
Augsti godātais Valsts prezidenta kungs!
Ļoti cienītā Ministru prezidentes kundze!
Godātie Saeimas deputāti!
Ekselences! 
Dāmas un kungi!
Mīļie tautieši!

I
Latvijas valstiskumā katrs nākamais gads iesākas 

18. novembra vakarā.
Pirms 97 gadiem sirdis bija satrauktas gaidās, un prā-

ti nodarbināti ar pasaules kara laika rūpēm. 18. novembra 

Domājot par to, cik 
mūsdienu Latvijā dau-
dziem, sākot no augšām 
un beidzot ar apakšām, 
ir grūti uzņemties at-
bildību par savu rīcību, 
pārdomās devos mazliet 
atpakaļ vēsturē. Tad nu 

atskārtu, ka no jaunlatviešu laikiem un 
latviešu tautas saimnieciskās, kulturā-
lās un politiskās pašapziņas pakāpe-
niskas veidošanās sākuma 19.gs. vidū 
līdz brīžiem, kad esam sev izcīnījuši 
brīvību un patstāvību, atbildības ir bi-
jis daudz vairāk.

Paradoksālā kārtā sanāk, ka, lai-
kos, kad īstas brīvības vēl nav bijis, 
cilvēki Latvijā spēja uzņemties atbil-
dību, lai pie ilgotās brīvības tiktu. Tur-
klāt tas tika darīts nesavtīgi un bezbai-

līgi. Taču brīžos, kad izcīnītā brīvība 
savas valsts veidolā ir sasniegta, par 
modes lietu kļūst valsts kritizēšana, 
koķetēšana ar nebrīviem režīmiem un 
ideoloģijām un skaidri pausta nevēlē-
šanās uzņemties atbildību par kopējo 
lietu.

No „putna brīvības“
Kad es runāju par atbildību pirms 

brīvības, tad es domāju par tiem lat-
viešu zemniekiem, kuri izpirka savas 
mājas no muižniekiem. Līdz ar dzimt-
būšanas atcelšanu viņi bija ieguvuši 
tā saucamo putna brīvību, bet atstāti 
bez zemes un īpašumiem, nemaz ne-
runājot par citām indivīda brīvībām un 
pamata tiesībām. Taču viņi uzņēmās 
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Turpinājums 13. lpp.

Latvijas valstiskums
Latvija – tie esam mēs visi kopā!
Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienai veltītajā Saeimas 
svinīgajā sēdē 2015. g. 18. novembrī.
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Latvijas dzimšanas dienas torte teltī 
Kronvalda parkā. Skat. rakstu 8. lpp.FO
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Valsts svētku svinē-
šanu ievadīja Latvijas 
vēstniecības rīkotā pie-
ņemšana diplomātiskam 
korpusam, norvēģu sa-
darbības personām un 
vietējo latviešu pārstāv-
jiem 17. novembra pēc-

pusdienā. Vēstnieks Indulis Ābelis īsā 
uzrunā sveica viesus un lūdza ar klu-
suma brīdi pieminēt Parīzes upurus.

Ansamblis Laipa dziedāja Latvijas 
un Norvēģijas himnas un noslēdza ar 
vienu tautas dziesmu.

Valsts svētku sarīkojums, ko rīkoja 
Latviešu biedrība Norvēģijā, sadarbībā 
ar Latvijas vēstniecību un Kultūras bied-
rību Norge-Latvija notika sestdienas, 
21. novembra, pēcpusdienā un pulcēja 
pāri par 150 viesiem – latviešiem un nor-
vēģiem. To ievadīja Ieva Melbārde ar 
trim Kastaņa skoliņas bērniem, dziedot 
šī vakara mudes dziesmu, viņiem pievie-
nojās ansamblis Laipa. Latviešu biedrī-
bas valdes priekšsēdis Kārlis Valdma-

nis sveica viesus un minēja, ka mūsu 
balsis skanēja ar Eiropas galvaspilsētā, 
Briselē Eiropas Latviešu Kultūras svēt-
kos, kur aktīvi piedalījās arī ansamblis 
Laipa un tautas deja kopa Ziemeļmeita. 
Tad aicināja mūs vienoties mūsu Tautas 
lūgšanā un Norvēģijas himnā.

Vēstnieks Indulis Ābelis īsā, kodo-
līgā runā salīdzināja situāciju pirms 97 
gadiem, kad Latvija pasludināja savu 
neatkarību un šodien, uzsverot, ka lai 
arī mums ir sabiedrotie, tomēr mums 
pašiem ir jābūt sagatavotiem aizstāvēt 
savu valsti un savas valsts neatkarību, 
tāpat kā to darīja Brīvības cīņu dalīb-
nieki toreiz.

Programmas turpinājumā jautrā 
rindā uzstājās gan Laipa, gan Ziemeļ-
meita kopā ar Kastanīšiem, gan atse-
višķi. Programmas gaitā tika pasniegti 
Latviešu biedrības Atzinības raksti: 
talantīgai Laipas skanīguma spodrinā-
tājai – Dainai Molvikai, nenogurdinā-

ņa rakstītais apsveikums.
LAAJ vicepriekšsēdis Kanberā 

Juris Jakovics nolasīja PBLA apbal-
vojumus un atzinības rakstus.

Sekoja video ieraksts Latvijas 
daba mūzikā.

Noslēgumā visi pakavējās pie at-
spirdzinājumiem un uzkodām.
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18. novembra atcere Kanberā
Atklāja biedrības priekšnieks

Ar Kanberas Lat-
viešu ev. lut. draudzes 
rīkoto dievkalpojumu 
mācītāja Ivara Oša va-
dībā Sv. Pētera baznīcā 
Reid un biedrības rīkoto 
saietu baznīcas blakus 

esošajā zālē, šī gada 15. novembrī lat-
viešu saime atzīmēja Latvijas valsts 
97. gada dienu.

Aktu atklāja Kanberas Latviešu 
biedrības (KLB) priekšnieks Ēriks In-
gevics. Savā uzrunā viņš īsumā piemi-
nēja Latvijas sasniegumus un izaugsmi 
kopš neatkarības de facto atjaunošanas 
un starptautiskas atzīšanas 1991. gadā.

Latvija ieguva lielu starptautisku 
ievērību, kad tā šī gada pirmajā pusē 
bija prezidējošā valsts Eiropas Pado-
mē. Par sekmīgu Eiropas Padomes 
vadīšanu tā saņēma pozitīvu vērtēju-
mu, un Latvijas vārds tagad ir plašāk 
pazīstams pasaules mērogā.

Ē. Ingevics pievērsās arī Eiropas 
pašreizējai krīzei, kas skar arī Latviju, 
un kas ir saistīta ar vēl nepieredzētiem 
bēgļu un citu patvēruma meklētāju 
plūdiem no Āfrikas un Tuvajiem Aus-
trumiem. Šo cilvēku uzņemšana ir jau 
izraisījusi nesaskaņas un plaisas Eiro-
pas Savienības valstu saimē. Ja nekas 
efektīvs netiks darīts, lai apturētu šā-
dus nekontrolētus cilvēku plūdus, tad 
tiem nav paredzams gals tuvākā nā-
kotnē.

Atliek cerēt, ka Eiropas Savienība 

varēs atrast atrisinājumu imigrācijas 
jautājumam, un novērst pašreizējo ha-
otisko stāvokli, kas nopietni apdraud 
Eiropas Savienības vienotību.

Sekoja Valsts prezidenta Raimon-
da Vējoņa 18. novembra vēstījums vi-
deo ierakstā.

Svētku runu teica Latvijas Ārlietu 
ministrijas speciālo uzdevumu vēst-
nieks diasporas jautājumos Pēteris 
Elferts.

Pēc tam svētku saime noskatījās 
video ierakstu ar Ministru preziden-
tes Laimdotas Straujumas vēstījumu 
valsts svētku dienā un nolasīts Latvijas 
vēstnieka Austrālijā – Andra Teikma-

Kanberas latviešu organizāciju vadītāji ar svētku viesi, Pēteri Elfertu. No 
kreisās: Juris Jakovics, Ēriks Ingevics, viesis Pēteris Elferts, Inta Skrīvere un 
Egons Eversons.
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Lai mana balstiņa skanēja tālu 
Ar šo mudi Latviešu biedrība vadīja Latvijas Valsts svētku 
sarīkojumu Oslo
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Vai pasaule nupat 

kļuva bīstamāka? Un kas 
patiesībā notika? Neap-
strīdētais fakts ir tas, ka 
Turcijas iznīcinātājs nogā-
za Krievijas bumbvedēju, 

firmas Suhoi ražoto Su-24. (Krievijai 
mazs mierinājums ir gaidāmais airBaltic 
iepirkums, kas palīdzēs finansēt jaunas 
Suhoi kara lidmašīnas ražošanu.)

Turcija apgalvo, ka Krievijas lid-
mašīna atradās tās gaisa telpā, ko 
Krievija noliedz. Arī pēc pašu turku 
datiem, lidmašīna tikai kādas 17 se-
kundes šķērsoja Turcijas teritorijas iz-
bīdījumu Sīrijā. Nav sevišķi ilgs laiks 
atkārtotiem brīdinājumiem, kurus 
krievi apgalvo, ka nav saņēmuši.

Turcijas jūtīgums ir viegli sapro-
tams, jo krievu kara lidmašīnas šajā 
apvidū karo ne pret Daeš (jeb Islāma 
valsti Irākā un Levantē), bet gan pret 
turkmēņiem, kurus Turcija atbalsta cīņā 
pret Sīrijas Asada režīmu. Sīrijas turk-
mēņi bija starp pirmajiem, kuri ar iero-
čiem pretojās Asada varai. Ir skaidrs, ka 
Krievijas galvenais mērķis Sīrijā ir pa-
turēt savu sabiedroto Bašāru al Asadu 
pie varas, un, kamēr Daeš var pierunāt 
uzsākt cīņu pret Rietumiem, tad tās iz-
nīcināšana ir tikai sekundārs mērķis.

Te var iestarpināt novērojumu, ka 
Latvijas presē sāk parādīties nesapro-
tams nosaukums Daesh, kas ir tiešs 
pārnesums no angļu valodas. Daeš vai 
Daiš ir akronīms no arābu vārdiem, 
kur pēdējais skan Šam, un ir aptuve-
ni tulkojams kā Levante – ģeogrāfisks 
reģions, kas apzīmē neprecīzi definētu 
teritoriju Tuvajos Austrumos. Tāpat 
īsais nosaukums Islāma valsts arī nav 
pareizs, jo tai tomēr ir definēts terito-
riālais ierobežojums.

Bumbvedēja abi piloti katapultējas, 
bet vienu nošāva Sīrijas turkmēņu kauji-
nieki, kamēr tas vēl bija gaisā ar izpletni. 
Otrs paspēja izbēgt. Turkmēņi izplatīju-
ši video, kur redzams, kā tie sašauj krie-
vu helikopteri. Fona dzirdamas prieku 
gaviles: „Dievs ir varens“ (Allahu akbar) 
un „Paldies Dievam“ (Alhamdulila).

Krievijas prezidents ir sašutis par 
Turcijas rīcību, un jau sākas ekono-
miskas represijas. Krievija solās labāk 
apsargāt savas kauju lidmašīnas, liekot 
iznīcinātājiem pavadīt bumbvedējus, 
un, acīmredzot, taisās turpināt uzbru-
kumus Sīrijas turkmēņiem tieši pie 
Turcijas robežas.

No otras puses ir grūti iedomāties, 
ka Turcija mierīgi atļaus krieviem uz-
brukt saviem brāļiem un māsām, kā 
tos apzīmēja Turcijas prezidents Re-
ceps Erdogans.

Pasaule ir bīstama, un globalizā-
cija nodrošinās to, ka mēs nevarēsim 
sevi izolēt no pasaules notikumiem ar 
strausa paņēmieniem.

GN

(Jānis Jaunsudrabiņš)

Latvija!

Tavs vārds ir dārgs un spožs kā zelts. Simtgadu sapņojums ir 
piepildījies.

Mūsu ilgas, mūsu cerības ir kļuvušas dzīvas. Visas sirdis dreb 
laimē, sākot no bērna līdz sirmgalvim.

Latvija!

Mūsu acis lai nu redz Tevi kļūstam jo dienas dižāku. Mūsu ausis 
lai dzird Tavu atdzimšanu daudzinām skaistās dziesmās. Lai 
mūsu mutes ir tīras kā zelts, izrunājot tavu mīļo vārdu.

Latvija!

Lai mūsu visapslēptakās domas ir šķīstas kā zelts un lai tās 
kavējas vienīgi pie Tevis, pie Tevis. Lai mūsu prāti ir vērsti uz 
Tevi, uz Tevi.

Latvija!

Visi mūsu darbi ir kā zelts. Lai tie ir nesavtīgi un kļūst Tev par 
dārgu rotu. Lai mūsu visu rotāta – kaut pastarīte – Tu būtu 
daiļāka starp māsām, kā senās dziesmās tas jau sacīts.

Cienījamie tautieši!

Novēlam jums skaistus Latvijas Valsts Svētkus!

