe-
šūdovs (Centrālkrasts), 2. vietā Regī-
na Berķis (Adelaide) un 3. vietā Anita 
Misiņš (Adelaide).

Svētdiena, 23. augusts, pagāja cī-

noties dubultspēlēs, kur partneri bija 
sapārojušies pēc brīvas gribas, ne-
ievērojot ne šķiras kārtu, ne pilsētas 
piederību. Pirmo vietu un līdz ar to 
gada ceļojošo trofeju izcīnīja Sigurds 
Andersons un Ivars Mirovics (abi 
melburnieši), otrā vietā pienāca Agris 
Ezeriņš ar Pēteri Danci (abi adelai-
dieši) un trešo vietu izpelnījās Jānis 
Brakovskis ar Arvilu Vālodzi (atkal 
mājinieki).

Pēc garās dienas un bezgalīgi dau-
dziem sitieniem, izbaudījām garšīgas 
vakariņas ar saldiem Barossa Valija 
vīniem. Pēc kausu pasniegšanas un 
uzvarētāju sumināšanu Adelaides no-
vusa kopas vadītājs izteica pateicību 
visiem čakliem rūķīšiem un laumi-
ņām, kas ziedojuši savu laiku, darbu 
un izdomu, šī turnīra sekmīgai ritēša-
nai. Tā ar lieliem aplausiem atzinība 
tika izteikta Silvijai, Guntai, Regīnai 
un Lilijai.

Pēc tam sekoja novusa kopu pār-
stāvju uzrunas. Dimis Pešūdovs ziņo-
ja, ka dažiem aizbraucot prom no Cen-
trālkrasta, esošai novusa kopai būtu 
grūti pastāvēt un ir domāts pieslēgties 
Sidnejai. Kopa tomēr ir nodomājusi 
vēl sarīkot Centrālkrasta 2015. gada 
atklātās meistarsacīkstes 31. oktob-
rī – 1. novembrī Sidnejā DV Namā. 
Melburnas kopas pārstāvja Aleksand-
ra Grimma ziņojums bija priecīgāks, 
pavēstot, ka kopa, kas pagājušā gadā 
bija mazliet sarukusi, ir atkal uzplau-
kusi, piesaistot 7 jaunus (ne gluži ga-
dos) spēlētājus. Tika atnestas ziņas, ka 
Sidnejas kopa ir palikusi bez vadības, 

bet tā lieta tikšot nokārtota nākošā sa-
nāksmē.

Kad ziņojumi bija nodoti un pārru-
nas par tiem izbeigtas, labi iestiprinā-
jušies dalībnieki ar prieku nodziedāja 
Novusa himnu. Mazajā zālītē ir skanī-
ga akustika, un sajūsminātie novusisti 
turpināja dziedāt vēl daudzas latviešu 
dziesmas.

Latvijā izvestā aptauja rāda, ka 
gandrīz nav tāda latvieša, kas savā 
dzīves posmā nebūtu kādreiz spēlējis 
novusu. Tā nu mēs, latvieši, neesam ti-
kai dziedātāju tauta vien, bet dziedātā-
ju un novusa spēlētāju tauta. Novuss ir 
Latvijas nacionālais sports, ko lēnām, 
bet sekmīgi sākam iefiltrēt arī citās ze-
mēs. Novuss ir tagad uzņemts pasau-
les sporta organizācijā, un tās ietvaros 
ir nodibināta Federation International 
of Novuss Sports Organisation (FIN-
SO), kur ir jau iesaistījušās 7 valstis: 
ASV, Baltkrievija, Igaunija, Krievija, 
Latvija, Ukraina un Vācija. Pirmais 
un pašreizējais FINSO prezidents ir 
latvietis Juris Kiriks. Novusa pievil-
cīgās īpašības ir, ka to var spēlēt katrā 
vietā un katrā laikā: lieli vai mazi, jau-
ni vai veci, sievietes vai vīrieši – tas 
dod gandarījumu katram spēlētājam 
viņa mākas vai fiziskā līmeņa robežās.

Tad nu latviskās apziņas mudinā-
ti, piesaistīsim jaunus biedrus saviem 
klubiem un dosimies oktobra beigās 
uzsist novusu un uzdziedāt mūsu 
skaistās dziesmas uz Centrālkrasta at-
klāto turnīru oktobra beigās Sidnejā.

I.M.
Laikrakstam „Latvietis“

Savam tētim
Dzeja

Kaut kapu kopiņā jau dusi,
Pie Tevis piestājos es klusi
Un domās apsveicu es Tevi.
Tu labus padomus man devi
Kā dzīvē jāliek kāju kājai blakus,
Kad jāizstaigā dzīves takas.
Tu dzīves gudrības man mācīji,
Pat brīžiem bargs uz manīm biji
Un brīdināji ar, ka dzīvē jāsaprot,
Ne katra diena var tik aplaimot.
Ir dienas arī tās, ar nopūtām,
Bet centies izslēgt tās no pārdomām.
Tak katru dienu laimīgu,
Kas dzīvi dara priecīgu
Un piedzīvosi gaitā savā,
To ilgi savā sirdī glabā.
Un draugs, ja savas bēdas sūdz,
Vai arī palīdzību lūdz,
Tad roku palīdzīgu sniedz
Un mierinošu vārdu neaizliedz.
Ar to pats prieku jutīsi, paties’.
Par visu to Tev saku es: paldies!

Viktors Bendrups

Vaira Vīķe-Freiberga Tokijā
Piedalās Pasaules sieviešu asamblejā

No 28. līdz 31. augustam pēc Ja-
pānas premjerministra ielūguma, biju-
sī Latvijas Valsts prezidente Dr. Vaira 
Vīķe-Freiberga apmeklēja Tokiju, kur 
piedalījās Pasaules sieviešu asamb-
lejā (World Assembly for Women in 
Tokyo: WAW! 2015).

Uzrunājot asamblejas dalībniekus, 
Dr. V. Vīķe-Freiberga augsti novērtēja 
tikko pieņemto Japānas likumu, kas vei-
cinās sieviešu līdzdalību darba tirgū un 
īpaši atbildīgos amatos uzņēmumu val-
dēs. Viņa uzsvēra, ka valsts var daudz 
palīdzēt, radot labvēlīgus apstākļus, kas 
sievietēm atļauj līdzsvarot karjeru ar ģi-
menes dzīvi un bērnu audzināšanu.

Patiesas līdztiesības pamatā ir sav-
starpēja iecietība un cieņa pret līdzcilvē-
kiem, kas ir īpaši svarīgi laikā, kad pa-
saulē notiek tik daudz militāru konfliktu 
un pastāv neatrisinātas humānās krīzes.

Dr. V. Vīķe-Freiberga piedalījās arī 
paneļdiskusijā par sievietēm, kas nonā-
kušas dzīves grūtībās un dzīvo zem na-

badzības līmeņa, jūtas sabiedrības at-
stumtas, bezpalīdzīgas vai ir vientuļās 
mātes. Viņām ir jāpalīdz izmantot visas 
iespējas uzlabot savu situāciju un kļūt 
sadzirdētām, efektīvāk izmantojot gan 
valsts iestāžu, gan nevalstisko organi-
zāciju palīdzību, gan masu medijus.

Vizītes laikā Tokijā Dr. V. Vī-
ķe-Freiberga tikās ar Japānas premjer-
ministru Šinzo Abi (Shinzo Abe), ar 
savu kolēģi Starptautiskās krimināl-
tiesas Upuru fonda valdē tiesnesi Moto 
Noguči (Motoo Noguchi). Kā Madri-
des kluba prezidente viņa tikās arī ar 
bijušo Japānas premjerministru Jasuo 
Fukudu (Yasuo Fukuda) un apsveica 
viņu, kļūstot par Madrides kluba da-
lībnieku. Dr. V. Vīķe-Freiberga snie-
dza vairākas intervijas Japānas vadošo 
masu mediju pārstāvjiem.

Starptautisko asambleju atklāja 
Japānas premjerministrs Šinzo Abe. 
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Otrdien, 25. augustā, PBLA Izglī-
tības padomes pārstāves Anta Spunde 
un Dace Mažeika devās pieredzes ap-
maiņas braucienā uz Norvēģijas skolu 
Globalskolen.

Pēdējos gados latviešu diasporā 
aktuāls kļuvis jautājums par iespēju 
apgūt latvietības uzturēšanai aktuālus 
mācību priekšmetus attālināti. Tāpēc 
PBLA Izglītības padome pašlaik aktī-
vi pētī citu valstu tālmācības pieredzi 
un risinājumus.

Norvēģijas skola Globalskolen at-
tālināti nodrošina norvēģu valodas, so-
ciālo zinību un reliģijas mācību saturu 
norvēģu bērniem visā pasaulē. Pro-
jekts sekmīgi darbojas jau 17 gadus, 
aktīvi sekojot jaunākajām tehnoloģiju 
attīstības tendencēm un nodrošinot 
Norvēģijas publiskajās skolās apgūsta-
mo mācību saturu norvēģu diasporas 
bērniem un jauniešiem vecumā no se-
šiem līdz astoņpadsmit gadiem, bieži 
to attiecīgi pielāgojot konkrētā skolēna 
vajadzībām.

Labi strukturētās, lietotāju augsti 
vērtētās un Norvēģijas valsts atbalstī-
tās programmas pieredze un atrastie 
risinājumi ir labs paraugs, no kura 

iedvesmoties un mācīties, veidojot lat-
viešu diasporai piemērotu tālmācības 
programmas saturu. Latvijas Izglītī-
bas un Zinātnes ministrijas atbildīgās 
amatpersonas ir apstiprinājušas, ka 
darbs pie šādas programmas tiks sākts 
drīzumā. Gūtās atziņas PBLA Izglī-

tības padome ņems vērā, piedāvājot 
risinājumus un ieteikumus Latvijas 
izglītības institūcijām, kas atbildīgas 
par attālināti pieejama mācību satura 
izveidi latviešiem pasaulē.

Dace Mažeika
Laikrakstam „Latvietis“

PBLA Izglītības padome Norvēģijā
Pieredzes apmaiņas brauciens

2015. gada 27. jūlija Latvijas Uni-
versitātes Bibliotēkā Kalpaka bulvārī, 
3. stāvā plkst. 11.00-13.00. notika pir-
mā projekta īstenošanas darba sanāks-
me.

Latvijas Universitātes Bibliotēka, 
pateicoties Baltijas – Vācijas Augst-
skolu biroja atbalstam jūlija mēne-
sī varēja uzsākt projekta Minsteres 
Latviešu centra bibliotēkas krājuma 
speciālās kolekcijas – nozīmīgs kul-
tūrvēstures izpētes avots īstenošanu. 
Apstiprinātā projekta mērķis – Latvie-
šu Centra Minsterē bibliotēkas krāju-
ma apzināšana, pievēršot uzmanību 
krājumā esošo speciālo kolekciju iz-
pētei.

Darba sanāksmē piedalījās Lat-
viešu Kopības Vācijā pārstāvji: Nīls 
Ebdens (valdes priekšsēdis), Kristaps 
Grasis (padomes priekšsēdis), Aija 
Ebdene (sekretāre), Laima Urdze (re-
vīzija) un Lielbritānijas Latviešu do-
kumentācijas centra un arhīva vadītāja 
Inese Auziņa-Smita.

LU Bibliotēkas direktores vietnie-
ce Mārīte Saviča informēja klāteso-

šos par projekta 
ieceri un projekta 
sadarbības part-
neriem: LU Hu-
manitāro zinātņu 
fakultāti, Starp-
disciplināro Balti-
jas studiju institū-
tu (Minsterē) un 
Latviešu Centru 
Minsterē.

Sanāksmes lai-
kā tika apspriesti 
projekta īstenoša-
nas organizatoris-
ki jautājumi, sa-
vukārt detalizētu 
informāciju par 
Minsteres Latvie-
šu centra bibliotēkas un arhīva vēsturi, 
tradīcijām, esošo situāciju un nākotnes 
vīziju sniedza Latviešu Kopības Vāci-
jā pārstāvji, kas ir minētās bibliotēkas 
īpašnieki.

Baltijas – Vācijas Augstskolu bi-
roja projektu finansiāli atbalsta Vāci-
jas Akadēmiskās apmaiņas dienests 

(DAAD) no Vācijas Ārlietu ministri-
jas piešķirtajiem līdzekļiem.

Mārīte Saviča

Nozīmīgs kultūrvēstures izpētes avots
Minsteres Latviešu centra bibliotēkas krājuma speciālā kolekcija

No kreisas: Aija Ebdene, Mārīte Saviča, Laima Urdze, 
Nīls Ebdens, Inese Auziņa-Šmita, Kristaps Grasis.

