
Nu jau divdesmito rudeni Doma lauku-
mā notiek Miķeļdienas gadatirgus, un visas 
dienas garumā sestdien, 26.  septembrī uz 
skatuves Valtera Krauzes vadībā notika bal-
lēšanās ar dziesmām un dejām un pūtējiem. 
Skatītāju pūlītis pie skatuves ik pa brīdim 

mainījās, mainījās opīši un omītes, kuri ar foto un video 
kamerām iemūžināja savu mazbērnu uzstāšanos, es no ma-
las to pavēroju, jo ieraudzīju kādu pazīstamu opi – ziniet, 
ļoti mīļš skats.

Tālāk devos inspekcijas gājienā, apstaigāju visas tirdz-
niecības teltis, jo gribēju redzēt vai kas jauns un arī nopirkt 
kaut ko vajadzēja. Sāku ar āboliem, šoreiz pirku tur, kur 
pati varēju izlasīt, jo pagājušo gadu diemžēl tirgotājs man 
bija salicis neatbilstošus uzliktajai cenai. Manuprāt ābolu 
piedāvājums varēja būt lielāks, bija bumbieri, plūmes, vīn-
ogas, cidonijas, smiltsērkšķi, dzērvenes gan savvaļas, gan 
lielogu no audzētavām.
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Rosina paredzēt bargākus sodus 
Par migrantu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai 

Partijas Vienotība Saeimas frakci-
jas deputāti, sadarbojoties ar Iekšlietu 
ministrijas (IeM) ekspertiem, sagata-
vojuši grozījumus Krimināllikumā, 
paredzot bargākus sodus par personas 
nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts 
robežai un nodrošināšanu ar iespēju 
nelikumīgi uzturēties Latvijas Repub-
likā.

Kopš 2014. gada vidus būtiski mai-
nījušās darbības jomas, kurās aktīvi 
iesaistās organizētā noziedzība. Mai-
noties ģeopolitiskai situācijai pasau-
lē, organizētās noziedzības pārstāvji 
maksimāli pievērsušies noziegumiem, 
kas saistīti ar migrantu nelikumīgu 
pārvietošanu pāri Eiropas Savienības 
(ES) robežai. Saskaņā ar Valsts robež-
sardzes sniegto informāciju gada laikā 
vairākas reizes palielinājies uz robežas 
aizturēto nelegālo migrantu un to pār-
vietotāju skaits, norāda viens no ini-

ciatīvas autoriem, Vienotības Saeimas 
frakcijas priekšsēdētājas vietnieks Ed-
vards Smiltēns.

Šobrīd Krimināllikuma 285. pantā 
paredzētā kriminālatbildība par per-
sonas nelikumīgu pārvietošanu pāri 
valsts robežai nav pietiekama un ne-
nodrošina preventīvu šādu pārkāpumu 
novēršanu. Arī Valsts robežsardze vēr-
susi uzmanību, ka noziedzīgie grupē-
jumi, apzinoties pārkāpuma atbildības 
aspektus, noziegumus veic tā, lai, ņe-
mot vērā spēkā esošo tiesisko regulē-
jumu, aizturēšanas gadījumā personu 
pārvietotājiem varētu piespriest mini-
mālus kriminālsodus. Vienotības un 
IeM kopīgi izstrādātajos grozījumus 
paredzēts būtiski palielināt minimālo 
sodu par šādiem pārkāpumiem.

Krimināllikuma grozījumos par 
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Miķeļdienas gadatirgus Rīgā
Atrādīšanās un izrādīšanās
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Miķeļdienas gadatirgus Rīgā.
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Mūsu Adelaides Latviešu biedrī-
bas (ALB) Laimas izbraukums uz pus-
dienā, augusta mēnesī bija uz Belair 
hoteli.

Laiks mūs atkal pažēloja, un sau-
līte uzspīdēja tā, ka šī ziema ir ļoti 
auksta un slapja, nekad mēs nezinām, 
vai nebūs atkal drūma diena.

Belair hotelis ir Adelaides kalnos, 
un kopš bijām šeit pēdējo reizi, daudz 
remonti ir paveikti. Hotelis ir moder-
nizēts, skaistās krāsās ar plašiem, lie-
liem logiem, caur kuriem var redzēt 
skaistos dabas skatus! Pusdienās bija 
liela izvēle: vista, šniceles, zivis, kal-
māri, jēra cepetis un kā par pārstei-
gumu – jēra smadzenes, kuras parasti 
ēdienkartēs neparādās. Saldā ēdienā 
varēja izvēlēties Pavlovas kūku vai va-
niļas pudiņu, vai saldējumu.

Šoreiz dzimšanas diena bija Astrī-
dai, un atkal varējām baudīt Māras 
cepto kliņģeri, klāt piedzerot capucci-
no vai karstu šokolādi!

Atpakaļ mēs braucām pa Old Be-
lair ceļu, un zināmās vietās varēja 
redzēt skaistus skatus uz Adelaides 

pilsētu un pat uz jūru! Kad tikām at-
pakaļ Adelaidē, pateicāmies Dzintrai 
par izveicīgo braukšanu un atvadī-
jāmies no draugiem līdz nākošajam 
mēnesim.

Brigitte Sigur
ALB „Laima“ koordinatore
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ALDPA – kas tas?
Palīdzības fonda pilnsapulce DV namā

Ir organizācijas, 
kuras visi pazīst uz-
reiz – Daugavas Vana-
gi, Latviešu Biedrība, 
Draudze... un tad ir tā-
das, par kurām caurmē-
ra latvietis paraustītu 
plecus un noplātītu ro-

kas. Viena tāda ir Adelaides Latvie-
šu Draudžu Palīdzības Apvienība – 
ALDPA. Taču vajag tikai ieminēties 
par gadskārtējo humānās palīdzības 
konteineru no Adelaides uz Latviju, 
un visiem uzreiz ataust gaisma, jo 
organizācijas palīdzības darbs ir pa-
zīstams un izmantots arī ārpus Dien-
vidaustrālijas robežām. Konteinera 
apjomīgais tukšums ik gadus aprij arī 
citu pavalstu tautiešu pakas uz Latvi-
ju.

ALDPA komitejas čaklie rūķi visu 
gadu klusiņām strādā, vākdami man-
tas jaunajam sūtījumam, galvenokārt 
drēbes un grāmatas. Valdes sastāvā 
darbojas Māris Caune, Jānis Caune, 
Artūrs Berķis, Rasma Lāce, Regīna 
Berķe, Gunārs Bērziņš, Ivars Ozols un 
Jānis Grāvis, bet tais divās dienās, kad 
jāpilda konteiners, savus muskuļus 
aizdod arī papildus darbinieki.

Pilnsapulce sestdien, 26. septem-
brī, sākās ar pagājušas sēdes protokola 
nolasīšanu. Uzzinājām, ka beidzamos 
divos gados aizsaulē aizgājuši divi 

čakli darbinieki: Laimonis Kļaviņš un 
Ādams Sils. Dzirdējām par visādiem 
šķēršļiem, kurus liek priekšā Latvijas 
Valsts Ienākuma dienests, jo daudzas 
mantas, kā, piemēram, grāmatas (tās 
nevar ēst vai mugurā vilkt, tātad tās 
neskaitās hum. pal.!) viņi grib apkraut 
ar nodokļiem. Šai sakarībā uzzinājām, 
ka tādā veidā VID grib ierobežot dru-
kātās propagandas lavīnas, kas ierodas 
Latvijā no Krievijas, un VID likumi 
attiecas uz visiem.

Nekad neviena paka nav gājusi 
zudumā, jo katru saini pieved saņē-
mējam pie durvīm. Esot gan bijis ga-
dījums, kur saņēmējs nav bijis mājā. 
Paku saņēmuši kaimiņi, un saturu tū-
līt iztirgojuši sev par labu! Visur, arī 
mūsu zemītē, ir veikli ļaudis!

Daži pasaka paldies par saņemto 
paku, daži nē. Latvijā vārdi lūdzu un 
paldies ir ne visai izplatīti. Pat pēc 25 
gadu brīvības, nebrīvības laiku iera-
dumi vēl pieturas un ir grūti izskauža-
mi. Pagājušā gadā konteinerā bija 247 
atsevišķas pakas ar drēbēm un grā-
matām. Drēbes pa visu gadu sapako 
Regīna Berķe ar palīdzēm, bet grāma-
tas – DV Adelaides nodaļas bibliotekā-
re Rasma Lāce ar palīgu Jāni Cauni. 
Sevišķi lauku skolām un bibliotēkām 
Latvijā ir noderīgas grāmatas latvie-
šu valodā, kas nav izdotas Padomju 
Latvijā; drēbes var dabūt šeit no Pes-

tīšanas Armijas veikaliem; ar speciālu 
kartiņu var pielikt veselu maisu par $2. 
Protams, nāk arī privāti ziedojumi un 
sūtījumi.

Kasieris Gunārs Bērziņš stāstīja 
par apvienības finansiālo situāciju, 
apstiprinādams, ka organizācijai ir ve-
selīgs rīcības kapitāls, lai gan ar kat-
ru gadu sarūk sūtīto paku skaits. No 
pakām ir lieli ienākumi (katram sūtī-
tājam jāmaksā par pakām), bet arī iz-
devumi ir ļoti lieli. Taču, kamēr saņē-
mēji priecājās par saņemtām mantām 
un Latvijā ir tik daudz trūkumcietēji, 
tikmēr ir vērts sūtīt. Visvairāk prie-
cājas par apaviem un ziemas drēbēm. 
Galvenais, kas šeit varētu pietrūkt, ir 
darba rokas, jo liela daļa valdes ir jau 
krietni gados, un miesīgās vājības var 
piemesties katram.

Norunāja, ka visa valde tomēr pa-
liks, kā līdz šim, un 2016. gada kon-
teineru pildīs 1. un 2. aprīlī. Jācer, ka 
neviens to neuzskatīs par aprīļa joku!

ALDPA – maz pazīstama organi-
zācija, kas veic svētīgu darbu, un būtu 
pelnījusi daudz lielāku atzinību. Lai 
slava visiem čaklajiem darba rūķiem!

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

ALB „Laima“ augusta izbraukums
Pusdienas „Belair“ hotelī

Pusdienas „Belair“ hotelī.
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Jau 64 gadus Austrā-
lijas, vēlāk arī Jaunzēlan-
des latvieši, ir atbalstī-
juši un turpina atbalstīt 
latviešu sabiedrības dar-
bu. Tiek ziedoti līdzekļi, 

darbs un laiks – latvietības uzturēšanas 
un nākotnes izaugsmes vārdā.

Laiks rit, darba joprojām daudz, 
bet sabiedrības saziedoto līdzekļu pa-
liek aizvien mazāk. 

Tieši šī iemesla dēļ Latviešu Ap-
vienība Austrālijā un Jaunzēlandē 
(LAAJ) atsaucās un izlēma piedalīties 
Sabiedrības Integrācijas Fonda izslu-
dinātajā projektu konkursā.

Tika pieteikti un lūgts atbalsts di-
viem projektiem:

Valsts  Svētku  runātāja  viesoša-
nos  Austrālijā „Latvijas Proklamē-
šanas svētku referents Austrālijas Lat-
viešu centros“;

Atbalstīt  LAAJ mājas  lapas  iz-
veidi „LAAJ mājas lapas un interak-
tīvā kalendāra izveide“. 

LAAJ, kā latviešu sabiedrības 
jumta organizācija cenšas nodrošināt 
to, ka atbalsts sasniedz visplašāko lat-
viešu sabiedrības daļu Austrālijā un 
Jaunzēlandē. Mums ir svarīgi, ka va-
ram pastāstīt par Latviju un latviešiem 
visiem gan latviski, gan arīdzan nelat-
viski runājošajiem. Mēģinām paturēt 
prātā visas paaudzes, ar to nodrošinot, 
ka abi projekti vieno un tiešā veidā at-
balsta plašāku latviešu sabiedrību.

2001. gada 6. februārī valdība ap-
stiprināja Valsts programmu Sabied-
rības integrācija Latvijā, kurā tika 
teikts, ka sabiedrības integrācija no-
zīmē indivīdu un grupu savstarpēju 
saprašanos un sadarbību kopīgā valstī. 
Sabiedrības integrācijas pamats ir lo-
jalitāte pret Latvijas valsti, apziņa, ka 
ikviena indivīda nākotne un personīgā 
labklājība ir cieši saistīta ar Latvijas 
valsts nākotni, tās stabilitāti un dro-
šību. Tās pamats ir gatavība labprā-
tīgi pieņemt latviešu valodu kā valsts 
valodu, cieņa pret latviešu un Latvijā 
dzīvojošo mazākumtautību valodu un 
kultūru. Integrācijas mērķis ir izvei-
dot demokrātisku, saliedētu pilsonis-
ku sabiedrību, kas 
balstās uz kopīgām 
pamatvērtībām.

Daži fakti par 
„Sabiedrības In-
tegrācijas Fondu“

S a b i e d r ī b a s 
Integrācijas Fonds 
par savu galveno 
darbībās mērķi ir 
uzstādījis finan-
siāli atbalstīt un 
veicināt sabied-
rības integrāciju. 
Lēmumus pieņem 
padome. Padomes 

SIF finansēs projektus Austrālijā
Latvija atbalsta Austrālijas latviešu centienus

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Cik droši mēs jūta-

mies? Cik droši mums 
būtu jājūtas?

Francija uzcēla Ma-
žino līniju uz savas aus-
trumu robežas 20. gad-

simta trīsdesmitajos gados, un jutās 
ļoti droša. Vienīgā nelaime bija tāda, 
ka Vācija iebruka caur neitrālo Beļģi-
ju, apejot Mažino līnijas spēcīgākos 
nocietinājumus, un pusotra mēneša 
laikā lielā Francija bija kritusi.

Lielbritānijas nocietinājumi Sin-
gapūras koloniju neizglāba no nepare-
dzētā japāņu sauszemes uzbrukuma, 
un tā krita vienas nedēļas laikā.

Latvijai nav nekāda nocietināju-
ma pie austrumu robežas, un radari 
nevarēs uztvert zemi lidojošos kaujas 
helikopterus, ja tā iebrūk no bāzes Os-
trovas pilsētā, 50 kilometru attālumā 
no Latvijas robežas. Stundas laikā he-
likopteri var sasniegt Rīgu.