LAAJ prezidijs
2015. gada 18. novembrī, Melburnā, Austrālijā

LAAJ Atzinības rakstu saņēmēji
2015. gada novembrī

Brisbanē
Ingai Česlis – Par izciliem nopel-

niem Brisbanes Latviešu nama nākot-
nes nodrošināšanā un Latviskā man-
tojuma saglabāšanā caur nodarbībām 
Saules zaķa pulciņā.

Hobartā
Ilona Jēkabsonei (Jacobson) – Par 

izciliem nopelniem Latviešu valodas 
un kultūras uzturēšanā un veicināšanā 
Tasmānijā.

Melburnā
Miervaldim Balodim – Par iz-

ciliem nopelniem, ilggadīgi strādājot 
Melburnas latviešu sabiedrībā, jo īpaši 
Svētā Krusta draudzē.

Dzintrai Samulei – Par izciliem no-
pelniem sabiedriskā darbā, jo īpaši, rīko-
jot sarīkojumus un organizējot līdzekļu 
vākšanas akcijas, kā arī atbalstot un vei-
cinot Austrālijas latviešu kultūras dzīvi.

Edmundam Smalkajam – Par 
izciliem nopelniem ilggadīgā darbībā 
latviešu sabiedrībā Melburnā, jo īpaši 
mūzikas laukā, vadot vairākus korus, 
dziesmu un mūzikas ansambļus, raks-
tot un referējot par latviešu mūziku, 
rakstniekiem un vēstures notikumiem.

Roksijai Reiterei – Par izciliem 
nopelniem, ilggadīgi strādājot latviešu 
sabiedrībā, jo īpaši Melburnas Latvie-
šu nama kooperatīvā un Dāmu kopā, 
Latviešu kredītkooperatīvā Austrālijā 
un grāmatvedības laukā vairākās or-
ganizācijās.

Lilitai Lauriņai – Par izciliem 
nopelniem, veicinot un atbalstot Mel-
burnas jauktā kora Daina uzturēšanu, 
tā nodrošinot kora darbības ilggadīgu 
turpinājumu.

Jurim Vīksnem – Par izciliem 
nopelniem, ilggadīgi strādājot latviešu 
sabiedrībā Melburnā, jo īpaši darbojo-
ties Melburnas Daugavas Vanagu no-
daļā un skautu kustībā.

Edgaram Vēgneram – Par izci-
liem nopelniem Melburnas latviešu 
sabiedrības mūzikas dzīvē un par sek-
mīgu Baltiešu festivālu organizēšanu.

Sidnejā
Jānim Graudam – Par izciliem no-

pelniem izcili aktīvā sabiedriskajā darbā.
Voldim Kainam – Par izciliem 

nopelniem skaņu, gaismas un tehnis-
kiem darbiem Sidnejas Latviešu nama 
sarīkojumos.

Gintam Kārkliņam – Par izci-
liem nopelniem skaņu, gaismas un 
tehniskiem darbiem Sidnejas Latviešu 
nama sarīkojumos.

Dimitrijam Pešudovam – Par iz-
ciliem nopelniem, darbojoties Sidne-
jas Latviešu biedrības valdē un Aus-
trālijas latviešu sporta pārvaldē.

Pertā
Ievai Vlahovai – Par izciliem no-

pelniem Latviešu sabiedrības labā.
Jānim Kukulim – Par izciliem no-

pelniem Latviešu sabiedrības labā.
Ilmāram Rudakam – Par izciliem 

nopelniem Latviešu sabiedrības labā.  ■
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Saulainajā, 8. novembra, svētdie-
nā Melburnas Latviešu nama Misiņa 
zālē notika Latviešu Kredītkoope-
ratīva Austrālijā (LKA) pilnsapulce. 
Ieradušies bija apmēram 15 LKA (jeb 
LACC – Latvian Australian Credit 
Co-operative) biedri.

Sanāksmes sākumā tik nolasīti 
pagājušā gadā mūžībā aizgājušo LKA 
biedru vārdi, un ar klusuma brīdi viņi 
pieminēti. Linda Klūkasa (Clucas) 
nolasīja iepriekšējās pilnsapulces pro-
tokolu, ko pieņem vienbalsīgi. LKA 
priekšsēdis Ēriks Cīrulis nolasīja 
savu ziņojumu. Viņš teica, ka šis ir 
viņa sestais gads kā Latviešu kredīt-
kooperatīva Austrālijā priekšsēdis. 
Ieskatam sniegšu fragmentus gan no 
viņa ziņojuma, gan noritējušām saru-
nām pilnsapulcē.

Ēriks Cīrulis: „Ekonomiskais 
stāvoklis nav daudz mainījies un ne-
skatoties uz to, ka mums ir pietieko-

ši brīvi līdzekļi, 
mums turpinās 
grūtības piesaistīt 
aizņēmējus. Mums 
arī nepalīdz tas, 
ka mūsu pārrau-
ga iestāde APRA 
mums uzliek lielas 
prasības. Direk-
tori ir apsvēruši 
situāciju, un mums 
ir plāns, kā veik-
smīgi darboties 
nākotnē.[...] Vie-
na lieta, ko mēs 
varējām darīt, ir 
vienkārši likvidēt 
visu mūsu biznesu; ja mēs to darām, 
tad būtu jāpārdod mūsu aizņēmumus, 
būtu jāslēdz konts un būtu jāatdod 
nauda biedriem un jāiet cauri for-
mālai likvidācijas procedūrai. Tas ir 
diezgan dārgi, un mēs neredzējām, ka 

tā būtu laba lieta biedriem. Mēs do-
mājam, ka būtu labāk savienoties ar 
kādu citu, kuram būtu tādi paši uz-
skati kā mums. Līdz ar to mēs iesākām 

LKA pilnsapulce
Sagaidāmās maiņas Austrālijas Latviešu kredītkooperatīvā

Valsts svētku svinī-
bas Melburnā iesākas 
agrā 21. novembra rītā.

Darba ir daudz, jo ir 
jāpaspēj sacept pīrāgus, 
sagatavot pusdienas, uz-

stādīt svētku tirdziņu, izrotāt namu, 
izmēģināt priekšnesumus, salikt krēs-
lus lielajā zālē...

Krietni pirms pusdienām ierodas 
lieli un mazi, un daudzi ar lepnumu 
valkā latviešu tautas tērpus. Ap dienas 
vidu vislielākā rosība ir manāma Lat-
viešu nama dārzā. Āra kafejnīcā tiek 
servētas gardas pusdienas īstā latviešu 
gaumē.

Pulksten divos iesākas dienas 
programmas svinīgā daļa. Visi svētku 
dalībnieki kopīgi nodzied Dievs, svētī 
Latviju! un noklausās Latvijas Prezi-
denta Raimonda Vējoņa uzrunu tautie-
šiem ārzemēs. Tālāk seko abu skolu – 
Daugavas skolas Melburnas Latviešu 
vidusskolas – priekšnesumi. Tiek likti 
ziedi, aizdegtas svecītes, deklamēta 
dzeja, dziedāts un stāstīts par Latvijas 
brīvību. Pēc skolu sarīkojuma uzstājas 

Rīgas (1.) Gaidu un Rīgas (102.) Skau-
tu vienības ar savu sveicienu Latvijai. 
Pirmā daļa noslēdzas ar svētku viesa – 
Pētera Elferta uzrunu klātesošajiem 
bērniem par to, cik svarīgi ir zināt lielo 
latviešu noslēpumu – latviešu valodu.

Seko pārtraukums, kur visiem 
svētku dalībniekiem un viesiem ir ie-
spēja izbaudīt un iegādāties tirdziņa 
labumus. Tiek pirkti mūzikas diski, 
grāmatas, kalendāri, piparkūkas, Rī-
gas balzāms un, protams, latviešu ro-
tas! Septiņdienu un Nameja gredzeni 
tradicionālā un modernā darinājumā.

Pēc pārtraukuma visi dodas atpa-
kaļ uz Lielo zāli, lai noklausītos svētku 
referātu Latvijas pēdas pasaulē. Mūsu 
viesis – Pēteris Elferts ir Ārlietu Mi-
nistrijas speciālais vēstnieks diaspo-
ras jautājumos. „Mūsu nav daudz, bet 
mēs esam visur,“ ar tādiem vārdiem 
iesākas Svētku 
dienas uzruna. 
Mēs esam sīk-
sta un varena 
tauta, ar plašām 
zināšanām un 

pieredzi pasaulē. Dalīsimies ar tām!
Pēc svētku uzrunas seko šī gada 

PBLA, PBLA KF un LAAJ Atzinības 
rakstu nolasīšana un apsveikšana.

Kristīne Saulīte
LAAJ priekšsēde

Laikrakstam „Latvietis“

Valsts svētki Melburnā
Svētki visas dienas garumā

Svētku viesis Pēteris Elferts.
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Valsts svētku sarīkojums. „Dainas“ koris.
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LAAJ Atzinības rakstu saņēmēji Melburnā. No kreisās: Lili-
ta Lauriņa, Juris Vīksne, Roksija Reitere, Edgars Vēgners, 
Edmunds Smalkais, Dzintra Samule, (iztrūkst – Miervaldis 
Balodis); svētku runas teicējs – Latvijas Ārlietu ministrijas 
speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Pēteris 
Elferts, MLOA priekšsēde Anita Andersone un LAAJ priekš-
sēde Kristīne Saulīte.
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No kreisās: Linda Klūkasa (Clucas), Ēriks Cīrulis, Pēteris 
Delvers.
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PRESS RELEASE FROM LATVIAN AUSTRALIAN CREDIT CO-OPERATIVE

This is a joint statement issued by the Latvian Australian Credit Co-operative Society Ltd 
and Dnister Ukrainian Credit Co-operative Ltd

Latvian Australian Credit Co-operative Society Ltd (Latvian) and Dnister Ukrainian 
Credit Co-operative Ltd (Dnister) have recently entered into a Memorandum of 
Understanding to investigate the potential merger of the two organisations. Further 
communications will be issued to the Members of both organisations in due course 
as the matter progresses.

Who are Dnister Ukrainian Credit Co-operative Ltd
Dnister was formed in 1951 and provides financial services to the Ukrainian community in Australia. 
Its key characteristics are as follows - assets of $149m; liabilities of $130m; equity of $19m; 6,700 
members, branches in Essendon Vic, Geelong Vic, Adelaide SA and Perth WA agency. 

Why are Latvian and Dnister exploring this course of action
Latvian and Dnister have had a relationship for over 10 years. Both organisations believe that they 
have strong cultural and community synergies and share similar values. They also believe that a 
merged entity will provide economies of scale, a broader product range and additional value for 
Members over time. 

Are Latvian and Dnister in financial difficulty. Should we withdraw our money.
Latvian and Dnister and in very sound financial positions and continue to satisfy their prudential 
requirements. Both organisations continue to be regulated by APRA and are covered by the 
Government guarantee on deposits. Both organisations believe that a merged entity will provide 
economies of scale, a broader product range and additional value for Members over time.

What are the advantages and disadvantages for Members of Latvian and  Dnister. Why should 
Members support a merger.
Both organisations believe that a merged entity will provide significant advantages over time through 
economies of scale, a broader product range and additional value for Members. It would also continue 
both organisations’ strong commitment to supporting the Latvian and Ukrainian communities in 
Australia. As Member-owned financial institutions, they remain committed to providing value for 
Members – great products and services, competitive rates and fees, and excellent service – rather 
than profit for shareholders. 

What are the implications for each organisation if a merger does not proceed. What would be the 
impact on Members.
It’s becoming increasingly challenging for smaller financial institutions, which lack the scale of larger 
organisations, to compete effectively in a very competitive marketplace and difficult economic 
conditions. Those challenges mean that either organisation may not be able to broaden its product 
range and provide additional value for Members in the desired quantum’s and timeframes.

What is the process from here.
The merger discussions are still in their early stages and a large amount of work needs to be 
completed including due diligence and regulatory approvals. Members will be kept informed at 
relevant milestone points as this work progresses. If the merger does proceed, it is anticipated that 
it would take place at some point in the mid 2016 calendar year.

For questions or further explanations.
Should you have any questions regarding the proposed merger please contact Peter Delvers on 1300 
658 528.

GEN019-11/15
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Ja viens piemiņas 
sarīkojums ir labs, vai 
deviņi ir deviņas reizes 
labāk? Adelaidē šogad 
patiešām varēja veselas 
deviņas reizes pieminēt 
Latvijas 97. dzimšanas 
dienu. Pie vismaz čet-

riem sabiedriskiem namiem 18. no-
vembrī uzvilka karogu, un jebkurš 
varēja būt šim notikumam par liecinie-
ku; piemiņas dievkalpojums notika jau 
15. novembrī, bet tieši 18. novembrī 
varēja tai pašā baznīcā apmeklēt mīļā-
kas dzejas un mūzikas meditāciju; pēc 
kuras liels ļaužu pulks devās uz mie-
lastu, kas bija sarunāts British hotelī.