No kreisās: PBLA Izglītības padome izpilddirektore Anta Spunde ar mazuli un 
Izglītības padomes pārstāve ASV – Dace Mažeika.
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Tajā piedalījās valsts amatpersonas, 
augsta līmeņa starptautisko organizā-

ciju pārstāvji, diplomāti, akadēmisko 
aprindu, nevalstisko organizāciju, va-
došo uzņēmumu un masu mediju pār-
stāvji. Asambleja pulcēja vairāk nekā 
tūkstoti dalībnieku.

Pasaules sieviešu asambleja Tokijā 
notiek otro reizi. Pirmais šāda veida 
pasākums tika organizēts 2014. gada 
septembrī.

LR Ārlietu ministrija

Vaira Vīķe-Freiberga Tokijā
Turpinājums no 5. lpp.
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Galerijas Centrs stiklotajā pasāžā 
jeb bijušajā Rīdzenes ielā no 2. līdz 
14. septembrim būs aplūkojama Me-
moriālo muzeju apvienības (MMA) iz-
stāde Aspazija/Rainis: dumpiniece/hu-
mānists. Divu latviešu dzejnieku stāsts.

Izstādes ekspozīcija tika izveido-
ta, svinot abu izcilo latviešu literātu 
150. jubileju, un bija daļa no Latvijas 
prezidentūras Eiropas Savienības Pa-
domē publiskās diplomātijas un kultū-
ras programmas.

Līdz šim izstāde Aspazija/Rai-
nis: dumpiniece/humānists. Divu 
latviešu dzejnieku stāsts tikusi eks-
ponēta UNESCO galvenajā mītnē Pa-
rīzē (Francija), Ļvovā (Ukrainā), V. un 
A. Vasņecovu Vjatkas mākslas muzejā 
Kirovā (Krievija), kā arī Jankas Kupa-
las Valsts literatūras muzejā Minskā 
(Baltkrievija) un Vitebskas apgabala 
novadpētniecības muzejā (Baltkrievi-
ja).

Izstāde vēsta par abiem dzejnie-
kiem visas Eiropas attīstības kontekstā 
19. un 20. gadsimta mijā, kad, sabrūkot 

impērijām, daudzas nācijas sāka lolot 
valstiskas autonomijas cerības un gai-
sā virmoja idejas par vienotu Eiropu.

Šajā laikā veidojās un attīstījās lat-
viešu profesionālā literatūra, politiskā 
doma, izglītības sistēma. Aspazijas 
un Raiņa darbs kļuva par nozīmīgu 
latviešu nacionālās pašapziņas un kul-
tūras pamatu. Viņu veikums ir atstājis 
dziļu iespaidu visu turpmāko paaudžu 
literātu darbībā, arī filozofijā, politis-
kajā kultūrā, pat ikdienas valodā – ar 
savu daiļradi un cittautu literatūras 
tulkojumiem Rainis latviešu valodā 
ieviesis un aktualizējis vairākus sim-
tus vārdu, kas joprojām ir neatņemama 
latviešu literārās valodas sastāvdaļa.

Izstādi veidojusi Memoriālo muze-
ju apvienība, koncepcijas un teksta au-
tors ir rakstnieks Pauls Bankovskis, iz-
stādes mākslinieks – Kaspars Perskis.

Visu izstādes laiku interesentiem 
būs iespēja apmeklēt izstādi zinoša 
gida pavadībā bez maksas, iepriekš 
piesakoties pa tālruni 27162891 (darba 
laikā) vai epastu rainis.vasarnica@

memorialiemuzeji.lv. Īpaši aicinātas 
skolēnu grupas.

Izstādes izveidi un eksponēšanu 
nodrošina Latvijas Republikas kul-
tūras ministrija un atbalsta Galerija 
Centrs. Izstāde iekļauta arī Dzejas 
dienu 2015 programmā.

Raiņa 150. dzimšanās dienā – 
11. septembrī – izstādi papildinās vai-
rāki pasākumi. Visas dienas garumā, 
no plkst. 12.00 līdz 17.00 Rīdzenes ielā 

Līdz šim bēgļu un 
emigrantu vidū Somija 
nav bijusi pārāk iecie-
nīta. Iespējams, tur vai-
nojama tālā atrašanās 
vieta, pusgadu ilgstošā 
krēsla un grūtā valoda. 
Neraugoties uz to, So-

mijā var atrast cilvēkus, kuri uzskata, 
ka ārzemnieku ir pārāk daudz. Somiju 
nekādi nevar salīdzināt ar Zviedriju, 
kur ik gadu ierodas līdz pat simts tūk-
stošiem patvēruma meklētāju un kur, 
piemēram, musulmaņu ir pus miljons.

Šī pavasara vēlēšanu rezultātā somu 
partija (Perussuomalaiset, tiešā tulkoju-
mā: fundamentālie somi vai īstie somi) 
kļuva par parlamenta otru lielāko frak-
ciju, un pirmo reizi tā tika uzaicināta 
valdības sastāvā. Šī labēji populistiskā 
partija pretojusies Eiropas Savienībai, 
atbalsta sniegšanai Grieķijai, globalizā-
cijai un kritizē emigrantu uzņemšanu.

Runa ir par aizmirstās tautas parti-
ju, kas pārvērtusies tipiskā nacionālis-
tiskā protesta organizācijā. Nokļūšana 
pie varas viņus pārsteidza un nozīmē 
to, ka protesta vietā tagad jāuzņemas 
atbildība.

Partijas priekšsēdētājs Timo So-
ini kļuva par ārlietu ministru, citiem 
vārdiem sakot, viņam jāuzvedas tā, lai 
varētu uzturēties sabiedrībā. Partijai 
jau nācies lauzt solījumus. Somijas 
valdība ir atbalstījusi Grieķijas jauno 
atbalsta programmu, turklāt pēc ES 
lūguma tā piekritusi uzņemt papildus 

bēgļus. Atbalstu jaunattīstības valstīm 
tomēr nolemts apcirpt.

Somu partijai ir radikālis spārns, 
un tā pārstāvji nav apmierināti ar jauno 
līniju, kas, šķiet jau samazinājusi atbal-
stītāju skaitu. Ja Soini neizdosies saturēt 
kopā partijas biedrus, tā var par izšķīst.

Partijas radikāli noskaņotie pār-
stāvji brāļojas ar mazu galēji labēju 
organizāciju un sociālajos medijos 
publicē apvainojošus un rasistiskus 
komentārus, piemēram, par musulma-
ņiem un afrikāņiem; daži no viņiem 
pat nonākuši līdz tiesas zālei. Daļa po-
litiķu tic, ka ārzemnieki izmanto somu 
sociālās nodrošināšanas labumus.

Īsto somu jauniešu izdotā žurnālā 
nesen izsludināja karikatūru konkursu 
par islama tēmu, bet pēc policijas ietei-
kuma no tā atteicās.

Šovasar uzmanību pievērsa politi-
ķa Olli Immonena raksts. Viņš rakstī-
ja, ka sapņojot par stipru valsti, kas 
pieveiktu murgu, ko dēvē par daudz-
kultūru sabiedrību un cīnīšoties līdz 
galam par mūsu dzimteni un vienu vie-
nīgu īstu somu tautu. Daži pat uzska-
tījuši, ka viņš ir norvēģu masu slepka-
vas Beringa Breivika gara radinieks.

Neilgi pirms tam Immonens pie-
dalījās galēji labējo sanāksmē. Tajā 
svinēja atentāta gadadienu pret krievu 
ģenerālgubernatoru Nikolaju Bobriko-
vu 1904. gadā.

Viena no pēdējo gadu lielākajām 
demonstrācijām Somijā Helsinkos un 
citās pilsētās sapulcināja tūkstošiem 

cilvēku, kuri aizstāvēja daudzkultūru 
sabiedrību. Tajā nolasīja arī prezidenta 
Sauli Nīnistes sveicienu.

Premjerministrs Juha Sipile (centra 
partija) šonedēļ paziņoja, ka Somija ir 
atvērta sabiedrība, bagāta daudzkul-
tūru zeme, kurā dzīvo daudzu kultūru 
pārstāvji, kas runā dažādās valodās. 
Viņš neatzīst nekādu naida kurināšanu 
un rasismu ne runās, ne darbos. Arī no 
Soini tiek sagaidīta skaidrāka nostāja.

Sipile uzskata, ka Somijai jāuzlabo 
veids, kā tiek uzņemti iebraucēji, vien-
alga, vai viņi ierodas darba vai patvē-
ruma meklējumos.

Tāpat kā Latvija, arī Somija neat-
balstīja bēgļu kvotas, tomēr iekšlietu 
ministrs sarunās piekrita, ka šogad 
Somija uzņems 800 no bēgļiem, kuri 
ieradušies Dienvideiropā. Valdība arī 
atzinusi, ka pieaugs saspriegums pie 
Somijas robežām. Jau tagad dažādās 
valsts vietās patvēruma meklētājiem 
tiek būvēti uzņemšanas centri.

Šonedēļ Soini kritizēja tik liberālu 
politiku. No otras puses, daudzi somi 
ir gatavi uzņemt vēl vairāk bēgļu un 
viņiem arī palīdzēt.

Iespējams, ka, nomierinādams sa-
vus atbalstītājus, Soini paziņoja, ka 
iebraucēju pagātne tiks rūpīgi izpētī-
ta. Tas ir pats par sevi saprotams, jo 
patvērumu pēc iesnieguma var saņemt 
tikai tāds bēglis, par kuru ir zināms, 
ka viņa dzīvība tiešām ir briesmās un 

Bēgļi
Somijas pieredze

„Aspazija/Rainis: dumpiniece/humānists.
Divu latviešu dzejnieku stāsts“

 
Turpinājums 9. lpp.

 
Turpinājums 13. lpp.

Izstāde „Aspazija/Rainis: dumpiniece/
humānists“ Parīzē, UNESCO galve-
najā mītnē.

FO
TO

 V
itā

lij
s V

in
og

ra
do

vs



8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2015. gada 2. septembrī

Andras Dārziņas un Venta Zilber-
ta sešu koncertu turneja ASV notiks 
šo rudeni: Detroitā – 25. septembrī, 
Klīvlandē – 26. septembrī, Mineap-
olē – 27. septembrī, Vašingtonā DC – 
2. oktobrī, Priedainē, NJ – 3. oktobrī 
un Bostonā – 4. oktobrī.

Šī būs latviešu altistes Andras Dār-
ziņas pirmā koncertu turneja latvie-
šu kopienai ASV.  Latviešu Kultūras 
biedrība rīko turneju sadarbībā ar Det-
roitas Latviešu biedrību, Klīvlandes 
Latviešu koncertapvienību, Minesotas 
Latviešu koncertapvienību, Latviešu 
organizācijām Vašingtonā, Ņūdzersi-
jas Latviešu biedrību, Latviskā Manto-
juma fondu Bostonā un ar Latvijas Re-
publikas kultūras ministrijas, Pasaules 
brīvo latviešu apvienības (PBLA) un 
Amerikas Latviešu apvienības atbal-
stu. Koncertos skanēs latviešu un citu 
komponistu kamermūzika.

Pirmdien, 21. septembrī, Latvijas 
Radio 3 Klasikas tiešraidē notiks And-
ras Dārziņas un Venta Zilberta studijas 
koncerts, kas dubultosies kā Ieskaņas 
koncerts abu izcilo mākslinieku turnejai 
Amerikā. Koncerts notiks sadarbībā ar 
Latviešu Kultūras biedrību TILTS. Kon-
certu varēs klausīties www.latvijasradio.
lv plkst. 18.00. (Latvijas laikā). Pēc tam 
koncertu varēs noklausīties LR3 arhīvā.

Andra Dārziņa un Ventis Zilberts 
ir allaž bijuši degsmīgi latviešu mū-
zikas vēstneši, ilggadīgi atskaņodami 
latviešu kamermūziku gan Latvijā – 
koncertzālēs Rīgā, Siguldā un citās 
pilsētās, gan ievērojamos festivālos un 
koncertos Eiropā. 2013. gadā A. Dār-
ziņa un V. Zilberts ierakstīja latviešu 
klasiskās mūzikas tvartu (CD) Latvian 
Impressions II *ar vācu ieraksta firmu 
Animato. Par savu pirmo tvartu (CD) 
ar latviešu mūziku altam un klavie-
rēm – Latvian Impressions I**, Andra 
Dārziņa saņēma PBLA Kultūras fonda 
Krišjāņa Barona balvu (http://www.
laikraksts.com/raksti/3053).