Aizsardzības ministrija ir publicē-
jusi analīzi Krievijas drošības politika 
iepretim kaimiņvalstīm līdz 2020. ga-
dam: draudi un iespējas Latvijai*. Tā 
nav visai iepriecinoša, un norāda, ka 
„Krievijas darbības Gruzijā, Krimā 
un Austrumukrainā liecina, ka Krie-
vija ārpolitisko mērķu sasniegšanai 
ir gatava pielietot militārus līdzekļus. 
Līdz ar to nevar tikt izslēgta varbūtī-
ba, ka Krievija ārēju militāru draudu 
novēršanai varētu izvēlēties Baltijas 
reģionu kā ‘karalauku’ konfrontācijai 
ar NATO vai ASV.“

Apkopojot būtiskākos Krievijas 
karadarbības paņēmienus un faktorus, 
analīze kā pirmo min: „Politisku un 
sabiedrisku organizāciju un kustību 
algošana, informācijas operācijas sa-
biedriskā viedokļa ietekmēšanai“. 

Atcerēsimies, ka Krievijai ir ak-
tuāla vēstures pārdefinēšana sev par 
labu – piemēram, tās vēstnieks Polijā 
Sergejs Andrejevs paziņojis, ka Polija 
ir līdzvainīga pie Otrā pasaules kara 
izraisīšanas. Mums pašiem ir nemitīgi 
jācīnās par savu vēsturi, jo šādu ap-
galvojumu mērķis nav tikai pārtaisīt 
vēsturi, bet sēt nesaprašanu vai naidu 
starp sabiedrotiem. Mūsu okupācijas 
pieredze jāstāsta NATO ģenerāļiem 
un vēstniekiem.

Lai neaizmirstu jautājumu aktuali-
tāti, pēdējo divu nedēļu laikā pie Bal-
tijas robežām notika Krievijas un Balt-
krievijas armiju kopīgās mācības Ščit 
Sojuza 2015, kur viens no mērķiem bija 
Baltijas gaisa telpu noslēgšana, lai mēs 
nesaņemtu palīdzību no sabiedrotiem.

Kur tad der 5. pants? Cik droši pa-
tiešam jūtamies?

GN
* http://www.mod.gov.lv/~/media/AM/
Aktualitates/Aktuali_ pielikumi_ foto_
video/2014/LAI-AM_Krievijas%20
drosibas%20politika-final.ashx

Pēc līgumu parakstīšanas. No kreisās: Linda Mežviete, 
Kristīne Saulīte, Liene Jēkabsone.
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sastāvā ir ārlietu ministrs, 
izglītības un zinātnes mi-
nistrs, kultūras ministrs, 
labklājības ministrs, 
vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības mi-
nistrs, tieslietu ministrs, 
Valsts prezidenta pārstāvis, pa vienam 
pārstāvim no Kurzemes, Latgales, Rī-
gas, Vidzemes, Zemgales plānošanas 
reģioniem un seši nevalstisko organi-
zāciju pārstāvji.

Sabiedrības Integrācijas Fonds 
īsteno valsts budžeta, Eiropas Savie-
nības politiku instrumentu un ārvalstu 
finanšu palīdzības finansētās program-
mas. Šie atbalsti izpaužas visdažādāka-
jos projektos un to ir daudz. Vairāki no 
pēdējo gadu Sabiedrības Integrācijas 
Fonda projektiem ir saistīti ar latviešu 
valodas apmācību. Valodas program-
mas apmācības mērķis ir: „Nodrošināt 
iespēju apgūt vai pilnveidot latviešu 
valodas prasmes Latvijā dzīvojošām 
mazākumtautībām un nepilsoņiem, kā 
arī reemigrantiem un viņu ģimenes lo-
cekļiem.“ Tā, 2014. gada ietvaros no-
tika 16 dažāds programmas daudzos 
Latvijas pagastos.

Viens no šobrīd ļoti aktuāliem jau-
tājumiem Latvijā ir jaunās ģimenes, jo 
īpaši daudzbērnu ģimenes. Šinī saka-
rībā Sabiedrības Integrācijas Fonds ir 
izveidojis īpašu, ar šo jautājumu saistī-
tu projektu, proti, Demogrāfijas pasā-
kumi, kuras ietvaros ir plānots izveidot 
atbalsta sistēmu daudzbērnu ģimenēm 
Latvijā.

Ārvalstīs dzīvojošo tautiešu saikne 
ar Latviju

Sabiedrības Integrācijas Fonda 
padome 1. jūlija sēdē apstiprināja 16 
projektu iesniegumus programmā 
Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas 
programma (atbalsta programma di-
asporas NVO darbības atbalstam). 
Programmas mērķis ir nodrošināt 
ārvalstīs dzīvojošajiem tautiešiem ie-
spēju sekot līdzi aktuālajām norisēm 
Latvijā un aktīvi tajās iesaistīties. 
Programmas ietvaros plānotas dažā-
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Adelaides skolnieki rāda ko māk
Skolas gadskārtējais sarīkojums „Tālavā“

Šogad skolas sarīko-
jums sestdien, 26. sep-
tembrī, smēlās iedves-
mu no Latvijas dabas. 
Gan skolotāji, gan skol-
nieki bija piestrādājuši 
vispirms jau ar izstādī-
tiem rokdarbiem pie zā-

les ieejas, un tad ar priekšnesumiem 
uz skatuves, lai parādītu mūsu zemīti 
visā tās krāšņumā. Pie reizes tika arī 
parādīts, cik ļoti dažādi Dabas Māte 
izpaužas Latvijā un Austrālijā.

Vispirms raitā solī skolnieki ienesa 
Latvijas karogu, to novietodami goda 
vietā zāles priekšā. Izskanēja Dievs, 
svētī Latviju, noklausījāmies skolas 
padomes priekšsēža Reiņa Danča ie-
vadvārdus, un izrāde varēja sākties.

Spēļu grupa un bērnudārza bērni 
ņēma palīgā savus vecākus, lai parā-
dītu rotaļas, dziedātu dziesmas, un 
skaitītu pantiņus. Jākonstatē, ka bēr-
niņi savus vecākus bija apmācījuši ļoti 
labi – tas laikam prasīja lielu pacietī-
bu! Viss uzvedums bija par Latvijas 
putniem. Beigās bērni ar lielu sajūsmu 
atdarināja šo putnu dziesmas tā sauk-
tajā putnu orķestrī! Publikas aplausi 
negribēja rimties.

Visi pamatskolas skolēni sastāv arī 
skolas korī, un tas ir iespaidīgs skaits. 
Tautas dziesmas par dabu nav grūti 
atrast. Klausījāmies Ozolīti, zemzarī-
ti, Suņi zaķim pēdas dzina (ar sevišķu 
entuziasmu piedziedājumu Vau, vau, 
vau, vau, vau!), Karauklīts sēž ozolā, 
Strauja, strauja upe tecēj un citas. Se-
višķi iespaidīgs priekšnesums bija ka-
nons Cik jauki meža malā, kur bērni 
noturēja harmoniju, nemaz neapmuls-
dami, ka visi nedzied vienā brīdī to 
pašu. Kļuva skaidrs, ka starp skolē-
niem netrūkst muzikālā talanta. Mala-
či! Paldies jāsaka bijušai dziedāšanas 
skolotājai Rasmai Celinskai un paš-
reizējai skolotājai Inesei Lainei par 
bērnu iejūsmināšanu un apmācīšanu.

Pa starpām dzirdējām divas topo-
šās klavieru virtuozes – Elisu Danci 
un Soraya  Thompson, kuras droši 

un nekļūdīgi nospēlēja savus klavieru 
solo gabaliņus (pagaidām gan tiki ar 
vienu pirkstiņu – kaut kur jau jāsāk ir). 
Tad pēkšņi viss koris atradās uz lielās 
skatuves, kur nodejoja Plaukstiņpolku, 
Pankūkdanci un Krakovjaku, pēdējais 
gan neizklausās sevišķi latvisks, taču 
bērni to dejoja ar lielu prieku un aiz-
rautību.

Piecpadsmit minūšu starpbrīdis 
ļāva publikai iziet ārā saulītē, mazliet 
sasildīties, jo zālē temperatūra atgā-
dināja ledus kambari, kaut diena bija 
skaista, silta, saulaina.

Sarīkojuma otrā daļā skatījāmies 
dramatizētu tautas pasaku Vecīša 
cimdiņš, ko rādīja sagatavošanas un 
pirmā klase, tad 5., 6., un 7. klases 
uzvedumu Kā ozoliņu ģimene posās 
Latviju lūkoties, kur skaidri parādījās 
atšķirības starp Austrālijas un Latvijas 
dabu). Divpadsmitās klases audzēkne 
Tamāra Līduma nolasīja savu rūpīgi 
sagatavoto referātu par dzintaru, pa-
līgā ņemot bildes uz ekrāna. Latvijas 
gadalaiki bija 2., 3. un 4., klases snie-
gums, kur vēlreiz parādījās kontrasti 
starp Austrāliju un Latviju: kad šeit 
gatavojamies ziemai, Latvijā visi radī-
jumi priecājās uz saulīti un vasaru.

Bija skaidrs, ka visos priekšnesu-
mos bija ielikts rūpīgs darbs un liela 
mīlestība. Paldies visiem skolotājiem, 
skolniekiem un arī vecākiem, kas kat-
ru sestdienu ved savus bērnus uz sko-
lu, lai tos iepazīstinātu ar senču valodu 
un kultūru. Visos līmeņos skolu šobrīd 
apmeklē 43 skolēni, kurus apmāca as-
toņi skolotāji. Svētīgs darbs!

Sarīkojums noslēdzās ar karoga 
iznešanu. Tad vēl varēja pakavēties pie 
kafijas tases un kūku klāsta, ko bija 
sarūpējušas skolēnu čaklās mammas. 
Loterijas laimesti izskatījās itin vili-
noši, bet man, kā parasts, nekas neti-
ka, lai gan šoreiz biju pat iegādājusies 
biļetes par veseliem desmit dolāriem. 
Kā dziesmā rakstīts „...man dzīvē lai-
mes nav...“!

Sarīkojumu noskatījās arī Dien-
vidaustrālijas premjera vietnieks 
Džons Rau (John Rau) un ilggadīgais 
latviešu draugs un parlamenta spīk-
ers Maikls  Atkinsons  (Michael  At-
kinson), kuri vēlāk pat atnāca uz DV 
namu iebaudīt Vanadžu gatavotās pus-
dienas – šoreiz sešas dažādas zupas. 
Jutāmies pagodinātas.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Adelaides skolas saime.
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Skolas koris.
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Pļaujas svētki Sv. Krusta baznīcā
Amatā ievesta draudzes jaunā valdes

Svētdien, 6. septembrī, Sv. Krusta 
baznīcā Melburnas Latviešu evaņģē-
liski luteriskās draudze un viesi svinē-
ja Pļaujas un draudzes Gada svētkus.

Mācītāja Daiņa Markovska vadī-
tajā Tēva dienas dievkalpojumā tika 
svinīgi ievesta amatā jaunā draudzes 
valde. Kā katru svētdienu, izjusti un ar 
lielu uzmanību dievkalpojumu ar mu-
zikālo pavadījumu bagātināja ērģel-
nieks Braian Kopels (Brian Copple).

Vienalga, kurā gada 
laikā tiek rīkoti pasāku-
mi ārā, vienmēr ir tāds 
uztraukums rīkotājiem 
saistīts ar laika progno-
zi. Vai tiešām būs tāds 
laiks, kā bija solīts? Cik 

reizes ir bijis, kad diena iesākās ar spo-
žu saulīti, zilām debesīm, un pēc pāris 
stundām saulīte pazūd, vējš saceļas un 
jūtam lietus piles uz galvas. Arī ir bi-
jis, kad no rīta laiks ir apmācies un iz-
skatās uz lietu. Pāris stundu vēlāk visi 
mākoņi aizpūsti un spoža saulīte spīd 
un laistās, pat drusku par daudz. At-
kal satraukums rīkotājiem, jo visi grib, 
lai pasākums būtu sekmīgs. 20. sep-
tembris ausa gaišs, un tā palika visu 
diena. Īsta pavasarīga diena; tieši pie-
mērota sēdēt ēnā, uzēst garšīgas pus-
dienas un iedzert aliņu vai vīnu kopā 
ar draugiem.

Aprūpes māja ļoti cenšas sadarbo-
ties ar igauņu, latviešu un lietuviešu 
sabiedrībām, radot iespēju baltiešiem 
tikties kopā ar saviem cilvēkiem, kas 
dzīvo šai mājā savās vecumdienās. Tā 
ir ļoti svarīga lieta, jo tie, kas tur tagad 
dzīvo, bija sabiedriski darbinieki un 
rūpējās par savas valodas un kultūras 
glabāšanu trimdā. Un kā to labāk izda-
rīt, ja ne pasēdēt pie galda ar garšīgu 
ēdienu un runāt savā valodā ar ģimeni 
un draugiem.

Ienākot pagalmā, skan patīkama 
mūzika, trīs baltiešu karogi plīvo ka-
rogu mastā, galdi skaisti klāti, un vā-
zēs pavasara ziedi pilnā plaukumā; 
jau pa gabalu var sasmaržot kaut ko 
garšīgu. Kad pienāca atklāšanas laiks, 
izskanēja pirmais akords Igaunijas 
valsts himnai. Visi klātesoši piecēlās 
kājās, kamēr visas trīs Baltiju valsts 
himnas tika nospēlētas. Bija aizkus-

tinoši redzēt, ka daudzi dziedāja, kad 
dzirdēja savas valsts himnu.

Pusdienās tika piedāvāts cūkas un 
jēra cepeši cepti uz oglēm. Pie gaļas 
piedāvāja vairākus salātus un saldam 
ēdienam daudz lietuviešu kūkas. Pie 
pusdienām iespēja nopirkt alu no vi-
sām trim Baltijas valstīm un Dienvid-
austrālijas vīnu. Brīvprātīgie darbinie-
ki bija ļoti aizņemti, jo visu laiku kāds 
nāca pirkt dzērienus, kā arī izteikties 
par alus garšu.

Starp ēdieniem bija iespēja apskatī-
ties rokdarbu izstādi blakus ēdamtelpā. 
Visi, kas apskatīja izstādi, bija ļoti ie-
spaidoti par tik labi nostrādātiem dar-
biem, jo daži skatītāji paši ir kādreiz iz-
šuvuši rokdarbus un saprata, kāds laiks 
un pūles ieliktas šajos darbos. Izsaku 
lielu paldies V. Grass un I. Jankēvicai 
par atļauju izstādīt savus rokdarbus.