Piektdienas, 20. novembra, va-
karā bija sarīkota goda konsula un 
DLOA pieņemšana Tālavas Lielajā 
zālē, bet sestdienas, 21. novembra, 
rītā ar karoga uzvilkšanu un pūtēju 
orķestra mūziku ģimenes, bērni un 
jaunieši Tālavas dārzā varēja savā 
veidā svinēt Latvijas dzimšanas die-
nu. Ja nu kādam vēl nepietrūka spēks, 
tad svētdien, 22. novembrī, varēja ap-
meklēt Latviešu biedrības rīkoto svi-
nīgo aktu, kurā ar savu svētku runu 
uzstājās Ārlietu Ministrijas speciālo 
uzdevumu vēstnieks diasporas jautā-
jumos Pēteris Elferts. Katru dienu 

kaut kas, – pilnīgi kā uz darbu!
Nebiju vienīgā, kas uz baznīcu ne-

aizgāja; esot bijuši gaužam maz dievlū-
dzēju. Trešdien, 18. novembrī, Latvi-
jas karogs lepni plīvoja pie Bernsaides 
(Burnside) Pilsētas pašvaldības nama, 
pie Tālavas, pie Daugavas Vanagu 
nama un pie Baltiešu Aprūpes nama.

Vēlā pēcpusdienā apmeklēju pa-
gājušā gadā dzimušo tradīciju baznīcā 
noturēt Meditāciju ar mūziku un dze-
jas un prozas lasījumiem.

Puskrēslā, baznīcas mūru vēsumā 
(ārā bija +38 grādi! (Celsija)) Andris 
Jansons sāka spēlēt Bēthovena Mēnes-
nīcas sonātes pirmo, sapņaino daļu. 
Sāka nepieteikts un tik klusiņām, ka 
daži pat neapjauta, ka priekšnesums 
jau sācies. Tāpat, bez pieteikuma, bet 
ar saviem ievada vārdiem Jānis Laurs 
ļāva runāt sava skaistā čella sulīgai, 
bagātīgai balsij ar un bez klavieru pa-
vadījuma. Prāvests Jānis Priedkalns 
atgādināja par leģionāriem, un kā tie 
Otrā pasaules kara laikā svinēja Valsts 
Svētkus, cīnīdamies par Latvijas brī-
vību un pastāvēšanu.

Vineta Lagzdiņa meistarīgi spēlē-
ja flautu, pa starpām skandējot Māras 
Zālītes dzeju; Gunta Rudzīte nolasīja 
Annas Brigaderes aprakstu Astoņpad-
smitais novembris par Latvijas valsts 
dibināšanas aktu 1918. gada 18. no-
vembrī, kas beidzās ar vārdiem: „Drū-
mi mākoņi gulēja pār Latvijas dzimša-
nas stundu. Katrpus šūpuļa draudēja 
pacelta dūre. Dievs, Svētī Latviju!“ 
Vēl jau bija ar asinīm jāizcīna šī paslu-
dinātā, patstāvīgā valsts.

Tad, kā no debesīm, plūda stīgu 
mūzikas skaņas, jo Lilita Daenke, bal-
konā paslēpusies, neredzēta spēlēja 
tautas dziesmas uz tēva darinātas kok-
les. Ārkārtīgi skaisti!

Meditācija beidzās ar Rīgas Dzies-
mu Svētkos ieskaņoto Ērika Ešenvalda 
Dvēseles dziesmas atskaņojumu.

Par izpildītāju var pieteikties katrs, 
kam vēlēšanās kaut ko spēlēt vai sacīt 
kā dāvanu Latvijai. Jāpateicas Margo-
tai Puķītei par skaisto ideju, sarīkot 
neformālu, taču tomēr svinīgu sanāk-
šanu, kas apmeklētājiem sniedz garīgu 
baudu.

Tieši baznīca ir īstā vieta šādai me-

ditācijai. Kad vēl pēdējā dienas gais-
ma kā telpas vienīgais apgaismojums 
plūst cauri milzīgai, krāsainai stikla 
vitrāžai blakus altārim, un patīkams 
vēsums veldzē no dienas svelmes, tad 
katrs, mūziku un lasījumus klausoties, 
var ielūkoties sevī un būt klusībā viens 
ar savām domām par Latviju. Domas 
netraucē liekas runas vai aromāts no 
sekojoša kafijas galda, vai uzkodām 
ar vīnu. Paldies pienākas arī draudzes 
Dāmu komitejas priekšniecei Maijai 
Silai par dievnama atslēgšanu.

Vēlāk tai pašā vakarā tauta varēja 
priecāties British hotelī, bet par to būs 
rakstīt kādam, kas tur bija. Par citiem 
sarīkojumiem apraksti sekos.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas valsts svētki Adelaidē
Deviņi sarīkojumi par godu Latvijas dzimšanas dienai

Latvijas karogs pie Bernsaides (Burn-
side) Pilsētas pašvaldības nama.
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Meditācija ar mūziku baznīcā. Jānis 
Laurs (čells) un Andris Jansons (kla-
vieres).

FO
TO

 P
ēt

er
is

 S
tr

az
ds

Meditācija ar mūziku baznīcā. Lilita 
Daenke ar tēva darināto kokli.
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Adelaidē nerimst svinības
Valsts Svētku nedēļa

Šinī nedēļā ir dzerts 
tik daudz šampanieša to-
stu uz Latvijas veselību, 
ka sāku jau bažīties par 
savu personīgo veselību! 
Pēc meditācijas baznīcā 
trešdien, 18. novem-
brī, apmeklēju privātas 

viesības, kur bez šampiņa neiztikām 
(protams, tikai Latvijas veselības dēļ!) 
un piektdienas, 20. novembra, vakarā 
DLOA un Latvijas Goda konsula rīko-
tajā pieņemšanā jau no paša sākuma 
varēja iebaudīt ne tikai šampanieti, bet 
arī citus reibinošus dzērienus. Un vēl 
jau stāvēja priekšā mazas svinības DV 

namā sestdienas. 21. novembra, pus-
dienlaikā un svētdienas, 22. novem-
bra, svinīgais akts!

Piektdienas pieņemšanā bija iera-
dusies apbrīnojami liela publika. Viss 
notika angļu valodā, lai saprot arī cit-
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tautieši – gan lūgtie politiķi, gan igau-
ņu un lietuviešu kopienu pārstāvji, gan 
arī ļaudis, kuriem vecāki vai vecvecā-
ki bijuši pēckara dīpīši, bet paši nav 
audzināti latviskā vidē un senču mēle 
viņiem sveša. Tagad daudzi tādi ar 
Latvijas Goda konsula Dr. Valda To-
maņa palīdzību (dubultpilsonība, Lat-
vijas pase, utt.) meklē savas saknes, 
un šāda veida sarīkojums ir viņiem 
ne tikai pamācošs, bet arī emocionāls 
pārdzīvojums.

DLOA priekšsēdis Reinis Dan-
cis sveica svētku viesus, tad LR Goda 
konsuls Dienvidaustrālijā Dr. Valdis 
Tomanis sniedza īsu pārskatu par Lat-
vijas vēsturi. Varam lepoties ar Austrā-
lijas-Latvijas saitēm, kas izveidojušās 
kopš brīvības atgūšanas 1991. gadā, kā 
arī ar atbrīvotās Latvijas straujo iekļau-
šanos brīvās Eiropas vidē un iestādēs. 
Lepojamies ar savu latvisko izcelsmi, 
bet Austrālijai esam milzu pateicību 
parādā par sešdesmit piecu gadu labo 
dzīvi šai zemē. Tosts Austrālijai!

Latviešu draugs, parlamentārie-
tis Maikls Atkinsons (Michael At-
kinson) slavēja latviešu iebraucējus 
kā strādīgus, miermīlīgus, kulturālus 
un lojālus Austrālijas pilsoņus, kas ar 
savu darbu ir cēluši Austrālijas lab-
klājību, un spējuši to darīt, nezaudējot 
saites ar savu senču zemi, tautu, un 
tradīcijām. Viņš nopriecājās, ka tagad 
Latvijas brīvība ir de facto un ilgstoša, 
garantēta zem dažādiem Eiropas līgu-
miem. Tad viņš uzsauca tostu Latvijai. 
Apsveikumus izteica arī vietējais poli-
tiķis Sam Duluk.

Formālā daļa noslēdzās ar ALB 
Jauktā kora trim dziesmām: Karoga 
dziesma, Zied ievas Siguldā un Rožu 
vainadziņš. Kamēr Reinis Dancis pa-
teicās klātesošiem par uzmanību, zāles 
priekša izstūma lielu dzimšanas die-
nas kliņģeri ar degošām svecītēm. Tad 
nu vajadzēja dziesmu, un vispiemēro-
tākā kora vadībā likās Mazs bij’ tēva 
novadiņš. Tad Dr. Valdis Tomanis, 
kopā ar ārzemju viesi Pēteri Elfertu, 
nopūta svecītes, un kliņģeri pievienoja 
uzkodu galdam. Ļaudis vēl ilgi kavējās 
pie uzkodām, dzērieniem un spraigām 
sarunām.

Vēl jāpiebilst, ka, tāpat kā citus ga-
dus, Tālavas garo sienu greznoja Īgo 

Ozola lielformāta fotogrāfijas, kurās 
redzamas skaistās Latvijas lauku aina-
vas, stārķi, „manas Dzimtenes svētie 
bērzi“, pilis, Rīgas Jūgendstils, un – 
latvieši. Šīs fotogrāfijas var sacensties 
ar katru gleznu (un daudzas pat pār-
spēj!).

Sestdienas, 21. novembra, rītā 
bija kārta latviešu skolas saimei – no 
vismazākajiem, līdz absolventiem, – 
parādīt savu tēvu zemes mīlestību, 
ar karoga uzvilkšanu Tālavas dārzā. 
Man personīgi šis sarīkojums izmak-
sāja $74, pilnīgi muļķīgi zemē nomes-
ta nauda, bet par to vēlāk.

Diez vai Reinis Dancis vispār tika 
mājās, jo viņš, beidzis savus pietei-
cēja pienākumus Konsula un DLOA 
pieņemšanā, jau nākošā rītā stājās pie 
mikrofona kā skolas vecāku padomes 
priekšnieks un vadīja karoga uzvilk-
šanas ceremoniju. Ar pūtēju orķestra 
palīdzību nodziedājām pirmo dzies-
mu, Dievs, Tavā priekšā nākam ar ka-
rogu, tad prāvests Agnis Rozītis gan 
bērniem, gan pieaugušiem saprotamās 
līdzībās pauda par saitēm, kas pastāv 
starp mums un Latviju. Viņš runāja 
latviski un angliski, kas atkal deva 
izdevību, latviski nerunājošiem iesais-
tīties notiekošā. Izskanēja otrā dzies-
ma – Dievs, sargi mūsu tēvu zemi.

Skolas koris Ineses Laines vadībā 
nodziedāja divas tautas dziesmas, tad 
paši skolnieki lepni uzvilka karogus – 
Latvijas un Austrālijas. Dievs, Svētī 
Latviju!

Pēc šīs formālās daļas varēja klau-

sīties Četru kaķēnu dziesmas un baudīt 
karstos suņus, jubilejas torti, un citus 
labumus. Tālavas mauriņā bija uzzī-
mēta liela Latvijas karte, kurā sastājās 
pēc iespējas daudz cilvēku, un James 
Nobes, uz garām trepēm uzkāpis, no 
augšas šo skatu iemūžināja. Kontūra 
nebija pietiekoši liela, lai tanī ietilptu 
visi bildēties gribētāji – citugad jāzīmē 
lielāka karte.

Adelaidē nerimst svinības
Turpinājums no 6. lpp.

Adelaidieši Latvijas kontūra „Tālavas“ mauriņā.
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Skolas sarīkojums. Karogi „Tālavas“ 
dārzā.
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No kreisās: Valdis Tomanis un Pēteris Elferts 
nopūš svecītes.

FO
TO

 P
ēt

er
is

 S
tr

az
ds

DLOA un Latvijas Goda konsula rīkotajā pieņemšanā „Tālavā“.
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Šogad daudzi bija parūpējušies, lai 
18. novembra pasākumi ritētu raiti un palik-
tu ilgi atmiņā, arī daba – visu dienu lija. Kā 
jau pieņemts, rīts iesākās ar dievkalpojumu 
Doma baznīcā, tad oficiālā ziedu nolikšanas 
ceremonija pie Brīvības pieminekļa, Saei-

mas svinīgā sēde ar Ināras Mūrnieces uzrunu, kura izsau-
ca jūtamu satraukumu opozīcijas rindās, militārā parāde 
Daugavmalā, Valsts apbalvojumu pasniegšanas ceremoni-
ja Melngalvju namā, Latvijas Republikas proklamēšanas 
gadadienai veltītais koncerts Nacionālajā teātrī (tikai lūg-
tām personām), prezidenta uzruna pie Brīvības pieminekļa 
vakarā, Valsts himnas dziedāšana 11. novembra krastmalā 
un svētku uguņošana. Papildus tam, visas dienas garumā 
dažādos kultūras centros notika svētku koncerti, var teikt – 
katra gaumei. Un šogad tieši šai vakarā tika atklāts arī 
gaismas festivāls Staro Rīga, kas pirmo reizi izgreznoja arī 
Brīvības pieminekli. Īsumā pastāstīšu to, ko pati redzēju.

Ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības 
pieminekļa

Laukums tikai nedaudz pie paša pieminekļa apjozts ar 
barjerām, pārējo laukuma daļu uzraudzīja ik pa gabalam 
stāvošie pašvaldības policisti, goda sardze pie pieminekļa; 
no Laimas pulksteņa puses nāk, rindās sastājušies, valsts 
augstākās amatpersonas, prezidents ar ģimeni, vairāki mi-
nistri un deputāti ar bērniem, ārvalstu vēstnieki –šoreiz arī 
no samērā eksotiskām valstīm un no lielās kaimiņvalsts arī.

Bruņoto spēku karavīri stāv taisni izslējušies kā stīgas, 
pūtēju orķestris nospēlē Dievs, svētī Latviju. Skatītāju pa-
maz, toties lietussargu krāsas spilgtas. Gājiena beigās arī 
pāris rindas ar tautas pārstāvjiem, galvenokārt ar maziem 
bērniem, tiem būs atmiņas visam mūžam. Noslēgumā pre-
zidents aprunājas un sarokojas ar vairākiem skatītājiem, 
daudziem ir vēlme nofotografēties kopā, tas brīžam izsauc 
jautrību.

Militārā parāde Daugavmalā
Man tā sākas ar preses pārstāvju kontroli pils vārtu 

rūmē, foto somas tiek izpurinātas, kabatas izgrieztas uz 
otru pusi, krastmalā saņemam norādījumus uz kuru pusi, 
līdz kurai līnijai un kad varam iet un skriet. Parādei sastā-
jušās daudzas Latvijas armijas daļas dažādos formas tēr-
pos zem dažādiem karogiem, tāpat vairāku NATO valstu 
karavīri ar saviem karogiem. Šogad skatītājus priecēja bri-
tu atraktīvā soļošana, pagājušo gadu – ASV.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Aizsardzības 
ministrs Raimonds Bergmanis un ģenerālleitnants Rai-
monds Graube pieņem parādi un dodas sasveicināties ar 
karavīriem. Lietus līst, skaidri zinu, ka bildes būs slapjas, 
un kājas jau tagad ir slapjas. Svinīgi noformētajā tribīnē, 
kur zem jumta stāv amatpersonas un citu valstu militārie 
atašeji, prezidents saka uzrunu un apsveic visus Latvijas 
dzimšanas dienā. Tad karavīri taisnās rindās aizsoļo, un 
viņiem seko militārās tehnikas demonstrējumu brauciens. 
To tehnikas vizināšanu es uztveru vēsi, vienkārši nelieli 
demonstrējumi, bet skatītājiem un visiem bērniem tā ļoti 
patīk. Vienalga kurš jautās,– vai prezidents, vai ģenerālis, 
kas tev vislabāk patika, – visi bērni atbild: tanki. Šogad 
lietus dēļ pār krastmalu nelidoja helikopteri ar lielo karogu, 
toties Rīgas jūras līcī atradās divi Krievijas karakuģi – vai-
rākas dienas glābās no vētras Baltijas jūrā.

Pa ceļam uz Latviešu Biedrības namu iegriezos Kron-
valda parka baltajā teltī, kur tika dekorēta dzimšanas die-
nas torte 40 m2 lielumā – balta ar dzērveņu sarkano. Milzī-
ga un ļoti garšīga! Paldies Ligitai Odumiņai no konditoru 
komandas par cienāšanu. Vakarā torte tika sagriezta ap-
mēram 13 000 gabaliņos, un divu stundu laikā tika apēsta 
un slavēta. Šāda garda dāvana Latvijas dzimšanas dienas 

18. novembris – sirsnīgi un lepni
Latvijas dzimšanas dienas svinības Rīgā

Ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa. Priekšā Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis ar ģimeni. Otrā rindā Saei-
mas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un ministru preziden-
te Laimdota Straujuma.
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Militāra parāde Daugavmalā.
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Pie tortes – Ligita Odumiņa, viena no svētku tortes kondi-
toru komandas.
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Prezidents kājām no Daugavmalas aizgāja uz Melngalvju 
namu. Viņu pa ceļam intervēja Egils Zariņš; prezidents 
vairākas reizes fotografējās ar tautu.
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viesiem tiek dota tikai otro gadu; es jau gaidu nākamo torti.

Latviešu biedrības namā – Māmuļā
Vīru koru dižkoncerts pulcēja milzum daudz klausītā-

ju, daudzi stāvēja kājās. Apvienotajiem vīru koriem pievie-
nojās arī jauniešu jauktais koris maestro Edgara Račevska 
virsvadībā. Rīgas LB priekšsēdētājs Guntis Gailītis visus 
sveica ar īsu uzrunu un pieteica koncerta viesi, eksprezi-
denti Vairu Vīķi-Freibergu, kuru skatītāji uzņēma ar 
ilgiem aplausiem, kājās stāvot. Pēc bijušās prezidentes 
uzrunas kāds vīrs, šķiet, ka korists, skaļā balsī oponēja, 
faktiski, – saucot lietas īstajos vārdos, bet tas notika tik ātri 
un tam netika pievērsta oficiāla uzmanība, ka es tikai varu 
atstāstīt par šādu faktu.

Kora dziesmas bija viena par otru skaistākas. Sapratu, 
ka šeit ir sava gaisotne, ka koncerta apmeklētāji arī ir ilgga-
dīgi; kādu brīdi mani sanervozēja aiz manis sēdoša lakstīga-
la, kas spalgā balsī dziedāja līdzi vairākas dziesmas. Par cik 
šeit biju pirmo reizi (pēdējoreiz šeit biju virsnieku nama lai-
kos), nevaru skaļi teikt, te ir tā un šitā, bet savs iespaids man 
radās, kuru gan man gribētos mainīt, tāpēc centīšos Māmuļā 
iegriezties vēl. Ēkas greznais interjers atjaunots, trešā stāva 
halli rotā arī trīs Ulda Zemzara gleznas; 90-to gadu darbi.

„Staro Rīga“
Izejot ārā, tumsā un lietū, devos pie Kārļa Ulmaņa pie-

minekļa Krišjāņa Valdemāra ielā. Tur uz skatuves skanēja 
patriotiskas dziesmas un pulcējās milzums ļaužu lielajam 
lāpu gājienam. Nenoskaidrojusi pa kādām ielām gājiens 
ies, devos uz Bastejkalnu apskatīt kādu gaismas festivāla 
Staro Rīga jauno objektu. Tur man acīs iekrita vairāki it kā 
metāla no iekšpuses sveču izgaismoti rakstaini dūraiņi, tas 
bija skaisti un silti. Pa to laiku arī 14 000 – 15 000 cilvēku 
lielais lāpu gājiens noslēdzās pie Brīvības pieminekļa. Sā-
kās kora Kamēr un pūtēju orķestra koncerts. Pieminekļa 
pakājē atkal bija skaistos rakstos izkārtoti sanestie ziedi; 
manuprāt, šie ziedu kārtotāji – darbinieki ir pelnījuši ofi-
ciālu atzinību un uzslavu.

Ieradās prezidents Raimonds Vējonis, kāpa dekorētā 
tribīnē un teica raitu runu sanākušajai tautai zem raibiem 
lietussargiem. Tad viņš ar pavadošajām personām atkā-
pās, laukumā nodzisa prožektori. Visi stāvēja, atliektām 
galvām, un skatījās uz Brīvības pieminekli; viss sākās: 
skanēja Jāņa Lūsēna Trīs zvaigznes, piemineklis līdz pat 
zvaigznēm iemirdzējās te karoga krāsās, te Lielvārdes jos-
tas rakstos. Tas bija fantastiski, emocionāli un skaisti, un, 
galvenais, tas bija pārsteigums visiem. Iedegās prožektori, 
un prezidents ienira tautā.

Uz šādas nots man beidzās Valsts svētku svinības Rīgā. 
Citiem svētku kulminācijas brīdis bija uguņošana Dauga-
vmalā. Es neesmu šāda pasākuma cienītāja klātienē, patīk 
tikai bildes paskatīties. Bet Rīgas uguņošanu tomēr redzēju 
no vilciena loga, jo vilciena vadītājs pat piebremzēja, un 
visi pasažieri saskrēja pie logiem.

Latvijas dzimšanas dienu svinēja ne tikai Rīgā, bet arī 
citās pilsētās un citās valstīs, katrā latviešu mājā un, iespē-
jams, ne tikai latviešu.

Dievs svētī Latviju!
Aina Gailīte

Laikrakstam „Latvietis“

18. novembris – sirsnīgi un lepni
Turpinājums no 8. lpp.

Rīgas Latviešu biedrības namā. Koris ar diriģentu Edgaru 
Račevski.
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Vaira Vīķe-Freiberga Rīgas Latviešu biedrības namā.
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„Staro Rīga“ Bastejkalnā – vairāki rakstaini dūraiņi ar 
dzīvo uguni – ploškām vidū.
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Valsts prezidents Raimonds Vējonis vakarā pie Brīvības 
pieminekļa.
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Un tie zemē nomestie $74? Saka-
rā ar Universitātes eksāmeniem tuvē-
jā lielās izstādes zālē, visas ielas pie 
Tālavas bija pieparkotas stāvgrūdām 
pilnas. (Manā studiju laikā nevienam 
studentam sava mašīna nebija, visiem 

autobuss bija labs diezgan.) Iespiedu 
savu nelielo Rio spraugā aiz kādas 
mašīnas, nemaz neievērodama, ka Rio 
aste par dažiem centimetriem sniedzas 
pāri mājas iebrauktuvei. Anlijas paš-
valdības (Unley Council) parkošanas 
inspektora lazāram līdzīgām acīm šis 
pāris centimetru pārkāpums spīdēja 
kā bāka nakts tumsā (nekauņas, strādā 

pat sestdienās!), un ap manas mašīnas 
loga tīrītāju aptinās rozā soda zīmīte. 
Tā nu es Valsts Svētku svinībās kļu-
vu par likuma pārkāpēju. Maksā vien 
ragā, un izpērc savus grēkus! Būs vai 
nu jāiegādājas mazāka mašīna, vai jā-
brauc ar divriteni.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Adelaidē nerimt svinības
Turpinājums no 7. lpp.
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Ēriks Cīrulis uzsver, ka svarīgs 
punkts ir tas, ka: „...mēs izvēlējāmies 
viņus, bet ne otrādi.“

Zināms, ka LKA ir gadiem atbal-
stījis latviešu skolas, latviešu orga-
nizāciju un latviešu sabiedrības labā 
utt., un no publikas bija jautājums, 
kas notiks apvienošanās gadījumā? 
P. Delveris darīja zināmu, ka par šo 
arī ar ukraiņiem ir runāts; viņi ir iz-
rādījuši ieinteresētību „... iet runāt un 
pārrunāt šīs lietas ar latviešu organi-
zācijām, lai būtu skaidrs un lai orga-
nizācijas varētu izteikt savas gribas un 
vajadzības.[...] Mums bija runa arī par 
tādu iespēju, ka tagad Visa debitkar-
tēm latvieši varētu kādu simbolu uzlikt 
uz savām Visa debitkartēm, atšķirībā 
no ukraiņu.“

Ēriks Cīrulis arī uzsvēra, ka: „...
līdz šim ukraiņi ir bijuši ļoti pretim-
nākoši. Mēs izteicām savas jūtas, ka 
mums mūsu biedri ir ļoti svarīgi, ka 
mūsu sabiedrība ir ļoti svarīga, ka 
mums mūsu organizācijas ir ļoti sva-
rīgas un mēs gribam tās atbalstīt, un 
mēs varēsim turpināt atbalstīt, ja mēs 
sanākam kopā.“

Tagad jāiet šim apvienošanās pro-
cesam cauri, un Ē. Cīrulis teica: „...
kad mēs iesim tam cauri, tad mēs visas 
šīs lietas izvērtēsim.[...] Es ieteiktu vi-
siem, kam ir interese, apskatīt viņu tī-
mekļa lapu (Red.: http://www.dnister.
com.au/), kur ir informācija, un viņiem 
tīmekļa lapa ir ļoti laba.“

Sarunā iesaistījās viens no LKA 
direktoriem Edvīns Misa: „Viens ļoti 
svarīgs punkts, kas netika pieminēts. 
Ir ļoti labi, ka kredītkoopratīva biedri 
prasa jautājumus un saņem atbildes 
un mēs uzzinām, kas notiek.. utt. Manā 

uztverē, mums nekādas lielas izvēles 
nav. Piemēram, tagad APRA uzliek 
arvien lielākas prasības, un kredītko-
operatīvam ir citas prasības. To dar-
bu, ko Pēters (Red. Delvers) dara kre-
dītkooperatīvā, citos uzņēmumos to 
dara trīs cilvēki vismaz, ja ne pat vēl 
vairāk. Tas ilgi tā nevar turpināties, 
un es nezinu, vai Pēters būtu ar mieru 
tā turpināt. Tai pašā laikā, mēs neva-
ram pieņemt vēl vienu darbinieku, jo 
tās algas, kas būtu jāmaksā, ir pāri 
mūsu spēkiem. Tā, ka mums nekādas 
lielas izvēles nav.“

Ē. Cīrulis iebilst, ka pieņemot vēl 
vienu darbinieku, LKA būtu zaudēju-
mi, uz ko E. Misa atbildēja; „Nu mums 
tad būtu jāņem no rezervēm, un APRA 
mūs aizslēgtu ciet.“

Sarunas vēl turpinās detalizētākas 
un interesantas.