Andra Dārziņa par sevi stāsta: „Es 
mēģinu skatīties „aiz“ notīm, saprast, 
ko komponists gribējis pateikt. Mūzi-
kas valodā var radīt visvisādus tēlus un 
emocijas, pat diezgan komplicētas – ce-
rību, nervozitāti, rezignāciju, atmiņas, 
vientulību, impulsivitāti, nevaldāmu 
prieku, pārsteigumu utt. Manuprāt, 
spektrs ir daudz lielāks, nekā tikai tas, 
ka mūzika ir priecīga vai bēdīga. Es mē-
ģinu to izteikt spēlējot, ne jau kā loģisku 
stāstu, ko var tulkot mūsu valodā (tādi 
skaņdarbi arī ir), bet sekot mūzikas 
emocionālai spriedzei, plūsmai. Domā-
ju, ka šajos meklējumos jābūt pilnīgi pa-
tiesam, jāaizmirst sevi, nekas nedrīkst 
būt viltots vai uzspiests. Ja spēj klau-
sītājiem sniegt emocionālu vai intelek-
tuālu pārdzīvojumu, izraisīt jūtu pacē-
lumu, tad atskaņojums ir patiesi skāris 
cilvēku sirdis. Manuprāt, tā ir mūzikas 

un muzicēšanas jēga.“ (Laikraksts Lat-
vietis Nr. 292, 2014. g. 17. janvārī: http://
www.laikraksts.com/raksti/4124)

Andra Dārziņa
Dzimusi Adelaidē, Austrālijā; bei-

gusi Adelaides Universitāti 1982. gadā 
un divus gadus vēlāk aizstāvējusi mūzi-
kas bakalaura grādu. Kā divu ievēroja-
mu stipendiju ieguvēja, 1985. gadā papil-
dinājusies Berlīnes Mākslas augstskolā 
pie Volframa Krista (Wolfram Christ), 
1988. gadā maģistra eksāmenā saņemot 
uzslavu. Papildinājusies pie pasaulē pa-
zīstamās altistes Kimas Kaškašjanas 
(Kim Kashanian). Piedalījusies kā so-
liste Austrālijas Latviešu 36. Kultūras 
dienās (1986). Ar Berlīnes Filharmo-
nijas simfonisko orķestri koncertējusi 
Eiropā, ASV, Japānā u.c. Koncertēju-
si arī ar Karajana un Bāden-Bādenes 
simfonisko orķestri. 1989. gadā sākusi 
spēlēt Štutgartes Simfoniskajā orķes-
trī.  No 1993. gada līdz 2003. gadam, 
Hamburgas Filharmonijas orķestra altu 
grupas koncertmeistare. Ieguvusi vairā-
kas starptautiskas godalgas: 1983. gadā 
pirmo vietu Dienvidaustrālijas Radio 
nacionālajā konkursā, 1987. gadā Že-
nēvā iegūta ceturtā vieta starptautiskā 
konkursā Friz Frederic Liebstoekl 59 
altistu konkurencē. 1992. gadā otrā 
vieta Lionel Tertis International Vio-
la Competition Anglijā un 1995. gadā 
Hamburgas Valsts operas Eduarda Ze-
ringa (Eduard Soring) balva.

Kopš 1998. gada ir profesore Ham-
burgas Mūzikas un teātra augstskolā. 
2003. gadā kā viesprofesore tiek uzlūgta 
uz gadu aizvietot slaveno altisti Tabea 
Zimmermann Hansa Eislera Berlīnes 
Mūzikas augstskolā. 2004. gadā atstāj 
darbu orķestrī un kļūst par Štutgartes 
Mūzikas augstskolas alta klases profe-
sori. Kopš 2006. gada pasniegusi meis-
tarklases Starptautiskos latviešu jauno 
mūziķu meistarkursos Ogrē un Sigul-
dā.  Pēdējos gados īpašu vērību pie-
vērsusi kamermūzikai. Koncertējusi ar 
stīgu kvartetu Florestan Quartett, Ter-
zetto Hamburg, piedalījusies Džordža 
Enesku festivālā Bukarestē, Rumānijā, 
Šlēsvigas-Holšteinas mūzikas festivālā, 
arī Francijā un Anglijā, kur spēlējusi 
izcilākajās Berlīnes, Hamburgas un 
Amsterdamas kamermūzikas zālēs. Ar 
šo gadu piedalās prestižajā Austrāliešu 
Pasaules orķestrī (Australian World Or-
chestra) – pasaulslaveno diriģentu Si-
mon Rattle, Zubin Mehta vadībā, kurā 
muzicē austrāliešu visizcilākie mūziķi 
no visas pasaules. Pētera Vaska fonda 
rīkotajā koncertā Mazajā Mežotnes pilī 
2012. gada vasarā koncertējusi ar pianis-
ti Laumu Skridi. Andra Dārziņa labprāt 
spēlē mūsdienu mūziku un ir vairāku 
darbu pirmatskaņotāja. Savos koncertos 
bieži atskaņo Maijas Einfeldes, Tālival-
ža Ķeniņa, Pētera Plakida, Pētera Vaska 

un citu latviešu autoru skaņdarbus. Lat-
vijā koncertējusi ar Simfonietta Rīga, 
Kremerata Baltica,  Hertu Hansenu, 
Laumu Skridi, Venti Zilbertu un citiem 
izciliem latviešu māksliniekiem.

Ventis Zilberts
Mācījies Pāvula Jurjāna mūzikas 

skolā Rīgā (skolotāji Valda Kalniņa, 
Šmarions Valdšteins, Zigrīda Āboliņa) 
un Emīla Dārziņa speciālajā mūzi-
kas vidusskolā; to beidzis 1966. gadā 
(prof. Igora Kalniņa klase). Jāzepa 
Vītola Latvijas Valsts konservatorijas 
klavieru klasi absolvējis prof. Igora 
Kalniņa vadībā 1971. gadā. Absolvē-
jis arī Nikolaja Rimska – Korsakova 
Ļeņingradas Valsts konservatorijas 
aspirantūru (prof. Natana Perelmana 
klase). 1974. gadā sāk strādāt Jāzepa 
Vītola Latvijas Valsts konservatori-
jas klavieru nodaļā; kopš 1998. gada 
ir Klavieru, kā arī Kameransambļa 
un Klavierpavadījuma katedras pro-
fesors. Viņa klasi absolvējuši vairāk 
nekā 50 pianistu, to vidū Jāzepa Vī-
tola Latvijas Mūzikas akadēmijas mā-
cībspēki Inguna Puriņa, Vita Vēriņa, 
Normunds Vīksne, Mārtiņš Zilberts.

Latvijas radio pianists-koncert-
meistars (1976–2004), sadarbojoties 
ar apmēram 100 vokālistiem un ins-
trumentālistiem, radio studijā ieska-
ņots vairāk nekā 900 kompozīciju. Ar 
flautisti Ditu Krenbergu, trombonistu 
Boļeslavu Voļaku, dziedātājiem Jāni 
Sproģi un Ingu Pētersonu ir tapuši ie-
skaņojumi kompaktdiskos. Koncertu 
maršruti veduši uz daudzām pasaules 
valstīm – Poliju, Bulgāriju, Zviedriju, 
Vāciju, Franciju, Portugāli, Dāniju, So-
miju, Igauniju, Lietuvu, Gruziju, Uzbe-
kistānu, ASV, Kanādu. Par nopelniem 
Latvijas labā 1998. gadā apbalvots ar 
Triju Zvaigžņu ordeni. 1995. gadā sa-
ņēmis Pasaules brīvo latviešu apvienī-
bas (PBLA) Kultūras Fonda Mūzikas 
nozares balvu par trimdas latviešu mū-
zikas popularizēšanu Latvijā.

Dace Aperāne
Laikrakstam „Latvietis“

*http://www.laikraksts.com/veikals.
php#LatviesuImpresijas2
**http://www.laikraksts.com/veikals.
php#LatviesuImpresijas

Altiste Andra Dārziņa un pianists Ventis Zilberts
Koncertu turneja ASV

Ventis Zilberts un Andra Dārziņa.
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Šis ir ļoti īpašs konkurss, jo domāts 
tikai dramatiskajiem soprāniem un iz-
veidots, lai atbalstītu šā tipa dziedātāju 
karjeru, stāsta jaunā latviešu dziedātā-
ja Gunta Cēse, kurai pirmajai no Lat-
vijas izdevies iekļūt Elizabetes Kone-
les fonda konkursa Elizabetes Koneles 
balva iecerējušiem dramatiskiem sop-
rāniem (Elizabeth Connell Prize for 
Aspiring Dramatic Sopranos) finālā. 
Tas notiks Austrālijā, Sidnejā, 17. un 
19. septembrī. „Apmaksāts ir gan ceļš, 
gan uzturēšanās. Mūs izmitinās ģime-
nēs, lai mēs šo zemi iepazītu tuvāk. 
Jau tāpēc vien jūtos vinnētāja, ka varu 
apskatīt Austrāliju. Turklāt visām finā-
listēm ir jau garantēta 2500 Austrālijas 
dolāru liela naudas balva,“ priecājas 
Gunta Cēse. Galvenā Elizabetes Kone-
les balva ir $20 000 dolāru un noklau-
sīšanās Karaliskajā operā Londonā.

Šis konkurss ir vienīgais pasau-
lē, kurā piedalās tikai dramatiskie un 
potenciāli dramatiskie soprāni. Pēc 
pusfināla, kas notika Sidnejā, Sanfran-
cisko, Ņujorkā un Londonā, finālam 
Sidnejā izvirzītas tikai piecas: divas 
amerikānietes, nīderlandiete, itāliete 
un latviete. Austrāliete gaida rezer-
vē, ja nu kāda pretendente neierastos. 
„Konkurss nav vienkārši sacensība, 
bet dramatisko soprānu atbalstīšana. 
Man jau pēc pusfināla, kas 10. jūlijā 
notika Londonas Karaliskajā operā, 
atsūtīja ļoti detalizētu kritiku: kas iz-
devās ļoti labi un pie kā jāpiestrādā. 
Esmu neizsakāmi priecīga, jo kon-
kurss ir prestižs, un Austrālijas apcie-
mojums ir sens mans sapnis!“ stāsta 
Gunta Cēse. Turp viņa dosies no Vā-
cijas, kur pēc Štutgartes Mūzikas un 
mākslas augstskolas maģistrantūras 
beigšanas (2013) divus gadus stažējās 
Nirnbergas Valsts operas studijā.

Dzimtajā Rīgā Gunta Cēse debitēja 
2013. gada rudenī Tatjanas lomā Pēte-
ra Čaikovska operā Jevgeņijs Oņegins. 
Tieši šīs operas apjomīgo Tatjanas 
vēstules skatu, kuru G. Cēse nesen 
nodziedājusi arī koncertā ar slaveno 
Cīrihes Tonhalles orķestri, pusfināla 

žūrija Londonā izvēlējusies no piepra-
sītā piecu dažādu komponistu operu 
repertuāra līdzās Leonoras ārijai no 7 
Džuzepes Verdi operas Likteņa vara. 
„Pusfinālā bijām 27 dziedātājas, un 
konkursa rīkotāji Feisbukā ziņoja, ko 
katra ir darījusi. Likās, ka man nav 
cerību tikt tālāk, jo pārējās likās ļoti 
pieredzējušas, atveidojušas vadošās 
lomas ievērojamos teātros,“ šaubīju-
sies Gunta Cēse. Dziedāšanai sekojusi 
arī pamatīga intervija: „Bija jāstāsta, 
ko es vēlos darīt, un arī jā iesniedz 
programma, ar ko jau esmu strādāju-
si, kā grasos strādāt un kādā virzienā 
vēlos attīstīties tuvākajos gados: ar 
kādu repertuāru un skolotājiem,“ viņa 
stāsta. Konkurss pieejams vecumā no 
25 līdz 35 gadiem. „Protams, neviena 
vēl nav īsts dramatiskais soprāns. Sva-
rīgs ir potenciāls. Konkursa rīkotāji 
katrā e-pastā uzsvēra: mums nevajag 
skaļus dziedātājus. Meklējam skaistas 
balsis. Pēc trim dienām saņēmu ziņu, 
ka esmu piecu finālistu vidū. Sākumā 
e-pastu pat nebiju pamanījusi, piecreiz 
lasīju un tad es kliedzu!“ atklāj jaunā 
dziedātāja.

Pasaulslavenā Dienvidāfrikas 
dramatiskā soprāna (sākotnēji meco-
soprāna) Elizabetes Koneles vārdā 
nosauktais unikālais konkurss vēl 
tika izveidots pēc mākslinieces nāves 
2012. gadā un notiks trešo reizi. „Viņa 
nomira 65 gadu vecumā karjeras plau-
kumā. Cīnoties ar slimību, dziedātāja 
paguva nodibināt fondu un atstāt man-
tojumu dramatisko soprānu atbalstam, 
jo tieši šīm balsīm ir visgrūtākais ceļš 
līdz skatuvei. Tagad operas tirgus ir 
orientēts uz ātrumu un jaunību, taču 
dramatiskais soprāns nevar divos ga-
dos kļūt par Turandotu. Tas ir divdes-
mit gadu ceļš. Klausījos ierakstus: arī 
sešdesmit gadu vecumā Koneles balss 
neizklausījās ne veca, ne nodriskāta. 
Tā bija svaiga un bez vibrato. Ja nere-
dzētu bildi, liktos, ka dzied jauna mei-
tene. Viņa vēlējās, lai arī citām dzie-
dātājām izdotos tā izkopt un saglabāt 
balsi,“ izpētījusi Gunta Cēse.

