
Arī šogad 11. no-
vembrī visā Latvijā 
plīvo karogi, pie piemi-
nekļiem gulst sarkani 
un balti ziedi, deg sve-
ces, lāpas un ugunskuri. 

Rīgā svētki sākas ar dievkalpojumu 
Doma baznīcā un vēlu vakarā beidzas 
ar ugunsplosta palaišanu Daugavā to 
kritušo varoņu piemiņai, kuru atdusas 
vieta nav zināma.

Uz Brāļu kapiem jau no paša rīta 
kā sīkas straumītes satek skolas bērnu 
pulciņi un tūlīt pat salīp ap Mūžīgās 
uguns postamentu un tās godasardzi. 
Skolotāji stāsta par to, kā bija, un ma-
zākie bērni pat cenšas teikt skolotājai 
priekšā, tas bija interesanti. Tālāk sko-
las bērni dodas lejā uz kapu lauku, un 

tur atkal ir tikpat kā vēstures stundā.
Ierodas šīsdienas svētku organiza-

tori – Bruņotie spēki un ieņem savas 
vietas, – kapu laukā, Pārdomu alejā un 
terasē stājas karognesēji, pūtēju orķes-
tris un citi, formās tērptie. TV opera-
tori un fotogrāfi vērš savas kameras uz 
svinīgo gājienu ar kapelānu priekšgalā.

Sākas Valsts augstāko amatperso-
nu un diplomātu oficiālā ziedu nolik-
šanas ceremonija, amatpersonu uz-
runas, Valsts himna, klusuma brīdis 
ar karogu noliekšanu pār kapu lauku. 
Tad Valsts prezidents Raimonds Vē-
jonis, Saeimas priekšsēdētāja Ināra 
Mūrniece, premjerministre Laimdota 
Straujuma un citas amatpersonas do-

Dārgie tautieši! 
Klāt ir 18. novem-

bris, un Latvijas valsts 
kļuvusi vēl par vienu 
gadu nobriedušāka un 
pieredzes bagātāka – un 
man ir prieks nu jau kā 
Valsts prezidentam jūs 

pirmoreiz sveikt Latvijas dzimšanas 
dienā!

Daudzi no jums šodien nevar būt 
Latvijas zemē, taču es priecājos, ka, 
pateicoties mūsu diplomātiskajām pār-
stāvniecībām, tik un tā mēs varam būt 
kopā, lai svinētu šos svētkus.

Mēs varam valsts dzimšanas dienu 
sagaidīt valstī, kur valda miers, un ik-
vienam ir iespēja ar atbildīgu un mēr-
ķtiecīgu darbu piepildīt savus mērķus. 
Tiesa, ne vienmēr mūsu zemē ir val-

dījis miers. Sa-
vulaik daudzi 
latvieši Otrā 
pasaules kara 
laikā ar smagu 
sirdi bija spies-
ti doties prom 
no dzimtenes, 
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Godinot Latvijas brīvības cīņās 
kritušos varoņus
Lāčplēša dienas pasākumi Rīgā
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18. novembris – Latvijas proklamēšanas gadadiena
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14. novembrī mans 
ceļš no rīta un vaka-
rā veda gar Francijas 
vēstniecību Rīgā. Jau 
no paša rīta dega sve-
cītes un bija nepierastu 

krāsu – triju krāsu puķu pušķi. To īso 
brīdi redzēju nākam tikai jauniešus, 
tādus rāmus, it kā palēninātām kustī-
bām. Abi vēstniecības karogi – Franci-
jas un Eiropas Savienības bija apjozti 
melnām lentām.

Vakarā, jau krēslā, vēstniecības 
žogs pa gabalu mirdzēja svecītēs, zie-
du bija daudz, un bija arī daži līdzjūtī-
bas teksti. Cilvēki stāvēja uz ietves vi-
sas vēstniecības teritorijas garumā, arī 
policistu bija vairāk nekā no rīta. Ie-
vēroju dažas pazīstamas amatpersonas 
sarunājoties ar vēstniecības darbinie-
kiem. Arī tagad nāca un nāca jaunieši 
pieminēt Parīzes teroraktos cietušos.

Tā kā būtu gana, jaunas sveces pie 
cita žoga – nē; ir tak jāpieliek punkts 
šīm dažādo valstu teroristu grupējuma 
izdarībām.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“
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glābjot savu un savu tuvinieku dzīvī-
bas. Jums tas nav bijis vienkārši – uz-
sākt dzīvi no jauna citā zemē, izcīnīt 
savu vietu, gūt atzinību sabiedrībā, un 
tomēr palikt pastāvīgā saziņā ar tuvi-
niekiem Latvijā.

Jūsu mērķtiecība un latvisko tradī-
ciju mīlestība, paaudzēs uzturot dzīvu 
latvisko garu, bieži vien ir paraugs 
Latvijā dzīvojošajiem! Turklāt jūsu 
pieredze, zināšanas un iegūtie kontak-
ti sniedz nenovērtējamu ieguldījumu 
mūsu valsts attīstībā, aizstāvot Latvi-
jas intereses pasaulē.

Bez jūsu atbalsta daudzi Latvijas 
starptautiskie sasniegumi nebūtu bi-
juši iespējami – kaut vai atcerēsimies 
Latvijas pozīcijas aizstāvēšanu, lai ie-
stātos NATO. Arī šodien viens no no-
zīmīgākajiem Latvijas drošības garan-
tiem ir mūsu partneri un sabiedrotie.

Aicinu jūs – dalieties arī turpmāk 
savā pieredzē un zināšanās, jo – kā 
redzējām šogad Rīgā notikušajā ot-
rajā Pasaules latviešu ekonomikas un 
inovāciju forumā – tas sniedz lielisku 
iespēju domu apmaiņai par to, kā vei-
cināt latviešu uzņēmēju sadarbību un 
meklēt jaunus tirgus.

Arī mums ir jāmācās, mums ir 
vairāk jāieklausās, jāsadzird pieredzē 
balstītie padomi un svaigās idejas, un 
esmu gandarīts, ka šajā ziņā Latvija 

kļūst arvien atvērtāka saziņā ar tautie-
šiem ārzemēs.

Tautieši! Jūsu vidū ir arī daudz 
cilvēku, kas pārstāv tā dēvēto jauno 
emigrācijas vilni – esat bijuši spiesti 
doties prom no Latvijas ekonomiskās 
krīzes apstākļos, bieži vien pametot 
savus bērnus, vecākus, radiniekus, 
draugus un dzimtas mājokli, lai varētu 
nodrošināt ienākumus un uzturēt sa-
vas ģimenes.

Jūs esat vajadzīgi Latvijai, taču ir 
skaidrs, ka ar aicinājumu un iedves-
mojošiem vārdiem nav gana. Ir jārada 
reāla motivācija, lai ceļi jūs atvestu 
atpakaļ uz Latviju, – lai būtu iespēja 
strādāt darbu dzimtajā zemē un saņemt 
par to cienīgu atalgojumu. To esmu iz-
virzījis kā vienu no prioritātēm savā 
darbā – veicināt valsts izaugsmi un 
Latvijas ekonomisko drošību. Ir jāsāk 
ar stabilu un prognozējamu nodokļu 
sistēmu, pilnveidojot uzņēmējdarbības 
tiesisko vidi un šādi palielinot uzticību 
uzņēmēju un valsts attiecībās.

Taču tikpat lielā mērā, lai jūs iz-
vēlētos atgriezties Latvijā, svarīgi 
mainīt ne vien uzņēmējdarbības vidi, 
bet arī mentalitāti, pašu attieksmi pret 
biznesu. Latvietis pēc rakstura ir iz-
pildītājs – precīzs, lietpratīgs, uzcītīgs 
darītājs, taču ne vienmēr gatavs riskēt 
un uzņemties atbildību par saviem 
lēmumiem un finansēm, kļūt par īstu 
uzņēmuma īpašnieku un darba devēju.

Mūsu valsts neilgajā pastāvēšanas 

Valsts prezidenta uzruna
Turpinājums no 1. lpp.

Nu jau arī pie Francijas 
vēstniecības liekam svecītes
13. novembra Parīzes teroraktu upurus pieminot

Ziedi un svecītes pie Francijas vēst-
niecības Raiņa bulvārī Rīga 14. no-
vembra vakarā.

laikā dažādas svešas varas ir mēģi-
nājušas mūs pakļaut un salauzt, bet, 
tuvojoties mūsu valsts simtgadei, šī, 
manuprāt, ir reize, kad mums pašiem 
būtu sevi jāsalauž un no izpildītājiem 
jākļūst par jaunradītājiem! Par cilvē-
kiem, kas paši lemj savu likteni un ir 
gatavi no jauna iemīlēt savu valsti.

Tomēr svarīgākais, ko šodien vē-
los uzsvērt, – ka ikvienam no mums, 
esot dzimtenē vai ārpus tās, ir pamats 
lepoties ar sasniegto un iespēja kopīgi 
strādāt Latvijas labā, lai veidotu mūsu 
valsti vēl labāku; lai mūsu senču izcī-
nīto Latvijas neatkarību atstātu mūsu 
bērniem.

Ne tikai valsts dibināšanas 
gadskārtas svētkos, bet katru dienu 
mums jāapzinās vērtības, kuras ir 
mūsu valstiskuma pamatos, – tā ir ticī-
ba Latvijai un Latvijas tautas kopīgai 
nākotnei savā valstī, brīvības un dzim-
tenes mīlestība, darba tikums un neat-
laidība, kā arī mūsu kultūras un dabas 
bagātības!

Es aicinu ikvienu sajust savas lat-
vietības saknes, – un esmu pārlieci-
nāts, ka tās tik viegli neizraut, – pat 
svešumā esot.

Svinēsim svētkus un turpināsim 
veidot mūsu valsti kopā! Sveicu Latvi-
jas valsts dzimšanas dienā!

Dievs, svētī Latviju!
Raimonds Vējonis

Latvijas Valsts prezidents
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Vēlos izteikt Lat-
vijas vārdā visdziļāko 
līdzjūtību visai Francijas 
tautai pēc šausminošā 
notikuma, kad dzīvī-
bu teroraktos zaudējuši 
vairāk nekā 160 cilvēku. 
Latvija un es personīgi 

kategoriski nosodu teroristisko uzbru-
kumu sēriju Parīzē. Šādai rīcībai, kas 
grauj jebkuras pilsoniskas sabiedrības 
pamatvērtības, nav attaisnojuma.

Šie notikumi mums katram vēlreiz 
atgādina, ka mums kopā visiem spē-
kiem jācīnās pret ekstrēmismu. Tero-
risms mūsu gadsimtā ir viens no lielā-
kajiem izaicinājumiem visā pasaulē un 
Eiropā. Mums Eiropā jābūt vienotiem.

Latvija šajās dienās, kad Franci-
jā izsludinātas sēras, domās būs kopā 
ar bojāgājušo tuviniekiem un cietu-
šajiem. Vēlu drīzu atveseļošanos uz-
brukumos ievainotajiem un izturību 
Francijas tautai, pārvarot šī briesmīgā 
nozieguma sekas.

Šodien Francijas vēstniekam Lat-
vijā personīgi apliecināju mūsu valsts 
atbalstu. Francija ir mūsu sabiedrotā 
gan Eiropas Savienībā, gan NATO, 
starp abām valstīm ir cieši cilvēciskie 
kontakti – mēs esam kopā arī grūtos 
brīžos. Aicinu ikvienu šodien vai tu-
vākajās dienās, izrādot savu līdzjūtību 
un reizē atbalstu Francijai, doties uz 
Francijas vēstniecību – nolikt ziedus 
vai aizdegt svecīti. Tāpat aicinu rīt 
visā Latvijā izkārt karogus sēru nofor-
mējumā, solidarizējoties ar Francijas 
tautu.

Tomēr, iestājoties par drošību un 
demokrātiskām vērtībām, tātad – pret 
«Islāma valsti» – ikvienai valstij jārē-
ķinās, ka drošības situācija var mainī-
ties. Jāatceras, ka diemžēl Eiropā šie 
nav pirmie plaša mēroga terorakti. 
Tāpēc mums jābūt vienmēr gataviem 
sevi aizsargāt, ja tas ir nepieciešams.

Teroristu mērķis ir sagraut mieru 
un brīvības, kuras bauda cilvēki Eiro-
pā, sēt bailes un neuzticēšanos. Mums 
jābūt modriem, taču nedrīkstam ļau-
ties panikai vai dezinformācijai.

Esmu ieradies tieši no Nacionālās 
drošības padomes sēdes, ko šodien sa-

saucu saistībā 
ar notikumiem 
Parīzē, lai uz-
klausītu drošī-
bas dienestus 
par notikušo 
Francijā un ko-
pējo drošības 
situāciju valstī. Nacionālās drošības 
padomes vārdā vēlos uzsvērt, ka tero-
risma draudu līmenis Latvijā nav mai-
nījies – un tas joprojām ir zems.

Tāpat uzsveru, ka mūsu valsts dro-
šības dienesti strādā pastiprinātā re-
žīmā kopš vakar vakara, lai novērstu 
jebkādus iespējamos terora draudus 
Latvijā. Mēs kontrolējam drošības si-
tuāciju valstī. Latvijas drošības die-
nesti cieši sadarbojas arī ar Francijas 
un citu valstu drošības dienestiem. 
Turklāt Latvija ir gatava sniegt jebku-
ru nepieciešamo atbalstu Francijai.

Apzinos, ka terora draudu jautā-
jums sabiedrībai ir būtisks kontekstā 
ar Eiropā notiekošajām diskusijām par 
patvēruma meklētājiem. Vēlos atgā-
dināt, ka bēgļi ir tā sabiedrības daļa, 
kas uz Eiropu bēg tieši no kara un eks-
trēmisma. Latvija ir rūpīgi izvērtējusi 
iespējas uzņemt patvēruma meklētājus 
– un turpinās darbu šajā jomā, pildot 
līdz šim uzņemtās saistības.

Esmu vairākkārt uzsvēris, ka Eiro-
pā jāizveido efektīvs atpakaļ-sūtīšanas 
mehānisms, jānostiprina ārējās robe-
žas un jāstiprina cīņa ar organizēto no-
ziedzību, kas nodarbojas ar patvēruma 
meklētāju kontrabandu. Līdz brīdim, 
kamēr šis darbs Eiropā nebūs paveikts, 
Latvija neredz iespējas uzņemties pa-
pildu saistības par patvēruma meklē-
tāju pārvietošanu.

Esmu vienmēr uzsvēris, cik būtis-
ka ir mūsu ārējā un iekšējā drošība. 
Tāpēc mums mērķtiecīgi jāturpina 
stiprināt gan ārējās aizsardzības, gan 
iekšējo drošības dienestu kapacitāti! 
Jau nākamā gada budžetā šiem mēr-
ķiem ir piešķirti papildu līdzekļi.

Aicinu patriotisma nedēļas ietva-
ros īpaši novērtēt stabilitāti un mieru, 
kas ir mūsu zemē! Sargāsim to!

Raimonds Vējonis
Latvijas Valsts prezidents

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Latviešu patriotis-

kai nedēļai tieši pa vidu 
nāca spēcīgs atgādinā-
jums, ka miers ir ļoti 
trausla lieta, un ka nāve 
un šausmas var atnākt 

pilnīgi negaidīti, pilnīgi negaidītā vie-
tā. Terorakti Parīzē, izrādās, bija rū-
pīgi sagatavoti, bet Francijas drošības 
dienesti nezināja, ka tādi briest.

Pirmais atpazītais terorists bija 
Francijā dzimis, un jau bija policijas 
uzmanības lokā, bet liekas ticami, ka 
Sīrijā un Irākā bāzētā teroristu organi-
zācija Daeš ir atbildīga par plānošanu. 
Tā jau ir uzņēmusies atbildību par no-
tikušo, tāpat kā uzņēmās atbildību par 
Krievijas pasažieru lidmašīnas nogā-
šanu pagājušā mēnesī.

Interesanti, ka tūliņ pēc terorakta, 
bieži tika minēts NATO 5. pants, un 
vairākas NATO valstis piedāvāja palī-
dzību 5. panta ietvaros, bet Francija to 
noraidīja.

Te ir redzamas hibrīdkara prob-
lēmas. Ja parastās armijas gatavojas 
klasiskajam karam ar frontāliem uzbru-
kumiem, un skaidri identificējamu pre-
tinieku un pretinieku valsti, tad šodien 
kara seja ir pilnīgi mainījusies. Daeš 
ievilina sekotājus tālu no savas bāzes.

Mums jābūt gataviem atraidīt kla-
sisko uzbrukumu, jo šajos laikos tāds 
mēdz būt ātrs un izšķirošs, ja neesam 
gatavi uz ilgu un asiņainu partizānu 
karu. Šim nolūkam mums ir svarīgi 
labvēlīgi sabiedrotie un 5. pants.

Bet mums arī jābūt gataviem za-
ļiem vīriņiem, kuri var pieņemt jebkā-
du formu – gan šāvēji un spridzinātāji 
klātienē, gan kiberuzbrucēji neklātie-
nē. Nedomāsim, ka kiberuzbrukums ir 
tikai sabojāta mājas lapa vai neērtības 
ar internetbanku. Iesaku noskatīties 
Brūsa Vilisa filmu Cietais rieksts 4 
(Live free or Die Hard), lai labāk sa-
prastu iespējamās briesmas.

Terorakts Parīzē nav izolēts gadī-
jums, un tas, ka esam dzīvojuši kādu 
laiku samērā mierīgi, nedrīkstētu sa-
bojāt mūsu modrību.

Bet reizē nedrīkstam ieslīgt bez-
spēcīgā depresijā. Uzvarēsim!

GN

Parīze un terorisma draudi
Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa paziņojums

Laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde
sveic visus lasītājus

Latvijas neatkarības proklamēšanas 97. gadadienā!
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„Darbs valsts pārvaldē“
Izsludināta pieteikšanās stažieru programmai 

Svētdien, 8. novem-
brī, 3x3 Adelaidē, sadar-
bībā ar režisori Dzintru 
Geku un studiju Sibīri-
jas bērni izrādīja Adelai-
des tautiešiem dokumen-
tālo filmu Dieva putniņi.