Drusku atvilku elpu un, skatoties 
no malas, varēju redzēt, ka pie galdiem 
sež pilns ar cilvēkiem, smaidīgas sejas 
visapkārt, dzirdēt smieklus un dažādu 
valodu skaņas, un sajust prieku un lab-

sajūtu skaistā pavasara pēcpusdienā.
Liels paldies rīkotājiem un apmek-

lētājiem. Atvadoties katrs pateicās un 
izteica lūgumu, lai biežāk rīko šāda 
veida tikšanos.

Margota Puķīte
Laikrakstam „Latvietis“

Pusdienas „Amber Aged care“
Baltiešu aprūpes mājā Adelaidē

Sagatavo ziedus vāzēm. No kreisās: Margota, Mudīte, Elaine, Džoana (Joan), 
Melissa.
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No kreisās: Igauniete Meirita, atvieši 
Bruno Krūmiņš un Jolanta Lūse.
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Pirmā rindā no kreisās: G. Pindars, E. 
Lēmanis, D. Markovskis, K. Kaspar-
sons, M. Biršs. Otrā rindā: A. Atvars, 
A. Daliņš, J. Kārkliņš, J. Daliņš, J. Dē-
liņš. FO
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Divi no visprestižā-
kiem portretu konkur-
siem Austrālijā ir Poršas 
Gīčas Piemiņas godalga 
(Portia Geach Memo-
rial Award) – konkurss 
māksliniecēm un Rie-

tumaustrālijas Melnā gulbja balva 
(Black Swan Prize). Abiem konkur-
siem šogad ir saites ar latviešiem.

Porša Gīča bija austrāliešu māks-
liniece, kas dedzīgi cīnījās par sieviešu 
tiesībām. 1965. gadā Poršas piemiņai 
viņas māsa Florence Gīča nodibināja 
portretu konkursu māksliniecēm – sie-
vietēm. Pirmā godalga ir $30 000 vēr-
tībā. Šogad konkursā piedalījās 295 
mākslinieces, no kurām 55 tika izrau-
dzītas konkursa izstādei. Starp šīm ir 
divi darbi ar latviskām saitēm: Aus-
trālijas latviešu operdziedātāja Jāņa 
Vēgnera (John Wegner) portrets un 
Austrālijas latviešu žurnālista Pētera 
Grestes mātes Lois portrets.(1, 2)

Vēgnera portretu gleznoja Salli-
ja Vesta  (Sally West) ar nosaukumu 
Saslēgts – Jānis Vēgners Jokanāna 
lomā operā Salome (Enchained – first 
sitting – John Wegner as Jokanaan in 
Opera Australia’s Salome). Vēgners 
bija izcils operdziedātājs un saņēma 
vairākas godalgas, ieskaitot Roberta 
Helpmana (Robert Helpmann) godal-
gu kā labākais 2009. gada mākslinieks. 
Sallija Vesta raksta: „Satiku Vēgneru, 
kad viņš atnāca uz manu izstādi pirms 
dažiem gadiem. Tad uzzināju, ka vi-
ņam bija Parkinsona slimība un nolē-
mu viņu gleznot, lai atzīmētu viņa va-
renās operdziedātāja spējas. Vēgnera 
pēdējā uzstāšanās bija Jokanāna lomā 
Austrālijas Operas Salome inscenēju-
mā. Tāpēc bija piemēroti viņu gleznot 
šajā lomā. Bija vairākas paralēles starp 
Vēgnera tēlu un viņa stāvokli būt sa-
slēgtam Parkinsona slimībā.“

Lois Grestes portretu gleznoja Sid-
nejas māksliniece Sallija Raiana (Sally 
Ryan), kas sazinājās ar Lois pēc Pētera 
notiesāšanas Ēģiptē uz septiņu gadu 
ieslodzījumu kopā ar viņa Al Džaziras 
kolēģiem 2014. gada jūnijā. Lois kopā 
ar savu ģimeni neatlaidīgi darbojās, lai 
Pēteri atbrīvotu. Portrets tika iesākts 
nesen pēc tiesas sprieduma. Sallija 
Raiana raksta: „Kā pati māte būda-
ma, es neredzēju politisku aktīvisti 
un lobētāju. Es redzēju māti dziļā iz-
misumā, bet bez rezignācijas. Gleznas 
bardzība un drūmā gaisma atspoguļo 
Loisas personīgo cietumu, kurā viņa 
bija tajā laikā.“ Gleznas nosaukums ir 
Grestes māte, – Pēteri gaidot.

Poršas Gīčas konkursa gleznas ir 
skatāmas Sidnejā, S. H. Ervin galeri-
jā, The Rocks, Observatory Hill, līdz 
2015. gada 25. oktobrim.

Vēl jāpiemin, ka 1998. gadā Por-
šas Gīčas konkursu vinnēja latviešu 

māksliniece Anita Rezevska ar savu 
pašportretu Sieviete no Rīgas.

2015. gada janvārī Ēģiptes apelā-
cijas tiesa atzina, ka prāva pret Gresti 
un viņa kolēģiem bijusi ar kļūdām un 
paziņoja par pārtiesāšanu. Pirms pār-
tiesāšana iesākās, Ēģiptes prezidents 
Pēteri Gresti izraidīja no Ēģiptes. 
Neskatoties uz to, pārtiesāšanā Pē-
tera vārds arī tika ieskaitīts, un viņš, 
kopā ar kolēģiem Baheru Mohamedu 
(Baher Mohamed) un Mohamedu Fah-
miju (Mohamed Fahmy) tika notiesāts 
uz trijiem gadiem.

Kad Greste atgriezās Australijā 
2015. gada februārī, viņa portretu uz-
gleznoja Pertas latviešu mākslinieks 
Pēteris Ciemītis. Glezna tika iesniegta 
Rietumaustrālijas Melnā gulbja (Black 
Swan) portretu konkursā. Diemžēl, 
Pētera Ciemīšā glezna netika izrau-
dzīta 40 gleznu finālistu grupā (no 370 
dalībniekiem). Tomēr Ciemīša portrets 
ir redzams atsevišķā izstādē, kā daļa 
no atzītākiem darbiem, kuri netika fi-
nālā – tā saucāmā Salon de refusés.(3, 4)

Kā redzams no Ciemīša gleznas 
attēla, portrets ir ļoti spēcīgs. Darbs ir 
uz četriem paneļiem, kuri ir pakārti ar 
atstarpēm, lai simbolizētu cietuma ka-
meras režģus. Ir pārsteidzoši, ka Cie-
mīša darbs netika Melnā gulbja finālā, 
jo 2010. gadā Ciemītis pats vinnēja šo 
konkursu. Ciemītis arī bija slavenā Ar-
čibolda (Archibald) portretu konkur-
sa finālists 2007. un 2008. gadā. Var 
iedomāties, ka viens iemesls bija tas, 
ka Melnā gulbja fināla gleznas tika iz-
raudzītas nevis no gleznam pašām, bet 
no darbu attēliem, kurus žūrija skatīja 
datora samērā mazā ekrānā.

Black Swan „Salon de refusés“ 
darbi ir skatāmi līdz 2015. gada 
2. oktobrim, Brookfield Place Foyer, 
125 St George Terrace, Perth no 
plkst. 8.00 līdz 18.00.

Par Pēteri Gresti tagad
Pētera Grestes tagadējais stāvok-

lis ir šāds: 2015. gada 22. septembrī 
Ēģiptes prezidents al-Sisijs (al-Sisi) 
paziņoja, ka tiek atbrīvoti Pētera kolēģi 
Bahers Mohameds un Mohameds Fah-
mijs, kā daļa no simts cietumniekiem, 
kuriem ir piešķirta prezidenta piedoša-
na (Pardon). Grestes vārds nebija starp 
šiem simts. Bet 25. septembrī, Ņujorkā, 
Ēģiptes ārlietu ministrs teica Austrāli-
jas ārlietu ministrei Džūlijai Bišopai 
(Julie Bishop) – prezidenta al-Sisja klāt-

Latvieši divos portretu konkursos Austrālijā
„Poršas Gīčas“ un „Melnā gulbja“ balvas

Pēteris Ciemītis pie sava Pētera Grestes portreta.
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Anita Andersone pie Jāņa Vēgnera 
portreta.

FO
TO

 O
jā

rs
 G

re
st

e

Lois Greste pie portreta.
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Minsteres puses 
rokdarbniecēm rudens 
vakari nepaies garlaiko-
joties! Nupat kā, 19. un 
20. septembrī, aizvadīta 
gana ražena nedēļas no-
gale Minsterē, aužot tau-

tiskās jostas un adot rakstainos cimdus.
Trīcēt trīc, skanēt skan
Jaunu meitu istabiņa;
Auž jostiņas, apaudiņas,
Auž baltās villainītes. (l.t.dz.)
Darbnīcas pirmajā dienā lietišķās 

mākslas eksperte Linda Rubena snie-
dza bagātīgu ieskatu jostu tapšanas 

vēsturē un informēja par jostu daudz-
veidību, tūlīt sekojot aušanas meistarei 
Baibai Mincei, kura pacietīgi nodevās 
praktisko darbu tapšanā, izskaidro-
jot vissīkākās nianses, piepalīdzot arī 
meistarei Elīnai  Teterei  ar savu pa-
domu. Nesagatavotus visus klātesošos 
gan pārsteidza sarežģītais un piņķerī-
gais, bet visnotaļ interesantais dzijas 
sagataves darbs aušanai. Trīs stundas 
veidoti raksti, meklētas krāsas, tīti die-
gi un nītis un visbeidzot tik ilgi gaidī-
tais aušanas meistares Baibas Minces 
teikums: „Nu, redz, tagad Tu vari sākt 
aust!“ Un vēl jo lielāks prieks, kad pēc 

daudzajiem diegu līkločiem jau atpa-
zīstami katra paša veidotie raksti! Līdz 
pat plkst. 19.00. vakarā daža laba en-
tuziaste turpināja veidot rakstu lokus.

Adu cimdus pirkstainiekus,
Kunga dēla gaidīdama;
Nevarēju sagaidīt,
Nu jāada kulainīši. (l.t.dz.)
Otrajā Latvju rakstu darbnīcas 

dienā, vispirms, izzinot rakstaino 
cimdu raibo vēsturi ekspertes Lindas 
Rubenas klāstījumā, tika izzīmēti un 
adīti rakstainie cimdi adīšanas meista-

Visi rudens krāsainie dārzeņi svaigā veidā un arī jau 
sagatavoti burciņās ziemai. Burciņas skaisti noformētas, 
etiķetes ar katru gadu kvalitatīvākas. Biju ārkārtīgi patī-
kami pārsteigta, redzot skābētos kāpostus ar burkāniem un 
ķimenēm; tādus Centrāltirgū neatrast. Par šo tēmu aprunā-
jos ar tirgotāju – saprotu, ka tirgus un gadatirgus ir nesa-
vienojamas vietas, bet skābos kāpostus tak vajag biežāk.

Tālāk pievērsos mājražotāju sieram, tieši svaigajam un 
mīkstajam; Skrīveru saimnieces Astrīda Bergmane un Elfa 
Cāne (māte un meita) piedāvāja 14 dažādus svaigos sierus – 
varu paslavēt, jo gandrīz visus nogaršoju, sākot no bezsāls 
rituļa līdz žāvētajam. Ļoti vilinošas bija žāvējumu letes, 
no cūkas šņukura līdz kūpinātām strausa desiņām. Es no 
Tērvetes kūpinājumu letes nopirku putraimdesas jeb asins-
desas rituli, tiešām garšīga, nav pārsālīta. Vissmaržīgākās, 
protams, ir kūpinātās zivis no jūrmalciemiem. Saldo pusi 
pārstāvēja: gotiņas, karameles, mājas saldējums, dažādi 
našķi un piparkūkas (manā uztverē diemžēl ar arvien grau-
jošākiem uzrakstiem un noformējumu). Augu tējas, sēkli-
ņas un kas tik vēl tur nebija... Ievēroju, ka bija likts uzsvars 
uz dabīguma reklāmu. Cepta maize dažādās variācijās. 
Man jaunums bija pildītā maize, tikai uzmetu skatu – ar da-
žādām sēkliņām un laikam kādām ogām. Gribēju nopirkt 
viršu medu, bet katram biteniekam tas izskatījās savādāks, 
un arī cenas stipri atšķīrās; būs jāpērk no kāda pazīstama.

Pinumi, koka izstrādājumi, kalēja meistardarbi, kera-
mika, adījumi, izšuvumi, kleitas un audumi, Pāces vilnas 
fabrikas krāsota dzija ficēs (liela piekrišana). Koka izstrā-
dājumi bērniem – puzles, saliekamas mājiņas un pat Eifeļa 
tornis un kaķenes (!) – tās – ar gumiju šaujamās. Meistars 

Juris Cepure no 
Aizkraukles pie-
dāvā koka magnē-
tiņus ar optimis-
tiski pamācošiem 
teicieniem un lat-
viskiem skatiem. 
Koka zīmuļi ar 
teju vai visiem ka-
lendāra vārdiem, 
tāpat ar vārdiem 
austas grāmat-
zīmes. Jā, koka 
i z s t r ā d āju mu s , 
piem. cukurtrau-
ku, vajag ik pa lai-
kam ieeļļot ar lin-
eļļu un ievaskot!

Tagad – kas 
man mazliet ne-

patika un šaus-
mīgi nepatika: nu 
jau ir daudz kiča 
un nežēlīgi tiek 
ekspluatētas lat-
vju stiprās zīmes 
un karoga krāsas 
gaužām lētos nek-
valitatīvos izstrā-
dājumos (ne cenas 
nozīmē); es tos 
nefotografēju, jo 
man bija kauns un 
gāju ātrāk prom.

Izstaigājot visu gadatirgus teritoriju, nekur neredzēju 
nevienu Miķelīšu pušķīti. Nebija arī tāda izteikti centrālā 
punkta, kas izraisītu sajūsmu kā citus gadus ar ķirbjiem. 
Šogad bija viena lete ar dekoratīvajiem ķirbīšiem un pāris 
lielajiem.

Kas man ļoti patika un kā dēļ es noteikti apmeklēšu 
arī citus gadatirgus: tā ir tradicionālā keramika, Latgales 
keramika. Jau vairākus gadus esmu ar sajūsmu aplūkoju-
si Rēzeknes novada Tautas daiļamatniecības vecmeistara 
keramiķa Jura Krompāna darbus: vāzes, bļodas, šķīvjus, 
krūzes, kannas un svečturus. Šai tirdzniecības vietai vien-
mēr apkārt ir interesentu pulciņš, pircējs un pārdevējs bieži 
sarunājas latgaliski, plašajā piedāvājumā katrs atrod tieši 
savu trauku. Lielie svečturi ir apbrīnojami! Skaista ir arī 
citu meistaru mūsdienu keramika, bet man tā patīk kādu 
brīdi, un vēlāk jau atkal mode mainās. Ar gadiem esmu 
sapratusi, ka tradicionālajai keramikai nav konkurentu, tā 
ir paliekoša vērtība.