Viņai jau Londonā paskaidrots: 
„Šis nav parasts konkurss. Gribam, lai 
katrs parāda labāko.“ Tāpēc viss orga-
nizēts, lai neradītu lieku stresu. „Nebi-
ja stundām jānīkst un jānervozē, gaidot 
savu kārtu. Mēģinājums ar pianistu bija 
tikai divas minūtes tieši pirms uzstāša-
nās, lai saskaņotu tempus. Nodziedāju 
pirmo āriju, un man teica: apsēdieties, 
iedzeriet ūdeni, sakoncentrējoties.“ 

Finālā Guntai Cēsei būs jādzied 
četras ārijas vismaz divos koncertiz-
nācienos. Žūrijas priekšsēdētājs ir diri-
ģēšanas vecmeistars Ričards Bonings, 
XX gs. operleģendas Džoannas Sazer-
lendas vīrs, kurš šoruden svin 85. ju-
bileju. Programma nav viegla: obligāti 
Vāgners, Verdi vai Štrauss, toties ļauj 
koncentrēties vienā operas virzienā.

Pēc konkursa Gunta Cēse uzkavē-
sies Austrālijā.

Inese Lūsiņa
Pirmpublicējums laikrakstā „Diena“

Anita Andersone, LAAJ Skaņu 
mākslas nozare: Gunta Cēse sniegs 
koncertu Melburnā svētdien, 27. sep-
tembrī, plkst. 14.00. Melburnas Lat-
viešu namā.

Latviešu soprāns Gunta Cēse
Cīnīsies unikāla konkursa finālā Sidnejā

Gunta Cēse.

darbosies Dzejas dienu Dzejas pasts, 
piedāvājot nosūtīt sev tuvam cilvēkam, 
draugam vai paziņam īpašo Raiņa un 
Aspazijas 150 gadu jubilejas pastkarti 
Latvijas teritorijā bez maksas. Atklāt-
nes izveidē Galerijā Centrs piedalīsies 
kaligrāfi (Latvijas Kaligrāfu biedrība), 
kas izvēlēto Raiņa vai Aspazijas citātu 
padarīs par unikālu mākslas darbu un 
dāvanu ikvienam adresātam. Dzejas 
pastu atbalsta Latvijas Pasts, AS Anta-
lis un McĀbols poligrāfija.

11. septembrī plkst. 12.30 notiks 

Latvijas Pasta Rainim un Aspazijai 
veltītā pastmarku bloka prezentācijas 
pasākums. Savukārt jau no plkst. 10.00 
Galerijā Centrs notiks īpašā pastmar-
ku bloka pirmās dienas zīmogošana.

Paralēli Dzejas pastam un Latvijas 
Pasta īpašās pastmarkas zīmogošanas 
pasākumam Galerijā Centrs darbosies 
arī Ievas Helmūtes Grafikas skolas 
radošā darbnīca. Plašāka informācija 
www.grafikaskola.lv.

2014. gadā pavasarī pēc Kultūras 
ministrijas darba grupas Raiņa un As-
pazijas jubilejas gada īstenošanai iero-
sinājuma Nacionālā kultūras padome 
vienojās 2015. gadu pasludināt par 

Raiņa un Aspazijas jubilejas gadu, ro-
sinot valsts, pašvaldības un nevalstis-
kās organizācijas iesaistīties tā norisē 
ar iniciatīvām, plānojot un īstenojot 
pasākumus un citas aktivitātes Raiņa 
un Aspazijas personību un viņu radītā 
kultūras mantojuma aktualizēšanai. 
Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubileja ir 
ietverta UNESCO 2014. – 2015. gada 
svinamo dienu kalendārā.

Par godu Raiņa un Aspazijas 
150. dzimšanas dienai ir izveidota 
pasākumu programma Pastāvēs, kas 
pārvērtīsies.

Nora Rieksta
rainis.aspazija@memorialiemuzeji.lv

„Aspazija/Rainis: ...“
Turpinājums no 7. lpp.
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Ziemassvētki svelmē
Ziemassvētki man kopš bērnības aso-

ciējušies ar sniegu, siltu dvašu saltā ziemas 
gaisā, īstu, smaržojošu egli ar stikla rotāju-
miem, svecīšu gaismu tumsā, svaigi ceptiem 
speķa pīrāgiem un štovētiem kāpostiem... Bet 
nu jau sesto gadu tos svinu noskaņā, kas ne 
tuvu nelīdzinās bērnības atmiņām.

Austrālijā Ziemassvētkus svin 25. decembrī, bet latvie-
šu ģimenēs svētī arī 24. decembra vakaru. Svētku gaidī-
šanas laiks sākas jau septembrī, kad lielveikalos parādās 
Ziemassvētku atribūtika un saldumi. Īpašu lomu Ziemas-
svētku laikā te spēlē šokolāde – to pērk un patērē milzu 
daudzumos. Pilsētu ielas un parki tiek izdekorēti ar lampi-
ņām, mākslīgajām eglēm un zvaigznēm. Lielu popularitāti 
ir ieguvis mazs ciemats Adelaides kalnos – Lobetāle (Lo-
bethal), kur ik gadu notiek Ziemassvētku gaismas festivāls 
un visas ciema mājas tiek bagātīgi izrotātas ar spuldzīšu 
virtenēm un gaismas skulptūrām. Ciemā tiek rīkoti arī ik 
vakara tirdziņi un uzvedumi par Jēzus piedzimšanu. Šajā 
laikā ciems čum un mudž no cilvēkiem, un citkārt tukšajās 
un klusajās ielās var vērot pamatīgus auto sastrēgumus.

Arī pārējās Austrālijas pilsētās tiek rīkoti publiski Zie-
massvētku pasākumi, kuri parasti gan notiek kādu nedēļu 
ātrāk. Tradicionāli tie saucas Christmas in the Park (angl.: 
Ziemassvētki parkā), kad kādā no pilsētas parkiem notiek 
koncerts vai uzvedums, ko cilvēki bauda, kopā ar ģimeni 
sēžot zālē uz segas vai līdzpaņemtiem krēsliem un ieturot 
maltīti. To varētu nosaukt arī par Ziemassvētku pikniku.

Bet visrosīgākā un, manuprāt, vistrakākā diena gadā ir 
26. decembris jeb tā sauktā Boxing Day, kad lielveikalos 
notiek izpārdošanas ar pamatīgām atlaidēm. Tad veikali 
ir stāvgrūdām pilni ar cilvēkiem, kuri ķer, grābj un pērk. 
Apkārt valda neiedomājams juceklis, jo veikala darbinieki 
nespēj turēt līdzi lielajai rosībai. Šo pasākumu izbaudīju 
tikai reizi, lai saprastu, ka vairs nevēlos to piedzīvot.

Mani Ziemassvētki Austrālijā ik gadu ir samērā tradi-
cionāli. Ziemassvētku vakaru sākam svinēt jau pēcpusdienā. 
Svētku mielasts tiek gatavots mājās, pirktas ir tikai sastāvda-
ļas. Pēc uzkodām, kas parasti ir jūras veltes – tīģergarneles, 
austeres vai gliemenes (mussels) – vakariņu galdā tiek celts 
gan cepetis, gan zivs, gan dažādi salāti un mērces. Ēdienkar-
tē vienmēr jūtama Āzijas virtuves ietekme, kas Austrālijā ir 
visnotaļ liela. Bet gan uz galda, gan vēderā vienmēr tiek at-
rasta vieta vecmammas ceptajiem pīrāgiem un ķimeņmaizī-
tēm. Desertā – kūkas, kafija un, protams, melnais balzams. 
Pēc mielasta pulcējamies istabā, kur skaitām pantiņus, da-
lām dāvanas, runājamies un uzkožam pa piparkūkai. Parasti 
vakars paiet vienos smieklos un lielā rosībā.

Ziemassvētku dienu svinam kopā ar austrāliešu drau-
giem. Ja vien nav neciešami karsts (parasti Ziemassvētkos te 
ir 30-40°C), to cenšamies pavadīt ārā. Austrālijā, ja esi uz-
aicināts uz mielastu, ir tradīcija katram nākt ar savu ēdamo. 
Latvijā to sauc par groziņu, bet Austrālijā – par plate. Ielū-
gumā pieraksta piebildi – bring a plate to share. Šajā dienā 
galdā ierasts celt dažnedažādus salātus un saldumus. Tā kā 
manu draugu kompānijā daudzi esam veģetārieši, Austrālijā 
visai populāro gaļu aizstājam ar pupiņām vai grillētiem dār-
zeņiem. Dāvanas nedāvinām, bet tā vietā pavadām laiku, da-
loties smieklos un priekos, sauļojoties un peldoties baseinā.

Piparkūku vietā Austrālijā Ziemassvētkos našķojas ar 
gingerbread biscuits – ingvera cepumiem, kuri nav tik pi-
kanti un aromātiski. Tomēr es savus austrāliešu draugus 
sāku pieradināt pie piparkūkām, un tās viņiem ļoti garšo. 

Piparkūku mīklu gatavojam paši. Sākumā pieturējos pie 
konkrētas receptes, bet nu jau ļaujos improvizācijām, sa-
sniedzot vēl lieliskāku rezultātu.

Ziemassvētkos netiek aizmirsti arī vecie ļaudis. Bal-
tiešu namā Adelaidē ik gadu tiek rīkota kopīga piparkūku 
cepšana. Vairāki brīvprātīgie piesakās palīdzēt vecajiem 
ļaudīm, un visi kopā mīca, rullē, veido figūriņas un cep. 
Tas ir varen jautrs un smaržīgs pasākums. Saceptie gardu-
mi tiek sadalīti maisiņos un nodoti katram nama iemītnie-
kam. Tā visi tiek pie kārotajiem našķiem.

Bet izplatītais mīts par to, ka austrālieši Ziemassvētkus 
svin pludmalē, ir tikai pa pusei patiess. Jā, daži tā dara, 
taču tā nav tradīcija. Lielākā daļa tos tomēr svin kopā ar 
ģimeni savās mājās vai viesos, vai arī dabā pie grila.

Jaungads austrāliešu gaumē
Manas atmiņas par Jaungada sagaidīšanu Latvijā ir 

saistītas ar TV skatīšanos, prezidenta uzrunu, krievu filmu 
Likteņa ironija jeb Vieglu garu, daudz ēdiena un ģimenis-
ku rosību. Lielas ļaužu masas joprojām nav mana stihija, 
tādēļ arī neesmu izbaudījusi Jaungada sagaidīšanu Sidnejā 
pie tilta ar milzīgo uguņošanu fonā.

Jaungada nakti Austrālijā plaši svin publiski – par-
kos, pludmalēs, laukumos. Tās neatņemama sastāvdaļa ir 
uguņošana, taču to atļauts rīkot tikai sertificētiem speciā-
listiem. Uguņošanas piederumus kurš katrs nemaz nevar 
iegādāties, līdz ar to nav jābīstas par raķetēm, ko kāds šam-
panieti iemalkojis kaimiņš var izšaut no sava dzīvokļa loga. 
Viss ir lieliski organizēts un kontrolēts.

Jaungada diena parasti aizrit ļoti mierīgi. Cik vien at-

Ar kājām gaisā (2)
Līga Līvena par Austrāliju
Noslēgums. Sākums LL375.
Austrāliju mēdz saukt par „The Land Down Under“ – par „Zemi ar kājām gaisā“. Un tajā viss patiesi ir ačgārni: kad 
Latvijā valda diena, te – nakts; kad Latvijā vasara, te – ziema, bet Ziemassvētkos – tropiska svelme.

Ziemassvētki Austrālijā.
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minos, 1. janvārī allaž bijis vairāk par +40°C, un šādā tvei-
cē pēc svētku nakts prāts nenesas uz lielām aktivitātēm. 
Arī visi veikali ir slēgti, līdz ar to atliek vienīgi ļauties lais-
kai atpūtai kopā ar draugiem mājās vai pie dabas.

Man katra Jaungada nakts bijusi citādāka. Vienu gadu 
to sagaidīju kopā ar draugu Adelaides pludmalē prom no 
burzmas. Citu gadu – kopā ar austrāliešu draugiem jautrā 
mājas ballītē, kur visiem mācīju liet laimes. Nākamo – Aus-
trālijas Latviešu Kultūras dienu Jaungada ballē ar glauni 
klātiem galdiem un dzīvo mūziku. Vēl citus gadus – kopā 
ar tuvākajiem draugiem mājas viesībās pie baseina. Un tie-
ši šī sagaidīšana man patikusi vislabāk. Dienu aizvadījām 
sauļojoties un peldoties, smejoties, jokojot un ēdot. Bet 
pašā Vecgada vakarā kopīgi veicām attīrīšanās rituālu, at-
cerējāmies visu labo, ko gads mums atnesis, un dalījāmies 
savās gaidās un cerībās par to, ko atnesīs jaunais.