Izrāde notika Adelaides Latviešu 
nama Tālava mazajā zālē. Skatītāji 
sēdēja pie zaļiem, klātiem galdiem, 
kuri bija daiļi izdekorēti ar āboliem, 
zaļumiem un putniņiem. Putniņi arī it 
kā lidoja par visu zāli. Ļoti ātri iejutā-
mies pēcpusdienas tēmā. Bija iespēja 
par ļoti draudzīgām cenām iegādāties 
atspirdzinājumus, gardas uzkodas un 
kūkas, kādās varētu redzēt Rīgas vis-
labākajās konditorejās!

Pasākumu ievadīja Mārīte Rum-
pe, 3x3 Adelaidē rīkotāja. 3x3 notiks 
2016.g. no 2. – 8. janvārim Nunjāras 
Konferenču centrā, Adelaides kalnos. 
Mārīte pastāstīja par saieta program-
mu un sniedza informāciju par Latvi-
jas viesiem, kuri kuplinās programmu 
ar savām zināšanām un pieredzi dažā-
dos laukos. Programma ir ļoti bagāta 
un interesanta. Tuvākas detaļas un pie-
teikšanās anketa ir pieejamas internetā 
3x3 Adelaidē mājās lapā https://sites.
google.com/site/3x3australija/ vai sa-
zinoties ar Mārīti (mob. 04310 56045, 
e-pasts m.rumpe@gmail.com) 

Tad ar savu jauno čellu, vārdā 
Montijs, publiku iepazīstināja Adelai-
dē iemīļotais čellists Jānis Laurs, pa-
skaidrojot, ka Montijs darināts nesen 
Latvijā, starptautiskajā čellu festivālā 
Čello Cēsis. Šī festivāla māksliniecis-
kais autors bija Jānis pats. Blakus mu-
zikālai programmai, apmeklētājiem 
bija iespēja sekot līdzi jaunā čella būv-
niecībai, par kuru atbildīgi bija vācu 
meistari Roberts Kenings (Robert 
Konig) un Mihaels Bečets (Michael 
Betcher). Jānis, Montijs un pavadītājs 
Džeffrijs Kongs (Jeffrey Kong) mūs 
iepriecināja ar trim skaņdarbiem. Jā-
nis arī pastāstīja publikai, ka viņš ir 
apmeklējis vairākus 3x3 saietus un 
no tiem daudz ieguvis. Jānis mudināja 
klātesošos piedalīties nākamajā 3x3.

Pēc īsa pārtraukuma sekoja filma 
Dieva putniņi. Par filmu jau pirms tās 
izrādīšanas, bija sniegta sekojošā in-

formācija. Otrās 
pasaules kara bei-
gu posmā, kad kļu-
va skaidrs, ka Lat-
viju atkal ieņems 
Padomju armija, 
apmēram, 150 000 
cilvēku devas bēg-
ļu gaitās uz Vāciju. 
Tie bija dažādu 
profesiju pārstā-
vi, lauksaimnieki, 
uzņēmēji, bijušie 
politiķi, valstsvīri, 
radošā inteliģen-
ce, darba cilvēki, 
kas jau bija izbau-
dījuši baigā gada 
nedienas. Gandrīz 
miljons cilvēku 
no Austrumeiro-
pas zemēm glābās 
no padomju režīma. Arī latvieši, kas 
sevi nometņu laikā sauca par dīpīšiem, 
Dieva putniņiem, centās iekārtot savu 
dzīves telpu, trimdā veidojot Mazo 
Latviju.

Latviešu ģimenes no nometnēm 
Vācijā 40to gadu beigās izceļoja uz 
Lielbritāniju, ASV, Kanādu, Austrāli-
ju. Kad Latvija kļuva brīva, daļa no iz-
ceļotājiem atgriezās, lielākā daļa izkai-
sīta pasaulē. Filmā parādīti 1944. gadā 
uz Vāciju izceļojošo ģimeņu likteņi. Ie-
vadot filmu, Elīna Rikarde mums no-
lasīja režisores Dzintras Gekas uzrunu:

„Mīļie tautieši, filmas skatītāji! 
1940. gadā notika Latvijas okupācija, 
1941. gadā deportācija. Sākās karš, 
ienāca vācieši, mūsu tēvi aizgāja le-
ģionā, ar cerību aizstāvēt dzimteni, 
bet krievi vēlreiz tuvojās Latvijai. 
Ģimenes, kuras bija izglābušās, zi-
nāja un saprata, ka jābēg. Tāds bija 
1944. gada rudens. 

Ja šodien jūs Rīgā jautāsiet jau-
niem cilvēkiem, kāpēc latvieši aiz-
brauca, atbilde būs, ka viņi cerēja la-
bāk nopelnīt.

Ja taujāsiet jauniešiem Austrālijā, 
viņi varbūt zinās par bēgļiem Eiropā 
no Sīrijas un citām valstīm.

Saka, ka no vēstures neko nemā-
cās, bet ja mēs bērniem stāstītu vai-
rāk par mūsu pārdzīvoto, zināšanas 

būtu labākas. Gan filmas par Sibīriju, 
gan filma „Dieva putniņi“ stāsta par 
mums – latviešiem. Cik stipras bija 
mūsu mātes Sibīrijā, ka spēja bērnus 
izglābt. Cik stipras bija latviešu ģi-
menes bēgļu nometnēs, ka saglabāja 
latvietību un ticību, ka Latvija reiz 
atkal būs brīva. Savās filmās es gribu 
apliecināt ticību savai tautai, un cerēt, 
ka mēs atkal piedzīvosim ziedu laikus 
Latvijai.“

Filmu izrādīja latviešu valodā ar 
subtitriem angļu valodā. Filma ilga 
apmēram 90 minūtes, un no skatītāju 
rindām ik pa reizei izskanēja komentā-
ri, kuri lika manīt, ka vairākiem klāt-
esošiem bija līdzīgi piedzīvojumi tiem, 
kādi redzami filmā. Filmas noskaņa 
bija drūma, bet bija arī vietās savs hu-
mors. Kad filma beidzās, klātesošie 
vēl prāvu laiku pakavējās zālē, pār-
runājot redzēto un stāstot par saviem 
piedzīvojumiem un uzskatiem. 

Paldies Mārītei Rumpei un viņas 
čakliem palīgiem par ļoti interesantu 
sarīkojumu. Gaisotne bija omulīga, un 
varējām doties mājup ar pārliecību, ka 
nākamā 3x3 Adelaidē rīkošana ir dro-
šās rokās. Iegūtie līdzekļi no šī sarīko-
juma tiks izmantoti 3x3 Adelaidē un 
studijas Sibīrijas bērni atbalstam.

Rudīte Bērziņa
Laikrakstam „Latvietis“

3x3 Adelaidē un „Dieva putniņi“
Koncerts un filmas izrāde

No kreisas: čellists Jānis Laurs, 3 x 3 Adelaidē rīkotāja 
Mārīte Rumpe, pavadītājs Džefrijs Kongs (Jeffrey Kong). 
Aiz letes 3 x 3 Austrālijā Padomes kasieris Andis Bērziņš.
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No 9. novembra līdz 4. decem-
brim Valsts kanceleja aicina ārvalstīs 
dzīvojošos Latvijas jauniešus pieteik-
ties stažieru programmai Darbs valsts 
pārvaldē. Programmā tiks uzņemti 6 
jaunieši, kuriem no 2016. gada 1. feb-
ruāra līdz gada beigām būs iespēja 

stažēties kādā no Latvijas valsts pār-
valdes iestādēm.

Stažieru programma Darbs valsts 
pārvaldē tiek organizēta atbilstošRe-
emigrācijas atbalsta pasākumu plāna 
2013.–2016. gadami 3. rīcības virzie-
na Augsti kvalificēta darbaspēka pie-

saiste 3.2. pasākumam. Tās mērķis ir 
piedāvāt iespēju ārvalstu augstākās 
izglītības iestāžu absolventiem – Lat-
vijas jauniešiem – atgriezties Latvijā 
un dot ieguldījumu valsts pārvaldes 
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Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības 
(PBLA) dalīborgani-
zāciju balsojumā par 
2015. gada PBLA Bal-
vas laureātu izraudzīts 

Arizonā, ASV dzīvojošais literatūrzi-
nātnieks un sabiedriskais darbinieks 
Rolfs Ekmanis. PBLA Balvai Rolfu 
Ekmani izvirzīja Amerikas Latviešu 
apvienība par viņa ilggadēju un paš-
aizliedzīgu ieguldījumu žurnāla Jau-
nā Gaita izdošanā, latviešu literatūras 
un kultūrvēstures atpazīstamības vei-
cināšanu un saišu stiprināšanu starp 
radošajiem darbiniekiem Latvijā un 
latviešu mītnes zemēs pasaulē.

Rolfs Ekmanis ir dzimis 1929. gada 
10. februārī Rīgā, bet pēc Otrā pasaules 
kara kopā ar ģimeni izceļojis uz ASV, 
kur viņš 1957. gadā ieguva maģistra 
grādu slāvistikā un Austrumeiropas 
zinībās, bet vēlāk savā doktora diser-
tācijā Indianas Universitātē pievērsās 
Padomju Krievijas un padomju varas 
okupētās Latvijas literatūras saišu iz-
ziņai. Sākot ar 1963. gadu, vairāk nekā 
40 gadus, Ekmanis strādājis par slāvis-
tikas un baltistikas profesoru Arizonas 
štata Universitātē, padziļināti pievēr-
šoties Padomju laika un Baltijas valstu 

literatūras analīzei 
un publicējot virk-
ni rakstu, pārskatu 
un grāmatu latvie-
šu, angļu un vācu 
valodā.

„Rolfs Ekma-
nis ir nenoliedza-
mi viens no promi-
nentākajiem, ja ne 
pats prominentā-
kais latviešu sov-
jetologs ar plašām 
zināšanām, it se-
višķi latviešu kul-
tūras un sabied-
riskajās norisēs okupētajā Latvijā,“ 
norāda Latvijas Okupācijas muzeja 
biedrības priekšsēdētājs Valters Nol-
lendorfs, kurš līdzīgi kā citi Ekmaņa 
pazinēji izceļ viņa enciklopēdisko zi-
nāšanu apjomu un amplitūdu.

Neraugoties uz savu atpazīstamību 
literatūrzinātnieku aprindās un ilgga-
dējo darbību latviešu literatūras un kul-
tūrvēstures pētniecībā, Rolfa Ekmaņa 
vārds plašākai sabiedrībai, iespējams, 
ir mazāk pazīstams, jo, kā to skaidro 
viņa līdzgaitnieki, Ekmanis darbojies 
ļoti pašaizliedzīgi un mērķtiecīgi, bet 
bez publiskas izcelšanās. Turklāt daļu 

no savas radošās darbības, būdams 
Radio Brīvā Eiropa korespondents 
no 1975. līdz 1990. gadam un Pasau-
les Brīvo latviešu apvienības žurnāla 
Latvija Šodien redaktors no 1980. līdz 
1991. gadam, Ekmanis strādājis, slēp-
joties aiz pseidonīma Māris Rauda. Jā-
atzīmē, ka no 1990. līdz 1993. gadam 
Ekmanis bija iecelts par Radio Brīvā 
Eiropa latviešu redakcijas vadītāju, un 
viņa laikā arī tika nodibināts šīs radio 
stacijas birojs Rīgā, pirmais šāds birojs 
bijušajā PSRS teritorijā.

Pasaules Brīvo lat-
viešu apvienības valdes 
un savā vārdā sveicu ik-
vienu tautieti Latvijā un 
pasaulē Latvijas neat-
karības proklamēšanas 
97. gadskārtā!

Neatkarīga un brīva 
valsts Latvijas tautai netika uzdāvinā-
ta, tā tika izcīnīta. Neatkarība un dro-
šība Latvijai netika garantēta, tā tika 

atņemta un mērķtiecīgas un neatslābs-
tošas cīņas rezultātā vēlāk atkal atgū-
ta. Par Latvijas neatkarību un brīvību 
cīnījās mūsu senči, un tās nosargāšana 
ir un paliks primārais uzdevumus arī 
mūsu un nākamajām paaudzēm.

Gatavojoties Latvijas simtgadei, 
mums ir svarīgi būt vienotiem garā 
un rīcībā, aizstāvot savas valsts dro-
šību, veicinot kultūras izaugsmi un 
ceļot tautas labklājību! Aicinu ikvienu 

Valsts svētku laikā 
uz brīdi apstāties 
un apdomāties, ko 
mēs katrs varam 
darīt Latvijas labā 
un Latvijas drošī-
bas un izaugsmes 
veicināšanā!

Dievs, svētī Latviju!
Jānis Kukainis

PBLA priekšsēdis

Latvijas vēstniecības 
un savā vārdā sirsnīgi 
sveicu jūs Lāčplēša die-
nā un Latvijas valsts di-
bināšanas 97. gadadienā!

Latvijas valsts dzim-
šanas diena ir mūsu ko-
pīgie svētki, kas simbo-

lizē mūsu senču un mūsu pašu sapņus, 
cerības un vienotību, veidojot neatka-
rīgu Latvijas valsti!

Mūsdienās ir ierasta situācija, kad 
vienas tautības pārstāvji dzīvo, mācās 
un strādā dažādās pasaules valstīs. Arī 
latvieši nav izņēmums. Bet mēs esam un 

paliksim Latvijas valsts kodols, ikvie-
nam no mums ir svarīgi saglabāt un ap-
zināties savu latvietību, kopt un rūpēties 
par latviešu valodu un kultūru gan Lat-
vijā, gan ārpus tās. Vēstures loki ir pierā-
dījuši, ka, lai gan esam neliela tauta, mēs 
spējam veiksmīgi pārvarēt karus un sve-
šas varas, turēties kopā plašajā pasaulē 
un sniegt palīdzību otram grūtībās!

Tāpēc šajā svētku laikā es pateicos 
ikvienam no jums Austrālijā un Jaun-
zēlandē par Latvijas nešanu savā sirdī! 
Esmu pateicīgs, ka, ziedojot savu laiku 
un enerģiju, jūs rūpējieties, lai latvis-
kums tiktu saudzēts un nodots nākama-

jām paaudzēm!
Mīļie tau-

tieši, būsim 
vienoti, aiz-
degsim sve-
cītes Latvijas 
d z i m š a n a s 
dienas tortē 
un nopūtīsim tās par mūsu visu kopī-
go vēlēšanos – neatkarīgu, stipru un 
plaukstošu Latvijas valsti!

Dievs, svētī Latviju!
Andris Teikmanis

Latvijas vēstnieks
Austrālijā un Jaunzēlandē

Dārgie tautieši Austrālijā un Jaunzēlandē!
Latvijas vēstnieka sveiciens

Apsveikums Latvijas Valsts svētkos
PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis

2015. gada PBLA Balva
Piešķirta literatūrzinātniekam Rolfam Ekmanim

Rolfs Ekmanis.
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„Krodziņa vakars“ Melburnā
Austrālijas Latviešu 56. Kultūras dienu atbalstam

29. oktobrī un 1. novembrī Aus-
trālijas novusisti pulcējās Centrālkras-
ta Novusa kluba atklātās meistarsacīk-
stēs, kas notika Sidnejā DV Namā. No 
Melburnas bija ieradušies pieci vīri: 
Varis Pūce, Aleksandrs Grimms, 
Andris Miglis, Sigurds Andersons, 
Ivars Mirovics un divas dāmas – Sil-
via Miglis un Gunta Vagars. Abas 
dāmas ir ieguvušas profesionālu stā-
žu turnīra spēļu vadīšanā un rezultātu 
pierakstīšanā un ir laipni sagaidītas 
visos atklātos novusa turnīros. Ade-
laidieši, centīgi turnīru apmeklētāji, 
nebija šoreiz atbraukuši. To sevišķi iz-
juta dāmu kategorijā, kur šoreiz dāmu 
vienspēlēs bija tikai divas spēlētājas, 
kas varēja cīnīties par pirmo un otro 
vietu. Te nu var tikai mudināt dāmas 
censties braukt uz meistarsacīkstēm, 
jo medaļa tikpat kā nodrošināta, ko 
pārvest mājā un pakārt redzamā vie-
tā pie sienas. Vēl var tikai piemetināt, 
ka novusa spēle ir vienādi piemērota 
spēle kā vīriem, tā dāmām, un klubiem 
būtu jācenšas piesaistīt vairāk mūsu 
tautu meitas šim latviešu attīstītam 
sporta paveidam.

Vienspēlēs sestdien, 29. oktobrī, 
vīriešu kategorijā pirmo vietu un līdz 
ar to turnīra ceļojošo kausu mājās 
aizveda centrālkrastnieks Dimis Pe-
šudovs, otrā vietā pienāca Rihards 
Puisēns un trešā vietā Edgars Nem-
me – abi no Sidnejas. Dāmu kategori-
jā pirmo vietu piešķīra meitai Lindai 

Pešudovs un otro vietu mātei Selgai 
Pešudovs. Abas dāmas pārstāvēja 
Centrālkrastu.

Svētdien, 1. novembrī, astoņi pāri 
sacentās dubultspēlēs. Pirmo vietu 
izcīnīja Rihards Puisēns un Edgars 
Nemme – abi sidnejieši. Otrā vietā ie-
rindojās Sigurds Andersons un Ivars 
Mirovics; abi no Melburnas. Trešā 
vietā pienāca melburnieši Aleksandrs 
Grimms un Andris Miglis.

Svētdienas pēcpusdiena beidzās ar 
Centrālkrasta kopas vadītāja un turnī-
ra rīkotāja Andra Ruņģa īsu uzrunu 
un uzvarētāju apbalvošanu, – Andrim 

izsaucot uzvarētāju vārdus un Latvie-
šu Sporta nozares vadītājam Dimim 
Pešūdovam uzkarot kaklā medaļas. 
Pēc tam sekoja goda mielasts, kas 
Gundegas Zariņas pārraudzībā izvēr-
tās par pieczvaigžņu (*****) banketu.