Ir vērts pastaigāt pa gadatirgiem, lai saprastu, kas ir 
labs!

Aina Gailīte no Miķeļdienas gadatirgus
Laikrakstam „Latvietis“

Miķeļdienas gadatirgus Rīgā
Turpinājums no 1. lpp.

Miķeļdienas gadatirgus.
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Jura Krompāna keramika.
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Kokamatnieks Ādolfs Šudeiķis no Jel-
gavas.
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Latvju rakstu darbnīca Minsterē
Auda tautiskās jostas un adīja rakstainos cimdus

 
Turpinājums 12. lpp.
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Pirms 90 gadiem – 
1925. gada 20. septem-
brī – piedzima Džem-
ma Skulme, gleznotāja, 
mākslas procesu bīdītāja 
Latvijā, Atmodas au-
dzētāja un virzītāja, dip-
lomāte, tātad arī politiķe 

un – pēcgalā – sieviete, māte, vecmā-
miņa, Cilvēks ar lielo burtu. Gribas 
teikt – zvaigzne pie mūsu nācijas de-
besīm. Varbūt pati spožākā. Tagad ne-
gribas salīdzināt, vai Aspazija bija vai 
nebija tik varena kā Džemma Skulme. 
Viņas abas ir lielas un neaizstājamas.

Nu jau sākam aizmirst, kas viņa 
bija Latvijas kultūrā, cik nenovērtēja-
ma, neaizstājama viņa ir bijusi gan 70.-
80. gados, gan Atmodas laikā. Viņa 
līdzinās kariatīdēm, ko māksliniece 
savulaik tik bieži gleznoja – sieviete, 
kas iznesa uz saviem pleciem uzkrauto 
smagumu, nepretojoties, nežēlojoties 
un nesalūza.

Sievietei allaž latviešu tautas vēs-
tures gaitā bijusi sevišķa loma. Bez tā, 
ka viņa laida pasaulē bērnus, sargāja 
un audzināja viņus, uzturēja ģimenes 
pavardā siltumu, sievietei nācās iztu-
rēt darba slogu, saglabāt nācijas pa-
matvērtības, ētisko attieksmi pret dzī-
vību un pasauli, viņai bija jāienes sētā 
mīlestība, skaistais. Viņai nācās arī 
būt balstam vīrietim un, ja vajadzēja, 
viņa darba turpinātājai, iedvesmotājai, 
palīdzei, uzmundrinātājai.

Arī Džemma tāda ir bijusi. Māks-
liniece bija viena no pirmajām, kura 
savā mākslā runāja par tautas saknēm, 
to nepieciešamību un spēku, ko dod 
šī pagātnes apzināšanās, par atbildību 
senču priekšā. Un to viņa darīja laikā, 
kad visi toreizējā Padomju Latvijā cēla 
komunismu, runāja par vienotu pa-
domju tautu. Viņa klusām, bet spītīgi 
atkal un atkal jaunās variācijās rādī-
ja tautu meitas, kas kopj savas tautas 
tikumus, strādā nenogurdamas, lai 

darinātu pūru – sasietu saites ar tēvu 
tēviem un pirmmātēm.

Tad nāca 80. gadi, kad Džemmai 
nācās uzņemties Mākslinieku savie-
nības vadību, noteikt latviešu mākslas 
virzību – ne pirms, ne pēc viņas nebija 
nevienam tādas autoritātes gan tautas 
vidū, gan politiskās dzīves noteicēju 
aprindās. Un viņa vadīja gudri, tālre-
dzīgi un pārredzot kaujas lauku – kā 
īsts stratēģis un pareģis. Džemma bija 
kā drošs aizsegs tiem mākslas proce-
siem, kas klusi un nerimtīgi norisi-
nājās Latvijā. Atmoda bija viņas un 
mūsu inteliģences darbības turpinā-
jums, loģisks un dabisks, uz ko bija 
no varām paslepus iets, uz ko klusībā 
cerēja. Bez mākslinieku, dzejnieku, 
teātra darbinieku un zinātnieku tautas 
sakņu sargāšanas un lološanas Atmo-
das nebūtu. Neaizmirsīsim arī, ka tās 
centrs mitinājās Mākslinieku savienī-
bā, tātad Džemmas paspārnē, kā arī to, 
ka viņa bija no tiem deputātiem Mas-
kavā, kas sekmēja Latvijas neatkarī-
bas atgūšanu.

Tajos laikos Džemma bija uz mēles 
ikvienam Latvijas iedzīvotājam, vien 
pēdējās desmitgadēs viņa nav bijusi 
tik aktīva sabiedriskajā dzīvē, tādēļ 
viņas vārds skan retāk. Tikai pēdējos 
mēnešos viņa atkal ir nokļuvusi mē-
diju centrā, bet tas sakarā ar jubileju. 
Lielas jubilejas izstādes nav un nebūs, 
vien Mālpilī bija īpašs sarīkojums tie-
ši viņas dzimšanas dienā. Gaidāma 
izstāde Marka Rotko mākslas centrā 
Daugavpilī. Apgāds Neputns nupat 
laidis klajā apjomīgu monogrāfiju, kas 
aptver visu viņas daiļradi. Latvijas 
televīzija sagatavojusi gandrīz stun-
du garu filmu Dāma. Fanfaras tomēr 
izpaliks, no tām viņa ir atteikusies. 
Jātaupa spēki, lai joprojām gleznotu – 
viņai joprojām ir ko teikt.

Ar pēdējiem darbiem Džemma ir 
atgriezusies savā bērnības pasaulē, ta-
jos laikos, kad bērns ir pilns brīvības 

izteikt sevi, apliecinot savu esamību. 
Gleznot māksliniecei ir iespēja ķerties 
pie krāsām un pierādīt, ka joprojām ir 
garā moža, jo tikai gleznojot māksli-
nieks rada jaunu pasauli. Viņa kļūst 
radītāja, caur kuru izpaužas viņas sen-
ču gudrība un dvēsele, gars.

Un Džemma Skulme ir savas va-
renās dzimtas galotne, virsotne. Viņas 
vēnās plūst Skulmju, Lūkinu un Lie-
piņu gadsimtos krātās potences. Taču 
neaizmirsīsim, ka viņa ir arī cilvēks. 
Personīgā dzīvē ir bijis viss – liela mī-
lestība, zaudējumi, prieki un bēdas – 
kā jau ikvienam cilvēkam. Var tikai 
apbrīnot viņas lepno stāju, apgarotību 
acīs, dvēseles atvērtību, mobilizējušo 
spēku, kas no viņas allaž ir starojis 
brīžos, kad citi salūzt, pagurst, izstājas 
no dzīves spēles. Šķiet, ka viņai ir spē-
ka pārpārēm – tik daudz, ka var dot arī 
citiem. Džemma ir apbrīnojama. Bet 
vājuma brīži nav jāredz nevienam, tie 
slēpjami vientulības mūža mežos. Pa-
saules plašumos jānes prieks, gaišums 
un dzīves apliecinājums, kā to darījusi 
jubilāre Džemma Skulme.

Lai viņai spēks un izturība turp-
mākajās dzīves dienās!

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Zvaigzne pie mūsu nācijas debesīm
Džemmai Skulmei 90

Prezidents Raimonds Vējonis sveic 
Džemmu Skulmi viņas 90. dzimšanas 
dienā.
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das aktivitātes, kuras ir saistītas ar 
informatīvu un izglītojošu pasākumu 
organizēšanu par diasporai svarīgiem 
jautājumiem. Projektu aktivitātes tiks 
īstenotas dažādās valstīs, tādās kā 
Austrālija, Vācija, Lielbritānija u.c.

„SIF pirmo reizi finansiāli atbal-
stīs NVO, kuras atrodas citās valstīs. 
Tas mums dos jaunu pieredzi gan or-
ganizējot projektu konkursus, gan arī 
sekojot līdzi projektu īstenošanai. Do-
māju, ka mūsu darbiniekiem būs ļoti 
interesanti komunicēt ar latviešiem 
ārvalstīs,“ norāda Sabiedrības Integ-
rācijas Fonda sekretariāta direktore 
Aija Bauere.

Ar īstenotajām aktivitātēm plānots 
uzturēt diasporas saikni ar Latviju un 
stiprināt diasporas piederības sajūtu, 
tai skaitā nodrošināt nacionālās identi-
tātes saglabāšanu, pilsonisko, sabied-
risko un kultūras līdzdalību, veicinot 
diasporas atgriešanos Latvijā.

Kaut gan abi projektu līgumi tika 
parakstīti tikai pagājušo pirmdien, 
14. septembrī, Rīgā, darbs pie tiem bija 
iesācies jau sen. Savukārt sarakste ar 
Sabiedrības Integrācijas Fondu nodro-
šināja labāku uzdoto jautājumu izpratni 
tā, lai tas atbilstu noliktajām prasībām. 
Tomēr, nekas nespēj atvietot tikšanos 
ar tiem, kas pārskata pašus projektus. 
Esam ļoti pateicīgi par iespēju iepazī-
ties ar Sabiedrības Integrācijas Fonda 
darbiniecēm – Lindu  Mežvieti  (SIF 

Projektu konkursu nodaļas vadītā-
ju) un Lieni Jēkabsoni  (SIF Projektu 
konkursu nodaļas vadītājas vietnieci). 
Tikšanās reizē abas darbinieces varēja 
labāk informēt par LAAJ projektiem, 
projektus, kas tiek veidoti šobrīd Lat-
vijā, kā arī plānoto nākotnes darbu.

Latviešu Apvienība Austrālijā un 
Jaunzēlandē (LAAJ) ir ļoti pateicīga 
Sabiedrības Integrācijas Fondam par 
atbalstu, tādējādi radot iespēju pilnvei-
dot abus projektus.

LAAJ prezidija vārdā:
Kristīne Saulīte
LAAJ priekšsēde

*Rakstā izmantota informācija no 
SIF mājas lapas, LV likumiem un tik-
šanās reizēm ar SIF darbiniecēm.

SIF finansēs projektus Austrālijā
Turpinājums no 3. lpp.
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Mūsu dzimtā ir 
kāds stāsts... Droši vien 
tādu stāstu latviešiem ir 
daudz.

Reiz kāds austrumu 
izcelsmes bēglis meklē-
ja patvērumu zemē, kas 

tikai pēc vairākiem gadu desmitiem 
tika nosaukta vārdā – par Latviju. Vis-
ticamāk, viņš bija ar tumšu ādas krāsu, 
melniem matiem un musulmanis... vis-
ticamāk, bēglis vai gūsteknis no kara 
līdzgājējiem. Nostāstā, kurš atceļojis 
līdz mūsu dienām, bēglis esot nācis no 
reiz varenās Osmaņu impērijas, no mūs-
dienu Turcijas. Visdrīzāk viņš klejoja, 
nemācēdams ne vārda latviski... Un tie-
ši šis austrumu izcelsmes bēglis atrada 
patvērumu mājās Zemgalē, ko tagad pa-
zīst kā Billites, un bija vecvectēvs vie-
nam no latviskākajiem un lielākajiem 
dzejniekiem – Edvartam Virzam.

Diāna Jance

Eiropas kultūras mantojuma die-
nu sarīkojumu Edvarta Virzas un El-
zas Stērstes dzimtas mājās Billītes 
kaimiņos Iecavas novadam sestdien, 
12. septembrī, apmeklēja ap 70 cilvē-
ku.

„Cilvēki ieradās visas dienas ga-
rumā, „Billītēs“ skanēja dzeja un ro-
māna „Straumēni“ fragmentu lasīju-
mi dažādās Eiropas valodās,“ stāsta 
dzejnieku mazmazmeita Diāna Jance, 
„saviļņojošākais notikums bija maizes 
cepšana „Billīšu“ lielajā krāsnī pēc 
gadu desmitu pārtraukuma. Maize ir 
daļa no mūsu tautas kultūras manto-
juma.“

Sarīkojumā varēja apskatīt māksli-
nieku Birutas Baumanes, Kurta Frid-
rihsona, Laines Kainaizes gleznas, kā 
arī dzimtas pārstāves Vijas Spekkes 
gleznas par bēgļu tēmu, kas tapušas 
90. gados Irākas kara laikā.

„Līdz šim tās man nelikās tik ie-
spaidīgas, taču patlaban, kad tēma ir 
aktuāla, atrodu darbos dziļu jēgu,“ 
saka D. Jance, piebilstot – latvieši 
ar bēgļu uzņemšanu padarītu nāciju 
spēcīgāku, turklāt „mums ir, ar ko 
dalīties“. „Zīmīgi, ka Edvarta Virzas 
senču vidū ir turks – visticamāk, no 
armijas pamucis zaldāts, ko pieņēma 
zemgaliešu mājās. Ar viņa asinīm ra-
dinieki skaidro dzejnieka tumšos ma-
tus un ugunīgo temperamentu,“ atklāj 
dzejnieku mantiniece, „tas ir piemērs, 
ka gēnu atjaunošana tautai dod izcilus 
talantus.“

„Visvairāk ļaužu pulcēja čellistes 
Diānas Ulases un pianistes Dagnijas 
Gailītes koncerts vakarpusē. Mūziķes 

„Billītēs“ uzstājās bez atlīdzības, jo 
ļoti ciena dzimtas mantojumu,“ sacīja 
D. Jance.

Billītēs viesojās korporāciju Dzin-
tras un Līga pārstāves, kā arī Tartu 
studentu korporācijas dalībnieces. Tu-
vākos kaimiņus pārstāvēja iecavnieki 
un Ozolnieku novada ļaudis.

Billītes – Eiro-
pas kultūras man-
tojuma objektu 
sarakstā iekļautas 
E. Stērstes 130. ju-
bilejas gadā. Dzej-
niece savulaik 
studējusi Parīzē, 
kam kā Eiropas 
kultūras centram 
bija liels iespaids 
viņas daiļradē. 
Abi dzejnieki ir 
bijuši Francijas 
gara dzīves pazi-

nēji un franču dzejas atdzejotāji. Billī-
tēs Eiropas kultūras mantojuma diena 
pirmoreiz noritēja 1996. gadā, kad tā 
bija veltīta 20. gadsimta 30. gadu ar-
hitektūrai.