Kārlis Žubeckis jautā, cik kre-
dītkooperatīva biedri atjaunoja savas 
debitkartes pēc maiņām jūnijā, uz ko 
Delvers sniedz atbildi, ka tikai kādi 12 
biedri tās atjaunojuši, un ņemot vērā, 
ka tas bija jāizlemj lielā steigā, šis 
skaitlis nav slikts.

Sava ziņojuma noslēgumā Ēriks 
Cīrulis pateicās visiem, kas atbalsta 
savu kooperatīvu, izmantojot tā pa-
kalpojumus, pateicās valdes locekļiem 
par veltīto laiku, par viņu atbildīgo un 
nesavtīgo darbu.

Direktoru vēlēšanas: L. Klūka-
sa (Clucas), E. Misa, V. Bendrups, 
K. Žubeckis vienbalsīgi tika ievēlēti, 
viņiem pašiem atturoties balsojumā 
par savu kandidatūru. Roksija Rei-
tere ar š.g. 30. jūniju beidz darbu kā 

runas ar DNISTER.
APRA mums liek ar vien vairāk un 

vairāk spiedienu, un viņi nav apmieri-
nāti, ka mums peļņa ir diezgan zema. 
Viņi paši ir ļoti pretimnākoši, un va-
rētu teikt, ka viņi būtu apmierināti, ja 
mēs savienots ar kādu citu.

DNISTER ir 19 pilna laika strād-
nieku; viņi ir varbūt kādas 10 reizes 
lielāki nekā mēs. Es jau minēju par 
aktīviem – viņiem ir 149 milj. dolāru. 
Biedri mums ir 900, bet viņiem ir – 
6900.“

Pēteris Delvers papildina: 
„Mums ir bijušas vairākas sarunas 
ar viņiem, un viņi būtu ieinteresēti 
par mūsu Mičamas (Mitcham) biroju; 
tāpat arī par mūsu Sidnejas biroju. 
Tātad ir iespējams, ka varētu papla-
šināties. Arī ir bijusi runa par Latvie-
šu ciemu; viņi ir ieinteresēti par to, 
kā mēs tur darbojamies. Arī viņiem 
ir veco ļaužu mītne, un viņi grib re-
dzēt, kā tas darbojas. Ir bijušas pozi-
tīvas pārrunas, viņi ir ieinteresēti, lai 
mūsu biedri justos kā daļa no viņiem. 
Es domāju, ka tas ko viņi var piedāvāt 
aizdevumu lietās: likmes ir zemākas, 
termiņnoguldījumos viņi var maksāt 
augstāk nekā mums ir bijusi iespēja 
maksāt.“

Ē. Cīrulis piebilst: „Interneta ban-
košana, ko mēs esam mēģinājuši ie-
viest vairākas reizes, bet mēs vienkārši 
nevarējām atļauties, tad viņiem (Red. 
DNISTER.) tas jau ir. Viņiem, tāpat kā 
mums – latviešiem, ir ukraiņu skola, 
kori, skauti un apmēram tādas pašas 
organizācijas kā mums.“

P. Delvers: „Arī mūsu pārrauga 
iestāde, ar kuru esam runājuši, atbal-
sta un domā, ka tā ir laba ideja. Va-
dītājs, kam būtu jāparaksta apvieno-
šanos, arī ir pozitīvs par šo lietu. Es 
domāju, ka nebūtu nekādas problēmas 
no APRA.“

Ē. Cīrulis: „Vēl gribu minēt, ka 
mēs kā direktori bijām parakstījuši 
konfidenciālu vienošanos, ka nedrīk-
stam neko atklāt pirms šīs sēdes, un 
ukraiņiem sēde notiek tieši patreiz, 
šinī paša laikā.“

Tādēļ arī LKA pilnsapulcei bija 
izvēlēts tieši šis datums, un P. Delve-
ris uzsvēra, ka šī lieta vēl ir pārru-
nu stadijā; viņš teica, ka: „Ir vairā-
kas lietas, kas vēl jānokārto, un tad 
eventuāli varbūt mums būs jānotur 
pilnsapulce, lai liktu šo priekša mūsu 
biedriem, lai pieņemtu šo piedāvāju-
mu.“

Roksija Reitera jautāja, vai kāds no 
LKA – latviešu direktoriem, apvieno-
šanās gadījumā, tiktu pievienoties val-
dē, uz ko Ēriks Cīrulis atbildēja: „Ne 
pie valdes.“

P. Delvers skaidroja, ka „...viņiem 
ir savā konstitūcijā, ka valdē jābūt ti-
kai ukraiņiem, bet par to ir arī domāts, 
un mums būs iespēja sniegt valdei sa-
vus ieteikumus.“

LKA pilnsapulce
Turpinājums no 4. lpp.

No kreisās: Ēriks Cīrulis, Linda Klūkasa (Clucas), Pēteris Delvers, Edvīns 
Misa, Igors Dimits, Kārlis Žubeckis.
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Pilnsapulce Latviešu namā.
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diena Rīgā bija auksta un smidzināja 
lietus. Rīga bija slikti apgādāta un dzī-
voja juku laiku pusparalizēto saimnie-
cisko dzīvi.

Neraugoties uz to, tautā valdīja 
iekšējs pacēlums. Gaisā virmoja pār-
maiņu tuvums. Lēmums bija nobrie-
dis. Sapnis varēja kļūt par īstenību.

Latvieši – karojuši un cietuši no 
kara – dzīvoja ar liktenīgā risinājuma 
sajūtu. Cerība un glābiņš bija viens – 
sava Latvijas valsts.

1918. gada 18. novembrī tagadē-
jā Nacionālajā teātrī tika proklamēta 
Latvijas valsts. Teātra nams bija bagā-
tīgi rotāts zaļumiem un ziediem.

Mirdzēja sarkanbaltsarkanās ka-
roga krāsas, zāle bija ļaužu pārpildī-
ta. Sirdīm tuvā tautas lūgšana Dievs, 
svētī Latviju – pirmo reizi izskanēja kā 
valsts himna.

1918. gada 18. novembris nebija 
holivudisks laimīgo beigu scenārijs. 
Būs izšķirošais 1919. gads un Latvijas 
karavīru varonīgās cīņas. Būs Latvijas 
Pagaidu valdības darbība no karakuģa 
Saratov. Tikai tad nāks 1920. gada pa-
vasaris, kas beidzot atnesīs mieru.

Paaudžu sapnis par neatkarīgo 
Latvijas valsti bija piepildīts. Bet Lat-
vijas dēli un meitas bija atdevuši dzī-
vības par Latviju. Tauta bija apliecinā-
jusi, ka ir gatava maksāt augstāko cenu 
par brīvību.

II
Mēs esam saņēmuši dārgu manto-

jumu – savu valsti. Ko esam paveikuši 
šogad? Kāda ir situācija pasaulē?

Līdzjūtība un solidaritāte ar 
13. novembra melnās piektdienas Pa-
rīzē upuriem skaidri liecina: Eiropa 
nepakļausies teroram un iebiedēšanai, 
bet paliks uzticīga savām vērtībām. 
Teroristu mērķis ir sēt apjukumu. 
Terors un varmācība nedrīkst palikt 
nesodīti, un tas ir Eiropas kopējais uz-
devums.

Šis ir bijis dramatisku notikumu 
gads.

Kremļa agresija Ukrainā parādīja 
labticīgās starptautiskās sabiedrības 
ģeopolitiskos maldus. Tā bija skarba 
mācība bezrūpībā slīgstošajai Eiropai, 
aizņemtai ar savu biznesu kā parasti.

„Krievija ir tāda, kāda tā ir, nevis 
tāda, kādu mēs to agrāk iedomājā-
mies,“ – nesen teica Igaunijas prezi-
dents Ilvess. Maldīga izrādījās iedo-
ma, ka agresīvu impērisku revanšismu 
var novērst, izdarot tam tīkamus pa-
kalpojumus.

Rietumu starptautiskā politika ir 
veidota, pamatojoties uz pieņēmumu, 
ka starptautiskās vienošanās a priori 
tiek ievērotas. Izrādās, tā nav, un nav 
skaidrs, kā Kremļa agresijā cietušu 
valsti atgriezt iepriekšējās robežās. 
Ukraina bija Rietumu pasaules modi-
nātājzvans.

Virknē starptautisku formātu Lat-

vija kopā ar abām pārējām Baltijas 
valstīm kļuva par Ukrainas advokāti. 
Mūs aizvien labāk sadzirdēja Ziemeļ-
valstis, kopā ar Poliju iekļāvāmies Ei-
ropas Austrumu reģiona stiprināšanā. 
Krimas aneksija starptautiski netika 
atzīta un, tāpat kā Krievijas agresija 
Ukrainas austrumos, plaši nosodīta.

Mēs atceramies, cik svarīgi bija 
tas, ka Rietumu pasaule neatzina 
Baltijas valstu okupāciju un aneksiju 
Padomju Savienības sastāvā. Mēs pa-
teicām vēlreiz: suverēnu valstu robežu 
neaizskaramības princips ir svēts.

Dāmas un kungi!
Esam nostiprinājušies pārliecībā, 

ka piederība NATO un dalība Eiropas 
Savienībā bija un ir pareizā izvēle. Ir 
jāiet tālāk un jāpanāk NATO spēku 
ilgtermiņa klātbūtne Baltijā.

Ir par ko pateikt paldies sabied-
rotajiem, esam uzklausīti un sapras-
ti. Kopš pērnā gada NATO ir būtiski 
palielinājusi Baltijas valstu gaisa telpā 
patrulējošo iznīcinātāju skaitu, būtiski 
uzlabojot reaģēšanas spējas. Ar jaunu 
spēku īstenojas partnerība ar ASV, kas 
izpaužas arī ASV bruņoto spēku klāt-
būtnē. ASV un citi sabiedrotie mums 
palīdz justies drošāk.

Auga arī izpratne, ka ārējie un iek-
šējie draudi jaunās paaudzes kara aps-
tākļos ir vienlīdz svarīgi. Ar NATO 
izcilības centra Stratcom projektu Lat-
vija sniedz drošības politikas eksper-
tīzi NATO.

Miera laikā valsts būvē savu dro-
šības ēku. Tā vispirms tiek būvēta cil-
vēku prātos.

Tauta aizstāvēs to, ko uzskata par 
vērtību. Ir jādara viss, lai valsts cilvē-
ku sirdīs būtu vērtība.

Latvija dzīvo patriotisma uzplūdu 
laikā.

Arvien vairāk Latvijas dēlu un 
meitu iestājas Zemessardzē un skolas 
bērnu – Jaunsardzē. Ir jānodrošina, lai 
strauji augošā Zemessardze saņem-
tu nepieciešamo aprīkojumu un bru-
ņojumu un Jaunsardze – ekipējumu. 
Pieaugošais aizsardzības finansējums 
uz viņiem jāattiecina tāpat kā uz visu 
aizsardzības nozari.

Potenciālie draudi ir pārbaude: po-
litiķiem, valsts pārvaldei, spēka struk-
tūrām, viedokļu līderiem, ikvienam no 
mums. Varam pateikties liktenim, ka 
izaicinājumi patlaban ir nelieli. Redzot 
kļūdas, ir iespēja mācīties no tām. Ja 
draudi ir lielāki, mācīties nav laika, 
ir jāprot reaģēt uz izaicinājumiem ar 
iepriekš izdarītu mājasdarbu. Hibrīd-
kara tehnoloģijas ir mērķētas uz valsts 
vājākajām vietām.

Šis gads ir uzdevis nopietnus mā-
jasdarbus, ko esam pildījuši. Bet ir 
jautājumi, uz kuriem neesam saņēmu-
ši atbildi.

Latvijas tiesībaizsardzības iestā-
des centīgi nodarbojas ar cilvēku, kas 
salauzis slotaskātu piketā, kurā tika 
slavināta Krievijas agresija Ukrainā. 
Bet tās neredz vairākkārtēju Mai-
danam veltītas izstādes demolēšanu 

valdības ēkas durvju priekšā. Tiek 
apsūdzēts cilvēks, kas vērsies pret de-
monstrāciju agresijas atbalstam, bet 
tiek pieļauts vairākkārtējs politisks 
vandālisms galvaspilsētas sirdī. Sa-
biedrība valsts varai jautā: kā tas var 
būt?

Valsts drošība – tie esam mēs paši. 
Mūsu banku sistēmas higiēna, enerģē-
tiskā drošība, naudas plūsmas. Mūsu 
paškritika ir svarīga. Jautāsim sev: vai 
atklāti atzīstam, ka par nezināmas iz-
celsmes naudu var tikt pirkta ietekme, 
tikt pirkta politika? To, ka pusmiljons 
eiro, kuri piepeši parādījušies valsts 
kapitālsabiedrības vadītāja rokās un 
kuru izcelsmi viņš nespēj pierādīt, ir 
valsts drošības jautājums? Valsts dro-
šības jautājums ir arī tāds lidmašīnu 
iepirkums, kas saistīts ar Krievijas mi-
litārā kompleksa stiprināšanu.

Ar vislielākajām bažām vērojam 
krīzi Sīrijā.

Sīrijas jautājums iekļaujas arī mig-
rācijas krīzes kontekstā. Patvēruma 
meklētāju skaits Eiropā dramatiski 
pieauga, radot jautājumus par Eiropas 
izpratni par migrācijas procesiem.