Labi ieturējušies, vēl brīdi paka-
vējāmies pārrunās par novusa klubu 
darbību. Bet tā kā Adelaides kopa ne-
bija atbraukusi, un Sidnejas kopa vēl 
būdama transita stāvoklī bez ievēlētas 
valdes un uzsāktām sarunām par var-
būtēju apvienošanos ar Centrālkras-

Piektdien, 30. oktobrī, tika rīkots 
speciāls DV Krodziņa vakars, lai palī-
dzētu vāktu līdzekļus Austrālijas Lat-
viešu 56. Kultūras dienām Melburnā 
2016. gada nogalē. Bija ļoti garšīgas 
vakariņas, ko gatavoja Daugavas Va-
nadzes, lai dalībniekiem būtu spēks 
lietot smadzenes Viktorīnas vakaram. 
Viktorīnas meistare Lāra Brenne-

re lasīja jautājumus. Saliekot galvas 
kopā, komandas izgudroja atbildes. 
Kamēr tiesneši izskatīja visas atbil-
des un skaitīja punktus, dalībnieki 
spēlēja bonus spēles, kur varēja iegūt 
punktus un godalgas. To daļu vadīja 
Robis Brenners. Pirmās vietas vinnē-
tāji bija ļoti priecīgi ar lielo godalgas 
grozu. Vakars izdevās ļoti labs, un AL 

56. Kultūras dienu komitejai bija labs 
atlikums.

Izsakām sirsnīgu paldies visiem, 
kuri piedalījās un izpalīdzēja tajā va-
karā. DV Krodziņa vakari notiek katra 
mēneša pēdējās piektdienas vakarā, 
kur ik katrs var piedalīties.

Māra Jefimova
Laikrakstam „Latvietis“

„Krodziņa vakars“ Melburnā.
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„Krodziņa vakars“ Melburnā.
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Centrālkrasta novusa turnīrs
Atklātās meistarsacīkstēs piedalījās arī melburnieši

Sēž no kreisās: S. Pešūdova, A. Ruņģis, L.Pešūdova. Stāv no kreisās: R. Pui-
sēns, A. Grimms, D. Pešūdovs, R. Nemme, S. Andersons, I. Mirovics, A. Miglis.
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Sidnejas Draudzes 
dienu ietvaros notika 
foto izstāde par tēmu 
Dieva radība. Izstādi 
iekārtoja Ojārs Gres-
te. Uz aicinājumu iesū-
tīt fotogrāfijas atsaucās 

25 autori, un izstādē ir skatāmas 60 
fotogrāfijas. Interesanti, kā cilvēki 
interpretēja tēmu. Ļoti daudz dzīv-
nieku un ainavu. Katra fotogrāfija ir 
ļoti skaista, un izvērtēt labākās bija 
grūti. Vērtēšanas komisijā bija viesu 
mācītāji ar mācītāju Daini Markovski 
kā vadītāju. Bija arī iespēja Draudzes 
dienu dalībniekiem un dievkalpojuma 
apmeklētājiem nodot tautas balsi. Pir-
mā balva ($300) tika piešķirta Elīnas 
Graudzules fotogrāfijai Dievs ir gais-
ma un Viņā nav it nekādas tumsības. 
Attēlā ir akmens tunelis, kura vienā 
galā atspīd gaisma un apgaismo vīrieti 
un meiteni. Otrā balva ($200) tika pie-
šķirta Alicia Timermanis fotogrāfijai 
I dream here. Attēlā meitene atgūlu-
sies zālītē un skatās ārā uz jūru. Trešā 
balva ($100) piešķirta Kaspara Moo-
re fotogrāfijai Labrīt, gliemezīt! Attēlā 
gliemezītis atvēries savā gliemežvākā. 
Tautas balva ($150) piešķirts Krista 

MacPherson bildei Dieva glezna. At-
tēlā skaists ezers ar akmeņainu krastu 
un sniega kalniem tālumā.

Foto izstāde ir izraisījusi lielu in-
terese, un publikas atsauksme ir bijusi 
ļoti pozitīva. Draudzes nams patlaban 
ir ļoti skaisti izgreznots, un prieks 
redzēt, ka cilvēki bauda šos mākslas 

darbus.
Paldies Ojāram, paldies vērtēšanas 

komisijai un paldies dalībniekiem. Iz-
stāde turpināsies līdz 2015. gada bei-
gām.

Kolvins Makfersons 
(Colvin MacPherson)

Laikrakstam „Latvietis“

Sidnejas ev. lut. lat-
viešu draudze atzīmēja 
Reformācijas dienu ar 
Draudzes dienām. Gal-
venais lektors bija mā-
cītājs Guntars Baikovs, 
kas patlaban kalpo Aus-
trāliešu luterāņu baznī-

cā, skaistajā Barosas ielejā.
Dienu iesāka ar svētbrīdi, ko vadī-

ja mācītājs Kolvins Makfersons (Col-
vin MacPherson). Ieskanēja draudzes 
dienas ar skaisto dziesmu Cik jauki, 
cik skaisti, kad tuvi un tāli, nu Ķēniņa 
pagalmos pulcēties sāk...

Klausijāmies trīs ļoti labi sagata-
votas lekcijas par tēmu Reformācija 
šodien: Kas tas ir? Mācītājs Baikovs 
uzsvēra, ka reformācija ir vajadzīga tur, 
kur notikusi kāda deformācija. Viņš de-
finēja reformāciju par deformācijas at-
jaunošanu vai par atgriešanos pie Dieva 
Vārda. Deformācija ir notikusi cilvēku 
domāšanā trīs galvenās lietās, proti: 
Izpratnē par Dieva Vārdu, Izpratnē par 
Patiesību un izpratne par Brīvību. Viena 
lekcija bija veltīta katrai no šīm tēmām.

Galvenais, kas viscaur šīm lekcijām 
tika uzsvērts, bija, ka atbilde ir pakļau-
ties Dieva Vārdam. Mācītāja dziļā ticī-
ba un sistemātiskā pieeja saistīja klau-
sītājus no pirmā līdz pēdējām vārdam.

Draudzes dā-
mas sagatavoja ļoti 
garšīgas pusdienas 
ar dažādiem salā-
tiem un cīsiņam. 
Pusdienas laika 
notika dzīvas pār-
runas par dzirdēto, 
un bija iespēja ie-
pazīties ar vieslek-
toru.

Trešajai lek-
cijai beidzoties, 
dienu noslēdza 
ar svētbrīdi, ko 
vadīja viesmācī-
tājs Dainis Mar-
kovskis. Mācītājs Dainis uzsvēra, ka 
mums ir jāņem Dieva Vārdu kā savu 
autoritāti 100 procentīgi, un nevis tikai 
tās daļas, kas mums patīk.

Tā kā mācītājam Baikovam bija jā-
steidzas atpakaļ uz savu draudzi, atva-
dījāmies no viņa. Tad dalībnieki drau-
dzīgām pārrunās pakavējās pie kafijas.

Svētdien, 1. novembrī, notika 
Draudzes dienu un Reformācijas svēt-
ku dievkalpojums, kurā piedalījās 
viesmācītāji Gunis Balodis un Dainis 
Markovskis. Mācītājs Balodis tei-
ca svētrunu par tēmu, ka viss Dieva 
Vārds ir Dieva iedvesmots, un mēs ne-

varam un nedrīkstam izgriezt ārā da-
ļas, kas mums nepatīk, lai apmierinātu 
savas grēcīgās vēlmes. Galveno lūgša-
nu teica mācītājs Dainis Markovskis, 
bet Svēto Vakarēdienu iesvētīja mājas 
mācītājs Kolvins Makfersons.

Pēc dievkalpojuma pie kafijas gal-
da Ojārs Greste atklāja Draudzes die-
nu foto izstādi.

Draudzes dienas bija patiesi svē-
tīgas un deva lielu iedvesmu visiem 
dalībniekiem. 

Mācītājs Kolvins Makfersons 
(Colvin MacPherson)

Laikrakstam „Latvietis“

„Draudzes dienas“ Sidnejā
Lektors un viesmācītāji no dažādām pilsētām

„Dieva radība“
Draudzes dienu foto izstāde

No kreisas: māc.Dainis Markovskis, māc. Guntars Bai-
kovs, māc. Kolvins Makfersons, māc. Gunis Balodis.
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Ojārs Greste atklāj izstādi.
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8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2015. gada 18. novembrī

Latviešu strēlnieku 
bataljonu formēšanas 
simtgadi ik pa laikam at-
gādina kāds pasākums. 
Vecpiebalgā tāds 12. au-
gustā bija atvaļinātā 
pulkveža Jāņa Hartma-
ņa grāmatas 4. Vidzemes 

latviešu strēlnieku pulks 1915-1917 
atvēršana. Tā notika pulka kādreizē-
jā komandiera pulkveža Anša Zelti-
ņa (1863-1942) dēla RTU profesora 
Nameja Zeltiņa 80. dzimšanas dienā. 
Kā izdošanas finansētājs N. Zeltiņš sa-
gādāja dāvanu grāmatas veidā katram 
pasākuma dalībniekam, un to nebija 
maz. Vai nav lieliski – apdāvināt citus 
savā goda dienā!

Līdz šim pārsvarā lasīti vispāri-
nātāki apkopojumi par strēlniekiem 
vai atsevišķām kaujām, izdotas gan 
atsevišķu kareivju un virsnieku atmi-
ņas, kas uz kādu atsevišķu vienību 
attiecas. J. Hartmaņa darbs šai ziņā 
pirmais apcerējums. Pēcvārdā autors 
saka „Grāmata nav zinātnisks pētī-
jums ne arī klasisks literārs darbs. 
Esmu centies pēc iespējas populārāk 
ar atmiņu un dokumentu fragmentu 
iestarpinājumiem izskaidrot 4. Vidze-
mes latviešu strēlnieku pulka gaitas 
Pirmajā pasaules karā. Pie strēlnieku 
kauju aprakstiem esmu pieminējis arī 
pašus karavīrus, jo viņi nenoliedzami 
ir galvenās personas skarbajos kara 
virpuļos.

... Darbu uzskatu kā nedaudz novē-
lota parāda atdošanu mūsu streļķiem, 
jo iepriekš netika izdota neviena grā-
mata par atsevišķa strēlnieku pulka 
vēsturi.“

Bataljona formēšana sākās 
1915. gada septembrī Rīgā, apmācī-
bām to pēc laika pārcēla uz Tērbatu. 
Kopš 1916. gada sākuma bataljona 
karavīri atradās Rīgas frontē Smārdes 
apkārtnē starp Ķemeriem un Tukumu, 
smagākās kaujas gan piedzīvoja Tīreļ-
purvā gada beigās. 1917. gada augustā, 
kad strēlnieku galvenās cīņas norisa 
pie Mazās Juglas ar vācu spēkiem, 
kas forsēja Daugavu starp Salaspili un 
Ogri, 4. pulks aizkavēja pretiniekus 

pie Olaines.
Iespieddarbs nav paredzēts pārdo-

šanai veikalos, to dāvinājumā saņems 
armijas vienības, bibliotēkas, skolas. 
Autors saka, ka itin drīz teksts būs la-
sāms arī viņa veidotajā portālā www.
latviesustrelniekusaraksts.lv. Tur jau 
var iepazīties ar grāmatām par Nāves 
salas aizstāvēšanu un kaujām pie Ma-
zās Juglas.

Netālajā Mēdzūlā dzimušais vē-
lākais karavīrs Ansis Zeltiņš savu-
laik mācījies Vecpiebalgas Draudzes 
skolā, kas ir tagadējās vidusskolas 
priekštece. Pagājušajā rudenī pie 
skolas nama atklāja piemiņas zīmi 
pulkvedim, toreiz arī Namejs Zeltiņš 
rosinājis Jāni Hartmani sagatavot 
grāmatu par 4. pulku. Tam bijušas 
ilgas iestrādes dažādās dokumentu 
krātuvēs Latvijā, arī Krievijas Valsts 
kara vēstures arhīvā. Vidzemes 
vārds nenozīmē, ka pulkā bija vie-
na novada puiši. Pulku nosaukumā 
parādījās arī Kurzeme un Zemgale, 
pilsētas Bauska, Rīga, Tukums un 

Valmiera, kā arī Daugavgrīva (ba-
taljonu formēšana sākās Daugavgrī-
vas cietoksnī). Agrārreformas laikā 
saņemto saimniecību Zaļenieku pa-
gastā kādreizējais strēlnieku pulka 
komandieris, Lāčplēša ordeņa kava-
lieris A. Zeltiņš nosauca par Vidze-
mes Strēlniekiem.

Ne visi zina, ka Dvēseļu puteņa 
sarakstītājs Aleksandrs Grīns dienēja 
4. pulkā. Viņš rakstīja kā notikumu 
līdzdalībnieks par paša piedzīvoto. Jā-
nim Hartmanim tas ir vēsturnieka un 
arī militārdarbinieka atskats.

Lielu daļu grāmatā ievietoto fo-
toattēlu uzņēmis Jānis Glīznieks (arī 
Glīzdenieks), kas dienēja Vidzemes 
bataljonā. 1895. gadā Līvānos dzi-
mušais vīrs divdesmitajos gados bija 
fotogrāfs Madonā, vēlāk viņa pēdas 
zūd. Taču kara laika uzņēmumi ir 
novērtējama liecība par strēlnieku 
gaitām, arī gūstu pie vāciešiem 1917.-
1919. gadā.

Indulis Zvirgzdiņš
Laikrakstam „Latvietis“

„4. Vidzemes latviešu strēlnieku pulks 1915-1917“
Grāmata par Vidzemes pulku

3. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona karavīri atpūtā pārgājiena laikā no 
Nāves salas uz Rīgu 1916. gada rudenī. Bilde nāk no Bērzaunē dzimušā poruči-
ka Rušmaņa ģimenes krājuma; pats viņš krita Tīreļpurvā 1916./17.gada ziemā.
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ta, nevarēja nospraust plānus novusu 
kopu aktivitātēm. Dimis Pešūdovs 
izteica domu, ka novusu kopām jāpār-
ņem iniciatīvu pašām, nospraužot nā-
kotnes darbību.

Melburnas kopas pārstāvis Alek-
sandrs Grimms īsā apskatā par Mel-
burnas kopu ziņoja, ka kopa ir pašreiz 
labā stāvoklī, sekmīgi varēdama pie-

saistīt un pieturēt jaunus spēlētājus. 
Tas ir panākts, piegriežot atnācējiem 
uzmanību – ziedojot pūles tos apmā-
cot spēles mākā, un Melburnai nebūs 
grūtības sarīkot atklātus turnīrus. Visi 
tika aicināti sagatavoties un braukt nā-
košā gada sākumā uz atklāto turnīru 
Melburnā.

Nobeidzot šo rakstiņu, vēl gribētos 
pieminēt, ka, neskatoties uz Sidnejas 
kopas pašreizējām nenokārtotām va-
dības lietām, šajā turnīrā bija patīka-

mi redzēt pirmo reizi divus Sidnejas 
latviešu sabiedrības otrās paaudzes 
novusa spēlētājus: Andri Galviņu un 
Martiņu Tuktēnu. Abi jaunpienācēji 
izrādīja labu veiksmi un iedzimtu ta-
lantu uz šo latviešu attīstīto spēli. Tas 
ir tikai laika jautājums, kad redzēsim 
viņus izvirzoties novusa spēlētāju 
priekšgalā.

I.M.
12/11/2015

Laikrakstam „Latvietis“

Centrālkrasta novusa turnīrs
Turpinājums no 6. lpp.
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Šogad brisbaniešiem 
bija izdevība kā pirma-
jiem tikties ar LAAJ ai-
cināto valsts svētku ru-
nas teicēju Pēteri Kārli 
Elfertu Latvijas valsts 
dibināšanas atceres aktā 
sestdien, 14. novembrī, 

Brisbanes Latviešu biedrības sarīko-
jumā.

Savā runā Pēteris Elferts, Ārlietu 
ministrijas speciālo uzdevumu vēst-
nieks attiecībās ar diasporu, uzsvēra, 
ka Latvijai svarīgi ir uzzināt un atgā-
dināt par daudzajām latviešu pēdām, 
kuras ir atstātas pāri par simts dažā-
dās pasaules valstīs jau vismaz kopš 
19. gadsimta un dažkārt pat agrāk. 
Viņš to ilustrēja ar vairākiem piemē-
riem par šādām pēdām Īrijā, kuras tur 
izdevies atklāt viņa Latvijas vēstnieka 
gaitās. Viņš arī paskaidroja sava paš-
reizējā darba veikumus, kā arī nākot-
nes iespējas un ieceres, izvēršot kon-

taktus un attīstot sadarbību ar latviešu 
kopienām ārzemēs, it īpaši apzinot 
ārzemēs dzīvojošos latviešu izcelsmes 
cilvēkus, kuri varētu palīdzēt Latvijai 
attīstīties.

Aktu ievadīja Latvijas goda kon-
suls Kvīnslandē Juris Meija ar īsu 
uzrunu angļu valodā, kurai sekoja 
Brisbanes kora Baltika trīs dziesmas 
diriģenta Jura Meijas vadībā. Kaut arī 
mazākā sastāvā nekā nesenajā kon-
certā, koris braši nodziedāja Raimon-
da Paula Manai dzimtenei (J. Petera 
vārdi), Jāņa Lūsēna Karoga dziesma 
(Raiņa vārdi) un Jāņa Mediņa Tev mū-
žam dzīvot, Latvija (V. Plūdona vārdi). 
Tām sekoja visu kopēji dziedātā Lat-
vijas himna.

Juris Meija sniedza garāku uzru-
nu latviešu valodā, uzsverot pozitīvos 
Latvijas sasniegumus un izceļot svarī-
gākos nākotnes attīstības uzdevumus. 
Viņš arī nolasīja Latvijas Valsts prezi-
denta apsveikuma uzrunu tautiešiem 

ārzemēs.
LAAJ vicepriekšsēdis Kvīnslandē 

Arnis Siksna ziņoja par LAAJ Atzi-

Latvijas valsts dibināšanas unikālā 
relikvija – Viļa Rīdzenieka lielformāta 
fotogrāfija „Latvijas valsts pasludinā-
šana 1918. gada 18. novembrī“ izstā-
dīta Rīgas vēstures un kuģniecības 
muzejā.