Antra Ērgle
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums „Bauskas Dzīve“

Mantojuma dienā „Billītēs“ cep maizi
Gleznas par bēgļu tēmu, kas tapušas 90. gados Irākas kara laikā

Gleznas par bēgļu tēmu.
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Dienas garumā „Billītēs“ skanēja dzeja un „Straumēnu“ 
fragmenti.
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Apliecinājums
Par dzimtas vēsturi

SIDNEJAS LATVIEŠU TEĀTRIS

ZAĻĀ ZONA
svētdien, 4. oktobrī – plkst. 15.00
MELBURNAS LATVIEŠU NAMĀ

Ieeja – $25/$20  AIVAS BIRBELES KOMĒDIJA  Režisors – Jānis Grauds

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu!
Abonements $42 par 10 numuriem, $82 par 20 numuriem vai $210 par 52 numuriem

ar piegādi Austrālijā.
Dāviniet sev vai citam!

Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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„Nu paši varam mēs skatīt, ko skolā mums mācīja kāds,
ko grāmatās varējām lasīt, kas dziesmās tiek apdziedāts...“
„Sveika, Latvija!“ dziesmas autors Alberts Legzdiņš

Šovasar Amerikas latviešu apvienības rīkotajā 34. Svei-
ka, Latvija! braucienā no 13. līdz 26. augustam piedalījās 
22 latviešu jaunieši – vienpadsmit no ASV, deviņi no Ka-
nādas un divi no Austrālijas. (Man bija tik ļoti jauki iepa-
zīsties ar jauniešiem no Austrālijas – Maiju Drēziņu un 
Ronanu Lārmani. Ļoti brīnišķīgi jaunieši!) Kopā ar au-
dzinātājiem Ēriku Antonu, Annu Aperāni un Intu Šķiņķi 
no ASV un Kārli Vasarāju no Kanādas tie apceļoja visu 
Latviju. Katra diena bija rūpīgi izplānota ar vērtīgiem pa-
sākumiem, kas sniedza jauniešiem iespēju atsvaidzināt gan 
savas Latvijas vēstures zināšanas, gan labāk izprast, kas 
tagad notiek Latvijā. No sākuma līdz beigām dalībniekiem 
un audzinātājiem bija pozitīvs noskaņojums. Brauciena 
beigās Markus Priede, viens no Sveika, Latvija! dalībnie-
kiem, teica: „Man te patīk! Man gribas te palikt!“

14 dienu laikā, kuras visas bija saulainas, Sveika, Lat-
vija! grupa nobrauca ar savu iemīļoto autobusu vairāk 
nekā 1500 km, apciemoja visus četrus Latvijas novadus un 
apmetās 11 dažādās viesnīcās un viesu namos. Autobusa 
braucieni deva jauniešiem iespēju baudīt skaistās Latvijas 
ainavas ar mežiem, ezeriem, upēm, jūru un mazpilsētiņām. 
Brauciena laikā, bieži dziedādami latviešu tautasdziesmas, 
jaunieši iemācījās vairāk par Latvijas dabu un ģeogrāfiju.

Pirmajās divās Sveika, Latvija! dienās dalībniekiem bija 
iespēja iepazīt rīdzinieku dzīvi. Jaunieši iedziļinājās Latvi-
jas vēsturē, apmeklējot Okupācijas muzeju un Stūra māju. 
Viņi arī guva ieskatu, kā tehnoloģija un arhitektūra attīstās 
Latvijā. Ciemojoties interneta portāla www.draugiem.lv 
birojā, jauniešiem bija unikāla iespēja uzzināt par start-up 
tehnoloģijas kompānijām Latvijā. Ekskursija Latvijas Na-
cionālajā bibliotēkā arī iespaidoja un iedvesmoja jauniešus. 
Bibliotēkā viņi iepazinās ar dažādām izstādēm, darba tel-
pām, grāmatām, Dainu skapi un bibliotēkas arhitektūru. 
Pēc ekskursijas Sveika, Latvija! dalībniece Maija Drēzi-
ņa teica: „Es vēlētos sameklēt internship (prakses darbu) 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā!“ Nākamajā apmeklējuma 
vietā – Latvijas Valsts arhīvā jaunieši 
vairāk uzzināja par to, kā saglabāt un 
izpētīt savu ģimenes un senču vēsturi.

Trešajā dienā ceļojuma dalībnieki 
brauca no Rīgas uz Siguldu un pēc tam 
uz Turaidu, kur viņi izstaigāja Turai-
das pili. Apciemojot pili, dalībnieks 
Markuss Brūveris teica: „Kad es lasu 
vēstures grāmatu, man kādreiz ir grū-
ti saprast visu, kas notika, bet kad es 
esmu vēsturiskā vietā, tad man ir vieg-
lāk saprast to, ko es esmu mācījies lat-
viešu skolā.“ Tās pašas dienas vakarā 
dalībnieki apmeklēja rokgrupas Prāta 
Vētra koncertu Valmierā, kur jaunieši 
sadevās rokās un līgoja kopā ar Latvi-
jas publiku, kad Renārs Kaupers dzie-
dāja pazīstamās un iemīļotās Prāta 
Vētra dziesmas. No tā brīža dalībnieki 
nemitīgi dziedāja un klausījās Prāta 
Vētra dziesmas. Palika iespaids, ka 
koncerts vienkārši bija ierakstīts debe-
sīs un zvaigznēs, lai uz mūžu to varētu 
atcerēties!

Ceturtajā dienā dalībnieki brau-
ca uz Cēsīm, kur viņi pavadīja daudz 
laika ar slaveno latviešu seno rotu da-
rinātāju Daumantu Kalniņu. Kalniņa 

kungs mācīja Lienei Lūsis-Zondo un Ronanam Lārma-
nim, kā veidot senlatviešu rotas. Tajā pašā dienā jaunie-
ši apciemoja mācītāja Jura Cālīša un viņa dzīvesbiedres 
Sandras Dzenītes-Cālītes Zvannieku mājas. Zvannieki ir 
vieta, kas rūpējas par bērniem, kuri ir palikuši bez vecā-
kiem. Dalībniekiem bija iespēja apmeklēt dievkalpojumu, 
kā arī pusdienot kopā ar Zvannieku bērniem. Zvannieku 
gars ļoti aizkustināja dalībniekus. (Pirms izlidošanas no 
Latvijas dalībnieki bija sapirkuši skolas preces Zvannieku 
bērniem un ar prieku tos noziedoja pateicībā par gaišiem 
piedzīvojumiem šajā burvīgajā un nozīmīgajā vietā.)

No Cēsīm dalībniekiem bija garāks brauciens uz Prei-
ļiem, lai piektajā norises dienā satiktos ar Preiļu 1. pamat-
skolas jauniešiem. Preiļu skolēni sirsnīgi sagaidīja Sveika, 
Latvija! dalībniekus ar dejām, dziesmām un pastaigu pa 
skaisto pilsētiņu. Draudzības sāka veidoties, kad jaunieši 
ēda kopīgas pusdienas un kopīgi sportoja. Latgales tele-
vīzija apciemoja Preiļu skolu un intervēja Sveika, Latvija! 
dalībniekus (intervija ir skatāma www.youtube.com).

Sestajā dienā dalībnieki apciemoja slaveno keramiķi 
Viktoru Ušpeli, kurš pastāstīja un parādīja, kā viņš veido 
īpašo Latgales keramiku. Jaunieši ierakstīja savus vārdus 
māla bļodā, ko meistars bija izveidojis! Ceļš tālāk veda uz 
vienreizējo Maizes muzeju netālu no Aglonas bazilikas, 
kur dalībnieki iemācījās par latviešu maizes cepšanas tra-
dīcijām, kā arī ēda svaigi ceptu rudzu maizi! Vakara pusē 
sekoja Likteņdārza apciemojums, kur dalībnieki iestādīja 
kļavas koku, veltīdami to latviešiem, kuri bija cietuši vai 
aizgājuši mūžībā Sibīrijas izsūtījumā.

Septītajā Sveika, Latvija! dienā jauniešiem bija iespēja 
izjust, kā tas būtu – strādāt Skrīveru Gotiņu uzņēmumā. 
Viņi iemācījās, kā iesaiņot gotiņas, un tas nebija viegli! 
Gotiņas viegli pielipa pie pirkstiem, un bija grūti tās nea-
pēst, kamēr bija jāstrādā! Toties visi čakli strādāja un sali-
ka gotiņu komplektus savām ģimenēm un draugiem. Šajā 
dienā jauniešiem īpaši patika skatīties, kā daži dalībnieki 
piedalījās Lāčplēša uzvedumā Andreja Pumpura muzejā. 
Kārlis Mikelšteins ļoti iejutās A. Pumpura lomā! Pēc mu-
zeja apskates dalībnieki apciemoja skaistu lauksaimnie-

Atmiņas par „Sveika, Latvija!“ XXXIV ceļojumu
Piedalījās jaunieši no ASV, Kanādas un Austrālijas

 
Turpinājums 11. lpp.

Dziesmu svētku estrādē. Stāvot no kreisās: Markus Priede, Grants Blumbergs, 
Roberts Jansons, Maruta Sīpola, Kārlis Grava,  Jēkabs Šulcs, Andis Cers, Kār-
lis Mikelšteins, Stefāns Lūsis, Markuss Brūveris, Ēriks Kalniņš, Andrejs Pa-
kalns, Marta Kanne, Elisa Ludiņa, Marta Strok. Sēž:  Kristīne Skulte, Maija 
Drēziņa,  Edvards Evans, Ronāns Lārmanis, Madara Gulbe, Liene Lūsis-Zon-
do, Tiāna Tore.
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cību Vaidelotes, kas atrodas pie Bauskas. Tur viņiem bija 
iespēja ēst svaigus burkānus, salasīt lapas un ziedus tējai 
un uzzināt vairāk par lauksaimniecības tradīcijām!

Astotajā dienā dalībnieki brauca no Bauskas tālāk uz 
Tērveti, pirms tam piestājoties Rundāles pilī, kur viņi pie-
dalījās ekskursijā un baudīja Rundāles slaveno rožu dārzu, 
kas bija pilnos ziedos! Tērvetē dalībnieki apciemoja Annas 
Brigaderes māju Sprīdīši, kā arī apmeklēja Tērvetes pasa-
kaino dabas parku. Vakarpusē tika svinēta Sveika, Latvija! 
dalībnieka Edvarda Evansa dzimšanas diena ar latviešu 
dziesmām un medus kūku! Viesu namā, kas atrodas pie 
Cieceres ezera, jaunieši spēlēja volejbolu, peldējās un ska-
tījās spožajās zvaigznēs. Pirms gulētiešanas jaunieši runāja 
ar audzinātājiem par to, ko latvietība viņiem nozīmē, un 
par saviem piedzīvojumiem Sveika, Latvija! braucienā. Sa-
runas laikā Perseid meteori bija redzami virs ezera. Vien-
kārši brīnumaini!

Nākamajā Sveika, Latvija! dienā dalībnieki apciemoja 
Ata Kronvalda Durbes vidusskolu. Durbes skolnieki sagai-
dīja mūs ar sporta nodarbībām, kuras palīdzēja jauniešiem 
uzreiz veidot kontaktu. Dalībniekiem bija iespēja tuvāk ie-
pazīties ar Durbes skolniekiem ekskursijas laikā pa Durbi, 
kas ir Latvijas vismazākā pilsētiņa. Te varēja izjust lielu 
laipnību gan no skolotājiem, gan no skolēniem.

No Durbes dalībnieki desmitajā dienā atkal brauca uz 
Liepāju, kur izstaigāja Liepājas bagātīgo Pētera tirgu un ie-
mācījās, kā apstrādāt dzintaru pie dzintara rotu meistariem. 
Pēc tam dalībniekiem bija iespēja veidot tradicionālus lat-
viešu priekšmetus (māla svilpītes, rokassprādzes, ziepes 
utt.) kopā ar amatniekiem Liepājas Amatu mājā. Tur mūs 
arī pacienāja ar sklandu raušiem un citiem kurzemnieku 
ēdieniem. Sekoja brauciens uz Ventspili, kur jaunieši bau-
dīja Ventspils puķu dārzus, Brīvdabas muzeju, kā arī brau-
cienā ar kuģīti Hercoga Jēkabs uzzināja vairāk par Vents-
pils ostu. Diena noslēdzās ar pastaigu pa Kolkas ragu, kur 
krustojas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča straumes.

Vienpadsmitajā dienā, pirms atgriešanās Rīgā, dalīb-
nieki brauca uz Jūrmalu. Tur bija laiks pārdomāt brīnišķī-
gos piedzīvojumus un sajūtas, kas radās, ceļojot pa Latviju! 
Jaunieši arī spēlēja volejbolu jūrmalas 
smiltīs un paēda picu, skatoties uz jūru. 
Vēlāk, pēc iekārtošanās viesnīcā Rīgā, 
viņi sapulcējās Folk kluba ALA resto-
rānā uz vakariņām. Mums piebiedro-
jās mācītājs Juris Cālītis kopā ar sievu 
Sandru, kā arī no draugiem.lv Dāvis 
Siksnāns un Jūlija Gifords (Gifford) 
(kādreizējā Sveika, Latvija! dalībniece, 
kura tagad dzīvo un strādā Latvijā!). 
Dalībnieki viņiem sirsnīgi pateicās 
par jauki pavadīto laiku Zvanniekos un 
portāla www.draugiem.lv birojā.

Pēdējā diena Sveika, Latvija! da-
lībniekiem bija vienreizēju notikumu 
pilna. Viņi kopā ar Preiļu un Durbes 
skolniekiem apciemoja ASV vēst-
niecību Rīgā, kur tās darbinieks Nils 
Students stāstīja jauniešiem par vēst-
niecības darba iespējām un veda jau-
niešus ekskursijā pa vēstniecību. Visi 
skolnieki, skolotāji, Sveika, Latvija! 

dalībnieki un vadītāji pēc tam brauca paēst pusdienas lie-
lajā Lido restorānā.