Ieteikumi ceļotājiem
Austrāliju vislabāk apceļot no pavasara līdz rudenim, 

proti, no septembra līdz maijam – atkarībā no tā, uz kuru re-
ģionu plāno doties, jo ziemeļos mēdz būt lietus un sausuma 
periodi, piekrastē vasarās plosās tropiskie cikloni, bet dien-
vidos – ugunsgrēki. Izpētiet arī, kad attiecīgajā pavalstī ir 
skolas brīvdienas, jo to laikā ir grūtāk atrast naktsmītnes, un 
viss kļūst dārgāks. Vairāk informācijas http://australia.gov.
au/topics/australian-facts-and-figures/school-term-dates

Lai iebrauktu Austrālijā, nepieciešama vīza, ko tūristiem 
parasti izsniedz uz vienu gadu, bet vienas uzturēšanās termiņš 
nevar pārsniegt trīs mēnešus. Vīzai var pieteikties elektroniski, 
un tā ir bezmaksas. Parasti to izsniedz dažu dienu laikā, tomēr 
iesaku rēķināties ar mēnesi, ja gadījumā tiek pieprasīta kāda 
papildu informācija. Vairāk informācijas www.immi.gov.au

Austrālijā ir ļoti strikti noteikts, ko drīkst un ko ne-
drīkst ievest, un kas jādeklarē, ierodoties valstī. Ja tev ga-
dās ievest ko ēdamu vai par kādu lietu neesi droša, labāk 
visu deklarē, jo lidostās dežurējošie suņi to tāpat atradīs, 
un sodi par nedeklarēšanu ir pamatīgi. Turklāt tavs vārds 
tiks iekļauts melnajā sarakstā. Atbildes uz visiem jautāju-
miem var atrast www.customs.gov.au

Aviobiļeti iesaku pirkt www.biletes.lv vai arī uz vie-
tas AirTour birojā Rīgā, kur ir gan labi piedāvājumi, gan 
lielisks serviss. Visizdevīgāk ir lidot uz Sidneju vai Mel-
burnu, kur ir liela vietējo reisu izvēle, ja plāno ceļot tālāk. 
Visdārgākās biļetes ir decembra otrajā pusē, kad sākas Zie-
massvētku un Jaungada brīvdienas.

Ja tev ir ierobežotas finanses, bet liela uzņēmība, lido-
jumus uz Austrāliju var sakombinēt ar lēto AirAsia avio-
kompāniju vai pat doties turp ar autostopiem, kā to izdarīja 
mans lietuviešu draugs, kurš tā mēroja lielāko daļu ceļa 
cauri visai Eirāzijai, izņemot lidojumu pāri okeānam. Lie-
lākās vietējās aviokompānijas Austrālijā, kuras veic pārli-
dojumus gan Austrālijā, gan arī uz Āziju un Jaunzēlandi: 

Virgin Australia www.virginaustralia.com; JetStar 
www.jetstar.com; Tiger Airways www.tigerair.com; 
AirAsia www.airasia.com; Qantas www.qantas.com 

Vislētākās ir Tiger un AirAsia, to-
mēr jāņem vērā Tiger lidlīniju striktie 
nosacījumi. Līdzīgi kā Ryanair pie 
mums, Eiropā. Lētākas biļetes vien-
mēr var iegādāties gan izpārdošanās, 
gan arī laimīgajās stundās. Papildus 
šīm ir arī reģionālās lidkompānijas, 
kuras pārvadā pasažierus vienas teri-
torijas vai pavalsts ietvaros.

Naktsmītņu cenu diapazons Aus-
trālijā ir milzīgs. Informācijai izmanto 
booking.com un naktsmītņu mājasla-
pas. Cita iespēja – CouchSurfing, kas 
ļaus iepazīt ne tikai valsti, bet arī cil-
vēkus. Vairāk www.couchsurfing.org

Ja esi nolēmusi īrēt auto, brauc ļoti 

uzmanīgi, jo ceļus, sevišķi no krēslas līdz rītausmai, mēdz 
šķērsot ķenguri. Būtu vēlama arī apdrošināšana pret bojā-
jumiem.

Ja vēlies sekot līdzi Austrālijas latviešu sabiedrības ak-
tivitātēm, internetā bez maksas var lasīt laikrakstu Latvie-
tis, kas iznāk reizi nedēļā – www.laikraksts.com. Tā infor-
mācijas sadaļā atradīsi arī vietējo latviešu namu, biedrību 
un konsulātu kontaktinformāciju. Ja esi tuvumā, droši zva-
ni un dodies ciemos!

Ik gadu no 26. līdz 31. decembrim pamīšus kādā no 
trīs lielākajām Austrālijas pilsētām – Sidnejā, Melburnā, 
Adelaidē – notiek Austrālijas Latviešu Kultūras dienas vai 
Austrālijas Latviešu Jaunatnes dienas. Pagājušo gad Sidne-
jā norisinās Kultūras dienas, savukārt šogad – 2015. gada 
decembrī Adelaidē notiks Jaunatnes dienas. Bet 2016. gada 
decembrī Kultūras dienas notiks Melburnā. Seko līdzi in-
formācijai laikrakstā Latvietis!

Bet pats galvenais – dzer daudz ūdens, neuzturies sau-
lē bez spēcīga aizsargkrēma, nesēdi zem eikaliptiem, kuru 
lielie un masīvie zari sausajā karstumā bieži mēdz lūzt, un, 
ieejot ēkā ar uzrakstu hotel nebrīnies, ja recepcijas vietā ie-
raugi bāra leti, jo man nezināma iemesla dēļ Austrālijā par 
hotel dažkārt sauc ne vien viesnīcas, bet arī bārus.

Līga Līvena
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums „lilit ceļo“

Ar kājām gaisā (2)
Turpinājums no 10. lpp.
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Austrālijas pludmalē.
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LATVIJAS UNIVERSITĀTES 96 GADU ATCERE
Akadēmiskā runa:

Rums, vīns un veselība
alkohola lietošana Austrālijā

Dr Andris Dārziņš, lettg!
Svētdien, 2015. gada, 20. septembrī, plkst. 14.00

Melburnas Latviešu nama Hugo Misiņa zālē

 Akadēmisko grādu ieguvēju vārdus Viktorijā 2014. un 2015. gadā nosūtīt  
K. Kasparsonam pa e-pastu kkaspars@bigpond.net.au

Ieeja pret ziedojumiem, sākot ar $15



12. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2015. gada 2. septembrī

Pirms laba laika pre-
sē, lasot aprakstu par 
Adelaides Baltiešu aprū-
pes namu, uzkrita vārdu 
kombinācija novecošana 
uz vietas (ageing in pla-
ce). Datorā, atverot viet-

ni ar tādu nosaukumu, tur parādījās 
pilnīgi jauna, plaša pasaule, par kuras 
eksistenci rakstītājam un, domājams, 
lielai sabiedrības daļai nebija ne mazā-
kās nojautas.

Visam sākums ir 1997. gada likums 
par veco ļaužu aprūpi (Commonwealth 
Aged Care Act 1997), kam pamatā ir 
valdības lēmums atbalstīt vecu cilvēku 
vēlēšanos turpināt dzīvot apstākļos, 
pie kuriem tie ir pieraduši. Kopš tā 
laika ir attīstījusies milzīga industrija, 
kas nodarbojas ar valdības subsidē-
tu pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem, 
kuri vēlas savu mūžu nodzīvot paši sa-
vās mājās. Melburnas austrumu daļā, 
kur atrodas Latviešu ciems, darbojas 
45 tādas firmas, kas ir spējīgas sagā-
dāt mūža aprūpi viņu klientiem viņu 
pašu mājās. Katrai firmai ir piešķirts 
zināms vietu skaits. Visā Austrālijā tā-
dās firmās ir 66 000 vietu, un valdība 
ir paredzējusi šādu vietu skaitu palieli-
nāt uz 100 000 divu gadu laikā.

Šīs jaunās sistēmas noteikumi ir 
aprakstīti 2014. gada jūlijā valdības 
izdotajā dokumentā – Mājās aprūpes 
pakešu programmas vadlīnijas (Aus-
tralian Government, Department of 
Social Services, Home Care Packages 
Programme Guidelines, July 2014). Se-
kojošais, tā dokumenta konspektīvais 
apraksts, iepazīstinās lasītājus ar mājās 
aprūpes pakešu programmas būtību.

Tiem, kuri vēlēsies programmai 
pievienoties, būs jāiziet veco aprūpes 
vērtēšanas dienesta (Aged Care Asses-
sment Service (ACAS)) izvērtēšanas 
procesam. ACAS – Viktorijā; citās 
pavalstīs ACAT ir Federālās valdības 
uzturētas privātas firmas. ACAS per-
sonāls ieradīsies pie viņiem mājās, lai 
novērtētu, kā viņi tiek galā ar dienišķo 
dzīvi. Piekrišanu iekļūšanai aprūpes 
namos, vai saņemt novecošanai savā 
mājā paketi, var saņemt tikai tie, kuri 
paši netiek galā ar savu ikdienišķo 
dzīvi. Izvērtēšanas noslēgumā katrs 
saņems vēstuli, kurā būs paskaidrots, 
vai viņš ir vai nav apstiprināts saņemt 
Austrālijas valdības subsidētos vecu-
ma pakalpojumus un pakalpojumu ap-
jomu. Ar šo vēstuli viņš varēs griezties 
pie kādas no viņa dzīvošanas apgabalā 
darbojošām firmām, kas ir spējīgas sa-
gādāt mūža aprūpi viņu klientam viņa 
paša mājās, vai pie kāda aprūpes nama 
vadības ar lūgumu pēc vietas tajā ap-
rūpes namā.

Jaunajiem iemītniekiem ir nepie-
ciešams arī izpildīt un Centrelinkam 
iesniegt Residential aged care com-

bined assets and income assessment 
anketu, kas dabūjama no ACAS per-
sonāla, kas ieradīsies tos intervēt. Pen-
sionāriem anketēs būs jāatbild tikai 
daļa jautājumu, jo Centrelinkam jau ir 
lielākā daļa vajadzīgās informācijas.

Nākošais solis būs izvēlēties kādu 
no vietējām mājās aprūpes piegādātāju 
firmām un ar to vienoties par aprūpes 
paketes plānu/saturu.

Izvērtēšanas procesa likumdošana 
nosaka, ka, lai kāds kvalificētos mājas 
aprūpes paketei, tam jābūt vajadzībām, 
ko var sniegt tikai koordinētu aprūpes 
pakalpojumu pakete, un viņš ir spējīgs 
turpināt dzīvot savā mājā ar tās paketes 
atbalstu. Sarežģīts teikums, bet rakstī-
tājam šķiet, ka tas nozīmē, ka paketi ir 
jāpieprasa, kamēr pieprasītājs vēl ir pie 
pilna prāta. To apstiprina citur teiktais, 
ka tiek sagaidīts, ka pakete palīdzēs 
uzlabot pieprasītāja dzīvošanas spējas. 
Vēl citur ir teikts, ka pakete bieži kļūst 
nepieciešama pēc straujas maiņas per-
sonas veselības stāvoklī. Tā kā izvēr-
tēšanas process prasa laiku, piemērota 
mājas aprūpes piegādātāja izvēle prasīs 
vēl ilgāku laiku, un visilgāko laiku pra-
sīs personīgais nolīgums par pakalpo-
jumu paketi ar izvēlēto mājās aprūpes 
piegādātāju. Tad rakstītāja ieteikums ir 
katram ķerties pie sagatavošanās darba 
tūlīt pēc šī raksta izlasīšanas.

Pirmais jautājums katram ir: cik 
tad tāda aprūpe maksās? Vai varēsim 
tādu aprūpi atļauties?

Jūsu mājas aprūpes piegādātājs 
var prasīt pamata maksu līdz 17,5% no 
pamata vecuma pensijas lieluma, kas 
šī raksta rakstīšanas laikā, ir $135,80 
katras divas nedēļas no personas. 
Viņam ir arī jāprasa ienākumu pār-
baudīta piemaksa, ja jūsu ienākumi 
pārsniedz zināmu robežu. Tas ir viss, 
neatkarīgi no paketes apjoma!! Tāpēc, 
ka jūs paliekat dzīvot savā mājā, jūsu 
mājas vērtība un jūsu mantības vērība 
netiek ņemta vērā. Ja jūs esat pāris, tad 
katram tiek pieskaitīta puse no kopē-
jiem ienākumiem, neatkarīgi no ie-
nākumu piederības. Šo piemaksu var 
prasīt tikai, ja ienākumi (ne mantība) 
pārsniedz $25 118,60 gadā indivīdam 
vai $38 984,40 gadā kopā dzīvojošam 
pārim.

Salīdzinot maksas, ko valdība ir 
noteikusi iekļūšanai aprūpes namos, 
kas sastāv no: ap $250 000 bonds, pa-
mata maksa 85% no pamata pensijas 
lieluma un mantības pārbaudīta pie-
maksa, novecošanai pašu mājās. Ir ne-
pārprotami skaidrs, ka valdība vēlas, 
lai mēs paliktu novecot pašu mājās. 
Neturēsimies pretī!