Rīgas vēstures un kuģniecības mu-
zejā līdz 22. novembrim apskatāma 
leģendārā un unikālā Latvijas valsts 
vēstures relikvija – Viļa Rīdzenieka 
lielformāta kolorētā fotogrāfija Latvi-
jas valsts pasludināšana 1918. gada 
18. novembrī. Tā ir vienīgā vizuālā 
liecība, kurā iemūžināts vēsturiskais 
mūsu valsts tapšanas brīdis – Latvijas 
Republikas proklamēšanas pasākums 
tagadējā Latvijas Nacionālajā teātrī 
(toreizējā Rīgas pilsētas II teātrī).

Mūsdienās unikālā fotogrāfija kļu-
vusi par Latvijas valsts neatkarības 
pasludināšanas simbolu. Katru gadu, 
Latvijas Republikas proklamēšanas 
svētku laikā, muzejs sniedz iespēju to 
apskatīt ikvienam. No fotogrāfijas pāri 
laikam uz mums raugās cilvēki, kas iz-
loloja un izveidoja Latvijas valsti.

Vilis Rīdzenieks (1884.–1962.) 
bija vienīgais fotogrāfs, kas piedalījās 
Latvijas valsts pašnoteikšanās paslu-
dināšanas pasākumā Rīgas pilsētas II 
teātrī, tagadējā Latvijas Nacionālajā 
teātrī. Noslēpumā tītas apstākļu sa-
kritības dēļ, pasākumā tika veikta ti-
kai viena fotofiksācija, tādējādi radot 

šo vienīgo vizuālo 
liecību. Lielformā-
ta fotogrāfija un 
tās fotonegatīvs 
uz stikla plates 
tiek glabāts Rīgas 
vēstures un kuģ-
niecības muzeja 
krājumā.

L e ģ e n d ā r o 
lielformāta ko-
lorēto fotoattēlu 
(119x158 cm) Vi-
lis Rīdzenieks, 
tolaik darboda-
mies ar segvārdu 
Aleksandrs Med-
nis, izgatavoja 
1920. gadu sāku-
mā. Meistars ar 
kolorētas retušas 
palīdzību izcēla 
galvenās personas un Latvijas sar-
kanbaltsarkano karogu, tā panākdams 
melnbaltā uzņēmuma izteiksmību. Fo-
togrāfija vairākus gadus ir greznojusi 
fotomeistara darbnīcas KLIO skatlogu 
Vaļņu ielā. Okupācijas periodā to, aiz-
līmētu ar papīru, slēpa Viļa Rīdzenie-
ka ģimene. Un tikai pēc 49 gadiem tā 
atkal ieraudzīja dienasgaismu. Atmo-
das laikā fotogrāfa atraitne Olga Rī-
dzeniece unikālo fotogrāfiju un tās 
negatīvu uzticēja Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzejam, pateicoties fo-
togrāfa Gunāra Janaiša tālredzībai, 
neatlaidībai un vēsturiskās nozīmības 
apziņai.

Unikālā fotogrāfija ikdienā tiek rū-

pīgi glabāta muzeja krājumā un tikai 
reizi gadā – Latvijas valsts proklamē-
šanas svētku laikā, tikai dažas dienas 
tiek eksponēta. Arī šobrīd, tā no sau-
dzējošā uzglabāšanas režīma muzeja 
krājuma novietnē atceļojusi uz ekspo-
zīciju, atkal un atkal ikvienam mums 
atgādinot, ka mūsu valsts – Latvija, ir 
dārgakmens, par kura mirdzumu un 
saglabāšanu esam atbildīgi ikviens.

18. novembrī – Latvijas Republi-
kas proklamēšanas dienā, muzejs būs 
atvērts no 11.00 – 17.00.

Ingrīda Lukašēviča
Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Unikālo relikviju varēs skatīt dažas dienas
Latvijas valsts pasludināšana 1918. g. 18. novembrī

Viļa Rīdzinieka fotogrāfija „Latvijas valsts pasludināšana 
1918. gada 18. novembrī“.
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Latvijas valsts dibināšanas atceres akts Brisbanē
Austrālijā sākušās Latvijas valsts dibināšanas jubilejas svinības

Svētku runas teicējs Pēteris Elferts ar 
Brisbanes sabiedrības balvas saņēmē-
jiem Sarmīti Lācis un Juri Meiju.
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Mākslas galerija 
Putti, kas atrodas Mārs-
taļu ielā 16, Vecrīgā, un 
kas specializējusies rotu 
izstāžu rīkošanā, no 
29. oktobra līdz 21. no-
vembrim atvēlējusi 
savas elegantās telpas 

Dānijā dzīvojošās latviešu māksli-
nieces Ievas Blūmas personālizstādei 
Maģiskais ceļojums starp sapņiem un 
realitāti. To atbalsta Latvijas Ārlie-
tu ministrija un Latvijas Republikas 
vēstniecība Dānijas Karalistē.

Ieva Blūma no 1991. līdz 1993. ga-
dam mācījusies Rīgas Lietišķās 
mākslas koledžas Dizaina nodaļā, bet 
kopš 1998. gada dzīvo un strādā Dāni-
jā. Latvijā pēdējo reizi sarīkojusi savu 
darbu skati 2010. gadā Agijas Sūnas 
galerijā. Veido skulptūras, nodarbojas 
ar grafiku un glezniecību. Jaunāka-
jai izstādei viņa gatavojusies gadu un 
rāda tikai 2015. gadā tapušos darbus.

Māksliniece par izstādi anotācijā 
raksta: „...Maģiskais ceļojums starp 
sapņiem un realitāti ir vizuāli aizrau-
jošs notikumu un izaicinājumu ceļš. 
Mesties iekšā šajā nezināmajā nozīmē 
vienā brīdī lidot un sajust savus spār-
nus dzīves šaha spēlē, bet otrā brīdī jau 
krist un attapties ievainotam.“

Visai intriģējošs vēstījums par to, 
ko izstāde piedāvā. Kā solītais atspo-
guļojas viņas mākslā?

Autore savus darbus dēvē par glez-
nām, un kaut arī to attēli tiek uzlikti 
uz audekla ar akrila krāsām un tušu, 

nepazūd sajūta, ka skaties lielāka for-
māta grafikas lapas: uz darbu laukuma 
valda izteikts melnbaltās krāsas kon-
trasts. No tāluma lūkojoties, var liek-
ties, ka ir arī pelēkais tonis, taču tā ir 
alošanās, acu apmāns – lielie, baltie 
laukumi ir aizpildīti ar svītrojumiem, 
punktojumiem, nenoteikta rakstura 
ornamentāliem sīkzīmējumiem utt. 
Izstādīti arīdzan četri zīmējumi, taču 
tie ne ar ko neatšķiras no gleznām. 
Eksponēta arī kāda litogrāfija.

Aplūkojot darbus, tā vien šķiet, ka 
skaties kādā nedefinējamā telpā, kur 
šurpu turpu šaujas dažādi objekti, kas 
brīžiem ir bumbveidīgi, citkārt pieņem 
elipses formas, vēl pēc laiciņa parādās 
tādas kā acis, tad kaut kur pazib cil-
vēku figūrām līdzīgi veidoli, zobrati, 
simboliski sirds attēli, no jauna kaut 
kas pašaujas garām un atstāj aiz sevis 
asti. Daudzās figūras kustās vienlai-
cīgi visos virzienos, veidojot zināmu 
haosu vai, teiksim, dekoratīvu mez-
glojumu. 

Ieva Blūma pie lielākās daļas dar-
bu nosaukumiem dod paskaidrojošu 
tekstu. Lūk, piemērs: pie melnbaltās 
gleznas Vērot un tikt vērotam lasāms: 
„Dzīvē, kas pilna pretrunu, dažbrīd esi 
ieslodzīts kā krāšņā putnu būrī... Dejot, 
dziedāt, spēlēties, izklaidēt. Tad aizli-
dot, pazust un būt neredzamiem, lai 
redzētu no sava skatu punkta.“ Teksts 
ir dīvains, nesaprotams, it kā roman-
tiski ievirzīts, it kā personisks. Tas 
neko nepaskaidro. Tikpat neskaidrs 
ir attēlojums, kas acīmredzot ir pilns 

autores asociatīvu tēlu un formu, kas 
skatītājam jāmēģina izprast, pielieto-
jot iztēli. Ir mākslinieki, kuri strādā ar 
žestiem, tā uzliekot krāsu uz audekla, 
citi laukumu piepilda ar vārdiem, kas 
nav savstarpēji saistīti vai kuru jēgu 
jāmeklē pašam. Iespējams, ka Ievas 
Blūmas gadījums ir tas pats, tikai viņa 
strādā ar dažādām figūrām.

Tas, ka izstāde notiek moderno 
rotaslietu galerijā, ir likumsakarīgi – 
darbi ir pietiekoši dekoratīvi daudz-
veidīgi.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Ceļojums Ievas Blūmas sapņos

Ieva Blūma. „Vērot un tikt vērotam“. 
2015.
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Māra Branča skatījums
Richarda Zarriņa atmiņu grāmata

Viens no nozīmī-
gākajiem 2015. gada 
notikumiem Latvijas 
mākslas dzīvē uzska-
tāms Richarda Zarriņa 
(ievērojot viņa vārda un 
uzvārda rakstību) At-
miņu izdošana (apgāds 

Vesta-LK sērijā Laika grāmata). Par 
to eksistenci runāja jau sen, kad ne-
vienam nebija ne jausmas, ka tās pa-
tiesi pastāv vēl joprojām. Kad par to 
izdošanu pirms pāris gadiem izcilā 
grafikas meistara 145 gadu piemiņas 
sarīkojumā Misiņa bibliotēkā paziņoja 
viņa mazdēls Aivars Celmiņš, daudzi 
klusībā noelsās un sāka ar nepacietību 
gaidīt, jaušot, ka atmiņās varētu pa-
vērties atklātībai ne viena vien nezinā-
ma viņa dzīves un daiļrades lappuse.

Padomju okupācijas gados Richar-
da Zarriņa personību un viņa veikumu 
mākslā parasti mēdza apiet vai dau-
dzus nozīmīgus datus aizmirst, vai arī 
vismaz noklusēt. Meistars bija pārāk 

neērta figūra latviešu mākslā, bet tajā 
pat laikā nevarēja noliegt, ka viņš bija 
pirmais latviešu grafiķis, pirmās grā-
matzīmes jeb ex libris autors, daudz 
darījis latviešu etnogrāfijas un tautas 
mākslas saglabāšanā un popularizēša-
nā, labs karikatūrists. 19. gs. beigu un 
20. gs. sākuma presē un grāmatās bie-
ži parādījās viņa vinjetes, ilustrācijas.

Jāteic, ka arī šobrīd Richarda Zar-
riņa jautājums ir visai kutelīga lieta. 
Viņu cildina numismāti un pastmar-
ku pētnieki kā pirmo Latvijas naudas 
zīmju, monētu un pastmarku autoru. 
Mazāk piemin, ka viņš 14 gadus bi-
jis Latvijas Valstspapīru spiestuves 
pārvaldnieks un ka viņš kopā ar Vili 
Krūmiņu izveidoja Latvijas ģerbo-
ņa attēlu, darināja diplomus, zīmējis 
vērtspapīrus utt., taču nav dzirdēts, ka 
viņa daiļradi kāds būtu sācis pētīt (bija 
gan, bet toreizējais pētnieks tagad no-
klusis).

Tā vien šķiet, ka atbildi var sa-
meklēt pagājušogad iznākušajā Lat-

vijas mākslas vēstures IV sējumā. 
Tajā sacīts, ka Richards Zarriņš ir 
„amatnieciski meistarīgs lietišķās 
grafikas speciālists“, ka viņa mākslā 
visu mūžu saglabājās „vācu bīderme-
ieriskā romantisma tēlainība, amat-
nieciskā ornamentālista precīzā, 
cietā un dogmatiskā līnija“ un pēcga-
lā – viņš bija viens no „aktīvākajiem 
tālaika modernisma apkarotājiem“. 
Šis sprieduma kategoriskums var būt 
viens no iemesliem, ka uz Latvijas 
simtgadi grāmatas par Richarda Zar-
riņa daiļradi, kā vēlējuma formā iz-
skanēja grāmatas atvēršanas reizē, un 
viņa neaizvietojamo devumu kaut vai 
valsts regāliju radīšanā, varētu nebūt. 
Kurš gan vēlēsies strādāt pie nepopu-
lāra un visai noniecināta autora mono-
grāfijas?!

Bet tagad par jaunāko grāmatu. 
Tās ir lieliski uzrakstītas atmiņas, kas 
paver durvis uz Richarda Zarriņa ga-
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rīgo pasauli, parāda viņa personības 
veidošanos, atklāj dzīvē piedzīvoto, 
kā arī to, cik savā pasaules uztverē 
un pašā dziļākajā būtībā viņš bija na-
cionāli noskaņots un cik izglītots viņš 
bija.

Jebkura dzīve sākas ar bērnību. 
Richards Zarriņš ļoti detalizēti ap-
raksta atmiņas par pirmajiem dzīves 
gadiem, kas tagad var likties nesapro-
tamas modernā laika pusaudžiem, ka 
nebija ne grāmatu, ne ko labi uzvilkt 
mugurā, taču bērni priecājās pa dzī-
vi. Ar lielu sajūsmu viņš stāsta par 
Līgatni, tās gleznaino apkārtni, par 
izlasītām grāmatām un zīmēšanu. 
Kurzemes muižniecības skola Grīvā, 
iepretim Daugavpilij, mums saistās 
ar to, ka še reiz mācījies Jānis Rainis, 
bet nu uzzinām, ka tur gājis arīdzan 
Richards Zarriņš. Atmiņu autors ap-
raksta skolas gaisotni un viņa pirmos 
nopietnos soļus mākslā. Skolu viņš 
beidza, kā agrāk mēdza uzslavēt skol-
nieku, kā apaļš teicamnieks. Richards 
Zarriņš nekautrējas atzīties, ka par 
mākslas studijām nebija domājis, pat 
īsti nezināja, kā un kur to mācās: „... 
tā kā nu man nenoliedzamas dāvanas 
bija, tad pēc sarakstīšanās ar mātes 
abiem brāļiem Pēterpilī tika nolemts 
braukt turpu un mācīties kaut ko tādu, 
kur manas zīmēšanas dāvanas būtu 
derīgas. Bet, kas tas varētu būt, to vēl 
neviens nezināja.“

Tā nu jaunietis metās avantūrā – 
bez noteikta un skaidra mērķa traucās 
uz cariskās Krievijas galvaspilsētu 
Pēterpili. Arī radiem nebija skaidrs, 
kur viņu māsas dēls varētu mācīties. 
Lietas tomēr nokārtojās; pēc neilga 
laika Ķeizariskās mākslas veicināša-
nas biedrības skolas apmeklēšanas lat-
viešu jauneklis iestājās barona Štiglica 
Centrālajā zīmēšanas skolā, iegūdams 
pat no radu paziņas stipendiju trim ga-
diem.

Meistara nākotne tika kaldinā-
ta šajā skolā. Viņš rūpīgi izstāsta par 
pedagogiem un ko jaunu un vērtīgu 
iemācījies. No viņa uzzinām par lat-
viešu studentu trūcīgajiem dzīves 
apstākļiem, par mākslinieku biedrī-
bu Rūķis, par viņa viesošanos Latvijā 
brīvlaikā, par viņa pirmo godalgu, ko 
saņēma sudraba un zelta šķīvju kon-
kursā pasniegšanai jaunajam caram 
kronēšanas aktā. Lielu vērību Ri-
chards Zarriņš veltījis četru gadu ga-
rajam ārzemju studiju ceļojumam un 
tur gūtajām atziņām. Kaut arī latviešu 
tautas mākslai un etnogrāfijai māksli-
nieks pievērsās vēl studiju laikā, taču 
tieši šīs ceļojums un iepazīšanās ar 
citu tautu kultūru, viņā nostiprināja 
un mudināja vēl nopietnāk pētīt latvie-
šu tautas mākslu.

Ārzemju studiju laikā – tas noti-
ka Parīzē – Richards Zarriņš sastapa 
zviedru dziedātāju Evu Sundbladi. 
Par viņu pazīšanās sākumu un viņu 

kopdzīves pirmajiem gadiem atmiņu 
autors gan pavēsta, bet turpmāk viņš 
ģimenes dzīvei tikpat kā nepieskaras, 
neļaujot nelūgtai ziņkārīgai acij ie-
lūkoties viņu ģimenes apartamentos. 
Acīmredzot tas notika tādēļ, ka 20.ga-
dos atradās cilvēki, kuri nekautrēda-
mies ielauzās viņa ģimenes dārziņā un 
mēģināja visu izbradāt. Arī turpmāk 
stāstījumā tikpat kā apieti personīgie 
jautājumi. Visu uzmanību viņš vel-
ta darbam, darba īpatnību izklāstam, 
īpaši, – kas attiecas uz vērtspapīriem, 
naudas zīmju izgatavošanu.

Droši vien lasītājus piesaistīs brī-
žiem ļoti detalizēti izklāstītie svešās 
zemēs un pilsētās gūtie iespaidi, ne-
vairīdamies no humoristiskiem ieski-
cējumiem un daža laba piedzīvojuma 
pastāstīšanas, kas tikai šo grāmatu iz-
daiļo, padara viegli lasāmu.

Pēc ilgā ceļojuma pa Eiropu, Eva 
un Richards Zarriņi, pirms došanās 
atpakaļ uz Pēterburgu, viesojās pie 
sievas radiem Zviedrijā. Viņi iegriezās 
arī pie Evas brālēna Vulta fon Steijer-
na. Tur latviešu mākslinieks ievēroja, 
cik lieliski jauniegūtais radinieks iz-
turas pret kalpotājiem – viņu istabas 
bija labi iekārtotas, tīras un ar puķēm. 
Seko secinājums: „Krievijā uz kalpo-
nēm un mājas kalpotājiem skatījās kā 
uz sava veida zemākiem radījumiem – 
vergiem, kuriem ierāda kaut kādu 
tumšu kaktu vai pat guldīja virtuvē.“

Un tālāk: „Pēc skaistās un tīrās 
Zviedrijas galvaspilsētas Pēterpils ar 
noplīsušo, noputējušo važoni un netīro 
drošku pie tvaikoņa piestātnes izlikās 
kā milzīgs netīrumu krājums.“

Pēc šiem pāris teikumiem tālākie 
notikumi revolūcijas laikā top sapro-
tamāki.