Sekoja šīs dienas lielākais notikums – tikšanās ar Lat-
vijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni. Tas bija ļoti no-
zīmīgs piedzīvojums Sveika, Latvija! dalībniekiem un au-
dzinātājiem, kā arī Latvijas skolēniem un skolotājiem. Tā 
bija kulminācija bagātīgajai Sveika, Latvija! programmai. 
Prezidents sirsnīgi mūs uzrunāja un uzsvēra, cik nozīmīgs 
ir katrs latvietis, vienalga, kur viņš dzīvo, un novēlēja būt 
patriotiski noskaņotiem par savu latviešu tautu un savu 
valsti Latviju. Prezidents arī uzsvēra, cik svarīgi ir atbalstīt 
darbu, ko ALA (Amerikas Latviešu apvienība) dara Svei-
ka, Latvija! sakarā, lai ārzemju latviešu jaunieši varētu pa-
pildināt savas zināšanas par Latviju un lai latvieši Latvijā 
varētu labāk saprast, kā dzīvo latvieši ārpus Latvijas. Inta 
Šķiņķe, Sveika, Latvija! audzinātāja un grupas vecākā, tei-
ca atbildes runu, un tad jauniešiem bija iespēja personīgi 
tikties ar prezidentu un kopā fotografēties!

Pēc tam dalībnieki gatavojās uz atvadu ballīti ar Latvi-
jas skolēniem. Šis bija ļoti skaists pasākums! Jaunieši de-
joja tautas dejas un dziedāja tautas dziesmas. Pēc ballītes 
jauniešiem bija laiks šķirties, un, jāsaka, ka dažiem bija ļoti 
grūti atvadīties. Audzinātājus aizkustināja tas, ka jaunie-
šiem bija izveidojušās tik sirsnīgas un tuvas draudzības.

Pēdējā vakara sanāksmē dalībnieki noslēdza ceļojumu ar 
Alberta Legzdiņa dziesmu Nu, sveika, Latvija, mīļā! – dzie-
dādami to ar lielu izjūtu. Palika iespaids, ka šī dziesma un 
tās vārdi brīnišķīgi atspoguļo jauniešu piedzīvojumus šova-
sar Latvijā. Viņiem tiešām bija iespēja skatīt to, ko grāmatās 
viņi bija lasījuši, izmantot valodu, ko viņi bija mācījušies lat-
viešu skolā un dziedāt dziesmas, kuras bija radušās Latvijā, 
bet kuras viņi bija iemācījušies savās latviešu skolās, ārze-
mēs. Pateicoties Sveika, Latvija! braucienam, dalībniekiem 
ir tagad liela vēlēšanās un interese atkal satikt savus jaunos 
Latvijas draugus, atkal redzēt apciemotās vietas un turpi-
nāt uzturēt savu latvietību gan ārzemēs, gan Latvijā. Sveika, 
Latvija! programmas beigās visi dalībnieki un audzinātāji 
atzina, ka, pateicoties Sveika, Latvija! braucienam, Latvija 
viņiem kļuvusi vēl mīļāka un skaistāka nekā pirms tam!

Anna Aperāne
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums „Latvija Amerikā“

Atmiņas par „Sveika, Latvija!“ XXXIV ceļojumu
Turpinājums no 10. lpp.

Centrā Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Pirmā rindā no kreisās: Edvards 
Evans, Maija Drēziņa, Marta Kanne, Marta Strok, audzinātājs Ēriks Antons. 
Otrā rindā: audzinātāja Anita Ozola, Kristīne Skulte, Roberts Jansons, Tiāna 
Tore, Markuss Brūveris, Ēriks Kalniņš, Andis Cers, Grants Blumbergs, Liene 
Lūsis-Zondo, Madara Gulbe, audzinātāja Inta Šķiņķe, Markus Priede, audzi-
nātāja Anna Aperāne. Trešā rinda:  Kārlis Grava, Andrejs Pakalns, Stefāns 
Lūsis, Maruta Sīpola, Jēkabs Šulcs, Ronans Lārmanis, Kārlis Mikelšteins, Elisa 
Ludiņa, audzinātājs Kārlis Vasarājs.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10.

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $53.
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17.  septembrī iznāca grāmata Pel-
dējums gadsimta garumā. Peldēšanas 
vēsture Latvijā. Tā veltīta Latvijas pel-
dēšanas sporta vēsturei un attīstībai 
no 20. gs. sākuma līdz mūsdienām. 
Izmantojot laikmeta preses nozīmīgā-
kos fragmentus, arhīvu dokumentus 
un teju 400 fotogrāfijas, tajā sniegts ie-
skats nozīmīgākajos peldēšanas sporta 
notikumos un procesos Latvijā.

Grāmatas idejas autore un sastādī-
tāja ir mag.hist. Ilze Jākobsone, izde-
vējs – Latvijas Peldēšanas federācija.

20. gadsimta sākumā Latvijas sa-
biedrības lielākajai daļai tādi jēdzieni 
kā fiziskā kultūra, sports, olimpiskās 
spēles, peldētapmācība, baseins jop-
rojām skanēja kā svešvārdi. Latviešu 
valodā iznākošā prese vasaras mēne-
šos gan ziņoja par veiklajiem sports-
meņiem, kuri sacensību nolūkos šķēr-
sojuši Daugavu pie Rīgas vai Lielupi 
pie Majoriem un uzspēlējuši modīgo 
ūdens balles spēli, taču vairumam lat-
viešu sportošana un aktivitātes ūdenī 
bija neizprotama nodarbe.

Sākot ar 1912. gadu, kad Stokhol-
mā noritēja olimpiskās spēles, latviešu 
preses izdevumos palielinājās sporta 
tematikai atvēlēto sleju daudzums. To 
zināmā mērā sekmēja cariskās Krievi-
jas sportistu neveiksmīgais starts šajās 
spēlēs. Nolūkā veicināt sporta attīstību 
un tā popularitāti Krievijā, propagan-
das nolūkos tika organizētas Viskrie-
vijas olimpiskās spēles, ko pirmo rei-
zi sarīkoja 1913. gadā Kijevā, bet jau 
nākamajā gadā – Rīgā. Fiziskās akti-
vitātes, tai skaitā peldēšanas sports, 
atbilstoši Eiropas modei tika uzskatīts 
par vācbaltu izcelsmes pilsētnieka cie-
nījamu nodarbi. Vācbaltiešu īpatsvars 
peldēšanas sportā Latvijā saglabājās 
līdz pat Otrā pasaules kara sākumam.

Lai arī latviešu presē pirmskara 
Latvijas Republikas laikā tika polemi-
zēts par peldbaseina izbūvi Rīgā un 
meklēta tam piemērota vieta, sabiedrī-
bas vairākums šo ieceri uzskatīja vien 
par pilsētas budžeta izšķērdēšanu. 
Tie rīdzinieki, kuri vēlējās apgūt pel-
dēt prasmi, devās uz Majoriem vai uz 

Rozenbaha peldu iestādi (Rozenbach 
Bade Anstalt), kas bija izveidota uz 
Daugavas Rīgā. Līdzās veļas mazgātā-
jām un ziepju putu apņemtiem cilvē-
ku augumiem tur notika nodarbības, 
kuras vadīja peldēšanas sporta entu-
ziasts, pedagogs O. Kivuls un uzaici-
nātie skolotāji no Vācijas.

Gadu ritējumā situācija mainījās, 
jo mainījās sabiedrības priekšstati un 
uzskati kā par peldēšanas sportu, tā 
par peldētprasmes nozīmi cilvēka dzī-
vē. Grāmatā atainotas izmaiņas arī hi-
giēnas standartos un sporta tērpu ten-
dencēs, peldētapmācības nosacījumos 
un treniņu metodikā u.c. Šo evolūciju 
atspoguļo unikāli iepriekš nepublicēti 
materiāli un vēsturiskas fotogrāfijas no 
Latvijas Valsts Vēstures arhīva un Lat-
vijas Vēstures arhīva, Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīva, Lat-
vijas Sporta muzeja, Jūrmalas pilsētas 
muzeja, Rīgas Tehniskās universitātes 
muzeja un citu muzeju krājumiem, kā 
arī peldēšanas sporta profesionāļu un 
entuziastu privātajiem arhīviem.

Tāpat izdevumā aplūkota Latvijas 

Peldēšanas federācijas (sākotnēji – sa-
vienības) izveide un darbība, peldēša-
nas sporta būvju celtniecība, izsekots 
sportistu rezultātu izaugsmei, tostarp 
ārpus Latvijas dzīvojošo peldētāju sa-
sniegumiem. Īpaša uzmanība pievēr-
sta atsevišķu sportistu profesionālās 
dzīves gaitām.

Grāmata būs noderīgs un aizrau-
jošs informācijas avots ikvienam Lat-
vijas sporta un kultūras vēstures inte-
resentam. Tā būs iegādājama Latvijas 
Peldēšanas federācijā (www.swimming.
lv) un Latvijas grāmatveikalos.

Ilze Jākobsone

Par grāmatas iegādi: Latvijas 
Peldēšanas federācijas 
ģenerālsekretārs Aivars Platonovs, 
tālr. 22840906, e-pasts: aivars@
swimming.lv

Red.: Grāmatā par peldēšanas vēsturi 
(1900-2015) atspoguļots arī trimdas 
latviešu devums laikaposmā pēc Otrā 
pasaules kara (Tatjana Plūme, Jānis 
un Ilze Konrādi).

Jauna grāmata
„Peldējums gadsimta garumā. Peldēšanas vēsture Latvijā“

Latvijas peldētāju, daiļlēcēju un ūdenspolistu izlase Latvijas un Igaunijas 
starpvalstu sacensībās sporta biedrības „Kalev“ peldētavā Piritā, Tallinā. Pir-
mais no kreisās: Latvijas Peldēšanas savienības priekšsēdētājs Elmārs Saulīte 
un peldēšanas treneris Eižens Fišers. 1939. gada 30. jūlijs.
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res Elīnas Teteres vadībā. Uzzināts ne 
vien, kas ir katra unikālais raksts, bet 
gan pielikta roka arī bārkšu tapšanā, 
izadītas pīnes un atklāti īkšķu adīša-
nas un rakstu izkārtojuma noslēpumi. 
Arī aušanas meistare Baiba Mince 
nepalika bez nodarbes. Ne viena vien 
iepriekšējās dienas audēja vēl turpinā-
ja iesākto jostu aušanu, vijot loku pēc 
loka un veidojot izvēlēto rakstu. Un 

gan jau arī Minsterē kāda būs atklājusi 
savu šī rudens nodarbi.

Noslēgumā Latvijas Nacionālā 
kultūras centra pārstāve Aiga Vasi-
ļevska informēja par aktuālajām nori-
sēm nākamo Dziesmu un deju svētku 
plānošanā, kā arī, kopīgo pārrunu ie-
tvarā, tapušas jaunas idejas projektiem 
nākotnē.

Paldies Baibai  Mincei,  Elīnai 
Teterei (abas no Lietišķās mākslas 
studijas Valmiera), Lindai  Rubenai, 
Aigai  Vasiļevskai (abas no Latvijas 

Nacionālā kultūras centra) par bagā-
tīgo informāciju un visiem, visiem 
radošajiem projekta dalībniekiem par 
aktīvo līdzdalību! 

Projektu atbalsta: Valsts kultūrka-
pitāla fonds, Latvijas Nacionālais kul-
tūras centrs, Latviešu Centrs Minsterē.

Projekta atbildīgais: Latvijā un ār-
pus Latvijas dzīvojošo latviešu sadar-
bības biedrība.

Inga Pētersone
https://latvjurakstiminstere.

wordpress.com/

Latvju rakstu darbnīca Minsterē
Turpinājums no 7. lpp.
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personas nelikumīgu pārvietošanu 
pāri valsts robežai, ja šādu pārkāpumu 
izdarījusi valsts amatpersona, izman-
tojot savu dienesta stāvokli, vai perso-
nu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, 
vai arī par vairāku personu nelikumī-
gu pārvietošanu pāri valsts robežai so-
dīt paredzēts ar brīvības atņemšanu no 
diviem gadiem līdz septiņiem gadiem, 
konfiscējot mantu vai bez mantas kon-
fiskācijas.

Ja šādu pārkāpumu izdarījusi orga-
nizēta grupa vai ja tas izraisījis smagas 
sekas, vai arī par liela personu skaita 
nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts 
robežai, sodīt paredzēts ar brīvības 
atņemšanu no diviem gadiem līdz des-
mit gadiem, konfiscējot mantu vai bez 

mantas konfiskācijas, un ar probācijas 
uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem 
vai bez tās. Taču, ja šādas darbības 
izraisījušas divu vai vairāku cilvēku 
nāvi, sods paredz brīvības atņemšanu 
no trim gadiem līdz piecpadsmit ga-
diem un probācijas uzraudzību uz lai-
ku līdz trim gadiem.

Tāpat Vienotības izstrādātie gro-
zījumi paredz bargāk sodīt personas, 
kas robežpārkāpējus nodrošina ar ie-
spēju nelikumīgi uzturēties Latvijas 
Republikā. Sods par šādu pārkāpu-
mu, ja to izdarījusi personu grupa vai 
valsts amatpersona, izmantojot savu 
dienesta stāvokli, paredz brīvības at-
ņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai 
ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai 
piespiedu darbu, vai naudas sodu, at-
ņemot tiesības ieņemt noteiktu amatu 
uz laiku līdz pieciem gadiem. Savu-

kārt, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā 
vai ja šāda iespēja nodrošināta divām 
vai vairākām personām, sodīt pare-
dzēts ar brīvības atņemšanu uz laiku 
līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu 
brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu 
darbu, vai ar naudas sodu, atņemot 
tiesības ieņemt noteiktu amatu uz lai-
ku līdz pieciem gadiem un konfiscējot 
mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Organizētā noziedzība rada būtis-
ku apdraudējumu gan Latvijas, gan arī 
ES dalībvalstu iekšējai drošībai. Vie-
notības un IeM piedāvātie grozījumi 
Krimināllikumā izstrādāti ar mērķi 
sekmīgi apkarot organizēto noziedzī-
bu un novērst apdraudējumu sabiedrī-
bai, par pārkāpumiem paredzot efektī-
vus, samērīgus un preventīvus sodus.

Laila Timrota
Partijas Vienotība preses sekretāre

Rosina paredzēt bargākus sodus 
Turpinājums no 1. lpp.

Biznesa iespējas Austrālijā un Jaunzēlandē
Seminārs notika Ārlietu ministrijā

22.  septembrī  Ārlietu ministrija 
sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameru (LTRK) orga-
nizēja semināru par biznesa iespējām 
Austrālijā un Jaunzēlandē.

Atklājot semināru, ministrijas 
Ārējo ekonomisko sakaru veicināša-
nas nodaļas vadītājs Arvils  Zeltiņš 
informēja par ārlietu dienesta atbalstu 
uzņēmējiem, par tikko atvērto vēstnie-
cību Dienvidkorejā un gaidāmo bizne-
sa misiju uz Austrāliju un Jaunzēlandi 
gada nogalē.