Tātad tiem, kuri būs saņēmuši no 
veco aprūpes vērtēšanas dienesta po-
zitīvas atsauksmes, būs jāķeras pie 
mājās aprūpes piegādātāja (home care 
provider) izvēles. Aprūpes saņēmējs 

ir patērētājs (consumer). Ja iepriekš 
ir teikts, ka Melburnas austrumu daļā 
ir 45 tādas firmas, tad DPS izdotajā 
2014. gadagrāmatā (DPS guide to aged 
care) Knoksas apgabalā, kurā atrodas 
Latviešu ciems, ir minētas 33 firmas, 
kas darbojas šajā apgabalā. Atskaitot 
13 specifisku nacionalitāšu, reliģiju un 
biedrību firmas, vēl paliek 20 firmas, 
no kurām izvēlēties. No šīm visintere-
santākā liekas būtu Benetas Commu-
nity Care Eastern (tālr. 1300 236 382), 
jo tā ir labdarības iestāde, ne peļņas 
uzņēmums. Tās pamats ir anglikā-
ņu ticība, kam ir sadarbības līgums 
ar luterāņu ticību. Firma apkalpo arī 
klientus, kuru mātes valoda nav angļu 
valoda. Tiem, kas var atļauties maksāt 
par ekskluzīvāku apkalpi, t. i., tiem, 
kuri nav pensionāri, varētu interesēt 
Arcare Home Care Packages Eastern 
(tālr. 9559 9121), kuri atrodas vistuvāk 
Latviešu ciemam; viņi dod priekšroku 
ciemu mājiņās dzīvojošiem.

Mājās aprūpes pakešu program-
mas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem pa-
likt dzīvot savā mājā un dot patērē-
tājiem iespēju izvēlēties, kādā veidā 
aprūpe viņiem tiek piegādāta. Pakešu 
pakalpojumos ietilpst:

Personiskā aprūpe – piem., palī-
dzību ar mazgāšanos, ģērbšanos, mo-
bilitāti, ēdiena pagatavošana un ēšana;

Atbalsta pakalpojumi – piem., ve-
ļas mazgāšana un gludināšana, mājas 
aptīrīšana, dārza apkopšana, mājas uz-
turēšana, mājas pārbūve aprūpes vaja-
dzībām, piem., rokturiem dušas telpās, 
iepirkšanās transports, ārsta vizītes 
vai piedalīšanās sarīkojumos;

Klīniskā palīdzība – piem., med-
māsas, citādi medicīniski pakalpoju-
mi, fizioterapija (vingrošana, kustība, 
spēks, balanss) un podiatrija (kāju ap-
kopšana).

Pastāv četri mājās aprūpes līme-
ņi: 1. Pakete patērētājiem ar bāziskām 
prasībām; 2. Pakete patērētājiem ar ze-
mām prasībām; 3. Pakete patērētājiem 
ar vidējām prasībām un 4. Pakete pa-
tērētājiem ar augstām prasībām. Kat-
rai no tām ir savs valdības subsīdiju 
līmenis.

Jūsu izvēlētais pakalpojumu piegā-
dātājs strādās kopā ar jums, lai izvei-
dotu aprūpes vai pakalpojumu plānu, 
kas atbilst jūsu vajadzībām. Tas plāns 
tiks ietilpināts līgumā starp jums un 
jūsu pakalpojumu piegādātāju par ap-
rūpi, ko jūs saņemsiet. Šajā plānā var 
ietilpt: tieši kādus pakalpojumus jūs 
saņemsiet; kas piegādās kurus pakal-
pojumus; par cik pakalpojumu piegā-
dātājs būs iesaistīts jūsu pakalpojumu 
pārraudzībā un koordinēšanā; kad 
jūsu pakalpojumi tiks piegādāti (pie-
mēram, kurā nedēļas dienā); cik daudz 
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jūs maksāsiet. Paketē nav paredzē-
ta pārtikas produktu iegāde un citas 
acīmredzamas lietas, kā piem., azart-
spēles. Likums nosaka, ka visām pa-
ketēm jābūt noteiktām līgumos, pirms 
paketes var sākt darboties. Sākot ar 
2015. gada 1. jūliju, visas paketes tiks 
piegādātas Patērētāju vadītu aprū-
pes (Consumer Directed Care: CDC) 
stilā. Tas nozīmē, ka patērētājs varēs 
piedalīties paketes izdevumu kontrolē, 
jo piegādātājs katru mēnesi piesūtīs 
patērētājam norēķinu par saņemto val-
dības subsīdiju, izdoto naudu un pār-
palikumu vai iztrūkumu. Pārpalikums 
sakrāsies nākotnes izdevumiem.

Iepriekš minētajā DPS gadagrāma-
tā ir pieminēti pāris svarīgu jautājumu, 
kurus ir svarīgi zināt un nokārtot cil-
vēkiem gados. Tā pāriešana no mājas 
uz ciemu ir saistīta ar finanšu stāvokļa 
maiņām, kas, cita starpā, var iespaidot 
pensijas lielumu. Ieteikta konsultācija 
ar zinošiem cilvēkiem. Tad ir vesela 
rinda lietu, ko būtu jāatjauno, jānokār-
to un jāiemācās, kā piemēram, testa-
menti, pilnvarotie, bēres un to sekas, 
utt. Šīs lietas ir aprakstītas par brīvu 
lejuplādējamā dzīves vadītājā: www.
statetrustees.com.au/lifeguide.

Tāds nu ir novecošanai paša mājās 
sistēmas apraksts. Kā teikts, tā patērē-
tājam maksā $ 135,80 (maksimums) 
katras divas nedēļas. Ja patērētājs būs 
kvalificējies bāziskajam aprūpes lī-
menim, viņa piegādātājs katras divas 
nedēļas saņems $ 300,02 valsts subsī-
dijas, no kuriem apmēram puse segs 
viņa administrācijas izdevumus, un 
otra puse būs ar ko algot darbiniekus 
patērētāja aprūpei. Ja patērētājs būs 
kvalificējies augstākam aprūpes līme-
nim, subsīdijas būs attiecīgi lielākas, 
bet maksa tā pati. Rakstītāja domas 
ir, ka nav iemesla, kādēļ pensionāriem 
neiesaistīties šajā sistēmā, sevišķi, ja 
viņiem ir pat mazākas veselības prob-
lēmas.

Lai gūtu praktisku pieredzi, rakstī-
tājs piezvanīja uz doto numuru un 
teica, ka vēlas tikt novērtēts paketei 

dzīvošanai savās mājās (I wish to be 
assessed for home care package), un 
pēc pāris nedēļām pie viņa mājās ie-
radās vērtēšanas speciāliste. Pēc pāris 
stundu garas intervijas par prasītāja 
garīgo un fizisko veselības stāvokli un 
mājas piemērotības novērtēšanas pa-
ketes vajadzībām viņa teica, ka viņa 
rekomendēšot, lai prasītājam mājās 
dzīvošanas pakete tiek piešķirta.

Pēc pāris nedēļām rakstītāja tele-
fona atbilžu ierakstu mašīnā pienāca 
ziņa, ka Aņja vēlas ar viņu runāt par 
mājās dzīvošanas paketi. Tās pašas 
dienas pastā bija vēstule no ACAS, ka 
viņam ir piešķirta pirmā un otrā līme-
ņa mājās dzīvošanas pakete, kas, cita 
starpā, dod viņam tiesības lietot pa-
gaidu atpūtas (respite) telpas aprūpes 
namos. Šī ziņa izskaidroja Aņjas zva-
nu. Acīmredzot, ziņa par pakešu pie-
šķiršanu parādās interneta vietnē, kurā 
mājās dzīvošanas pakalpojumu piegā-
dātāji, kuriem ir brīvas vietas un ku-
riem patīk paketes saņēmēja detaļas, 
var to atķeksēt un sazināties ar viņu.

Uz pārrunām ieradās Aņja un vi-
ņas priekšniece Vikija. Viņas pārstā-
vot nelielu vācu/austriešu labdarības 
biedrību ar centru netālu no rakstītāja 
mājām. Kad viņš izskaidroja viņām 
savas vajadzības, tika panākta vieno-
šanās par veidu, kā tās vajadzības tiks 
apmierinātas un cik tas maksās. Tā 
kā rakstītājam šarmantās vācu dāmas 
ļoti patika, tad tika parakstīta piekri-
šana sadarbības līguma izgatavošanai. 
Tas tagad ir sagatavots, parakstīts, un 
pirmie līgumā paredzētie pakalpojumi 
ir jau saņemti. Tie ir lieliskas, profe-
sionālas kvalitātes darbi. Starplaikā 
rakstītājs ir saņēmis vairākus pozitī-
vus komentārus par šo biedrību un tās 
biedriem. Liekas būt labs sākums jau-
nam dzīves posmam!

Rakstītāja mājās dzīvošanas pa-
kete satur arī fizioterapeita pakalpoju-
mus. Tos sniedz vietējās pašvaldības 
veselības daļa. Izrādījās, ka tur ir as-
toņas nedēļas gara rinda un par katru 
vizīti jāmaksā $9. Tas laiks ir pagājis, 
fizioterapeite ir ieradusies, pirmie de-
viņi dolāri ir samaksāti un instrukcijas 
kāju un roku vingrinājumiem divas 

reizes dienā televīzijas raidījumu rek-
lāmu laikā ir saņemti un tiek pildīti, 
gandrīz... Fizioterapeite pēc pāris ne-
dēļām ieradīsies pārbaudīt progresu. 
Katrā ziņā, vēl viena interesanta detaļa 
jaunajam dzīves posmam!

Raksta sākumā tika aptuveni uz-
skaitīti darbi, ko patērētājs var prasīt 
no piegādātāja. Varbūt der pieminēt, 
ka speciālos gadījumos, kā demence, 
redzes zudums utt. ir paredzētas spe-
ciālas valsts piemaksas. Ir paredzēta 
arī tāda lieta, kā elektriskā braucam-
rīka īrēšana. Tāds verķis apbrīnojami 
paplašina traucētas kustības cilvēka 
dzīvotspējas, jo ar tiem var aizbraukt 
iepirkties, pokīšus spēlēt vai vienkār-
ši pavizināties, ieelpojot svaigu gai-
su. Un to visu var dabūt par apmēram 
10% no paketē piešķirtās naudas. Voi-
lā! Tika arī minēts, ka pārtikas iegāde 
paketēs nav paredzēta. Tas jautājums 
rakstītājam ir atrisināms, ar datoru in-
ternetā iepērkoties vienā no lielajiem 
pārtikas superveikaliem, kuri preces 
piegādā mājās. Piegādes maksa lielā-
kiem iepirkumiem ir ļoti mērena un 
zināmās dienās pat pilnīgi par brīvu. 
Iepirkumu listes sastādīšana ir kaut 
kas līdzīgs pokīšu spēlei!

Piegādātāju darbinieki ir policijas 
pārbaudītas personas, un tās ir apdro-
šinātas pret negadījumiem patērētā-
ju mājās. Viņiem nav atļauts strādāt 
vidē, kur ir suņi. Tā viena patērētāja 
bija spiesta ar savu mīluli sēdēt vienā 
istabā visu to laiku, kamēr piegādātāja 
darbiniece apkopa pārējās istabas. Ir 
jau citādi atrisinājumu veidi, bet tas ir 
jāņem vērā, ka suņi un pakešu darbi-
nieki kopā nesader.

Šis raksts ir galvenokārt domāts 
kā pamudinājums ciema mājiņu iedzī-
votājiem nekavēties ar piezvanīšanu 
uz tālruņa numuru 03 8804 8652 un 
pateikt vārdus: I wish to be assessed 
for home care package. Pazaudēt ar to 
neko nevar. Var tikai iegūt vieglākas 
vecumdienas, kamīna priekšā pīpēt jū-
rasputu pīpi un skatīties kā laumiņas 
jūs aptek.

Uz to jums labas sekmes novēl,
Jēkabs Ziedars

Laikrakstam „Latvietis“
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viņam nepieciešams patvērums.
Īpaši labprāt Somija tagad uzņem 

bēgļus no Sīrijas. Somu pārstāvji pat 
bijuši bēgļu nometnēs viņus izvēlēties. 
Vispirmām kārtām uzņem slimos un 
invalīdus. Somijas parastā bēgļu kvota 
ik gadu bijusi 1050 cilvēku. 

Oficiālā Somija cenšas iedroši-
nāt ārzemniekus ierasties valstī. Tiek 
uzskatīts, ka sabiedrība no tā iegūst. 
Iebraucēji, arī uzturēšanās atļaujas sa-
ņēmēji, lielākoties ir labi integrējušies, 
ātri iemācījušies somu valodu, uzsākuši 
mācīties, studēt vai meklē darbu. Kaut 
arī viņi nav aizmirsuši savas saknes, ag-

rākie bēgļi kļuvuši par labiem somiem. 
Daži pievērsušies politikai, citi pat pie-
vērsušies rakstniecībai vai žurnālistikai.