Kā droši vien lasītāji zina, Ri-
chards Zarriņš 20 gadus nostrādā-
ja Krievijas Valstspapīru spiestuvē 
Pēterpilī (1899-1919), sākdams kā 
mākslinieks un izkalpodamies līdz 
tehniskajam vadītājam. Visi Krievijas 
vērtspapīri, naudas zīmes, monētas, 
pastmarkas, ko iespieda šajā tipogrā-
fijā, gāja caur viņa rokām. Šī spiestuve 
savulaik bija viena no modernākajām 
Eiropā, arī mākslinieciskā ziņā tā iz-
cēlās citu vidū. Savus nopelnus Ri-
chards Zarriņš neizceļ, drīzāk rūpīgi 
stāsta par tehnikas jauninājumiem, 
arī par korupciju cariskajā Krievijā, 
par savtīgajām interesēm, kas kavē-
ja darbu. Kurš vēlas kaut ko uzzināt 
par latviešu biedrībām 20. gs. sākumā 
Pēterburgā, tas atmiņās sastapsies ar 
Latviešu biedrību, kurā dalību ņēma 
arī viņš, pāris vārdos pieminēts Rūķa 
otrais periods, tuvāk aplūkota žurnāla 
Svari iznākšana un gals.

Traģiskas lappuses veltītas boļše-
viku revolūcijai. Richards Zarriņš ļoti 
grodi apraksta atmosfēru, dzīvi lieli-
nieku nomocītajā Krievijas galvaspil-
sētā, boļševiku krāpnieciskajām izrī-
cībām pašā tipogrāfijā.

Sīki un ar literāta talantu ir atklāta 
viņa atgriešanās Latvijā. Tas bija sūrs 

un neprognozējams piedzīvojums – ar 
komunistiem viņš nevēlējās strādāt, 
arī ģimene bija kara laikā atvesta uz 
Latviju. Richardam Zarriņam ilgāku 
laiku nācās uzturēties latviešu sarka-
narmiešu ieņemtajā Rēzeknē, kur val-
dīja trūkums un nabadzība, un sarka-
narmiešu patvaļa.

Mākslinieks pārradās mājās īsi 
pirms kaujām ar Bermonta armiju par 
Rīgu. Šādā laikā viņam uzticēja Lat-
vijas naudas izgatavošanu. Nebija ne 
labiekārtotas spiestuves, ne gravieri 
un citi darbinieki, kuri varētu šo uz-
devumu veikt. Viņš ļoti tālredzīgi ga-
tavoja speciālistus darbam spiestuvē, 
taču bieži saņēma pretim pārmetumus, 
augstprātīgu attieksmi. Nauda tapa 
ļoti sarežģītos apstākļos – naudas un 
izejmateriālu trūkumam pievienojās 
arī deputātu un valstsvīru neizpratne, 
viņu aprobežotība mākslas lietās, ne-
runājot par naudas specifiku. Jāteic, ka 
šajā ziņā nekas nav mainījies – tie paši 
vēži tikai citā kulītē.

Būdams ļoti augsts profesionālis, 
kura skološanās balstīta pasaules kla-
siskajā kultūrā, Richardam Zariņam 
nebija pieņemami jaunākās paaudzes 
mākslinieku darbi, kuros vērojama ār-
zemju jaunlaiku mākslas (tā saucamā 
kubisma) spēcīga ietekme. Jaunie kļu-
va arvien agresīvāki. Te nu jāmin, ka  
viens no pirmajiem jauno uzbrukumus 
saņēma tieši atmiņu autors, par to gan 
nebilzdams grāmatā ne vārda.. Tad nu 
viņš, Richards Zarriņš, esot izdomājis 
pret jaunajiem cīnīties. Tā radās izstā-
de un pēc tam sekojošie notikumi, kas 
mākslas vēsturē iegājusi kā kaspar-
soniāde. Tā ir krietni apspriesta no 
dažādiem aspektiem, bet memuārists 
atklāj, kā notika šīs izstādes darbu ga-
tavošana, par ko līdz šim nebija precī-
zu liecību.

Liela nozīme Richardam Zarriņam 
ir etnogrāfijas un tautas mākslas sa-
glabāšanā un Latvju rakstu trīs sējumu 
izdošanā, kas, tāpat kā Krišjāņa Baro-
na dainas, uzskatāmi par pamatu tā-
lākajiem pētījumiem šajās jomās. Arī 
Latvju rakstu nākšanu dienas gaismā 
pavadīja daļas valdošās sabiedrības 
neizpratne, pat kavēja to izdošanu. 
Richards Zarriņš vēršas arī pret tautas 
tērpu modernizētājiem, pirmām kār-
tām Jūliju Madernieku. Reizēs, kad jā-
aizstāv sava pārliecība, atmiņu autors 
var būt ass un neiecietīgs.

„Man vienmēr jābrīnās par mūsu 
ļaužu plāno kultūras virsmu, taču pa-
doties šitādu cilvēku iedomām un ne-
kulturālībai nedrīkst. To es arī nekad 
neesmu darījis, nerēķinoties, ka ar 
savu uzstāšanos sev iemantoju visādus 
ienaidniekus, īpaši, Saeimas deputātu 
visziņu vidū,“ atzīstas Richards Zar-
riņš.

Mākslinieks gan savās atmiņās 
daudzām lietām nepievēršas, piemē-
ram, ne ar pušplēstu vārdu viņš nestās-
ta par viņa vadīto Grafikas meistar-

Māra Branča skatījums
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das aprunāties ar skolas bērniem, kuri ir ļoti satraukušies, 
sarokojoties ar prezidentu.

Cilvēku daudz – vieni atnāk, citi aiziet. Varoņu tera-
ses ozolu alejās visi koki stāv melniem zariem, lapas jau 
nobirušas; starp tiem arī sīki, ne tik sen stādīti ozoliņi, bet 
zeme un pakāpieni apauguši zaļu sūnu kā paklājs. Saule 
tikai nedaudz paceļas virs koku galotnēm.

Dienas vidū pie Brīvības pieminekļa Bruņoto spēku pa-
rāde un oficiāla ziedu nolikšanas ceremonija. Valsts amat-
personas ar ziediem rokās izkārtojas uz pakāpieniem pie-
minekļa labajā pusē. Bruņoto spēku karavīri, robežsardze, 
policija, orķestris ieņem savas vietas ap Brīvības pieminek-
ļa laukumu. Valsts prezidents Raimonds Vējonis, LR aiz-
sardzības ministrs Raimonds Bergmanis un LNBS koman-
dieris Raimonds Graube dodas sasveicināties ar karavīriem.

Pieminekļa Goda sardzes maiņa, valstsvīru uzrunas un 
apsveikumi, valsts himna un karavīri dažādās formās un 
spoži viksētos zābakos kopā ar orķestri parādes solī aiz-
soļo gar pieminekli. Sākas ziedu nolikšana un tradicionālā 
aprunāšanās ar tautu un fotografēšanās, šoreiz skolas bēr-
niem, kuri pat apjūk no tādas iespējas.

Brīvības pieminekļa pakājē sagūluši ļoti skaisti ziedu 
pušķi karoga krāsās.

Nākamā ceremonija notiek Esplanādē pie Oskara Kalpa-
ka pieminekļa. Šeit piedalās tikai NBS pārstāvji un citu val-
stu militārie atašeji, bet šoreiz arī prāvs pulks jaunsargu, un 
kā jaunais jaunsargu patrons piedalās arī Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis. No amatpersonu uzrunām prātā palika 
aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa teiktā frāze par 
Oskaru Kalpaku, ka viņš karavīriem neteica – uz priekšu, 
bet – aiz manis. Manuprāt, tas ir ļoti spēcīgi teikts. Nobeigu-
mā kā parasti aprunāšanās un fotografēšanās, jaunsargiem 
tie bija īsti svētki, tāpat kā viņu vecākiem un draugiem.

Tālāk man bija ieplānots iegriezties Nacionālajā vēstu-
res muzejā Brīvības ielā, lai paskatītos uz Lāčplēša Kara 
ordeni. Muzejā kā bišu stropā, pilns ar skolas bērniem, arī 
vidusskolniekiem.

Nedaudz par ordeni. Lāčplēša Kara ordenis nodibi-
nāts 1919. gada 11. novembrī. Pirmos septiņus ordeņus 
1920. gada 13. augustā Ministru Kabinets piešķir Latvijas 
armijas augstākajiem komandieriem, tie arī ietilpst Ordeņa 
domes sastāvā. Pirmo reizi apbalvojumus pasniedza 288 
ordeņa kavalieriem Jānis Čakste 1920. gada 11. novembra 
parādē Esplanādē. Pēc tam apbalvošana notika katru gadu 
līdz 1928. gadam. Lāčplēša Kara ordenis bija Latvijas aug-
stākais militārais apbalvojums no 1920. – 1940. gadam; tam 
ir trīs šķiras, katra ar savu lentu un vēl 16 staru ordeņzvaig-
zne. Muzeja stikla vitrīnā tikai reizi gadā – 11. novembrī 
tiek eksponēts ģenerālim Jānim Balodim piešķirtais Lā-
čplēša Kara ordenis, visu triju šķiru (pirmās šķiras ordeni 
piešķīra tikai pēc 3. un 2. šķiras ordeņa saņemšanas), muze-
ja īpašumā tos nodeva ģenerāļa atraitne Elvīra Balode. Mu-
zeja gida stāstījumu jaunieši uzklausīja ar ļoti lielu interesi.

Jau ar krēslas iestāšanos atkal atbraucu uz Brāļu ka-
piem. Terasē daudz prožektoru, mikrofonu, viss tiek gata-
vots TV tiešraidei. Ļoti daudz bērnu un jauniešu ar ziediem 
un svecītēm. Nacionālās apvienības (NA) jaunatnes grupa 
ar veterānu palīdzību rūpējas par aizdegtu svecīšu izlikša-
nu visā kapu laukā. Pie mātes Latvijas tēla milzums daudz 
svecīšu. No rīta noliktie vainagi un ziedu pušķi ļoti skaisti 
izkārtoti; blakus – smilšu paplātēs deg svecītes. Skats lejā 
uz kapu lauku ar mazajām sveču gaismiņām, kuru skaits 
nemitīgi pieaug, ir vienkārši fantastisks, nav nekāda hao-
sa, viss taisnās rindās, kas noslēdzas ar spilgtu gaismu pie 
Mātes Latvijas tēla. Pie Mūžīgās uguns ragu mūzika mijas 
ar strēlnieku dziesmām, kam pievienojas grupa Vilki; pēc 
nelielas intervijas TV, tiek aizdegtas lāpas un sākas lāpu 
gājiens, ko arī organizē NA jauniešu grupa.

Steidzos uz vārtiem, lai nofotografētu lāpu gājiena sāku-
mu tieši no vārtiem, skats tiešām iespaidīgs. Tā, nu jau nez 
kuro gadu, arī es eju lāpu gājienā līdz Brīvības piemineklim; 

mūs pavada policija, reizēm paregulējot satiksmi krustoju-
mos. Ceļa līkumā, paskatoties atpakaļ, gājienam galu neredz, 
tikai spoža, izlocījusies uguntiņu līnija. Ejam ātri, ceļa malās 
daudzi stāv ar degošām lāpām, lai pievienotos gājienam.

Pie Brīvības pieminekļa uzrunu saka šī gājiena inicia-
tors un organizators, arī grupas Vilki dalībnieks Jānis Atis 
Krūmiņš. Visi kopā nodziedam dažas dziesmas un ejam 
caur Vecrīgu uz Strēlnieku laukumu, tur ugunskuru gais-
mā uz skatuves tautā iemīļotas grupas dzied patriotiskas 
dziesmas visa vakara garumā.

Vēlāk Daugavā tiek ielaists ugunsplosts kritušo varo-

Godinot Latvijas brīvības cīņās kritušos varoņus
Turpinājums no 1. lpp.

Mūžīgā uguns Rīgas Brāļu kapos.
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Lāčplēša Kara ordenis.
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Valsts prezidents Raimonds Vējonis, aizsardzības ministrs 
Raimonds Bergmanis, NBS komandieris ģenerālleitnants 
Raimonds Graube pie Brīvības pieminekļa Rīgā.
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Militārā parāde pie Brīvības pieminekļa Rīgā.
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Jau oktobra Ziņotājā 
bija piekodināts, lai pie-
sakās, ja grib apmeklēt 
gadskārtējo Lāčplēšu un 
varoņu piemiņas sarīko-
jumu, jo saimniecēm jā-
zina, cik ēdienu gatavot. 
Sakarā ar Organizācijas 

70 gadu svinībām, nodaļa aicināja ne ti-
kai uz sarīkojumu, bet arī uz mielastu – 
auksto galdu – visu bez maksas. Zāle jau 
bija pārpilna, visi galdi aizņemti, un vēl 
tauta nāca, sēdēja vienkārši gar sienām.

Sarīkojuma pirmā daļa sestdien, 
7. novembrī bija veltīta Lāčplēšiem un 
to varoņu piemiņai, kuriem parasti ne-
viens slavas dziesmas nedzied un meda-
ļas pie krūtīm nesprauž; tiem daudziem, 
kas pirmie tiek dzīti pret ienaidnieku un 
pirmie krīt. Tie ir parastie zaldāti, ku-
riem jāpiedzīvo visādas grūtības. Pēc 
nodaļas priekšnieces uzrunas, klusuma 
brīža, un sirds dziļumos izjustu tautas 
lūgšanas nodziedāšanas, diakons Ivars 
Ozols izlūdzās Dieva mieru un sirds 
mieru visiem mūsu tautas varoņiem, 
gan pārnākušiem, gan kaujas laukā pa-
likušiem. Tad Raimonds Jaudzems ar 
saviem klavieru solo gabaliem ļāva mū-
zikai runāt, kur vārdi pietrūkst.

Šogad Daugavas Vanagi apbalvo-
ja desmit tautas druvas darbiniekus: 
diplomus saņēma Elīna Rikarde, Irē-
ne Šulca-Baivotersa (Bywaters), Ilga 
Jankēvics, Alvis Zvaigzne, Mirdza 

Zvaigzne, Jānis Caune, Zinta Ozoliņa, 
Marija Perejma, Andris Jaudzems, un 
Gunārs Bērzzariņš. Visi savus apbal-
vojumus ir godam nopelnījuši. (Seviš-
ķa atzinība pienākas Irēnei un Marijai, 
kuras, kaut gan jauktās laulībās, ir 
spējušas izaudzināt latviski runājošus 
bērnus un ilgus gadu desmitus strādā-
jušas latviešu sabiedrībai un latvietī-
bai par labu. Apsveicami!)

Septiņdesmit gados no 
Cēdelgemas visā pasaulē
Uz ežiņas galvu liku, sargāt savu tēvu 

zemi;
Labāk manu galvu ņēma, nekā manu 

tēvu zemi.
Tūkstoš deviņi simti četrdesmit 

piektā gada ziemā Cēdelgēmas gūstek-

ņu nometnē ieslodzītie 11 187 latviešu 
karavīri nekādus luksus apstākļus ne-
baudīja, taču nepagāja necik ilgs laiks, 
kad jau parādījās latviešu augsti attīstī-
tā kultūra. Nodibinājās koris, sāka iz-
dot žurnālu Brīvības Saule, nodibināja 
skautu vienību, notika šaha turnīri, lek-
cijas, kursi, gleznu, daiļamatniecības un 
citu pasākumu izstādes, un no dažādiem 
sagrabinātiem materiāliem pat uzbūvēja 
un uzcēla divu metru augstu Brīvības 
pieminekļa attēlu. Angļu komandantū-
ra diezgan ātri izdibināja, ka šie ļaudis 
nekādi fašisti vai nacisti nav, tikai savas 
zemes aizstāvji, un ļāva gūstekņiem 
darboties. Kad nāca krievi un mēģināja 
gūstekņus pierunāt, atgriezties Latvijā, 

ņu piemiņai, kuru atdusas vieta nav zināma. Šogad plosts 
apgāzās, visi sāka spriedelēt, ko tas varētu nozīmēt; droši 
vien mums visiem jāsaņemas un katram jāveic ikdienišķi 
varoņdarbi, un, ja vajadzēs, tad arī īstie nebūs par grūtu.

Visu vakaru krastmalā pie pils mūriem ļaudis lika 
svecītes. Šogad bija mazliet piedomāts par svecīšu likša-
nu; izveidots metāla siets sveču likšanai pie mūra, bet tas 
problēmu neatrisina. Dari ko darīdams, apdomā galu. Par 
to daudzi nedomā; tie, kas centās sveci uzlikt augstāk par 
sieta plauktu, tieši mūra robā, pat ceļot bērnu uz pleciem, 
lai tas uzliek sveci augstāk par citiem... – tikko par bargu 
naudu atjaunots mūris, no svecēm tak viņš nokūp melns.

Svecīšu aizdedzināšana pie Rīgas pils mūra aizsākusies 
1988. gadā; iegūta pieredze, laiks visu izvērtēt un pārdo-
māti noregulēt. Šogad ugunsdzēsēji tika saukti trīs reizes. 
Daudzi lika svecītes Daugavmalā, kas pulcējās bariņos, 
kas pastaigājās kā pa promenādi, dažiem bērnu ratiņi bija 
karoga krāsās...

Tagad lūdzu nenomētājiet mani ar akmeņiem – atceros 
svecīšu likšanas pirmos gadus, atceros, ko teica toreizējais 
Rīgas noteicējs (amatu neatceros) Alfrēds Rubiks – doma 
bija tāda, ja liek svecītes, tad jādomā kur un kā, nevar bojāt 
mūri, nokūpināt melnu, jo nomazgāt viņu nevar. Līdz šim 
nekas izdomāts nav, vieglāk uzmūrēt jaunu.