Ženēvas bēgļu konvencija skaid-
ri definē, kas ir uzskatāms par bēgli. 
Līdz ar to vispārinājumi, visus patvē-
ruma meklētājus saucot par bēgļiem, 
ir maldinoša politika. Politiķiem ir 
uzmanīgi jāieklausās, ko domā tauta. 
Graša vērts ir politiķis, kas runā mo-
nologos vai ignorē tautas spriestspēju. 
Īstenojot maldinošu politiku, politiķi 
zaudē tautas uzticību.

Migrācija Eiropā ir atgādinājusi 
par Latvijas valsts integrācijas kļū-
dām un cittautiešu iekļaušanas grūtī-
bām.

Valstī, kurā okupācijas laikā veik-
tās kolonizācijas rezultātā ir palikuši 
tikai 62 procenti pamattautas, ir jāsper 
izlēmīgāki soļi saliedētākas nācijas 
veidošanā. Mums joprojām ir etniski 
sadalītas skolas. Politiskā griba uzsākt 
izglītību valsts valodā ir izrādījusies 
nenoturīga. Latvijā dzīvojošie patvē-
ruma meklētāji joprojām bērnus sūta 
skolās, kurās mācības notiek krievu 
valodā.

Integrācija ir valsts drošības jautā-
jums. Un integrācija nav iespējama sa-
biedrībā, kurā sašķeltība tiek mākslīgi 
uzturēta kopš bērnības.

III
Šis laiks ir atgriezis patiesu pilso-

nisku aktivitāti.
Liepājā harizmātiskais un ener-

ģiskais Māris Ceirulis kopā ar domu-
biedriem ir izveidojis Dvēseļu dārza 
projektu citiem neredzīgajiem.

Lieliska sadarbība starp nevalstis-
kajām organizācijām un aktīvistiem ir 
izvērsta sociālo tīklu Labdarības lapā. 
Tur reizēm nepilnu 24 stundu laikā ar 
aktīvistu palīdzību tiek savāktas ne-
pieciešamās mantas un nogādātas ne-
laimē nonākušajiem.

Latvijas valstiskums
Turpinājums no 1. lpp.
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Latvijas ziedošanas un palīdzības 
kultūras starptautiska novērtējuma 
brīdis bija Rūtas Dimantas apbalvo-
šana ar Eiropas Pilsoņu balvas goda 
medaļu. Šī medaļa ir gan Ziedot.lv, 
gan labdarības aktīvistu sirdsdarba 
novērtējums.

Līdzās nevalstiskajām organizāci-
jām, kurās strādājošie saņem algu vai 
projektu honorārus, parādījušās nevie-
na nefinansētas, tikai pārliecībā balstī-
tas pilsoniskas iniciatīvas.

Nenogurstoši darbojas SOS Ukrai-
nai biedrība, kas nosūtījusi uz Ukrainu 
vairākas kravas ar saziedotajiem apa-
viem un drēbēm, medicīnisko aprīko-
jumu un zāles slimnīcām.

Lai novērstu iespēju, ka izstāde 
Maidana cilvēki Jelgavā tiks izdemo-
lēta, vietējie aktīvisti to apsargāja die-
nu un nakti.

Aizvien jūtamāk sevi piesaka jau-
nie diasporas pašorganizācijas tīkli. 
Tautieši Apvienotajā Karalistē, Īrijā, 
Vācijā un citur uzmeklē cits citu un 
strādā un svin svētkus kopīgi. Inter-
neta platformas, svētdienas skolas, 
gadskārtu pasākumi, deju un teātra 
kopas – Latvijas ļaudis ir visur!

Vēsturiski diasporas pašorganizā-
cija Latvijai ir bijusi svarīga. Trimdas 
organizācijas aktīvi iestājās par Latvi-
jas valstiskuma atjaunošanu okupāci-
jas gados.

Pašorganizēšanās ir tautas veselī-
bas pazīme. Tautas vēsturē ir laiki, kad 
apziņa par pašas spēku aug lielāka, un 
ārējie un iekšējie apstākļi modina ko-
pējai rīcībai. Paldies visiem Latvijā un 
tālumā, kas nesavtīgi strādā mūsu ko-
pējo vērtību vārdā!

IV
Godātie deputāti!
Tautas augstākā pašorganizēšanās 

forma ir valsts. Valsts pastāv tik ilgi, 
kamēr tauta to vēlas. Ārēji uzbrukumi 
neiznīcina valstsgribu pat tad, ja valsts 
tiek okupēta vai cieš no laikmeta izai-
cinājumiem.

Gadās, ka valstis slimo. Gadās, ka 
valstis mirst. Un tas notiek no iekšpu-
ses. Šķelšana – politiska, ekonomiska 
un etniska – novājina. Partiju iekšējā 
cīņa, politiskā klaunāde, savstarpēja 
izrēķināšanās nenes labumu tam, kas 

jūtas uzvarētājs. Tautai zūd uzticība 
politiķiem.

Šogad svinam jubileju Rainim un 
Aspazijai. Abi radošie prāti līdz pat 
matu galiņiem bija politikā. Viņiem 
politika bija ideju īstenošanas iespēja. 
Viņu idejas bija lielas – brīva un ne-
atkarīga Latvija, sociālais taisnīgums, 
garīgums un līdztiesība. Vara un valsts 
bija viņu pārdomu lauks.

Rainis noliedza politiku kā veikal-
niecisku procesu, sakot: „Ar netīriem 
līdzekļiem nevar panākt tīru mērķi: 
mērķis pats top netīrs. Kad netīru 
ūdeni tīrā traukā lej, tad ir trauks top 
netīrs.“

Raiņa vārdi mums ir atgādinājums. 
Politiskās varas uzdevums ir strādāt to 
cilvēku labā, kuri šo varu uz laiku ir 
piešķīruši.

Politiķa darbs Saeimā ir nopietns 
pienākums.

Saeimai ir būtisks uzdevums – jā-
atgūst sava vieta kā valsts politikas 
centram un virziena noteicējam. Ceru, 
ka Saeima nākotnē tiks galā ar šo uz-
devumu.

V
Valsts pastāv, ja tautai ir sava na-

cionālā identitāte. Tikai nacionālā 
identitāte rada vajadzību pēc valsts, 
kurā to var saglabāt.

Savukārt tautas vienprātību uztur 
sociālā solidaritāte. Valstij, kurā varas 
nesēji ignorē tautas vajadzības, nav 
nākotnes.

Šobrīd notiek masveidīga latviešu, 
jo īpaši gados jauno, diskriminācija 
darba tirgū uz valodas pamata. Kādēļ 
gan latvietim pašam savā zemē, savā 
darbavietā, ja tai nav saistības ar ārze-
mēm, būtu jārunā svešvalodā? Tas nav 
normāli. Gados jaunie latvieši pamet 
Latviju, jo darba tirgū tiek diskrimi-
nēti. Ja uzspiesta rusifikācija ir nosa-
cījums gados jaunam latvietim, ieejot 
darba tirgū, tad jautājums par varas 
atbildību ir ļoti tiešs. Latviešu diskri-
minācija savā valstī ir jāizbeidz!

Solidaritāte ir gan morāls, gan tie-
sisks pienākums.

Solidaritātes nodoklis ir solis uz 
priekšu.

Ir taisnīgi, ka cilvēkiem ar lielā-
kiem ienākumiem būs jāmaksā pro-
centuāli tikpat, cik tiem, kuri saņem 
mazāk. Netaisnība tiek labota, taču 
jāraugās progresīvās nodokļu sistē-

mas virzienā. Ticu, ka drīz tā tiks ie-
viesta.

Arvien skaidrāk ir redzams, ka 
Latvija stāv demogrāfiskās krīzes 
priekšā.

Neesam pilnvērtīgi atrisinājuši uz-
devumu – sniegt visaptverošu atbalsta 
programmu cilvēkiem, kas audzina 
bērnus.

Demogrāfijas politika ir uz nākotni 
vērsta gudra politika. Ticu, ka mēs, lī-
dzīgi kā tas ir kaimiņos Igaunijā, esam 
spējīgi to sakārtot.

Mums jāpalielina atbalsts arī au-
džuģimenēm un cilvēkiem, kuri izšķi-
ras par atbildīgo adopcijas soli.

VI
Mīļie tautieši!
Kopībā un ar tēvzemes mīlestī-

bu svinot Latvijas valsts 97. dzimša-
nas dienu, izjutīsim: Latvija – tas ir 
ikviens no mums, Latvija – tie esam 
mēs visi kopā! Mūsu prieks un sāpes, 
veiksmes neveiksmes, mūsu darbs un 
atbildība – citam par citu un par savu 
valsti.

Latvijas valsts simtgadē ieiesim ar 
Jāņa Čakstes 1919. gadā teikto: „Lat-
viešu tautas attīstība, viņas spējas, vi-
ņas kulturālās mantas deva garantiju 
par to, ka latviešu tauta, reiz kļuvusi 
par valsti, spēs pilnīgi nostāties pati 
uz savām kājām. Šī apziņa... izvērtās 
un izauga ar laiku par ciešu apņem-
šanās gribu... Mēs gribam būt brīvi un 
būsim brīvi!“

Sagaidīsim Latvijas valsts simtga-
di ar lielāku atvērtību, labvēlību, sir-
snību un mīlestību! Tad mēs visi kopā 
būsim vēl stiprākā, drošākā, sociāli 
atbildīgākā Latvijā.

Paldies visiem Dzimtenē un tālu-
mā, kuri katrs savā mājā uztur un vei-
do savu mazo Latvijas daļiņu!

Īpašs paldies tiem, kas audzina 
bērnus, – par to, ka mācāt mīlēt Lat-
viju, būt vienotiem un sadarboties Lat-
vijas labā!

Sūtu vissirsnīgākos laba vēlējumus 
visiem Latvijas patriotiem un visiem 
Latvijas draugiem gan Latvijā, gan tā-
lās pasaules malās!

Saules mūžu Latvijai!
Gaišus un dvēseles uguns pilnus 

valsts svētkus!
Dievs, svētī Latviju!

Ināra Mūrniece
LR Saeimas priekšsēdētāja

Latvijas valstiskums
Turpinājums no 11. lpp.
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atbildību izpirkt īpašumus par bargu 
cenu, jo tas viņiem nozīmēja lielāko 
iespējamo brīvību tā laika valsts sa-
biedriskajā iekārtā.

Arī tie latvieši, kas par sūri grūti 
pelnīto naudu sūtīja skoloties savus 
bērnus augstākās skolās, un viņu jau 
izskolotie bērni juta vajadzību un at-
bildību rūpēties par savas tautas gaišā-
ku nākotni apstākļos, kad brīvības 
vārā gaismiņa vīdēja ļoti tālu tuneļa 
galā.

Tāpat 1905. gadā, ko nereti pārāk 
aizēno muižu dedzināšanas un lat-
viešu nodarītās pārestības tā laika 
valdošajiem, cauri strāvoja prasības 
pēc latviešu valodas skolās un apzi-
ņa, ka, turpinot kā līdz šim, latviešu 
tautai Krievijas impērijā draud iznī-
cība. Daudzi no Piekto gadu pārdzī-
vojušajiem un pieredzējušajiem spēja 
uzņemties atbildību par tautas kopē-
jo lietu arī tad, kad Pirmā pasaules 
kara izskaņā radās iespēja patiešām 
izcīnīt brīvību un neatkarību savai 
tautai.

Līdz brīvvalstij
Atcerēsimies tos, kuri gāja strēl-

niekos un no skolas soliem brīvības 
cīņās, – viņu izglītība un zināšanas 
par politiku un citām sarežģītām lie-
tām taču noteikti bija daudz mazā-
kas, nekā ir caurmērā mums šodien. 
Un tomēr – viņi juta atbildību par 
savas un savas tautas brīvības izcī-
nīšanu.

Ja uzmanīgi raugās vēstures de-
taļās, tad diemžēl viņu izcīnītā un 
sākotnēji uz kara drupām ar lielu 
degsmi uzceltā valsts vēlāk ne bez 
pašu līdzdalības arī aizgāja nebūtībā. 
Es apzinos, ka Latvijas ģeopolitiskā 
situācija Otrā pasaules kara sākumā 
bija neapskaužama no mums neatka-
rīgu ārēju apstākļu dēļ. Tomēr mēs 
nevaram izlikties neredzam arī to, 
cik vieglprātīgi ievērojama daļa sa-
biedrības izturējās pret iegūto brīvo 
valsti.

Tas attiecas gan uz dažādu aprin-
du koķetēšanu ar totalitāro un asinīs 

mērkto Padomju Savienību, gan citām 
vadonības idejām. Zīmīgi, ka tautas 
lielais vairums klusējot apstiprināja 
demokrātijas iznīcināšanu 1934. gadā, 
kaut visās brīvās Latvijas vēlēšanās 
līdz tam paši bija ļoti cītīgi pauduši 
apskaužamu politisko uzskatu un vie-
dokļu daudzveidību. Tādēļ izskatās, 
ka mazliet ieilgušas brīvības apstākļos 
atbildības liesmiņa pamazām tomēr 
izplēnēja.