Darba tirgū tomēr vēl valda arī 
aizspriedumi, un ārzemniekiem ir 
grūti atrast savai specialitātei atbilsto-
šu darbu. Bažas modina tas, ka daļa 
no jauniešiem atsvešinās. Iebraucēji 
(gan melnie, gan baltie) ir vairāk nekā 
somi pārstāvēti noziedzības statistikā, 
un kādi no bijušajiem bēgļiem vai viņu 
pēcnācēji devušies uz Tuvajiem Aus-
trumiem, lai papildinātu ISIS rindas.

Somijas lielākajās pilsētās dar-
bojas mošejas, kuru vadība principā 
īsteno izlīdzinātu un samierniecisku 
līniju. Tomēr fakts ir arī tas, ka sunnī-
tu un šiītu savstarpējos konfliktus sāk 

just arī somu sabiedrībā.
Pilsētu skolās bērni runā jau des-

mitiem valodās. Lielākā ārzemnieku 
grupa un lielākā valodas minoritāte ir 
krievi. Helsinkos vien viņu ir 17 000 
(latviešu 219). Nākamā grupa ir igau-
ņi, tad somāļi (8 000). Somāļu jaunā 
paaudze ir jau izaugusi Somijā.

No krieviem reti kurš ir bēglis, to-
mēr dažiem Somija piešķīrusi politis-
ko patvērumu. Pret jauno krievu mi-
noritāti vienkāršie somi parasti izturas 
ar aizdomām, un nesen parlamentā pat 
gribēja iesniegt likumprojektu, kas 
ierobežotu krievu tiesības iegādāties 
Somijā īpašumus.

Juka Rislaki
Laikrakstam „Latvietis“

Bēgļi
Turpinājums no 7. lpp.
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mājvietu. Kafejnīca nevarētu eksis-
tēt bez Tālavas, un korim nebūtu kur 
mēģināt un glabāt savu lielo nošu krā-
jumu. Visām organizācijām vienmēr 

bijusi vieta, kur rīkot balles, teātra iz-
rādes, un viesības, un Kultūras Dienas 
un Jaunatnes Dienas varēja notikt pašu 
mājās. Bija laiki, kad Tālavu patiešām 
izmantoja. Ja visi tie apmeklētāji, kas 
atnāca uz lielo jubileju, nāktu uz vi-
siem sarīkojumiem, tad mūsu nams 

tagad nesēdētu 
tik bieži kluss un 
vientulīgs.

Kamēr Lielā 
zālē lustējās pie-
augušie, Mazā 

zālē pulcējās bērni uz bērnu nodar-
bībām, priecādamies par krāsainiem 
baloniem un interesantām rotaļlietām 
un spēlēm. Par absolūti visu bija pa-
domāts, ieskaitot, protams, bagātīgu 
loteriju, un jāsaka lielu PALDIES jubi-
lejas rīkotājiem. Šī bija viena no retām 
reizēm, kad Tālavas durvis apmeklē-
tājiem stāvēja vaļā bez biļetes maksas, 
un skeptiķi teiktu, ka tāpēc zāle bija 
tik pilna; es gan tam neticu!

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

kam uzticēta sabiedrības pārvalde vai 
ko uztveram kā sabiedrības kultūras 
toņa noteicējus, ir jābūt labākiem, 
gudrākiem, pieklājīgākiem un nesav-
tīgākiem nekā pārējiem.

To, kā augšas dzīvo neatkarīgi no 
apakšām, un kas beigās iznāca no tā, 
ka augšas vairs nevarēja dzīvot pa ve-
cam, jo apakšas vairs negribēja dzīvot 
pa vecam, mēs varam izlasīt vēstures 
grāmatās par Krieviju 20. gs. sākumā, 
kā arī dažviet pasaulē vēl redzēt dzīvē.

Taču kopš Senās Romas un cara 
laikiem Krievijas impērijā ir daudz 
ūdeņu aiztecējis, un par laimi šodien 
Latvijā mums ir demokrātiska iekārta, 
kurā paši izvēlamies ļaudis, kam uz-
ticam savas valsts un sabiedrības pār-
valdi un ko uztveram kā priekšzīmes 
rādītājus mākslā, kultūrā un citās jo-
mās. Nekāds nepārvarams un iedzimts 
dalījums augšās un apakšās vairs nav 
iespējams, tādēļ par vēršiem un Jupi-
teriem, kā arī par augšām un apakšām 
klasiskā nozīmē vispār nebūtu jēgas 
runāt.

Protams, cilvēkiem, kāpjot pa kar-
jeras kāpnēm, iesaistoties politikā un 
uzņēmējdarbībā, kā arī nereti kultūras 
un sporta jomā, ir iespēja sasniegt no 
lielākās iedzīvotāju daļas atšķirīgu un 
gan materiālā, gan citu iespēju ziņā 
daudz labāku dzīves līmeni. Taču mēs 
zinām arī to, ka dažādu iemeslu dēļ 
tikpat strauja var būt arī lejupslīde no 
Stikla kalna un citu dārgmetālu vārdā 
nosaukto pakalnu virsotnēm.

Dīvains dalījums
Tomēr, neraugoties uz demokrātis-

ko iekārtu un vienlīdzīgām iespējām, 
liekas, ka lielai daļai sabiedrības ļoti 

dziļi apziņā ir iespiedies mistiskais 
dalījums augšās un apakšās. Viens no 
spilgtākajiem piemēriem ir attieksme 
pret politiķiem un amatpersonām. Kad 
cilvēks kļūst par politiķi, attieksme 
pret viņu mainās burtiski vienā dienā 
un uzreiz tiek aizmirsts, kāds cienī-
jams zinātnieks, kultūras darbinieks 
vai vienkārši labs cilvēks viņš ir bijis 
pirms tam.

Kļūšana par politiķi automātis-
ki dod zaļo gaismu cilvēka publiskai 
nozākāšanai, apsaukāšanai, izsvilpša-
nai un citām tamlīdzīgām darbībām. 
Paraugieties, kādiem vārdiem tiek 
saukti mūsu politiķi sociālajos tīklos 
un plašsaziņā, turklāt te nav runa par 
anonīmiem interneta komentāriem. 
Par smirdīgām kucēm, rudām lapsām, 
tantukiem, idiotiem un stulbeņiem.

Viena lieta ir pamatoti kritizēt, 
kā arī argumentēti sarunāties ar poli-
tiķiem un amatpersonām par viņu rī-
cības saturu, bet cita lieta ir vienkārši 
apsaukāties. Arī labam humoram, pro-
tams, ir vieta politiķu darbības izvēr-
tēšanā, taču arī humoram un satīrai ir 
savas dabīgas robežas.

Noteikti esat plašsaziņā pamanī-
juši daudzus gadījumus, tajā skaitā 
arī neseno starpgadījumu ar S. Ābol-
tiņu un pensionāriem, kad politiķu ne 
pārāk pieklājīga izturēšanās vai izru-
nāšanās tiek kritizēta, un pamatoti. 
Tomēr neesmu pārāk bieži manījusi, 
ka sabiedrības pārvaldes lietpratēji un 
vērtētāji tikpat naski aizrādītu sociālo 
tīklu lietotājiem vai dusmīgiem un 
skaļiem piketētājiem par piedienības 
un pieklājības robežu pārkāpšanu.

Kāds ir mērķis
Tas varētu nozīmēt, ka mūsu sa-

biedrībā pieņemtās uzvedības normas 
ir atšķirīgas politiķiem un pārējiem. 

Politiķi nedrīkst ūjināt, kliegt, spļaut 
un lamāties uz citiem cilvēkiem, bet 
mēs visi pārējie to drīkstam darīt pret 
viņiem? Un ja nu kādam politiķim ner-
vi neiztur un viņš atļaujas atbildēt ar 
to pašu, tad ir karams pie lielā zvana?

Tad nu rodas jautājums, kādēļ mēs 
kā sabiedrība atbalstām tādu attieksmi 
pret cilvēkiem, kurus paši esam vēlē-
šanās izvēlējušies, un ko tieši gribam 
panākt ar tādu attieksmi. Vai tiešām 
ceram, ka cilvēks labāk strādās, ja 
nemitīgi tiks saukāts par cūku un vēl 
nezin ko? Vai tā jūs izturaties arī pret 
saviem darba biedriem vai ģimenes 
locekļiem, kad gribat, lai viņi labāk 
strādā un mācās?

Turklāt, ja a priori tiek pieņemts, 
ka par politiķiem drīkst zākāties pēc 
sirds patikas, tad cik galu galā būs to 
labo, kārtīgo un strādīgo cilvēku, kuri 
ies un darīs to nepateicīgo valsts un 
sabiedrības pārvaldes darbu. Tā ir uz 
leju, nevis uz augšu vedoša attīstības 
spirāle. Tādā veidā politikā strādāt 
spējīgi būs tikai ļoti biezādaini cilvē-
ki, kam galīgi nerūp, ko par viņiem 
domā un runā citi. Vai arī tādi, kas tik-
pat rupji spēj atbildēt. Vai tas ir tas, ko 
mēs tiešām gribam?

Es domāju, ka nav par vēlu pamos-
ties, un ka mūsu sabiedrība ir spējīgā-
ka uz ko labāku. Es atceros politiskās 
diskusijas, mītiņus un pasākumus no 
saviem pusaudžu gadiem. Tas bija 
Atmodas laiks, un mēs visi kopā cī-
nījāmies pret ļoti brutālu un totalitāru 
varu. Taču, pat stāvot pret tādu nīstamu 
un svešu varu, mēs spējām būt pieklā-
jīgi un piedienīgi. Ja būtu tikai bļāvuši, 
ūjinājuši un lamājušies, tad diezin vai 
brīvību un neatkarību būtu izcīnījuši.

Sanita Upleja, neatkarīgā žurnāliste
Laikrakstam „Latvietis“

pirmpublicējums portālā „IrIr.lv“

Par ūjināšanu abās pusēs
Turpinājums no 1. lpp.

Adelaides „dvēselei“ lieli svētki
Turpinājums no 2. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Pirmdien, 7. sept., plkst. 10.00 Dau-
gavas vanadžu pilnsapulce DV namā.
Ceturtdien, 10. sept., plkst. 11.00 – 
12.00 LAIMAS grupas ugunsdrošības 
kursi ALB namā. Pēc kursiem tiks pa-
sniegtas siltas pusdienas. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz. 7. sept.
Sestdien, 19. sept., plkst. 12.00 – 15.00 
lietuviešu profesionālu šefpavāru gata-
votas pusdienas DV namā. Pieteikša-
nās obligāta līdz 17. sept., zvanot And-
rim Jaudzemam 83731771 vai mob. 
0412601306, un izsakot savu ēdiena 
izvēli un ierašanās laiku. Maksa $20.
Svētdien, 20. sept., plkst. 12.00 Am-
ber Aged Care rīkos Baltiešu pusdie-

nas 58 Avenue Rd., Paradise.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 20. sept., plkst. 11.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu. 17. svētdiena 
pēc Vasarsvētkiem.

Brisbanē
Sestdien, 5. sept., plkst. 14.00 BLB 
literārs sarīkojums Latviešu namā As-
pazijas dzeja un dzīve. Ieeja par ziedo-
jumiem.
Svētdien, 6. sept., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvā-
ka informācija: Inga Česle (0408 302 
506), inga.ceslis@gmail.com
Otrdien, 8. sept., plkst. 10.00 Brīvļau-
žu sanāksme Latviešu namā. Video iz-

rāde. Rīta tēja, pusdienas $15.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 19. sept., plkst. 13.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu Nāceretes baz-
nīcā. Kalpos māc. Guntars Baikovs.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 5. sept., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 5. sept., plkst. 16.00 Gaidu 
un skautu ģimenes vakars Latviešu 
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
3. septembris
Berta, Bella
1917. Pirmais pasaules karš: Vācijas 
spēki ieņēma Rīgu.
1926. sabiedriskais darbinieks Austrā-
lijā Jūlijs Kūlnieks.
1939. Otrais pasaules karš: Francija, 
Apvienotā Karaliste, Jaunzēlande un 
Austrālija pieteica karu Vācijai.
1942. sabiedriskā darbiniece Austrāli-
jā, laikraksta Latvietis korespondente 
Gunta Rudzīte.

4. septembris
Dzintra, Dzintara, Dzintars
1905. rakstniece Melānija Vanaga. 

5. septembris
Klaudija, Persijs, Vaida
1905. Krievijas-Japānas karš: 
Ņuhemp šīrā, ASV noslēgts Portsmu-
tas līgums, kas izbeidza karu.
1910. Rēzeknē sākas pirmā Latgales 
zemkopības, rūpniecības un amatnie-

cības izstāde. Tās organizētājs Niko-
dems Rancāns. Pasākumi turpinās 
līdz 9 septembrim.