Diena galā, daudz redzēts un dzirdēts, man personīgi 
ļoti patika piemiņas brīži Brāļu kapos un priecēja tas, ka 
pirms trim nedēļām apbedītajam strēlniekam Andrejam 
Kurpniekam pie kapa kopiņas dega daudz, daudz svecīšu.

Neaizmirsīsim, ka mūsu Valsts un brīvība ir izcīnīta 

par dārgu cenu, un faktiski tā ir mūžīgi jāsargā.
Aina Gailīte

Laikrakstam „Latvietis“

Godinot Latvijas brīvības cīņās kritušos varoņus
Turpinājums no 12. lpp.

Pie Kalpaka pieminekļa.
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Rīgas pils mūris.
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Lāčplēši, varoņi un DV organizācijas dibināšana
DV Adelaides nodaļa piemin un svin

 
Turpinājums 14. lpp.

No kreisās: Apbalvotie Jānis Caune, Irēne Šulca-Baivotersa (Bywaters), Ilga 
Jankēvics, Zinta Ozoliņa, Marija Perejma, Elīna Rikarde, Alvis Zvaigzne, Mir-
dza Zvaigzne; DV Adelaides nodaļas vadītāja Gunta Rudzīte.
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daži ticēja, ka būs labi, un atgriezās, 
taču, kad no viņiem nekā vairs nedzir-
dēja, nākošais medīšanas mēģinājums 
vairs nebija tik veiksmīgs; angļi vien-
kārši nevienu vairs neizdeva. Par lat-
viešu karavīriem viņi pat izteicās ar zi-
nāmu respektu: „Iespundē viņus plikus 
tukšā pagrabā, un pēc laika viņi iznāks 
apģērbušies un ar koferiem rokās.“

Uz šāda fona, 1945. gada 28. decem-
brī dibinājās Daugavas Vanagu organi-
zācija. Diez vai dibinātājiem bija kāda 
jausma, ka pēc septiņdesmit gadiem 
viņu aiz dzeloņdrātīm dzimušais bērns 
būs izgājis visā plašā pasaulē, pat Latvi-
jā, un vēl turpinās visādos veidos sargāt 
savu tēvu zemi. Latvijas brīvība ir atkal 
izcīnīta, bet Daugavas Vanagu darbs nav 
beidzies. Naidīgā austrumu vara nav bei-
gusi iespaidot dzīvi mūsu dzimtenē, un 
mest kāru aci uz mūsu suverēnās valsts 
teritoriju, ar nodomu, to vēlreiz sagūstīt 
savās lamatās. Latvijas jaunajā paaudzē 
mums jāaudzina dzimtenes mīlestība, 
modrība, un vēsturiska apziņa. Ko vec-
tēvi iesāka un ar savām asinīm izpirka, 
tas mazdēliem un mazmeitām jāturpina. 
Šo laiku lielākais uzdevums ir palīdzēt 
Latvijai kļūt nacionāli stiprai, un šo uz-
devumu dedzīgi uzņemas Daugavas Va-
nagi. Dzejnieka vārdos izsakoties:
Nu pietiek tagad svešām varām pār 

mums valdīt,
Mēs varam šodien paši savu dzīvi lemt;
Par savām pūlēm paši savus augļus 

baudīt,
Un neļaut svešiem to, kas mūsu, ņemt!

Priekšnieces priekšlasījumu kupli-
nāja Astras Kronītes lasītie dzejoļi, un 
Rūda Danča rādītās bildes uz ekrāna. 
Paldies Ilgai Vēverei par bilžu sakār-
tošanu.

Sekoja apsveikumi. Daugavas Vana-
gu organizācijai skaistus vārdus veltīja 
LR Goda Konsuls DA Dr. Valdis Toma-
nis, Tālavas kooperatīva priekšsēdis An-
dis Bērziņš, Adelaides Latviešu ev. lut. 
draudzes diakons Ivars Ozols, Jaunat-
nes Dienu Rīcības komitejas priekšsē-
de Daila Šmita (liels prieks DV namā 
redzēt jaunu cilvēku), Reinis Dancis no 
Adelaides Latviešu skolas un DLOA un 
LR Goda Konsuls Rietumaustrālijā Jā-
nis Purvinskis. Uz sarīkojumu ielūgts 
tika arī pārstāvis no Adelaides Latviešu 
biedrības, bet ielūgums laikam kaut kur 

pa ceļam pazuda, jo atbildes nebija, ne-
viens neieradās, un apsveikums arī izpa-
lika. Ja Vanagiem būtu plāna āda, varētu 
gandrīz vai apvainoties.

Rakstiskus apsveikumus no DV 
Melburnas nodaļas priekšnieka Jāņa 
Kārkliņa un Latvijas Kara muzeja di-
rektores Aijas Fleijas, nolasīja nodaļas 
priekšniece.

Šai posmā vēl tikai atlika Vana-
giem no Pertas – Jānim Purvinskim un 
Andrim Vārpiņam, pasniegt piemiņas 
cepures no Adelaides.

Artura Berķa kara laika 
dienasgrāmatas laišana tautā

Par grūtībām un pazemojumiem, 
kas ir katra karavīra ikdiena, retais, brī-
vībā ticis, vēlas runāt. Kaut arī miesa 
sadzīst, dvēselē cirstās rētas tā īsti ne-
sadzīst nekad. Šajās apgaismotās die-
nās atzīst tādu lietu kā Post Traumatic 
Stress Disorder; pirms 70 gadiem, kat-
ram vajadzēja pašam tikt galā ar saviem 
velniem, jo pat ārsti atzina tikai redza-
mās miesīgās brūces. Ģenerāļi un citi 
virsnieki, sevišķi no uzvarētāju puses, 
raksta biezas grāmatas, kurās cildina 
savu varonību, cēlsirdību, kampaņu pa-
reizību un vispārējo taisnību, bet kurās 
reti tiek atspoguļota vienkārša karavīra, 
armijā iesaukta puiša, skarbā ikdiena. 
Taču ik pa reizei pēc daudziem gadiem 
parādās arī kāda karavīra atmiņas.

Tieši šādu grāmatu par savu piere-
dzi ir sarakstījis Artūrs Berķis, bet jā-
aizrāda, ka tā nav vis atmiņu, bet DIE-
NASGRĀMATA, rakstīta tanī laikā un 
vietās, kur tas viss notika. Atmiņa pēc 
ilgiem gadiem var pievilt, apmānīt, bet, 
kas rakstīts uz vietas, ir īstenības un 
patiesības attēlojums. Artūram toreiz 
palika deviņpadsmit gadu, un savas 

piezīmes viņš rakstīja uz atsevišķām 
papīra strēmelītēm, lai pie kratīšanas 
Neugammas gūstekņu nometnes angļu 
sargi neatņemtu visu uzreiz.

Garos gadus rūpīgi sargātas šīs 
strēmelītes ir kļuvušas par grāmatu, 
kuru var iegādāties no Artūra Berķa* 
vai ALB grāmatnīcā*. No grāmatas ir 
uztaisīta arī filma, kurā Artūrs stās-
ta savus piedzīvojumus angļu valo-
dā. Filmu uzņēma latviešu izcelsmes 
jaunietis Christopher Segliņš, kurš 
gan latviski nerunā, bet meklē savas 
etniskās saknes. Par piemiņu nodaļas 
priekšniece pasniedza Christopheram 
sudraba pieclatnieku, ar paskaidroju-
mu par šīs monētas nozīmi latviešiem 
gan valūtas, gan sentimenta ziņā.

Formālās daļas noslēgumā, Vīru 
koris Daugava kopā ar Vanadžu an-
sambli nodziedāja trīs dziesmas: Uz 
ežiņas galvu liku, Kad ar uzvaru un 
Lāčplēšu dziesmu.

Sekoja Vanadžu sarūpēts, ļoti 
gards mielasts, šampanieša tosts un 
svētku kliņģeris. Imants Kronītis ar 
akordeonu pavadīja dziedāšanu no ka-
ravīru dziesmu grāmatas.

Paldies visiem, kas pielika roku, 
lai sarīkojums tik labi izdotos, un pie-
vilktu tik daudz klausītājus.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

* Pārdeva arī Artūra Dienasgrāmatu. 
To var iegādāties no autora Artūra 
Berķa, 6 Italia Str., Hope Valley, 
SA 5090, vai e-pasts artursb@
netspace.net.au vai tālr. (08) 8265 
7140, vai arī no ALB grāmatnīcas, 
rakstot Ilgai Vēverei 2 Collyer Court, 
Linden Park, 5065, tālr. (08) 8279 
6983; e-pasts univ.of.sat@apollo.lv

Lāčplēši, varoņi un DV...
Turpinājums no 13. lpp.

Sarīkojuma dalībnieki.
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Lāčplēšu piemiņa
DV Adelaides Nodaļas priekšnieces uzruna

DV Adelaides Noda-
ļas priekšnieces Guntas 
Rudzītes uzruna sest-
dien, 7. novembrī, Lā-
čplēša dienas un varoņu 
piemiņai un DV orga-
nizācijas gadasvētkiem 
veltītajā sarīkojumā „70 

gados no Cēdelghēmas visā pasaulē.“

DAUGAVAS VANAGI, SASAUK-
SIMIES!

Šodien esam pulcējušies, lai pie-
minētu Lāčplēšus, varoņus, un Dauga-
vas Vanagu organizācijas dibinātājus. 
Mums visiem ir priekšstats par to, kas 
ir varonis: tas ir cilvēks, kas riskē ar 
savu veselību, labklājību, pat dzīvību, 
lai glābtu kādu citu no dzīvību apdrau-

došām briesmām. Tas noteikti ir varo-
nis.

Taču ir arī cita veida varoņi. Ko 
lai saka par cilvēku, kurš ir – izrauts 
no savas ierastās vides, darba, vai sko-
las, atšķirts no ģimenes, pakļauts citu 
cilvēku pastāvīgiem rīkojumiem; uz 
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Vēlreiz par Latviešu ciemu!
Melburnā ir Latviešu Ciems. Melburnā ir Latviešu Ciems. Melburnā ir Latviešu Ciems.

Tiem lasītājiem, 
ka domā, ka es esmu 
apšņākts, ka bez jēgas 
atkārtojos, jāpaskaidro, 
ka tas nav nekāds noslē-
pums, bet šoreiz ir gan 
jēga. Liela jēga! Nupat 

Latviešu ciemā, kas ir Melburnā, noti-
ka Ciema pilnsapulce. Tajā, starp citu, 
viens no dalībniekiem pārmeta valdei, 
ka par ciemu nekas nav rakstīts latvie-
šu avīzēs.

Nekas nav rakstīts avīzēs? Vai 
manu dieniņ!

Vai nu runātājs latviešu avīzes ne-
lasa, vai arī viņam, tāpat kā man, – ko 
vienu dienu lasa, tas otrā dienā aiz-
mirsts. Vai nu vainīgs caurvējš galvā, 
vai vecums; to neņemos spriest, bet 
gribu tikai piezīmēt, kas tas nemaz 
nav tik slikti. Var ietaupīt naudu. Nav 
jāpērk grāmatas. Ar vienu grāmatu 
pilnīgi pietiek. Kad esi vienreiz izlasī-
jis, vari droši sākt lasīt otrreiz un trešo 
reiz utt.... Un katru reizi tu lasīsi, it kā 
lasītu pirmo reizi. Es tā darbojos jau 

pāris gadus – tikai neprasiet, kas tā ir 
par grāmatu, ko lasu; neatceros.

Tā kā es esmu pieklājīgs cilvēks, 
tad pa priekšu noprasīšu: Vai gribiet 
ko dzirdēt par Latviešu Ciemu? Jā? Nu 
tad es drusku pastāstīšu.

Latviešu Ciems ir vieta, kur dzīvo 
latvieši. Ne visi latvieši, – tikai cienī-
jamus gadus sasnieguši latvieši. Un ne 
visi cienījamus gadus sasnieguši lat-
vieši – viena daļa no tiem dzīvo savās 
privātās mājās un nevar atzīties, ka ir 
sasnieguši cienījamu vecumu un nevar 
vien satuntuļoties uz Latviešu Ciemā 
iešanu. Tā gadiem krātā manta spiež 
pie zemes. Nav viegli izvēlēties, kuru 
grabažu ņemt līdz, kuru atstāt. Pro-
tams, – šie cilvēki jau nav vainīgi, ka 
manta pie sirds pieaugusi – tak jau vai-
rākas reizes dzīvē bija jāpārvācas un 
mantas jāatstāj. Es pats nupat saskatī-
ju – piecas reizes dzīvē bija jāpārvācas 
uz jaunu vietu (kopš atstājām dzimte-
ni) un katru reizi gandrīz visas sakrā-
tās grabažas jāatstāj. Es jau saprotu, – 
lasītājs teiks, ka viņam grabažu nav, ir 

tikai laba un derī-
ga manta. Te man 
gribas atgādināt 
jauko un pamāco-
šo dziesmiņu:
Iemet, brālīt, gra-
napiku, mantu 
nežēlo,
Tik un tā tu kapā 
līdzi nepaņemsi to.

Bet es taču gribēju stāstīt par Lat-
viešu Ciemu – ne par kapiem. Nu tad 
klausieties –

Latviešu Ciems ir vieta, kur dzī-
vo latvieši. Ne visi... Paga, paga...vai 
tad mēs to jau nepārrunājām? Atkār-
tošanās ir vienkārši laika nelietīga tē-
rēšana, un jums tak laika ir tik maz... 
Jums jāpakojas, lai varētu pārcelties 
uz Latviešu Ciemu... Nu tad uz redzīti! 
Es Ciemā dzīvoju jau 15 gadus... Forša 
dzīve!

Uz redzēšanos, –
Jancis

Laikrakstam „Latvietis“

attīstībā un modernizācijā. Program-
mai stažēšanās vietas piedāvā vairākas 
valsts pārvaldes iestādes – Ekonomi-
kas ministrija, Izglītības un zinātnes 
ministrija, Veselības ministrija, kā arī 
virkne citu ministriju padotības un 
pakļautības iestāžu.

VIDEO: Par stažieru programmu 
Darbs valsts pārvaldē (https://youtu.
be/qiynSXXhHb8)

Stažieru programmas Darbs valsts 
pārvaldē nolikums: http://ej.uz/t4wa

Pieteikšanās nosacījumus, atlases 
laika grafiku un pieteikšanās anketu 
atradīsiet vienuviet: 

http://goo.gl/forms/OWyiImBMyU. 
Jautājumu gadījumā lūdzam raks-

tīt uz e-pasta adresi Jauns.Kolegis@
mk.gov.lv.

Zane Ozola
Valsts kanceleja

Komunikācijas departamenta 
konsultante

„Darbs valsts pārvaldē“
Turpinājums no 4. lpp.
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PBLA Kultūras fonds
Apbalvojumi 2015. gadā

Rolfa Ekmaņa vārds kļuvis plašāk 
pazīstams latviešu literārajās aprindās 
saistībā ar viņā ilggadējo un pašaizlie-
dzīgo darbību žurnāla Jaunā Gaita re-
dakcijā, kurā viņš sācis darboties pirms 
50 gadiem, bet kuras vadību sabiedris-
kā kārtā un bez atlīdzības pārņēmis de-
viņdesmito gadu beigās. Par šo izdevu-
mu Ekmanis savulaik rakstījis: „Viens 
no žurnāla galvenajiem uzdevumiem 
ir stimulēt latviešu intelektuālo dzīvi, 
uzturēt garīgo možumu, un ne tikai 
trimdā. Ar gandarījumu jākonstatē, ka 
no tā vēl joprojām neatvirmo putekļu 
elpa.“ Šogad Jaunā Gaita, lielā mērā 
pateicoties Ekmaņa un citu uzticamu 
redakcijas līdzstrādnieku ieguldīju-
mam, atzīmēja savu 60. jubileju. „Tas 
ir Rolfa nopelns, ka žurnāls vēl aizvien 
ir tik augstā līmenī un ir saglabājis 
savu nozīmi gan šejienes, gan Latvijas 
lasītāju vidū,“ raksta Teksasā dzīvojošā 
māksliniece, Jaunā Gaita redakcijas lo-
cekle Linda Treija. Tikmēr Jaunā Gaita 

pirmais redaktors, Latvijas Okupācijas 
muzeja biedrības priekšsēdētājs Valters 
Nollendorfs norāda, ka „nepārtrauktas 
iznākšanas ziņā „Jaunā Gaita“ tuvojas 
latviešu žurnālu noturības rekordam.“

Rolfa Ekmaņa interesei par Latvijas 
literatūru ir sena vēsture. Kopš pagāju-
šā gadsimta piecdesmito gadu beigām 
Ekmanis centies visādos veidos piekļūt 
Latvijas publikācijām, uzsākot saziņu 
ar radošajiem darbiniekiem Latvijā. 
Par šo darbību nereti izpelnījies asu 
kritiku un nosodījumu trimdas latviešu 
sabiedrībā, kas pārmeta viņam Padom-
ju latviešu literatūras propagandēšanu. 
Ekmanis vairākkārt lasījis latviešu lite-
ratūras kursus un referātus gan latvie-
šu sabiedrībai ASV, gan saietos ASV, 
Zviedrijā, Vācijā, Šveicē. Jāatzīmē, ka 
Latviju pirmo reizi pēc izceļošanas Ek-
manis varēja apciemot tikai 1990. gada 
beigās, jo bijis iekļauts Padomju Savie-
nības persona non grata sarakstā par 
darbību Radio Brīvā Eiropa.

„Mani uzskati nekad nav tā īsti sa-
krituši ar trimdas tautiešu vairākuma 
viedokļiem. Nekad neesmu centies bru-

ģēt ceļu uz bagātības kalngaliem, kā 
jau uz to norāda manis izvēlētā profe-
sija. Nav arī nekad bijuši īpaši godkāri 
plāni. Nokļūšana Savienotajās Valstīs 
nekad nav bijis ne mans, nedz arī manu 
vecāku lolotais sapnis,“ virtuālajā en-
ciklopēdijā Latvijas ļaudis atrodams 
Rolfa Ekmaņa ieraksts. „Uzskatu sevi 
par „Latvian“, nevis „American-Lat-
vian“ un esmu lepns uz savu Latvijas 
pasi un pilsonību. Amerikā neviens 
man nekad neko no labas gribas nav 
pasniedzis uz paplātes, Amerika vien-
mēr ir un paliks trimdas zeme,“ piebilst 
Ekmanis, kurš par savu dzīves uzde-
vumu uzskata latvietības saglabāšanu 
un nodošanu nākamajām paaudzēm.