Goda konsuls Dievidaustrāli-
jā Valdis Tomanis stāstīja par savu 
praktisko pieredzi, veicot biznesa da-
rījumus Latvijā un Austrālijā. Viņš 
norādīja, ka austrāliešu priekšstats par 

Latviju kā drošu biznesa partneri pa-
kāpeniski uzlabojas, lai arī joprojām 
vēl saglabājušies arī vecie stereotipi. 
Austrālijas eksporta padomes pētnie-
cības vadītājs Niels Strazdiņš atzīmē-
ja Latvijas kā stratēģiskas vietas starp 
Rietumiem un Austrumiem nozīmi un 
uzsvēra Austrālijas plašās zināšanas 
par Āzijas tirgiem. Viņaprāt, tieši ša-
jos aspektos ir lielākais abu valstu sa-
darbības potenciāls.

Latvijas uzņēmējs SAF Tehnika 
pārdošanas un galveno klientu attiecī-
bu vadītājs Uģis Hoņavko atzīmēja, ka 
svarīgi tālajos eksporta tirgos ir atrast 
uzticamu sadarbības partneri. SIA Ka-
ravela līdzīpašnieks un mārketinga di-
rektors Jānis Endele dalījās domām, 

ka svarīgākā ir pielāgošanās jaunā tir-
gus vajadzībām, atbilstoši piedāvājot 
nepieciešamo produkciju. Savukārt 
SIA CrossChem valdes priekšsēdētājs 
un direktors Ričards Andersons no-
rādīja konkrētas izmaksas Latvijas uz-
ņēmējiem, eksportējot uz Austrāliju.

Biznesa seminārs par Austrāliju 
un Jaunzēlandi bija cikla Biznesa ABC 
pasākums. Tajā piedalījās vairāk nekā 
40 uzņēmēju no dažādām Latvijas no-
zarēm.
ĀM Preses un informācijas nodaļa

http://www.mfa.gov.lv/aktualitates/
zinas/47986-arlietu-ministrija-notika-
seminars-par-biznesa-iespejam-
australija-un-jaunzelande

Uz klinšu kraujas
Pārdomas ar dziesmas vārdiem

Sēžu savā istabiņā, 
šad tad apēdu pa kartu-
peļu skaidiņai (protams, 
sausai, ne taukainai) un 
skatos televizoru. Parasti 
tur nav ne ko skatīties, 
ne ko redzēt – rāda tikai 

ķiņķēziņus, kas šauj un kauj viens otru 
un reizēm nedabīgi iebrēcās – vai varbūt 
iesmejās – kas to var saprast? Bet šoreiz 
rāda Himalaju kalnus – ieskaitot ma-
jestātisko Everestu. Kas tie par sniegai-
niem milzeņiem. Kas par varenām klin-
šu kraujām! Un man galvā sāk skanēt: 
„..un uz augstās klinšu kraujas – sevim 
līgaviņu gūt“. Sāku smieties pilnā bal-
sī... Vai tiešām dziesmas sacerētājs bija 
tā sagribējies, tā izkāmējies, ka bija ar 
mieru ne tikai precēties, bet pat rāpties 
milzīgajā Everestā, lai atrastu sievu?

Man tā latviešu mēle palikusi tāda 
stīvāka, tik ilgus gadus dzīvojot starp 

naturalizētiem austrāliešu letiņiem... Vai 
varbūt līgaviņu gūt nozīmē kaut ko pa-
visam citu nekā sievu meklēt. Bet tādā 
gadījumā – kāpēc viņam tas bija jādara 
uz klinšu – tas man nav izprotams. Viņš 
pašā sākumā jau min priežu mežu, un 
nekas nav mīkstāks un maigāks, kā ga-
diem sakritušas un sagūlušas priežu sku-
jas. Kāpēc jāmeklē pliku klinti? Kāpēc 
viņš dzied, ka viņš grib būt tikai pie Gau-
jas un tad taisās braukt prom uz Himala-
ju kalniem meklēt augstu klinšu krauju? 
Lai kāds bija viņa nodoms ar to līgavi-
ņu, – to vajadzēja nokārtot mājas kārtībā. 
Nekāda dauzīšanās pa svešzemēm.

Divas naktis negulēju domādams 
un prātodams par savādo dziesminieku, 
kurš gan deklarē jau pašā dziesmas sāku-
mā, ka viņš ir gaujmalietis un piesiets ar 
dārgiem striķiem pie Gaujas, – tātad īsts 
patriots. Bet pa kluso tomēr taisās sievu 
meklēt (jeb gūt) Nepālā, Himalajos.

Meklēju citu dziesmu grāmatu. 
Protams, laicīgo, ne jau garīgo. Baznī-
cas dziesmas nav tā vieta, kur jums mā-
cīs, kā atrast sievas klinšu kalnos. Do-
māju – varbūt atradīšu kādu skaidrību. 
Atradu ar! Laikam cits dziesminieks, 
jo par sievas meklēšanu ne vārda. Ne 
kalnos, ne priežu mežā. Kā liekas, vec-
puisis, jo uz klinšu kraujām viņam gan 
ar nesās prāts, tikai ne sievas meklēša-
nai, bet lai kārtīgi izdziedātos.

Ar viņa paša vārdiem: „Tur uz aug-
stas klinšu kraujas mana dziesma brīvi 
plūst...“

Ja visu savelk kopā un divreiz pārla-
sa, tad varētu gandrīz vai teikt, ka visa 
tā dziesma ir par Gauju... Gandrīz... ja 
tikai nebūtu minētas tās augstās klinšu 
kraujas... Mēs taču visi zinām, ka Hi-
malaju kalni līdz Gaujai nesniedzas.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“
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Pēc dievkalpojuma svētki turpinā-
jās baznīcas zālē pie bagātīgi klāta gal-
da. Speciāli šiem draudzes svētkiem 
draudzes locekle Laima Eleonora Lin-
diņa (93) bija uzrakstījusi nelielu skeču 
Čigāni; lomās lieliski iejutās Austrāli-
jas Latviešu teātra (ALT) pazīstamie 
aktieri Gunārs Klauss un Ivars Mi-
rovics. Liels paldies Laimai Eleonora 
Lindiņai par šo jautro ludziņu; paldies 
abiem aktieriem!

Apmēram 70 cilvēku lielo sadzie-
dāšanās kori vareni un skanīgi vadīja 
Dace un Andrejs Daliņi; viņiem aktīvi 
palīdzēja Kārlis Eimanis un pēdējai 
kopdziesmai Bēdu manu, lielu bēdu 
pievienojās arī Daila Piksone. Dacei, 
turot klēpī mazo meitiņu Grietiņu, 

kura pārsvarā saldi gulēja, vairāk nā-
cās sadziedāšanos vadīt ar smaidiem 
un acīm. Dziesmas skanēja vareni!

Kas gan būtu latviešu svētki bez 
loterijas? Tā arī šoreiz bija bagātīgs lo-
terijas mantu klāsts.

Noslēgumā, pirms loterijas izlozes, 
draudzes priekšnieks Kārlis Kaspar-

sons pateicās visiem, kas bija pielikuši 
lielu darbu, lai šie draudzes svētki labi 
izdotos. Liels paldies, draudzes dāmu 
kopas koordinatorei – Ģintai Ivetei 
Pindard un Trevoram Pindard, kā arī 
visiem citiem čaklajiem palīgiem.

Ilze Nāgela
Laikrakstam „Latvietis“

butnē – ka, Grestes neieskaitīšana atbrī-
voto sarakstā bija tehniska iemesla dēļ, 
un tas tiks atrisināts tuvākā nākotnē.(5)

Ojārs Greste
Laikrakstam „Latvietis“

1. http://www.artistprofile.com.
au/2015-portia-geach-memorial-
finalists/

2. http://www.shervingallery.com.
au/whats-on/calendar/item/122-
portiageach2015

3. http://www.blackswanprize.com.au/
portraiture_ prize/overview.phtml

4. http://www.blackswanprize.com.au/
events/salon_des_refuses.phtml

5. http://www.smh.com.au/world/
australian-journalist-peter-
greste-to-get-full-pardon-from-
egypt-julie-bishop-20150925-
gjvfdw.html

Latvieši portretu konkursos
Turpinājums no 6. lpp.

Mūžībā aizgājis Kārlis Zariņš 
(6.07.1930 – 23.09.2015)

23. septembrī pēc smagas slimības 
mūžībā aizgājis izcilais latviešu tenors 
Kārlis Zariņš. Latvijas Nacionālā ope-
ra un balets izsaka visdziļāko līdzjū-
tību leģendārā mākslinieka ģimenei, 
kolēģiem un audzēkņiem.

Atvadīšanās no Kārļa Zariņa otr-
dien, 29. septembrī, plkst. 11.30 Ope-
ras Lielajā zālē. Izvadīšana plkst. 14.00 
Pirmajos Meža kapos.

Latvijas Nacionālās operas solists 
un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas aka-
dēmijas profesors Kārlis Zariņš dzimis 
1930. gada 6. jūlijā. Pēc Latvijas Mūzi-
kas akadēmijas absolvēšanas un stažē-
šanās Sofijas konservatorijā Bulgārijā 
pie pedagoga Iljas Josifova, 1960. gadā 
Kārlis Zariņš kļuva par LPSR Valsts 
Akadēmiskā operas un baleta teātra 
štata solistu. Izcilais mākslinieks daudz 

dziedājis bijušajā PSRS un ārpus tās: 
Bulgārijā, Rumānijā, Čehijā, Slovākijā, 
Spānijā, Vācijā, Itālijā, Holandē, Beļģi-
jā, Zviedrijā, koncertējis arī Francijā, 
Austrijā, Grieķijā, ASV, Kanādā un cit-
viet pasaulē. Desmit gadi (1970–1980) 
pavadīti ārštata solista statusā Krievi-
jas Valsts Akadēmiskajā Lielajā teātrī 
Maskavā, kur vairāk nekā piecdesmit 
reižu Kārlis Zariņš dziedājis Herma-
ni, Radamesu un Hozē. Kārlis Zariņš 
piedalījies operu iestudējumos dažādos 
starptautiskos festivālos – 1992. gadā 
viņš Dreieihas festivālā Vācijā dzie-
dāja R. Štrausa Salomes iestudējumā, 
kā arī Dž. Verdi operas Dons Karloss 
iestudējumā Buseto festivālā Itālijā, bet 
1995. gadā – R. Štrausa operā Elektra 
Grācā, Austrijā.

Kārlis Zariņš piedalījies vairāk 
nekā 2000 koncertos Rīgā un citur pa-
saulē, īpašu ievērību izpelnījušās viņa 
interpretācijas Dž. Verdi, V. A. Mocar-
ta, A. Dvoržāka Rekviēmā, G. Mālera 
Astotās simfonijas atskaņojumā un 
Dziesmā par zemi, A. Šēnberga Gurres 
dziesmās u.c. Kārlis Zariņš dziedājis 
kopā ar tādām vokālās mākslas zvaig-
znēm kā Irinu Arhipovu, Greisu Bam-
briju, Žozefīni Barstovu, Mariju Biešu, 
Genu Dimitrovu, Jeļenu Obrazcovu, 
Kristīni Opolais, Zinaidu Palli Annu 
Tomovu-Sintovu, Sergeju Leiferkusu, 
Džordžu Londonu, Juriju Mazuroku, 

Jevgeņiju Ņesterenko u.c. Dažādās iz-
rādēs un koncertos Kārlis Zariņš strā-
dājis kopā ar tādiem slaveniem diriģen-
tiem kā Genādiju Roždestvenski, Juriju 
Svetlanovu, Nēmi Jervi, nozīmīgiem 
latviešu meistariem Edgaru Tonu, Ri-
hardu Glāzupu, Leonīdu Vīgneru, Ar-
vīdu Jansonu, Aleksandru Viļumani 
un Andri Nelsonu. Kārļa Zariņa balss 
iemūžināta daudzos skaņu ierakstos 
operas žanrā, vokālajā kamermūzikā 
un vokāli instrumentālajos skaņdarbos.

Profesora Kārļa Zariņa audzēkņi 
ir solisti Ingus Pētersons, Aleksandrs 
Poļakovs, Jānis Sproģis, Guntars Vēt-
ra, Sergejs Jēgers u. c.

No 1990. līdz 1991. gadam Kārlis 
Zariņš bija Latvijas Nacionālās operas 
mākslinieciskais vadītājs. Apliecinot 
vokālo meistarību, spilgtas operlomas 
mākslinieks turpināja interpretēt arī 
pēc LNO vēsturiskās ēkas rekonstruk-
cijas, uzstājoties uz sev tik tuvās ska-
tuves līdz pat 2006. gada nogalei.

Par izcilu ieguldījumu Latvijas vo-
kālajā mākslā Kārlis Zariņš saņēmis 
Latvijas Lielo mūzikas balvu (1994), 
viņš ir arī Aldara balvas laureāts (1999). 
21. septembrī Kārlis Zariņš saņēma A/S 
Latvijas Gāze Gada balvu Operai 2015 
kategorijā Leģendārs mūžs mākslā.

Irbe Treile
Latvijas Nacionālās operas un baleta 

sabiedrisko attiecību vadītāja

Kārlis Zariņš
6.07.1930 – 23.09.2015

Pļaujas svētki Sv. Krusta baznīcā
Turpinājums no 5. lpp.

Svinības baznīcas zālē.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Trešdien,  30.  sept., plkst. 10.30 sa-
tiksimies pie ALB nama, lai dotos uz 
nesen izremontēto Palais Hoteli Espla-
nādē. Cenas sākot no $14 ar salātu un 
dārzeņu bāru. Pieteikties LAIMAS bi-
rojā līdz 25. sept.
Trešdien,  30.  sept., plkst. 12.00 – 
15.00 Miķeļa mielasts Latvian Lun-
chroom Adelaide Central Market, near 
Grote Street entrance.
Svētdien,  4.  okt., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Otrdien,  6.  okt., plkst. 11.30 ALB 
Rosmes saiets Tālavas mazajā zālī. Ie-
eja pret ziedojumiem, sākot ar $5. Visi 
laipni aicināti.
Trešdien, 7. okt., plkst. 19.00 DLOA 
sapulce Tālavas mazajā zālē.
Sestdien,  10.  okt., plkst. 12.00 Ade-
laides Latviešu biedrības pilnsapulce 
ALB namā. Pēc sapulces vīns un uz-
kodas.
Svētdien, 11. okt., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Ceturtdien,  15.  okt., plkst. 9.00 – 
17.00 LAIMAS brīvprātīgo darbinieku 
Pirmās palīdzības kursi ALB namā. 
Visi, kuri nav pagājušo gadu to darī-
juši, lūdzu pieteikties LAIMAS birojā 
līdz 9. okt. Par pusdienām tiks gādāts.
Sestdien,  17.  okt., plkst. 11.00 LAI-
MAS pavārmākas kursi ALB namā. 
Ulla Gicasvili demonstrēs karbonādes 
recepti. Ieeja pret ziedojumiem, sākot 
no $4. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
9. okt.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 4. okt., plkst. 11.00 dievkal-
pojums ar dievgaldu. 19. svētdiena pēc 

Vasarsvētkiem.
Svētdien, 18. okt., plkst. 11.00 Diev-
kalpojums. 21. svētdiena pēc Vasar-
svētkiem.