6. septembris
Maigonis, Magnuss, Mariuss
1865. Ar Viļņas ģenerālgubernatora 
K. fon Kaufmaņa cirkulāru Latgalē 
sākās latīņu drukas aizliegums, kurš 
turpinājās līdz 1904. gada 23. aprīlim.
1930. aktieris Juris Brencis.
1991. Padomju Savienība atzina Igau-
nijas, Latvijas un Lietuvas neatkarību.

7. septembris
Regīna, Ermīns
1940. Francija (Petēna valdība) atzīst 
de facto Latvijas iekļaušanu PSRS.

8. septembris
Ilga
1890. izglītības darbinieks, valstsvīrs, 
politiķis Staņislavs Jaundzems. (Krā-
slavas ģimnāzijas direktors, Rēzeknes 

komercskolas un ģimnāzijas direktors, 
Rēzeknes skolotāju institūta direk-
tors.)
1895. izglītības darbinieks, aizsar-
gu rotas komandieris, Feimaņu pa-
matskolas skolas pārzinis Staņislavs 
Kovaļevskis. Apcietināts 1940. gada 
20. jūnijā, nogalināts pie Baltezera 
1941. gadā.
1900. jurists Antons Oto Karčevskis.
1904. SLT, ALT, MLT aktieris, reži-
sors Vilberts Štāls.
1923. SLT aktieris un režisors Kārlis 
Gulbergs.

9. septembris
Bruno, Telma
1895. dzejnieks Marģers Tanks (īstajā 
vārdā Mārtiņš Avots).
1910. literāts Roberts Dambītis.
1934. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Edvīns Misa.
1939. franču armija iebrūk Vācijā 
(okupē 3 kv. jūdzes).  ■

nālists, kas iepriekš strādājis arī Re-
uters, CNN, BBC un citur. P. Greste 
ir ieguvis gada labākā reportiera un 
citas žurnālistikas balvas. 2013. gada 
29. decembrī P. Greste kopā ar citiem 

Al Jazeera žurnālistiem tika arestēts, 
un 2014. gada 23. jūnijā Ēģiptes tiesa 
viņam piesprieda 7 gadu cietumsodu. 
Apelācijas tiesa 2015. gada 1. janvārī 
šo nolēmumu atcēla, nosūtot lietu jau-
nai izskatīšanai. Datums lietas izskatī-
šanai tiesā tika vairākas reizes atlikts. 
P. Greste š.g. 1. februārī tika atbrīvots 

no Kairas cietuma un deportēts uz 
Austrāliju. Latvijas vēstniecība Ēģiptē 
sadarbojās ar Austrālijas vēstniecību 
Ēģiptē, lai veicinātu šīs lietas izmeklē-
šanu un žurnālista atbrīvošanu.

LR ārlietu ministrija
Preses un informācijas nodaļa

29.08.2015.

Pēteris Greste notiesāts
Turpinājums no 1. lpp.

ku. Publika piekrita ar aplausiem.
Vecākais koncerta orķestris (Sen-

ior Concert Band) – diriģente Džousi-
ja Houksa (Josie Hawkes) – parādīja 
savas spējas, atskaņojot P. Čaikovska 
Uvertīru 1812, gan šoreiz bez uguņo-
šanas un lielgabaliem! Tas bija vienī-
gais, kas trūka, un studenti nopelnīja 

publikas atzinību.
Vakaru noslēdza skolas orķestris, 

ko vadīja Aldis Sils. Dzirdējām Pa-
vane (G. Faure) ar kori un Finlandia 
(J. Sibelius), kam sekoja aplausi aplau-
su galā.

Izcilā koncerta programmā bija 
burvīgi momenti, un katram priekš-
nesumam savs mūzikas skaistums. Tā 
bija izpildīta ar cieņu uz mūzikas un 
mīlestību uz savu mākslu, rādot skolas 

vienotības sajūtu. Multitalantīgs mācī-
bu un skolēnu spēks!

„Dzīve ir tas pats, kas dziesma – 
tai ir sākums, ritms, dažādība un tai ir 
arī noslēgums,“ Jānis Lūsēns.

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

Saruna ar Aldi Silu LL373:
http://laikraksts.com/raksti/5581

Skaņas un smaidi
Turpinājums no 4. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 31. augustā.
€1 = 1,57530 AUD
€1 = 0,72753 GBP

€1 = 1,75360 NZD
€1 = 1,12150 USD

namā.
Otrdien, 8. sept., plkst. 10.00 – 12.00 
(un katru otrdienu) bērnudārzs Daina 
Svētā Krusta baznīcas zālē. Sanākam 
kopā pirmsskolas bērni latviskā vidē, 
lai spēlēties / mācīties / draudzēties ar 
latviešu valodu / rotaļas / mūziku. In-
formācija Amanda 0421709339. Esiet 
mīļi aicināt mūsu pulciņā!
Otrdien, 8. sept., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
Ceturtdien, 10. sept., plkst. 14.00 Bī-
beles studija Latviešu ciemā.
Sestdien, 12. sept., Skolu sarīkojums 
Latviešu namā.
Svētdien, 13. sept., plkst. 12.00 Pava-
sara svētki Latviešu ciemā.
Otrdien, 15. sept., plkst. 10.00 – 12.00 
(un katru otrdienu) bērnudārzs Daina 
Svētā Krusta baznīcas zālē. Sanākam 
kopā pirmsskolas bērni latviskā vidē, 
lai spēlēties / mācīties / draudzēties ar 
latviešu valodu / rotaļas / mūziku. In-
formācija Amanda 0421709339. Esiet 
mīļi aicināt mūsu pulciņā!
Sestdien, 19. sept., plkst. 11.00 Dau-
gavas vanadžu Melburnas kopas piln-
sapulce DV mītnē.
Sestdien, 19. sept., plkst. 12.00 Dau-
gavas vanagu Melburnas kopas pilnsa-
pulce DV mītnē.
Svētdien, 20. sept., plkst. 14.00 Lat-
vijas Universitātes 96 gadu atcere 
Latviešu nama Hugo Misiņa zālē. 
Akadēmiskā runa: Dr. Andris Dār-
ziņš, lettg! Rums, vīns un veselība – 
alkohola lietošana Austrālijā. Ieeja 
pret ziedojumiem, sākot ar $15. Rīko 
Melburnas latviešu akadēmiskā saime 
un MLB. Akadēmisko grādu ieguvē-
ju vārdus 2014 un 2015 mācības gadā 
nosūtīt K. Kasparsonam pa e-pastu 
kkaspars@bigpond.net.au
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 6. sept., plkst. 10.00 Tēvu 
dienas dievkalpojums ar valdes ieve-
šanu amatā.
Svētdien, 6. sept., plkst. 11.00 Pļaujas 
svētku sarīkojums baznīcas zālē. Visi 
mīļi gaidīti!
Svētdien, 6. sept., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 13. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 20. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 20. sept., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.

Sidnejā
Ceturtdien, 3. sept., plkst. 12.00 DV 
namā saiets un draudzības pēcpusdie-
na.
Ceturtdien, 3. sept., plkst. 12.00 
DV Sidnejas namā DV Sidnejas noda-

ļas saiets un draudzības pēcpusdiena.
Sestdien, 5. sept., plkst. 15.00 deju 
kopas Jautrais pāris 65. jubilejas deju 
pēcpusdiena Latviešu namā. Uzvedu-
mā piedalīsies Jautrais pāris un viesi 
no Sidnejas, Melburnas, Kanberas un 
Adelaides. Ieeja $20 un $15. Latviešu 
skolas skolniekiem ieeja brīva. Pēc uz-
veduma saviesīgs vakars ar vakariņām 
un deju mūziku. Visi laipni lūgti! Ieeja 
$30. Ja pērkat biļetes pirms 21. augus-
ta, tad uzveduma un saviesīgā kopbiļe-
te maksā tikai $45.
Piektdien, 11. sept., plkst. 12.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.
Svētdien, 13. sept., plkst. 13.00 video 
izrāde Latviešu namā – Latvijas Na-
cionālās operas izrāde Valentīna.
Ceturtdien, 17. sept., plkst. 12.00 DV 
namā Kanaku pusdienas un nama die-
na; laipni aicināti!
Sestdien, 19. sept., plkst. 15.00 Uni-
versitātes dibināšanas akts Latviešu 
namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 6. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 6. sept., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 13. sept., plkst. 9.30 diev-
kalpojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 20. sept., plkst. 9.30 diev-
kalpojums. Bībeles stunda.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 3. sept., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific Fair 
iepirkšanās centram). Ieejot biblio-
tēkā, sekot norādījumam uz Meeting 
Room A. Viesis Nao Hirano – Zelta 
piekrastes policijas Multikultūras sa-
karnieks.
Sestdien, 5. sept., plkst. 19.30 tikša-
nās Vācu klubā.
Svētdien, 13. sept., plkst. 11.00 – 
16.00 Zelta piekrastes Multikultūras 
festivāls Evandale Parklands, Bundall. 
Bezmaksas priekšnesumi uz 4 skatu-
vēm, starptautiskais ēdiens, rokdarbi, 
informācija.
Svētdien, 13. sept., autobusu izbrau-
kums uz vīnotavu Stanthorpe.

ASV
Svētdien, 20. sept., novuss – New 
York Cup, 115 W 183rd Street Bronx, 
NY 90039. Informācija Jānis Lauberts 
(718-832-6172).

Latvijā
Trešdien, 2. sept., plkst. 19.00 Ģertrū-
des ielas teātrī būs skatāma Wearing 
a Bear viesizrāde no Vācijas, ko vei-
dojusi latviešu režisore Arnita Jaun-
subrēna. Biļetes iegādājamas www.

bezrindas.lv un galerijā ISTABA, re-
zervēšanai: kase@git.lv
Ceturtdien, 3. sept., plkst. 19.00 Ģer-
trūdes ielas teātrī būs skatāma Wea-
ring a Bear viesizrāde no Vācijas.
Piektdien, 4. sept., plkst. 20.00 kino 
vakars Ziedoņa muzejā Murjāņos. 
Aivara Freimaņa 1969. g. spēlfilma 
Puika. Vakara viesis: animācijas filmu 
režisore Roze Stiebra. Par savu dalību 
kino vakarā aicinām paziņot iepriekš, 
pievienojoties pasākumam fonda Vieg-
li Facebook lapā.
Svētdien, 6. sept., plkst. 17.00 Dzinta-
ru koncertzāles Mazajā zālē ar koncer-
tuzvedumu Pasakas par ziediem, kurā 
Annas Sakses pasakas mūzikā ietērpis 
komponists Valts Pūce, tiks atklāta 
rudens sezona. Iestudējumā, kas jau 
vairāku gadu garumā guvis vissiltā-
kās skatītāju ovācijas, piedalās aktieris 
Gundars Āboliņš, flautiste Dita Kren-
berga, kā arī pats komponists. Izrādi 
papildina Pētera Apses ziedu foto.
Līdz 7. sept. Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas (LNB) Mākslas un mūzikas 
centrā (4. stāvā) apskatāma izstāžu cik-
la Patība. Latvijas laikmetīgās mākslas 
vēsture vienpadsmitā ekspozīcija. Tajā 
aplūkojami mākslinieku Aijas Zariņas, 
Andra Brežes, Kristapa Ģelža, Andra 
Eglīša un Miķeļa Fišera mākslas darbi 
no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 
(LNMM) krājuma, kā arī grāmatas un 
katalogi par visiem pieciem mākslinie-
kiem no LNB krājuma.
Piektdien, 11. sept., plkst. 18.00 
PBLA pārstāvniecības birojā Rīgā tik-
šanās vakars ārzemju latviešiem.
Svētdien, 13. sept., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Piektdien, 18. sept., plkst. 19.00 LU 
Lielā Aulā, Raiņa bulvāris 19, Rīgā 
jauniešu koris Maska savu jubilejas 
sezonu aizsāks ar īpašu koncertu. Iz-
skanēs skaņdarbi, kas iezīmē kora at-
tīstības ceļu, svarīgākos notikumus, 
spilgtāko emociju un triumfa brīžus. 
Maska atskaņos gan speciāli korim 
komponētus skaņdarbus, gan latviešu 
un ārzemju koru mūzikas klasiku, to 
starpā Maskas diriģenta Jāņa Ozola 
opusus. Neiztrūkstoša koncerta sa-
stāvdaļa būs arī komponistes, kor-
meistares un vokālās grupas Latvian 
Voices vadītājas Lauras Jēkabsones 
speciāli korim komponētie skaņdarbi, 
tostarp arī viens pasaules pirmatska-
ņojums. Koncerta viesi, ar kuriem kori 
vieno ilggadīga sadarbība un drau-
dzība, būs Xylem Trio, kura sastāvā 
muzicē perkusionists un komponists 
Rihards Zaļupe, kā arī brāļi Oskars un 
Raimonds Petrauski.  ■

Sarīkojumi
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