Rolfs Ekmanis ir Amerikas Latvie-
šu apvienības, Latviešu Fonda biedrs 
un Latviešu rakstnieku apvienības 
biedrs. Kopš neatkarības atjaunošanas 
ticis uzņemts kā biedrs Latvijas Rakst-
nieku savienībā un Latvijas Zinātņu 
akadēmijā (ārzemju loceklis). Par no-
pelniem Latvijas labā 1999. gadā apbal-
vots ar IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

PBLA

2015. gada PBLA Balva
Turpinājums no 5. lpp.

Goda balva 
Gunāram Birkertam (ASV) – par mūža profesionālo 

veikumu arhitektūrā, mīlestību pret Latvijas valsti un tās 
vārda nešanu pasaulē (izvirza PBLA KF).

Artūram Ozoliņam (Kanāda) – par Latvijas mūzikas 
un kultūras nešanu pasaulē (izvirza Mūzikas nozare).

Goda diploms 
Dr. Ingrīdai Gutbergai (ASV) – par mūža ieguldīju-

mu latviešu mūzikā un ilggadēju darbu ar latviešu jauna-
jiem mūziķiem (izvirza Mūzikas nozare).

Astrīdai Liziņš (ASV) – par ilggadēju, sekmīgu darbu, 
vadot Filadelfijas tautas deju kopu Dzirkstele un iesaistot 
tajā visu paaudžu dejotājus (izvirza Tautas deju un mākslas 
nozare). 

Intai Veldrei un Sandrai Mednis (ASV) – par ilg-
gadēju Milvoku Daugavas Vanagu tautas deju kopas Me-

tieniņš vadīšanu un sekmīgu deju lieluzveduma vadīšanu 
2012. gada Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos 
Milvokos (izvirza Tautas deju un mākslas nozare).

Atzinības raksts
Lindai Marutai Kronbergai (Kanāda) – par par ilg-

gadēju un izcilu darbu populārās mūzikas laukā (izvirza 
Mūzikas nozare).

Maijai Laiviņai un Tainai Laiviņai (ASV) – par ilg-
gadīgu un daudzpusīgu devumu bērnu oriģināllugu rakstī-
šanā, stāstu dramatizējumiem, kostīmu un skatuves iekār-
tošanu, kā arī atbalstu Ņujorkas latviešu gaidu un skautu 
sarīkojumiem (izvirza Teātra nozare).

Sarmītei Vilks (Kanāda) – par daiļamatnieku izstāžu 
rīkošanu (izvirza Lietišķās mākslas nozare).

Ilzei Ēdels (Kanāda) – par latvisku un modernu rotu 
kalšanu (izvirza Lietišķās mākslas nozare).

PBLA

kuru šauj, un kuru ar tukšu vēderu un 
smagu mugursomu dzen garos pārgā-
jienos, pat 29 stundās 70 kilometrus, 
gan lietū, gan sniegā, gan atkušņa dub-
ļos, ar tulznainām, noberztām kājām; 
kuram jābrien pa purvu un jāslapstās 
pa mežu, un jādzīvo pastāvīgās bailēs 
par sevi un pastāvīgā neziņā par savu 
ģimeni un nākotni; kuram jāguļ uz cie-
tas zemes, reizēm zem klajas debess, 
un jācīnās ar utīm, blusām, blaktīm, 
un vispārēju miega trūkumu; kuram 
cieš personīgā higiēna, jo nav mazgā-
šanās iespējas; kura dzīvību apdraud 
vācu komandieru nemākulība, un ir 
nesaskaņas ar vācu, vai vēl ļaunāk, ar 
krievu virspavēlniecību, jo iesaukts 

Padomju karaspēkā; kuram trūkst sa-
kari ar citām vienībām, un neierodas 
papildspēki, kad cīņa viskarstākā; ku-
ram saspridzinātie tilti un iznīcinātie 
ceļi neļauj tikt, kur jātiek, sevišķi, ārā 
no ielenkuma, kur atkāpšanās kādreiz 
notiek zem ienaidnieka apšaudes; ku-
ram jāpacieš dzelzs disciplīna, un ne-
žēlīgus  sodus par nepaklausību; ku-
ram jārūpējas ne tikai par sevi, bet par 
zirgiem, kravas mašīnām, un smagiem 
ieročiem; kuram cīņas troksnis bojā 
dzirdi, un uguns un dūmi mulsina prā-
tu; kuram ir mūžīgā cīņa ar nogurumu 
un pārtikas, apģērba, un apbruņojuma 
trūkumu un, kuram, dzejnieka Leonī-
da Breikša vārdiem runājot, bieži jā-
redz: „....kad nāves izkapts nopļauts, 
drauga rokās nomirst draugs.“

Šie ir tikai daži piemēri, ņemti no 

pulkveža Viļa Januma grāmatas Mana 
pulka kaujas gaitas par ierindas kara-
vīra skarbo dzīvi.

Mīļie draugi! Vai tāda ir normāla 
dzīve? Taču – nē, un tādu var uzņem-
ties tikai varonis. Tie simti un tūkstoši 
vienkāršu cilvēku, kuri nedomāja par 
savām ērtībām un labumiem, bet va-
jadzības brīdī gāja cīņā pret ienaidnie-
ku un par savu tēvu zemi, tie visi bija 
varoņi. Šodien pieminām un suminām 
visus tos, kuri pārdzīvoja, un tos, kuri 
palika kaujas laukos. Es aicinu klāt-
esošos ar klusuma brīdi pieminēt visus 
mūsu varoņus – tos, kuri atgriezās, un 
tos, kuri krita par savu tautu un tēvze-
mi.

DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!
Gunta R.

Lāčplēšu piemiņa
Turpinājums no 14. lpp.
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Un ja ar Tev svešumā jāaiziet bija
Uz lielo un pēdējo dusu,
Tak mūžības sapnī Dievs ieaudīs
Tev Dzimtenes mirdzumu klusu.
Senāk, kad kādu apglabāja, tur bija 

palikšana uz mūžīgiem laikiem; šo-
dien, viss ir pārvietojams, pat lielās un 
pēdējās dusas vieta. Šī gada sākumā 
Daugavas Vanagu Adelaides nodaļai 
pienāca ziņa, ka Arnolda Salnāja un 
viņa dzīves biedres Irmas pelniem 
Centennial Park kapos atdusas laiks 
pēc divdesmit gadiem ir notecējis, un 
pastāv divas izvēles: nodaļa var pelnus 
un piemiņas plāksni atpirkt, un darīt ar 
tiem, ko vēlas, vai arī ļaut, lai pelnus 
izkaisa kapos anonīmā vietā, un plāk-
sni iznīcina. Ko vēlaties darīt?

Protams, reāli pastāvēja tikai vie-
na iespēja: pelni jāatpērk un jāizkaisa 
DV nama birztaliņā. Kāpēc? Arnolds 
Salnājs bija viens no DV Adelaides 
nodaļas dibinātājiem, pēcteču nav, un 
nodaļai viņš atstāja prāvu mantoju-
mu – visu, kas viņam piederēja, – jo 
Vanagus uzskatīja par savu ģimeni. 
Nodaļas atbildība skaidri kā uz delnas 
redzama.

Arnolds bija leģionārs, un, kā no-
daļas dibinātājs, arī kādu laiku kalpoja 
nodaļas valdē. Viņš bija kaislīgs dārz-
nieks, un viņam patika strādāt skais-
tus latviskus rokdarbus kokā un ādā. 
Kad 1995. gadā pēc viņa nāves Vana-

dzes kārtoja un tīrīja pārdošanai viņa 
māju, uz plaukta atradās urniņa ar 
1984. gadā mūžībā aizgājušās dzīves 
biedres Irmas pelniem, no kuriem viņš 
nebija spējis šķirties. Abus apglabāja 
kopā zem vienas plāksnes, latviešu 
nodalījumā Centennial kapos uz mū-
žīgiem laikiem. Mūžība izrādījās visai 
īsa!

Sestdien, 7. novembrī, neilgi 
pirms Lāčplēšu piemiņas sarīkojuma 
sākuma, Arnolda un Irmas pelnus 

pārapbedīja DV birztaliņā, karoga sar-
dzes, nodaļas priekšnieces, diakona 
Ivara Ozola un prāvas publikas klāt-
būtnē. DV vīru koris Daugava atva-
dījās ar dziesmu Aijā. Te nu Arnolds 
un Irma būs kopā, šoreiz patiešām uz 
mūžīgiem laikiem. Piemiņas plāksni 
piestiprināja pie bunkura sienas.
Klusē koki, klusē lauks, klusē tālie sili,
Aijā, mana dzimtene, meži, meži zili.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Šoreiz tiešām mūža mājas
Pelnu pārapbedīšana DV Adelaides nama birztaliņā

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
19. novembris
Elizabete, Betija, Liza, Līze
1880. dramaturgs Jūlijs Pētersons.
1905. 19. un 20. novembrī Rīgā notiek 
Latvijas pagastu pārstāvju kongress, 
kurā nolemj pasludināt Latvijas auto-
nomiju un pagastos kā jaunas vietējās 
pašpārvaldes orgānus dibināt rīcības 

komitejas.
1920. atklāts Dailes teātris.
1926. ALT režisors, aktieris Gunārs 
Klauss.
1944. pēc ģen. ltn. Jekelna rīkojuma 
nošauj 21 sagūstīto latviešu karavīru 
(kureliešus).
1944. vācu kara tiesa Liepājā ar nāvi 

notiesā 8 kureliešu virsniekus, nak-
tī nošauj. (Pulkvedi Pēteri Liepiņu, 
LKok kapteini Kristapu Upelnieku, 
kapteini Jūliju Mucenieku, virsleit-
nantus Jāni Gregoru, Rasu, Prikuli un 
Filipsonu, kā arī darbvedi Valteru).

 
Turpinājums 18. lpp.

Vanadzes, karoga sardze, vīru koris ar diriģenti Inesi Laini, DV Adelaides no-
daļas vadītāja Gunta Rudzīte DV nama birztaliņā.
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darbnīcu Latvijas Mākslas akadēmijā, 
tās izveidošanos un audzēkņiem. Ne-
uzzinām, kā tapusi viena vai otra nau-
daszīme, to vizuālā ideju rašanās un 
veidošanās.

Atmiņu grāmatu papildina Ri-
charda Zarriņa sievas Evas Sundladas 
izcili uzrakstītais tēlojums Trīs latvie-
tes, kas stāsta par dažām piedzīvotām 
Latvijas atbrīvošanas cīņas epizodēm 
Cēsīs. Ja viņas vīrs vēsta savā dzīvē 
pieredzēto, retu reizi pieminēdams 
dzīvesbiedri, tad viņas atmiņas maz-

drusciņ ieskicē, kā viņa jutās viena 
ar bērniem svešajā Latvijā I Pasaules 
kara laikā.

Vēl jāuzslavē mākslinieces Daigas 
Brinkmanes atturīgais klasiskais grā-
matas noformējums.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 11. lpp.

nības raksta piešķiršanu Ingai Česlei 
par izciliem nopelniem Brisbanes Lat-
viešu nama nākotnes nodrošināšanā 
un latviskā mantojuma saglabāšanā 
caur nodarbībām Saules zaķa pulciņā.

Šī gada Brisbanes latviešu sabied-

rības balvas tika pasniegtas:
Sarmītei Lācei – par viņas ilgga-

dīgo devumu latviešu sabiedrībai, it 
sevišķi Daugavas Vanadžu nodaļā un 
DV Vecākās paaudzes deju kopā Senči 
un palīdzību Zolītes un Rummy pēc-
pusdienās un Brīvļaužu sanāksmēs.

Jurim Meijam par veiksmīgu 
divu svarīgu lomu izpildīšanu kopš 

2009. gada: Juris ir Latvijas goda kon-
suls un kā diriģents turpina BLB jauk-
tā kora Beverīnā darbību, piesaistot 
arī igauņu, lietuviešu un austrāliešu 
dziedātājus to palēnām pārveidojot par 
Brisbanes kori Baltika.

Arnis Siksna
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas valsts ... Brisbanē
Turpinājums no 9. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Trešdien, 18. nov., plkst. 8.30 Latvi-
jas valsts dibināšanas 97 gadu atcere – 
Latvijas Valsts karoga pacelšana pie 
Bernsaides pilsētas pašvaldības nama. 
Sīkāka informācija no Inta Puķīša.

Trešdien, 18. nov., plkst. 10.30 sa-
tiksimies pie ALB nama, lai dotos ar 
autobusu uz LAIMAS pusdienām, kas 
pašlaik ir noslēpums. Pieteikties LAI-
MAS birojā līdz 13. nov.
Trešdien, 18. nov., plkst. 11.45 Lat-
vijas valsts dibināšanas 97 gadu atce-

re – Latvijas Valsts karoga pacelšana 
Amber Aged Care. Sīkāka informācija 
no Margotas Puķītes.
Trešdien, 18. nov., plkst. 17.30 – 
18.30, Latvijas valsts dibināšanas 97 

 
Turpinājums 19. lpp.

1953. SLT aktrise, sabiedriskā darbi-
niece Austrālijā Linda Ozere.
1955. Latvijas politiķis, Latvijas Tau-
tas frontes otrais priekšsēdētājs Romu-
alds Ražuks (Romualdas Ražukas).
1985. Ženēvā pirmo reizi tikās ASV 
prezidents Ronalds Reigans un PSRS 
vadītājs Mihails Gorbačovs.

20. novembris
Anda, Andīna
1700. Ziemeļu karš: Narvas kaujā 
Zviedrijas armija karaļa Kārļa XII 
vadībā sakāva Krievijas cara Pētera I 
armiju.
1891. filozofs Pauls Jurevičs.
1904. tautsaimnieks, vēsturnieks Ed-
gars Dunsdorfs.
1940. latviešu izcelsmes Kanādas 
dzejnieks un bērnu grāmatu autors Ju-
ris Švēde (George Swede, dzimis Juris 
Puriņš).

21. novembris
Zeltīte, Andis
Starptautiskā televīzijas diena

1919. Latvijas brīvības cīņas: Latvijas 
armija atbrīvoja Jelgavu no bermontie-
šiem.
2013. sabrūkot jumtam Maxima vei-
kala ēkai Rīgā, Zolitūdē, bojā gāja 54 
cilvēki, vairāki desmiti ievainoti. Šis 
notikums tika atzīts par visu laiku 
lielāko traģēdiju atjaunotās Latvijas 
vēsturē.

22. novembris
Aldis, Aldris, Alfons
Mirušo piemiņas diena (2015.)
1955. PSRS Semipalatinskas poligo-
nā notika pirmais padomju ūdeņraža 
bumbas veiksmīgs izmēģinājums.
1963. atentātā Dalasā mira ASV prezi-
dents Džons Kenedijs; viceprezidents 
Lindons Džonsons kļuva par 36. ASV 
prezidentu.

23. novembris
Zigrīda, Zigfrīda, Zigfrīds
1660. Rīgas rātskungiem piešķirtas 
muižnieku kārtas tiesības.
1690. Kurzemes un Zemgales hercogs, 
dinastijas dibinātājs Ernsts Johans Bī-
rons (Ernst Johann von Biron).
1890. diriģents Teodors Kalniņš.

1905. Rīgā sanāk pirmais latviešu sko-
lotāju kongress.

24. novembris
Velta, Velda
1865. (j.s., pēc v.s. 12. novembrī) po-
litiķis, Latvijas Ministru prezidents 
(1923.g. 27. janv. – 1927.g. 27. jūn.) Jā-
nis Pauļuks.
1950. mākslas zinātniece, valsts un sa-
biedriska darbiniece Ramona Umblija.
1950. latviešu virsnieks, LR iekšlietu 
ministrs (1995.g. 21. dec. – 1997.g. 10. 
jūl.) Dainis Turlais.

25. novembris
Katrīna, Katrīne, Kadrija, Kate, Trīne
Katrīnas diena
1795. Lietuva pilnīgi nokļūst krievu 
varā.
1905. no 25. līdz 29. novembrim Rīgas 
strādnieki pievienojas vispārējām po-
litiskam streikam.
1925. aktieris un režisors Vigo Burģis.
1925. literatūras zinātniece Valija Lab-
rence.
1950. folkmūziķis, dzejnieks Valdis 
Atāls.  ■

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā „Esmī“

AINA BALODE
dzimusi BUTAVS
27.04.1924. – 22.10.2015.

Sēro meita Ināra, dēls Juris ar sievu Koi; 
mazbērni Zenta, Matīss, Stella un Eleanora 
ar vīru Robertu; mazmazbērni Elektra, Zaks, 
Āris, Izabella, Edīte, Fēlikss, Estere, Lizette 
un Rafaels.

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma;
Labie darbi, mīļie vārdi,
Tie palika šai zemē.
T. dz.

Datumi
Turpinājums no 17. lpp.