Tiesa, tā laika cilvēki par saviem 
maldiem, kļūdām, vienaldzību un 
vieglprātību ir pēc tam samaksājuši tik 
dārgu cenu, ka mums šodien nav tie-
sību viņiem īsti ko pārmest. Diemžēl 
pret tik brutālām varām kā Padomju 
Savienība un nacistiskā Vācija diezin 
vai kas būtu līdzēts, pat ja būtu lielāka 
atbildības sajūta par savu demokrātis-
ko brīvvalsti.

Cauri tumsībai
Lai cik sāpīgi to nebūtu apzināties, 

padomju totalitārās impērijas nestās 
šausmas un tumsības vara lika stip-
rāk iekvēloties atbildības liesmiņai. 
Lai pieminam kaut vai tos daudzos 
tūkstošus, kas padomju varai pretojās 
mežos vēl ilgi pēc kara, kā arī viņu 
atbalstītājus un domubiedrus, kam vē-
lāk nācās mērot tālos Sibīrijas moku 
ceļus.

Lai arī padomju vara ļoti pūlējās 
no cilvēku prātiem un sirdīm izdzēst 
visu, kas saistīts ar indivīda atbildību 
par savu rīcību, Trešās Atmodas pār-
maiņu vējam, vēl tikai nedaudz uzpū-
šot, no pelniem izlauzās pārsteidzoši 
liela liesma.

Mēs atkal bijām situācijā, kad ne-
bija brīvības, bet bija atbildības sajūta 
to izcīnīt un atgūt. To skaidri pauda 
apbrīnojami liela mūsu tautas daļa. 
Protams, mums bija daudzkārt vieg-
lāk nekā strēlniekiem un Brīvības 
cīņu karavīriem, tomēr drošības par 
rītdienu nebija un atmiņas par padom-
ju represiju nežēlību bija vēl ļoti svai-
gas.

Vai varat šodien iedomāties, ka 
Atmodas laikā, kad Tautas fronte aici-
nāja uz kārtējo tautas pulcēšanos, Bal-
tijas ceļu, barikādēm vai iesaistīšanos 
vēlēšanu cīņā, liela tautas daļa atbildē-

tu ar mūsdienās tik iecienītajiem tei-
cieniem – politika mani neinteresē, tas 
uz mani neattiecas, esmu tik ļoti vīlies 
visā, man naudas pelnīšana svarīgāka? 
Kur gan mēs tādā gadījumā būtu šo-
dien?

Vēstures loki
Tad kas gan ir noticis ar mums 

gadsimta ceturkšņa laikā, ka tik ļoti 
esam vīlušies un tik naski kritizēt un 
noniecināt sev līdzās stāvošos, bet paši 
neesam gatavi iet un darīt labāk? Ap-
zināsimies, ka tad, kad sparīgi gauža-
mies par slikto izglītības sistēmu, ve-
selības aprūpi vai kādu citu jomu, tad 
mēs būtībā nolamājam savus līdzcilvē-
kus, kuri ir nodarbināti šajās nozarēs. 
Vai ieilgusī brīvība un labāka dzīve, 
kā Latvijā ir bijusi jebkad iepriekš, 
tik ļoti ir iemidzinājusi mūsu maņas, 
ka atbildības liesmiņa sarukusi maza 
mazītiņa?

Man gribas ticēt, ka tā vairāk to-
mēr ir poza, izlikšanās un mūsdienu 
plašsaziņas modes tendence, jo kri-
tizēt ir modernāk un vieglāk, nekā 
kaut ko atzinīgi novērtēt un atzīt savu 
atbildību par kopējo lietu. Tautas no-
balsošana par vienas valsts valodas 
saglabāšanu un arī satraukums par 
Ukrainu, intereses par Zemessardzi 
palielināšanās tomēr liecina, ka mēs 
kaut ko esam mācījušies no pagātnes 
un ka atbildības dzirksts mums iekšā 
vēl kvēl gana spoži. Tikai diemžēl par 
to sākam atcerēties tad, kad pār savām 
galvām jūtam savelkamies nepatikša-
nu padebešus.

Tādēļ valsts svētkos gribu mums 
visiem novēlēt, lai mums nekad vairs 
nenāktos iet cauri atkārtotiem vēstures 
lokiem un pieļaut iepriekšējās kļūdas. 
Mēs šodienas Latvijā tomēr esam tik 
daudz brīvību un iespēju baudījuši, tik 
daudz zināšanu uzkrājuši un tik daudz 
vēstures mācību redzējuši, ka mūsu 
atbildībai katram par savu dzīvi un 
par valsti kopumā vajadzētu būt lielā-
kai kā jebkad. Nedarīsim kaunu mūsu 
priekštečiem.

Sanita Upleja, neatkarīgā žurnāliste
Laikrakstam „Latvietis“
Pirmpublicējums irir.lv

Atbildība pirms brīvības
Turpinājums no 1. lpp.

direktore.
Roksija Reitere izteica pateicību 

LKA valdei par nesavtīgo un grūto 
darbu patreizējā situācijā.

Pēteris Delvers piemetināja, ka 
viņam personīgi pēc 33 darba gadiem 
pavadītiem LKA, kas ir liela daļa 
dzīves, ir: „... žēl, ka ir pienākts pie 
šī punkta, kur mēs esam.“ Viņš arī 
piebilda, ka par visām maiņām tiks 
ziņots abās latviešu avīzēs un mē-
nešrakstā Ritums; sabiedrība tiks in-
formēta par turpmāko. Tika balsots 
un vienbalsīgi pieņemts par ziņojuma 

pieņemšanu.
Sanāksmes beigās Ēriks Cīrulis 

pateicās visiem un teica: „...no vienas 
puses ir ļoti žēl, kā Pēters nupat minē-
ja, bet no otras puses, ja mēs nedarām 
neko, tad mēs noslīksim; citas izejas 
nav.“

Pēters Delvers noslēgumā piebil-
da: „..mums ir tas labums, ka mēs 
paši varam kontrolēt savu likteni, 
nekā, ja APRA mums pasaka, ka ta-
gad jāapvienojas ar kaut ko citu, kas 
varbūt nebūtu ar mums līdzīgā veidā 
utt.“

E. Cīrulis pateicās valdes locek-
ļiem par veltīto laiku, par viņu atbildī-
go un nesavtīgo darbu, kā arī pateicās 

Anitai Vējiņai par viņas labo darbu; 
viņa ir nostrādājusi 12 gadus LKA, un 
bija laba darbiniece.

Edvīns Misa pateicās sapulces 
vadītājiem par labi novadīto pilnsa-
pulci.

Pilnsapulci slēdz īsi pēc diviem 
pēcpusdienā, bet aktīvas sarunas 
turpinās pie Guntas Delveres sarū-
pētajām uzkodām un Pētera Delvera 
piedāvātajiem atspirdzinājumiem. 
Roksija Reitere no Nama Dāmu kopas 
uzcienāja pilnsapulces dalībniekus ar 
Nama Dāmu ceptajiem pīrāgiem un 
smalkmaizītēm.

IN
Laikrakstam „Latvietis“

LKA pilnsapulce
Turpinājums no 10. lpp.
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Mūžības ceļā devies mūsu filistrs,
fiziķis

ARISTĪDS VĪGNERS
1964-I

dzimis 1929. gada 25. oktobrī, Rīgā, Latvijā,
miris 2015.  gada 29. oktobrī, Melburnā, Austrālijā.

sit tibi terra levis
Sēro
Lettgallias konvents

Mūžības ceļā devies

GUNĀRS EIŽĒNS BĒRZZARIŅŠ
(GEB)

dzimis 1.09.1925. Rīgā, Latvijā – miris 14.11.2015. Adelaidē, Austrālijā

Draudzībā no viņa atvadās laikraksta „Latvietis“ redakcija un
Ilze un Gunārs Nāgeli

Gunārs Bērzzariņš
1.09.1925.-14.11.2015.

Gunārs Bērzzariņš dzimis Rīgā, 
mācījies 1. (Valda Zālīša) pamatsko-
lā un Rīgas pilsētas 1. ģimnāzijā, kur 
pievērsies basketbolam un citiem spor-
ta veidiem. Iemācījies spēlēt šahu no 
vecākā brāļa Valentīna (kurš izstudēja 
par ārstu un dzīvoja ASV) un 1943. 
un 1944. g. uzvarējis Rīgas jaunatnes 
šaha čempionātā.

Pēc kara studējis Getingenas 
(Goettingen) Universitātē Vācijā taut-
saimniecību, vienlaicīgi kopā ar di-
viem draugiem publicējot šaha žurnā-
lu Šacha Pasaule (1946 – 1947).

1947. gada oktobrī izceļoja uz 
Austrāliju ar pirmo kuģi, kas pēc kara 
veda pārvietotās personas, sākumā 
tikai baltiešus. Divus līgumā pare-
dzētos gadus strādāja tranzīta nomet-
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nē Bonegillā (netālu no Viktorijas un 
Jaundienvidvelsas pavalsts robežas), 
tad pārcēlās uz dzīvi Adelaidē, Dien-
vidaustrālijas pavalsts galvaspilsētā.

1949. g. maijā Melburnā sāka iz-
nākt laikraksts Austrālijas latvietis, 
kam jau no pirmā gada kļuva par (ne-
algotu) līdzstrādnieku.

1950. g. janvārī piedalījās pirmā 
Austrālijas sporta kluba Adelaides 
Latviešu Sports dibināšanā, un bija 
daudzus gadus šī kluba vadītājs vai 
sekretārs.

1950. g un 1952. g. uzvarēja Ade-
laides šaha meistarturnīrā un noorga-
nizēja pirmo Adelaides skolu komand-
turnīru. 1951. g. GEB ieņēma 11. vietu 
Austrālijas šaha meistarturnīrā Bris-
banē.

No 1950. g. līdz 1953. g. rakstīja par 
šahu Adelaides rīta laikrakstam The 
Advertiser, bet no 1952. g. līdz 1964. g. 
bija šī laikraksta regulārais ārštata bas-
ketbola reportieris, parasti parakstoties 
G.E.B. (viņa otrais vārds ir Eižens).

1957. g. sarakstīja un izdeva grā-
matu par iepriekšējā gada olimpiska-
jām spēlēm – Melburna 1956.

1959. g. beidza Dienvidaustrālijas 
Tehnisko Institūtu, specializējoties uz-
ņēmumu finansiālā vadībā, kas arī bija 
viņa maizes darba lauks.

1961. g. viņu ievēlēja par Austrāli-
jas Latviešu sporta pārvaldes vadītāju. 
Vairākus gadus darbojies arī Latviešu 
Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē 
un Austrālijas Latviešu biedrības val-
dēs un ir LAAJ un Daugavas Vanagu 
mūža biedrs.

No 1972. g. līdz 1976. g. paralēli 
pamatdarbam bija lektors biroja mena-
džementā un citos priekšmetos Dien-
vidaustrālijas Tehniskā Institūtā.

1976. g. sarakstīja un izdeva grā-
matu Where to Dine in South Australia.

1977. g. pārcēlās darbā uz Melbur-
nu, kur strādāja līdz aiziešanai pensijā 
1987. g. beigās. 1977. g. viņu uzaicinā-
ja par sporta nodaļas redaktoru (neat-
algots postenis) laikrakstā Austrālijas 
latvietis.

Melburnā pavadītajos gados viņš 
kluva arī par pastāvīgu līdzstrādnie-
ku rīta laikraksta The Age katru gadu 
izdotajā grāmatā The Age Good Food 
Guide. 

1985. g. organizēja un vadīja Aus-
trālijas latviešu sportistu grupu pirma-
jās Latviešu globālajās meistarsacīk-
stēs Garezerā, Mičigenā (Michigen), 
ASV, kas lielumties bija viņa ideja.

1987. g. Pasaules Brīvo latviešu 
apvienība piešķīra viņam Krišjāņa 
Barona prēmiju Par īpašiem sasniegu-
miem sporta žurnālistikā.

Ceļošana ir viens no viņa iecienītā-
kajiem hobijiem. Austrālijā viņš apmek-
lējis visas pavalstis, bet 1961. g. pirmo 
reizi atstāja Austrālijas krastus, lidojot 
uz Jaunzēlandi. Kopš tā laika viņš ceļo-
jis 34 reizes visos kontinentos, mēģinot 
savienot ceļojumu ar kādu izcilu spor-
ta sarīkojumu. Parasti pēc atgriešanās 
viņš rakstījis par ceļojumā apmeklēta-
jām vietām, sākumā Austrālijas latvietī, 
vēlāk ASV laikrakstā Laiks. Šie raksti 

Gunārs Bērzzariņš
1.09.1925.-14.11.2015.



Piektdien, 2015. gada 27. novembrī Laikraksts „Latvietis“ 15. lpp.