Brisbanē
Svētdien,  4.  okt., plkst. 10.00 Svēt-
dienas rīts Dievam. Pārrunas par Jāņa 
ev. 10. nodaļu pie A. un M. Siksnām 
4 Marmindie St., Chapel Hill.
Otrdien,  13.  okt., plkst. 10.00 
Brīvļaužu sanāksme Latviešu namā. 
Vide izrāde. Rīta tēja, pusdienas $15.
Svētdien, 18. okt., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvā-
ka informācija: Inga Česle (0408 302 
506), inga.ceslis@gmail.com
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 3. okt., plkst. 12.00 Pļaujas 
svētki Latviešu namā. Loterija un ba-
zārs. Līdzi ņemami groziņi.
Svētdien, 18. okt., plkst. 11.00 Kapus-
vētki Hemmantas kapsētā.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 4. okt., plkst. 13.00 Pļaujas 
svētku dievkalpojums Sv. Pētera baz-
nīcā, Reid.

Melburnā
Otrdien, 29. sept., bērnudārzam Dai-
na brīvdiena. Darboties atsāks 6. okt.
Sestdien,  3.  okt., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Svētdien, 4. okt., plkst. 15.00 Sidnejas 
Latviešu teātra izrāde – Aivas Birbe-
les komēdija Zaļā zona. Režisors Jānis 
Grauds. Ieeja $25/$20.
Otrdien,  6.  okt., plkst. 10.00 bērnu-

dārzs Daina Svētā Krusta baznīcas 
zālē. Šodien bērnudārzs dosies eks-
kursijā; informācija, sazinoties ar 
Amandu 0421709339. Esiet mīļi aici-
nāt mūsu pulciņā!
Ceturtdien, 8. okt., plkst. 14.00 Bībe-
les studija Latviešu ciemā.
Otrdien, 13. okt., 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, 13. okt., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
Svētdien,  18.  okt., plkst. 11.30 Svē-
tā Krusta baznīcas zālē Laila Grosa 
stāstīs par savu vareno piedzīvojumu 
Garezera vidusskolā un Garezera 50 
gadu svinībām šogad Amerikā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien,  4.  okt., plkst. 10.00 diev-
kalpojums. Piedalās viesu mācītājs no 
Sidnejas Kolvins Makfersons ar spre-
diķi angļu valodā. Sekos referāts angļu 
valodā baznīcas zālē Ticības reformā-
cija tā laika skatījumā.
Svētdien, 4. okt., plkst. 14.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā. Piedalās viesu 
mācītājs no Sidnejas Kolvins Makfer-
sons
Svētdien,  11.  okt., plkst. 10.00 diev-
kalpojums. Pēc dievkalpojuma kafijas 
galds baznīcas zālē.
Svētdien,  18.  okt., plkst. 10.00 diev-
kalpojums. Pie kafijas galda Laila 
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
1. oktobris
Zanda, Zandis, Lāsma
Starptautiskā mūzikas diena
Starptautiskā veco ļaužu dienu
1940. dibināta Latvijas Valsts univer-
sitāte (Latvijas universitātes vietā).
1952. dibināta Toronto Latviešu tautas 
augstskola (TLTA).

2. oktobris
Ilma, Skaidris
1865. Latgalē stājās spēkā aizliegums 
iespiest grāmatas ar latīņu burtiem, 
aizsākot cara valdības rusifikācijas 
politiku.
1938. diriģents Andrejs Jansons.
1945. dzejnieks Jānis Rokpelnis.

3. oktobris
Elza, Ilizana
1920. mākslas zinātniece Skaidrīte 
Cielava.

1990. VDR un VFR pabeidza apvie-
nošanās procesu un kļuva par vienotu 
Vāciju.

4. oktobris
Modra, Francis, Dmitrijs
Skolotāju diena (2015)
Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības 
diena
1910. aktieris Karps Klētnieks.
1915. vēsturnieks, publicists, feļeto-
nists Uldis Ģērmanis.
1950. dibināta Velingtonas Latviešu 
biedrība (Jaunzēlandē).

5. oktobris
Amālija, Amēlija
1905. rakstniece Ilona Leimane.
1939. Latvija ar PSRS paraksta sav-
starpējās palīdzības paktu, dodot 
PSRS bāzes Latvijā.
1940. PSRS nacionalizē 70 Latvijas jū-

ras un upju kuģus.

6. oktobris
Monika, Zilgma, Zilga
1894. mākslinieks Niklāvs Strunke.
1929. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Pēteris Kļaviņš.
1935. gleznotājs Ivars Muižulis.
1965. Latvijas politiķis Aldis Kušķis.

7. oktobris
Daumants, Druvvaldis
Pasaules senioru diena
1865. vācbaltiešu jurists Augusts Lē-
bers (August Loeber).
1920. Lietuva un Polija noslēdza Su-
valku līgumu.
1930. gleznotājs Boriss Bērziņš.
1949. žurnālists, jurists Juris Kaža.
1962. Kārli Kundziņu iesvēta amatā 
par Latvijas ev. lut. baznīcas arhibīs-
kapu.  ■
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Grosa stāstīs par savu piedalīšanos va-
saras vidusskolā Garezers ASV.
Svētdien,  18.  okt., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Pirmdien,  12.  okt., plkst. 12.30 Lat-
viešu biedrības Rietumaustrālijā piln-
sapulce.
Pirmdien, 12. okt., plkst. 13.00 Zupu 
pusdienas ar video. Visi laipni aicināti.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien,  4.  okt., plkst. 10.30 Diev-
kalpojums. 19. svētdiena pēc Sv. Gara 
svētkiem.

Sidnejā
Ceturtdien,  1.  okt., plkst. 12.00 DV 
namā saiets un draudzības pēcpusdie-
na.
Ceturtdien, 1. okt., plkst. 19.30 Sid-
nejas Latviešu teātris Latviešu namā – 
Aivas Birbeles komēdijas Zaļā zona 
ģenerālmēģinājums Melburnas izrā-
dei. Ieeja pret ziedojumiem, sākot ar 
$5.
Trešdien, 7. okt., plkst. 13.00 – Nāciet 
mācīties spēlēt Zolīti! Katru mēnesi, 
pirmajā ceturtdienā Latviešu namā.
Piektdien, 9. okt., plkst. 12.00 Senio-
ru saiets Latviešu namā.
Sestdien,  10.  okt., plkst. 12.00 DV 
Sidnejas nodaļas gadskārtējā pilnsa-
pulce.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 4. okt., plkst. 10.00 dievkal-
pojums  ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,  11.  okt., plkst. 10.00 diev-
kalpojums angļu valodā ar Svēto Va-
karēdienu.
Ceturtdien, 15. okt., Pēdējais datums 
pieteikties Sidnejas Ev. lut.  latviešu 
draudzes dienu foto izstādei – Dieva 
radība. Izstādes noteikumus un pie-
dalīšanās veidlapu var lejuplādēt no 
draudzes tīmekļa vietnes http://www.
sydneylatvianchurch.org.au/. Infor-
mācija: rakstiet ojars.greste@gmail.
com vai zvaniet Ojāram Grestem, 
tālr. 0434 295 871.
Svētdien, 18. okt., plkst. 10.00 Kapus-
vētki Latviešu kapos Rukvudā.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 4. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 11. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 18. okt., plkst. 12.00 drau-
dzes 65 gadu Jubileja un Pļaujas svētki 
Latviešu namā M. Siliņa zālē. Diev-
kalpojums nenotiks.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 1. okt., plkst. 13.00 kārtē-
jā baltiešu mēneša tikšanās Broadbea-
ch Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Meet-
ing Room A.

ASV
Otrdien,  29.  sept., plkst. 19.00 And-
ras Dārziņas (altvijole) un Venta Zil-
berta (klavieres) koncerts Permanent 
Mission of Latvia to the UN, 333 East 
50th Street, New York, NY 10022.
Piektdien, 2. okt., plkst. 19.00 Andras 
Dārziņas (altvijole) un Venta Zilberta 
(klavieres) koncerts Latvian Lutheran 
Church of Washington, DC, 400 Hur-
ley Avenue / Rockville, MD  20850-
3121..
Sestdien, 3. okt., plkst. 14.00 Andras 
Dārziņas (altvijole) un Venta Zilberta 
(klavieres) koncerts Latv, Luth, Chur-
ch, 301 North Newtown St. / Newtown 
Sq., PA 19073.
Svētdien, 4. okt., plkst. 13.00 Andras 
Dārziņas (altvijole) un Venta Zilber-
ta (klavieres) koncerts Latvian Luth. 
Church, 58 Irving Street / Brookline, 
MA 02445.
Sestdien,  10.  okt., plkst. 10.00 no-
vuss – San Francisco Golden Cup, 
425 Hoffman Ave., SF, CA 94114. 
Informācija Armands Naumovs (ar-
mands_n@inbox.lv 510-827-0471). 
Reģistrēties līdz 2. okt.

Latvijā
Otrdien, 6. okt., plkst. 17.00 Ungāri-
jas dienas Rīgā – Ielu plakātu izstāde 
Budapeštas jūgendstila plakāti Rīgas 
Jūgendstila muzejā.
Ceturtdien,  8.  okt., plkst. 17.00 Un-
gārijas dienas Rīgā – Foto izstāde Ak-
meņu otrā dzīve Žaņa Lipkes memo-
riālā.
Piektdien, 9. okt., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Piektdien,  9.  okt., Rudens kamer-
mūzikas festivāls – klausītājus gaida 
tikšanās ar Vācijā rezidējošo klavie-
ru kvartetu Et Arsis, kuru uz Latviju 
atvedusi radošā draudzība ar kompo-
nistu Pēteri Vasku. Mūziķi atskaņos 
Gustava Mālera, Johannesa Brāmsa 
un Pētera Vaska Klavieru kvartetus.
Svētdien, 11. okt., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Svētdien, 11. okt., plkst. 17.00 Rīgas 
Latviešu biedrības Lielajā zālē kon-
certs Rainis un Bruno Skulte Latvijai, 
kurā skanēs Raiņa iedvesmotā Bruno 
Skultes simfoniskā poēma, sērdieņu 
dziesma – mistērija Daugava, kan-
tāte Dziesmu vairogs (Jānis Veselis, 
Andrejs Eglītis), kā arī virkne sie-
viešu, vīru un jauktā kora dziesmu. 
Koncertā piedalīsies Kristīne Gailīte, 
Andžella Goba, Mihails Čuļpajevs, 
Rihards Millers, kamerkoris Fortius 

un Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmijas sieviešu koris 
Balta (mākslinieciskā vadītāja Māra 
Marnauza), Rīgas kamerkoris Ave 
Sol (mākslinieciskais vadītājs Andris 
Veismanis), Vidzemes kamerorķes-
tris (mākslinieciskais vadītājs Andris 
Veismanis), Nacionālo Bruņoto spēku 
štāba orķestris (mākslinieciskais vadī-
tājs Dainis Vuškāns) un Gruzijas Bru-
ņoto spēku centrālā orķestra klarnešu 
kvartets. Diriģenti – Māra Marnauza, 
Andris Veismanis un Andrejs Jansons.
Otrdien, 13. okt., plkst. 14.00 Ungā-
rijas dienas Rīgā – Izstāde Kara muze-
jā: Drošība pagātnē un tagadnē – Un-
gārijas gaisa spēku vēsture.
Ceturtdien, 15. okt., Rudens kamer-
mūzikas festivāls – Dzintaru Mazajā 
zālē uzstāsies izcili latviešu solisti, kas 
jau ilgāku laiku ir saistīti ar Apvienoto 
Karalisti: pianists Reinis Zariņš pēc 
studijām Londonā darbojas kā brīv-
mākslinieks; vijolniece Eva Bindere 
kopš 2012. gada spēlē britu orķestrī 
Oxford PhiloMusica; savukārt čellis-
te Kristīne Blaumane ir čellu grupas 
koncertmeistare Londonas filharmo-
niskajā orķestrī. Koncerta programma 
būs stilistiski daudzveidīga – skanēs 
Toru Takemicu, Pētera Vaska, Ludvi-
ga van Bēthovena un Roberta Šūmaņa 
mūzika.
Piektdien,  16.  okt., plkst. 10.00 Un-
gārijas dienas Rīgā – Rotu izstāde 
mākslas galerijā PUTTI: Laikmetīgā 
pagātne.
Piektdien,  16.  okt., Rudens kamer-
mūzikas festivāla noslēgsies Rīgas 
Sv. Jāņa baznīcā ar vairākiem pasau-
les pirmatskaņojumiem. Diriģents 
Kaspars Putniņš rosinājis trīs latviešu 
komponistus radīt mūziku ar 16. gad-
simta Venēcijas skolai raksturīgo 
izpratni, kad par kori dēvēja jauktu 
dziedātāju un instrumentu grupu. 
Jaundarbus uzrakstījuši Ruta Paidere, 
Jānis Petraškevičs un Mārtiņš Viļums. 
Tos atskaņos Latvijas Radio kora gru-
pa un Sinfonietta Rīga.
Sestdien, 17. okt., plkst. 13.00 Ungā-
rijas dienas Rīgā – Aktivitāes bērniem 
un ģimenēm Latvijas Nacionālā bib-
liotēkā: Rotaļas ar Mārīti un Odziņu.
Svētdien, 18. okt., plkst. 15.00 Smil-
tenē, Smiltenes ev. lut. baznīcas dārzā 
un baznīcā koncertizrāde par bēgļiem 
Dievs, Tava zeme deg! Čigānietes lomā 
aktrise Karina Lučiņina. Autors un re-
žisors Māris Druva. Aicinām skatītā-
jus ierasties uz koncertizrādi tērpos, 
kas līdzinās 1944. gadam. Notiks fil-
mēšana. Ieeja par ziedojumiem.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