Pateicība
Pateicamies mācītājam Dainim Markovskim par mūsu mīļās māmiņas – Ainas Balodes skaisto 
izvadīšanu mūžībā.
Ainas Balodes ģimene
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gadu atcere – Mīļākā dzeja un mūzika 
Sv. Pētera baznīcā. Sīkāka informācija 
no Margotas Puķītes.
Trešdien, 18. nov., plkst. 19.00 Lat-
vijas valsts dibināšanas 97 gadu at-
cere – draudzīgas vakariņas sirsnīgā 
atmosfērā British Hotel latviešu vidū. 
Sīkāka informācija no Rūda Danča. 
rudis@bigpond.com.
Piektdien, 20. nov., plkst. 18.00 Latvi-
jas valsts dibināšanas 97 gadu atcere – 
DLOA un Latvijas goda konsula rīkota 
pieņemšana Tālavas lielajā zālē. Pie-
teikties pie Valda Tomaņa (8293 1330, 
baltic@westnet.com.au) līdz 12. nov. 
Sarīkojums notiks angļu valodā.
Piektdien, 20. nov., plkst. 19.30 
Sv. Pētera katedrālē Ziemeļadelaidē 
The Adelaide Philharmonia Chorus 
diriģenta Alda Sila vadībā dziedās 
Handeļa Mesija,
Sestdien, 21. nov., plkst. 11.00 – 13.00 
Latvijas valsts dibināšanas 97 gadu 
atcere – karoga pacelšana Tālavas pa-
galmā, svētki ģimenēm, bērniem un 
jauniešiem. Organizē Adelaides Lat-
viešu skola.
Svētdien, 22. nov., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Svētdien, 22. nov., plkst. 15.00 Lat-
vijas valsts dibināšanas 97 gadu atce-
re – Tālavas mazajā zālē – viesis no 
Latvijas, Ārlietu ministrijas speciālo 
uzdevumu vēstnieks diasporas jautā-
jumos Pēteris Elferts. Organizē Ade-
laides Latviešu biedrība.
Ceturtdien, 26. nov., plkst. 10.30 
LAIMAS aprūpētāju grupa izbrauks 
no ALB nama uz McLaren ieleju pus-
dienās. Maksa $10 no personas. Pie-
teikšanās LAIMAS birojā līdz 23. nov.
Svētdien, 29. nov., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Svētdien, 6. dec., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 6. dec., plkst. 11.00 
2. Adventa svētdienas dievkalpojums 
ar dievgaldu.

Brisbanē
Pirmdien, 23. nov., plkst. 11.00 Saule 
Ltd pilnsapulce Latviešu namā.
Sestdien, 28. nov., plkst. 12.00 Rum-
my & zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Maksa $10.
Svētdien, 29. nov., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvā-
ka informācija: Inga Česle (0408 302 
506), inga.ceslis@gmail.com
Svētdien, 6. dec., plkst. 10.00 Svētdie-
nas rīts Dievam. Pārrunāsim Jāņa ev. 
11. nodaļu pie A. Lāča, 120 Martindale 
St., Corinda.
Svētdien, 6. dec., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā. Teātra 
mēģinājums pilnos tērpos. Tuvāka in-
formācija: Inga Česle (0408 302 506), 
inga.ceslis@gmail.com
 

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 21. nov., plkst. 12.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu māc. Brigitas 
Saivas 25 gadu ordinācijas atcerei 
(Prāv. Jānis Priedkalns un māc. Brigi-
ta Saiva). Pēc tam saviesīga tikšanās 
blakus zālē.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Trešdien, 18. nov., plkst. 8.30 Latvie-
šu ciemā – Karoga uzvilkšana, svēt-
brīdis, uzrunas, deklamācijas un šam-
panieša brokastis ar dziedāšanu.
Trešdien, 18. nov., plkst. 19.00 Valsts 
svētku atzīmēšana – Dievkalpojums, 
LV goda konsula Jāņa Roberta Dēliņa 
apsveikums, priekšnesumi. Pēc diev-
kalpojuma baznīcas zālē – šampānietis 
un uzkodas.
Sestdien, 21. nov., plkst. 10.00 – 18.00 
Latvijas Valsts svētku atzīmēšana Lat-
viešu namā visas dienas garumā.

10.00-18.00: Kafejnīca Rīga,
11.00-17.00: Tirdziņš Nama foajē 
(ar pārtraukumu akta laikā),
12.00-14.00: Dārza kafejnīca. 
14.00: Valsts svētku akts. Svētku 
runu teiks Ārlietu ministrijas 
speciālo uzdevumu vēstnieks di-
asporas jautājumos Pēteris Elferts. 
Pēc sarīkojuma tikšanās ar svētku 
viesi Pēteri Kārli Elfertu Lielajā 
zālē. Svētku dalībnieki aicināti 
visos sarīkojumos ierasties tautas 
tērpos.

Līdz 21. nov. Emīla Zīles izstāde 
Desk tops Fort Delta, Shop 59 Capitol 
Arcade, 113 Swanston St., Melbourne.
Otrdien, 24. nov., 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!
Piektdien, 27. nov., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 28. nov., plkst. 10.00 Mel-
burnas Latviešu vidusskolas Gada 
noslēguma akts Latviešu namā.
Sestdien, 28. nov., plkst. 13.00 MLOA 
pilnsapulce Latviešu namā.
Sestdien, 5. dec., plkst. 10.00 Dau-
gavas skolas 8. klases izlaiduma akts 
Latviešu namā.
Sestdien, 5. dec., plkst. 15.30 Gai-
du un skautu svecīšu vakars Latviešu 
namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Trešdien, 18. nov., plkst. 19.00 Valsts 
svētku atzīmēšana – Dievkalpojums, 
LV goda konsula Jāņa Roberta Dēliņa 
apsveikums, priekšnesumi. Pēc diev-
kalpojuma baznīcas zālē – šampanietis 
un uzkodas.
Svētdien, 22. nov., plkst. 9.30 Pel-
nu urnas noguldīšana, svētīšana un 

iemūžināšana Foknera kapsētā.
Svētdien, 22. nov., plkst. 10.30 Mi-
rušo piemiņas diena un Kapusvētki 
Foknera kapos. Kapusvētku svētbrīži: 
10.30 Sv. Krusta draudzes kapsētā; 
11.30 Melb. 1. lat. ev. lut. draudzes 
kapsētā; 12.30 Sv. Jāņa ev. lut. drau-
dzes kapsētā.
Svētdien, 29. nov., plkst. 10.00 
1. Adventa svētdienas dievkalpojums.
Svētdien, 29. nov., plkst. 12.00 Bībe-
les studijas.
Svētdien, 6. dec., plkst. 10.00 
2. Adventa svētdienas dievkalpojums.
Svētdien, 6. dec., plkst. 14.00 
2. Adventa svētdienas dievkalpojums 
Latviešu ciemā.

Pertā
Trešdien, 18. nov., Valsts svētki.

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 29. nov., plkst. 10.30 diev-
kalpojums angļu valodā Growth 
Lutheran Network draudzē. Pāvila 
draudzes locekļi mīļi aicināti piedalī-
ties.

Sidnejā
Trešdien, 18. nov., plkst. 19.00 Latvi-
jas valsts 97 gadu dibināšanas atceres 
akts Latviešu namā. Svētku runu teiks 
Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu 
vēstnieks diasporas jautājumos Pēteris 
Elferts. Aktu kuplinās Sidnejas latvie-
šu vīru koris.
Sestdien, 21. nov., plkst. 11.00 Sest-
dienas skolas izlaidums Latviešu 
namā. (Mainīts laiks!).
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 22. nov., plkst. 10.00 Miru-
šo piemiņas dievkalpojums ar Svēto 
vakarēdienu.
Svētdien, 29. nov., plkst. 10.00 
1. Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 6. dec., plkst. 10.00 
2. Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 22. nov., plkst. 9.30 Mirušo 
piemiņas dienas dievkalpojums.
Svētdien, 29. nov., plkst. 9.30 I Adven-
tes dievkalpojums.
Svētdien, 6. dec., plkst. 9.30 II Adven-
tes dievkalpojums.

Zelta piekrastē
Trešdien, 18. nov., Latvijas Valsts 
svētku svinības pie Jura un Margare-
tas, 56 Tradewinds Ave., Paradise Po-
int. Groziņi.
Svētdien, 22. nov., plkst. 12.00 – 16.00 
pusdienas Lone Star Tavern Mermaid 
Beach. Mūzika – Fortinato no Itāļu 
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Sarīkojumi
Turpinājums no 18. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 16. novembrī.
€1 = 1,51100 AUD
€1 = 0,70580 GBP

€1 = 1,65540 NZD
€1 = 1,07230 USD

kluba. $45 par pilnām pusdienām.
Ceturtdien, 3. dec., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broad-
beach Library, 61 Sunshine Boule-
vard, Mermaid Waters (iepretim 
Pacific Fair iepirkšanās centram). Ie-
ejot bibliotēkā, sekot norādījumam uz 
Meeting Room A.

ASV
Sestdien, 21. nov., Laimas Jansones 
un Zanes Pērkones koncerts Filadel-
fijā.
Svētdien, 22. nov., Laimas Jansones 
un Zanes Pērkones koncerts Priedai-
nē, NJ.
Sestdien, 28. nov., un 29. nov., In-
ternational rating tournament Cup in 
memory of Janis Piebalgs. Stage 10 of 
the World Cup, Latvia.

Jaunzēlandē
Sestdien, 21. nov., plkst. 17.30 Lat-
viešu namā Latvijas Valsts svētku 
dievkalpojums ar dievgaldu. Kalpos 
māc. Kolvins Makfersons. Pēc diev-
kalpojuma Valsts svētku atzīmēšana, 
kam sekos saviesīgs vakars ar izlozi. 
Lūdzu, groziņus un mantiņas izlozei. 
Ieeja – $10 ziedojums.

Kanādā
Trešdien, 18. nov., Laimas Jansones 
un Zanes Pērkones koncerts Toronto.

Vācijā
Sestdien, 21. nov., plkst. 15.00 Lat-
viešu centrā Bērzaine, Dienvidvāci-
jas pilsētā Freiburgā notiks Latvijas 
97. dzimšanas dienas svinības un 
tikšanās ar Latvijas Republikas Kul-
tūras ministri Daci Melbārdi. Svētku 
Svētbrīdi vadīs Latvijas evanģēliski 
luteriskās baznīcas Vācijā mācītājs 
Rinalds Gulbis. Sekos Latvijas Re-
publikas Kultūras ministres Daces 
Melbārdes uzruna, kā arī Latvijas 
Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa 
videouzruna. Muzicēs Liene Sējāne 
un Kristaps Grasis. Svētku noskaņu 
papildinās Latviešu skoliņas Bērzai-
nīte muzikāls priekšnesums. Aicinām 
ņemt līdzi groziņus, kopīgajam svinī-
bu galdam. Papildus informācija, zva-
not 076153340 vai rakstiet uz e-pasta 
adresi berzaine@latviesi.com.

Latvijā
Trešdien, 18. nov., plkst. 9.00 Eku-
meniskais dievkalpojums Rīgas Doma 
baznīcā.
Trešdien, 18. nov., plkst. 10.30 ziedu 
nolikšanas ceremonija pie Brīvības 
pieminekļa Rīgā.
Trešdien, 18. nov., plkst. 12.00 Rīgas 
Kongresu namā Svētku koncerts VIS-
APKĀRT ZEME ZIED. Piedalās Lat-
vijas Radio bigbends, mākslinieciskais 
vadītājs Māris Briežkalns. Solisti: Ma-
rija Bērziņa, Inga Šļubovska-Kancēvi-
ča, Kristīne Prauliņa, Gundars Gras-

bergs, Daumants Kalniņš. Koncerta 
īpašais viesis Raimonds Pauls. Krāšņs 
un svinīgs audiovizuāls ceļojums pa 
Latvijas skaistākajām vietām, dzies-
mās apdziedot Latvijas novadu daudz-
veidību un tradīcijas. Ieeja ar bezmak-
sas ielūgumiem, kas no 11. novembra 
laikā no plkst. 10.00 līdz 19.00 saņe-
mami Rīgas Kongresu nama vestibilā.
Trešdien, 18. nov., plkst. 13.00 Nacio-
nālo bruņoto spēku un Iekšlietu minis-
trijas vienību militārā parāde.
Trešdien, 18. nov., plkst. 14.00 Rī-
gas kultūras un atpūtas centrā Imanta 
koncerts OZOLS. Piedalās Rīgas Sak-
sofonu kvartets – Ilze Lejiņa, Artis 
Sīmanis, Ainars Šablovskis un Baiba 
Tilhena, solisti Ieva Parša (balss) un 
Valdis Muktupāvels (balss, kokle, dū-
das). Ieeja ar bezmaksas ielūgumiem, 
kas no 11. novembra saņemami kultū-
ras centrā.
Trešdien, 18. nov., plkst. 15.00 Kul-
tūras pilī Ziemeļblāzma koncerts PAR 
LATVIJU!. Piedalās Orķestris Rīga, 
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas sko-
las zēnu koris, diriģenti Valdis Butāns 
un Romāns Vanags, solisti Aija Vīto-
liņa, Ance Krauze un Dainis Skutelis. 
Ieeja bez maksas.
Trešdien, 18. nov., plkst. 16.00 Rī-
gas Evaņģēliskās draudzes svinīgais 
Valsts svētku dievkalpojums Metodis-
tu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Trešdien, 18. nov., plkst. 16.00 Rīgas 
Latviešu biedrības Lielajā zālē Latvi-
jas vīru koru dižkoncerts MUMS AT-
KAL SPĀRNOS JĀCEĻAS, MUMS 
JĀCEĻAS! /Aspazija/. Koncerta māks-
linieciskais vadītājs un diriģents Ed-
gars Račevskis. Solisti Arvīds Klišāns 
(mežrags), Dana Bramane (soprāns) un 
Māris Evalds (tenors). Koncertmeis-
tare Ilze Ozoliņa. LR ekspreziden-
tes Vairas Vīķes Freibergas un RLB 
priekšsēdētāja Gunta Gailīša svētku 
uzrunas. Ieeja bez maksas.
Trešdien, 18. nov., plkst. 16.30 Lielajā 
ģildē koncerts NO TUMSAS ŠĶEĻAS 
GAISMA. Rīgas mūzikas skolu apvie-
notais simfoniskais orķestris, diriģents 
Kaspars Ādamsons, solists Daumants 
Kalniņš. Moderators Edgars Ragins-
kis. Ieeja ar bezmaksas ielūgumiem, 
kas no 11. novembra darbdienās saņe-
mami Lielajā ģildē.
Trešdien, 18. nov., plkst. 17.00 Latvi-
jas Kara muzejā koncerts JAUNS ES 
BIJU KARAVĪRS. Piedalās folkloras 
un seno cīņu kopa Vilkači. Ieeja bez 
maksas.
Trešdien, 18. nov., plkst. 18.00 Rīgas 
Sv. Pētera baznīcā koncerts SAPŅU 
TĀLUMĀ. Ieeja ar bezmaksas ielūgu-
miem, kas no 11. novembra saņemami 
koncerta norises vietā.
Trešdien, 18. nov., plkst. 19.00 Rīgā 
Mazā ģildē koncerts TRĪS TENORI 
LATVIJAI. Dzied Miervaldis Jenčs, 
Nauris Puntulis un Guntars Ruņģis. 
Koncertmeistars Gints Bērziņš. Ie-
eja ar bezmaksas ielūgumiem, kas no 
11. novembra saņemami kultūras cen-
trā.

Trešdien, 18. nov., plkst. 19.00 
Sv. Pestītāja Anglikāņu baznīcā kon-
certs DZIESMAS LATVIJAI. Pie-
dalās Arodbiedrību kluba Vecrīga 
jauktais koris RĪDZENE un Latvijas 
Izdevniecību jauktais koris BURT-
NIEKS. Diriģenti Vitolds Rijnieks un 
Egils Lipšāns.
Trešdien, 18. nov., plkst. 19.30 Svinī-
gais pasākums pie Brīvības pieminek-
ļa. Piedalās Orķestris Rīga (diriģents 
Valdis Butāns), Jauniešu koris Ka-
mēr… (diriģents Jānis Liepiņš). Solisti: 
Jolanta Strikaite un Juris Jope. Instru-
mentālā grupa: Mārcis Auziņš (ģitā-
ra), Edvīns Ozols (bass), Artis Orubs 
(sitaminstrumenti), Ritvars Garoza 
(taustiņinstruments). 20.00 Latvijas 
Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa 
svētku uzruna.
Trešdien, 18. nov., plkst. 21.00 11. no-
vembra krastmalā. Dziedāsim kopā 
Latvijas valsts himnu DIEVS, SVĒTĪ 
LATVIJU SVĒTKU UGUŅOŠANA.
Piektdien, 20. nov., plkst. 18.00 Rī-
gas Kongresu namā Rīgas pirmizrāde 
nebēdnīgi-muzikālai izrādei bērniem 
Paukojam un šmaukojam, kas prie-
cēs gan pirmskolas un jaunāko klašu 
bērnus, gan viņu vecākus, un ikvienu, 
kam patīk atgriezties bērnības mīļajās 
un draiskulību pilnajās atmiņās.
No 18. līdz 20. nov. katru dienu no 18. 
līdz 23.00 Rīgas pilsētvidē Gaismas 
festivāls STARO RĪGA 2015 GAISMU 
SAUCA... Latvijas māju sajūtu meklē-
jot. Uzzini vairāk www.staroriga.lv.
Līdz 22. nov. fotoizstāde Rīgas Brā-
ļu kapiem 100. Pagātne un šodiena 
Sv. Pētera baznīcā, Rīgā.
Līdz 22. nov. Cēsu izstāžu namā lie-
tišķās mākslas izstāde Linu dvieļi un 
māla krūzes. Vienā ekspozīcijā apvie-
notas divas lietišķās mākslas nozares – 
aušana un keramika. Izstādē apskatā-
mi tautas lietišķās mākslas studiju un 
individuālo meistaru darbi, Latvijas 
Mākslas akadēmijas studentu un pa-
sniedzēju, kā arī Latvijas Mākslinieku 
savienības biedru darbi. Ekspozīciju 
veido vairāk nekā 500 linu dvieļi un 
200 māla krūzes, kā arī darbi no Cēsu 
Vēstures un mākslas muzeja.
Līdz 30. nov. Rīgas Centrālās bib-
liotēkas Daugavas filiālbibliotekā 
Rīgā, Aviācijas ielā 15, 2.stāvā atvēr-
ta Ženijas Annas Freimanes (AFIAP) 
fotoizstāde Pastāvēs, kas pārvēr-
tīsies (Rainis); kontaktinformācija 
tālr. 67848995; e-pasts: daugava@rcb.
lv
Līdz 30. dec. Dailes teātra Mākslas 
telpā Brīvības 75 apskatāma laikmetī-
gās mākslas izstāde Bīstamās rotaļas. 
Izstādes kuratore ir Inga Brūvere, pro-
ducente – Indra Rubene.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 19. lpp.