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Piektdien, 27. nov., plkst. 18.00 Tā-
lavas dārzā notiks šī gada pēdējā Lai-
mīgā stunda. Vakariņās piedāvājam 
Yros – no plkst.18.00 – 19.30. Kā vien-
mēr – ēdiens un atspirdzinājumi par 
draudzīgām cenām.
Svētdien, 29. nov., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Otrdien, 1. dec., plkst. 11.30 ALB 
Rosmes Ziemassvētku saiets Tālavas 

mazajā zālē. Ieeja pret ziedojumiem, 
sākot ar $5. Visi laipni aicināti!
Sestdien, 5. dec., plkst. 11.00 LAI-
MAS pavārmākas kursu Ziemassvēt-
ku pusdienas ALB namā. Līdzi jāņem 
groziņš un dāvaniņa $10 apmērā. Pie-
teikties LAIMAS birojā līdz 27. nov.
Sestdien, 5. dec., plkst. 13.00 Vana-
džu Ziemassvētku tirdziņš DV namā. 
Kūkas, kafija, piparkūkas, pīrāgi, lo-
terija! Mūzika un dziesmas. Speciāli 
viesi – Četri kaķēni. Pusdienas no 

plkst. 12.00. Visi laipni aicināti!
Svētdien, 6. dec., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Trešdien, 9. dec., plkst. 10.30 satiksi-
mies pie ALB nama, lai dotos ar au-
tobusu uz LAIMAS pusdienām Bri-
dgewater Inn. Maksa no personas $23. 
Līdzi jāņem dāvaniņa $10 vērtībā. Pie-
teikties LAIMAS birojā līdz 4. dec.
Ceturtdien, 10. dec., plkst. 10.00 
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
26. novembris
Konrāds, Sebastians
1905. ALT aktrise, režisore Lūcija 
Kalniņa.
1918. vācu civilpārvalde nodod zemes 
pārvaldību Latvijas pagaidu valdībai.
1938. PSRS un Polija atjauno neuz-
brukšanas līgumu.

27. novembris
Lauris, Norberts1932. Polija un PSRS 
paraksta neuzbrukšanas līgumu.
1912. tautsaimnieks, operdziedātājs 
(Vācijā un Austrālijā) Ēvalds Maršaus.

28. novembris
Rita, Vita, Olita
1939. PSRS atceļ 1932. gada neuz-
brukšanas līgumu ar Somiju.
1943. sākas Teherānas konference – 
piedalās Rūzvelts, Čerčils, Staļins.

29. novembris
Ignats, Virgīnija
1959. jurists, politiķis un diplomāts, 

Rīgas mērs (1990. – 1994.) Andris 
Teikmanis.
1980. latviešu hokejists Mārtiņš Cipu-
lis.

30. novembris
Andrievs, Andrejs, Andris
Andreja diena
1900. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā, SLT aktieris Mārtiņš Siliņš.
1937. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Ivars Birze.
1939. sākās Ziemas karš – PSRS ie-
brūk Somijā.
1940. režisors, skatuves mākslas peda-
gogs, rakstnieks Andrejs Migla.
1941. Otrais pasaules karš: sākās Rī-
gas geto iznīcināšanas akcija.
1958. aktrise Vizma Kvēpa.

1. decembris
Arnolds, Emanuels
1225. pēc bīskapa Alberta lūguma Vā-
cijas karalis Heinrihs atzīst Rīgas bīs-
kapijas zemes par Vācijas teritoriju un 

piešķir tās bīskapam firsta tiesības kalt 
naudu, dibināt pilsētas, spriest tiesu. 
Rīgā tiek izkalta pirmā monēta – fe-
niņš.
1925. dibināta Auseklis – teologu brā-
lība – līdz 1939. g. 24. martam – Be-
tānija.
1937. literatūras zinātniece, folkloris-
te, psiholoģe, politiķe, Latvijas Valsts 
prezidente (1999.g. 8.jūl. – 2007.g. 
7.jūl.) Vaira Vīķe-Freiberga.

2. decembris
Meta, Sniedze
1825. (j.s., pēc v.s. 20. novembrī) pub-
licists, viens no jaunlatviešu kustības 
aizsācējiem Krišjānis Voldemārs.
1885. bibliogrāfs, literāts Augusts Ģin-
ters.
1907. pedagogs, publicists, rakstnieks 
Eduards Šmugajs.
1910. Aleksandrs Kancāns kopā ar 
T. Reiteru dibināja Latvian Music.
1947. Adelaides Latv. teātra ansambļa 
aktieris Indulis Bumbieris.  ■

sakopoti grāmatās Svešā zemē esot jau-
ki, 1. daļa (izdota Latvijā 2000.g.) un 
Svešās zemēs esot jauki, 11 daļa (izdota 
Austrālijā 2007. g.).

Rakstīja laikrakstam Latvietis, 
kopš tas sāka iznākt; kad pārtrauca 
vispār žurnālista darbu, tad uzturēja 
radošas saites.

Brīvi runā angļu un vācu valodas, 
nepazudīs arī Itālijā vai spāniski runā-
jošās valstīs.

Kopš 1990. g. kad Latvija atguva 
neatkarību, bieži viesojies Latvijā un 
ilgus gadus rakstījis Austrālijas latvie-
tī par saviem novērojumiem tur. Šie 
raksti sakopoti grāmatā Rīgas piezī-
mes 1990- 2003, kas izdota 2004. g.

1995. g. GEB ierosināja Austrālijas 
Latviešu sporta pārvaldei katru gadu 
piešķirt balvas vairākiem jauniem, ap-
dāvinātiem Latvijas sportistiem indi-
viduālos sporta veidos. Tās finansējusi 
gan LAAJ Kultūras fonds, gan Jāņa 
Tilika Piemiņas fonds un Jāņa Daliņa 
Piemiņas fonds. Līdz šim apbalvoti 52 

jaunieši, pēdējos četros gados arī viņu 
treneri.

Kā sporta reportieris viņš piedalī-
jies 7 olimpiskajās spēlēs, 7 pasaules 
basketbola meistarsacīkstēs, 5 Eiropas 
basketbola meistarsacīkstēs, tenisa 
Devisa kausa, dažādās vieglatlētikas 
un riteņbraukšanas sacensībās. Daļa 
no viņa sporta reportāžām sakopa grā-
matā Draugos ar sportu piecos konti-
nentos, kas izdota 2003. g.

2012. g. saņēma Austrālijas ordeņa 
medaļu (OAM) par darbību sportā un 
latviešu sabiedrībā.  ■

Gunārs Bērzzariņs
Turpinājums no 14. lpp.

mam Ziemeļmeitas vadītājam Gatim 
Ginteram, ilggadīgai Kastaņu skolas 
skolotājai Ievai Melbārdei un kalnos 
kāpēju vadītājam Jānim Saleniekam. 
Sarīkojuma vadītājs K. Valdmanis arī 
minēja, ka mūsu, latviešu, balstiņa šo-
gad ir skanējusi ne tikai šeit un Brise-

lē;  – Rīgā notika Ziemeļu un Baltijas 
valstu Dziesmu svētki un Latvijas Skolu 
jaunatnes Dziesmu un Deju svētki, San-
hosē, Kalifornijā, bija Amerikas Latvie-
šu Dziesmu svētki un gan jau vēl kaut 
kur. Pirmās daļas programma noslēdzās 
ar Ziemeļmeitas deju Cukai, Nukai.

Tad varējām spirdzināties ar glāzi 
vēstniecības sagādātā Rīgas šampa-
nieša un pašu sanestiem gardumiem.

Tad sākās programmas otrā daļa, 
kur uzstājās dziedošais Dailes teātra 
aktieris Jānis Paukštello un mūziķis 
un komponists Gaitis Lazdāns. Šai 
daļā dejot gribētāji no publikas arī 
varēja dejas solī kājas izvingrināt. Ar 
mūziku, dziesmām un dejām noslēdzās 
lieliskais Valsts svētku sarīkojums.

Harijs Valdmanis
Laikrakstam „Latvietis“

Lai mana balstiņa skanēja tālu 
Turpinājums no 2. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 25. novembrī.
€1 = 1,46010 AUD
€1 = 0,70175 GBP

€1 = 1,61600 NZD
€1 = 1,05860 USD

ALB namā LAIMAS aprūpētāju 
grupai zinoši cilvēki runās par to, kā 
gophers var uzlabot jūsu dzīvi. Uzzi-
nāsim par cenām un priekšrocībām, ko 
šāda ierīce var dot. Sekos kafijas galds.
Svētdien, 13. dec., plkst. 16.00 Skolas 
eglīte Tālavas pagalmā. Ņemiet līdzi 
groziņu, velciet mugurā Ziemassvētku 
krāsas un nāciet padziedāt Ziemas-
svētku dziesmas un sagaidīt ciemos 
Ziemassvētku vecīti. Mēs laipni ai-
cinām visus mazos un lielos pantiņu 
skaitītājus un dāvanu gribētājus, kas 
nav mūsu skolēni vai bērndārznieki, 
pieteikties savlaicīgi, sūtot e-pastu 
adelaidesskola@gmail.com.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 6. dec., plkst. 11.00 
2. Adventa svētdienas dievkalpojums 
ar dievgaldu.
Svētdien, 6. dec., draudzes dāmu ko-
mitejas Adventes pēcpusdiena baznī-
cas zālē, pēc Adventes otrās svētdie-
nas dievkalpojuma. Lūdzam ņemt līdz 
nelielu pašapdāvināšanās dāvaniņu. 
Visi laipni aicināti un mīļi gaidīti.

Brisbanē
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
Otrdien, 8. dec., plkst. 10.00 Brīvļau-
žu Ziemassvētku eglīte Latviešu 
namā. Rīta tēja un pusdienas $15.
Sestdien, 12. dec., plkst. 11.00 Zie-
massvētki sabraukuši! Ziemassvētku 
tirdziņš, eglīte, bērnu teātris, dzies-
mas un mielasts Latviešu namā. Zie-
massvētku vecītis pasniegs dāvanas.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien, 12. dec., plkst. 13.00 DV 79 
gadu pastāvēšanas svinības Immanuel 
baznīcas zālē, Lyons. Vispirms būs ne-
liels referāts, pēc tam vanadzes sniegs 
garšīgas pusdienas. Visi laipni ielūgti. 
Loterijas nebūs.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
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.
Otrdien, 1. dec., plkst. 10.00 – 12.00 
(un katru otrdienu) bērnudārzs Daina 
Svētā Krusta baznīcas zālē. Sanākam 
kopā pirmsskolas bērni latviskā vidē, 
lai spēlēties / mācīties / draudzēties ar 
latviešu valodu / rotaļas / mūziku. In-
formācija Amanda 0421709339. Esiet 
mīļi aicināt mūsu pulciņā!
Sestdien, 5. dec., plkst. 10.00 Dau-
gavas skolas 8. klases izlaiduma akts 
Latviešu namā.
Sestdien, 5. dec., plkst. 15.30 Gaidu un 
skautu svecīšu vakars Latviešu namā.
Otrdien, 8. dec., plkst. 10.00 – 12.00 
(un katru otrdienu) bērnudārzs Daina 
Svētā Krusta baznīcas zālē.
Otrdien, 8. dec., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Ziemassvētku noskaņā Latviešu 
ciemā.
Ceturtdien, 10. dec., plkst. 14.00 Bī-
beles studija Latviešu ciemā.
Sestdien, 12. dec., Daugavas skolas 65 
gadu jubilejas svētki Latviešu namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
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. Adventes svētdienas dievkalpojums.
Svētdien, 6. dec., plkst. 14.00 
2. Adventes svētdienas dievkalpojums 
Latviešu ciemā.
Svētdien, 13. dec., plkst. 10.00 3. 
Adventa svētdiena. Ziemassvētku ie-
skaņas koncerts.

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

Sidnejā
Ceturtdien, 3. dec., plkst. 12.00 Zie-
massvētku eglīte DV namā.
Ceturtdien, 10. dec., plkst. 11.00 
Veco ļaužu aprūpes organizācija Your 
Aged Care at Home (bijušā LAIMA) 
Ziemassvētku eglīte DV namā. YA-
CAH dalībnieku radi, draugi, paziņas 
un ieinteresēti visi laipni ielūgti un 
gaidīti. Tuvāka informācija aprūpes 
birojā: (02) 87643669.
Piektdien, 11. dec., plkst. 12.00 Se-
nioru eglīte Latviešu namā.
Sestdien, 12. dec., plkst. 11.00 Latvie-
šu skolas eglīte Latviešu namā.
Svētdien, 13. dec., plkst. 12.00 Vienī-
bas draudzes eglīte Latviešu namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
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.
Svētdien, 13. dec., plkst. 10.00 
3. Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 29. nov., plkst. 9.30 I Adven-
tes dievkalpojums.
Svētdien, 6. dec., plkst. 9.30 II Adven-
tes dievkalpojums.
Svētdien, 13. dec., dievkalpojums baznī-
cā nenotiks. Draudzes Eglīte SLB namā, 
M.Siliņa zālē, sākums plkst. 12.00.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 3. dec., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broad-
beach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific Fair 
iepirkšanās centram). Ieejot bibliotēkā, 
sekot norādījumam uz Meeting Room A.
Svētdien, 13. dec., plkst. 12.00 Zie-
massvētku svinības Vācu klubā, Car-
rara. Biedriem subsidēts.

ASV
Sestdien, 28. nov., un 29. nov., In-
ternational rating tournament Cup in 
memory of Janis Piebalgs. Stage 10 of 
the World Cup, Latvia.
Sestdien, 5. dec., ANA Year End 
Tournament 2015 Flamingo Las Ve-
gas, NV. Informācija: Atis Blakis, 
info@novussusa.com, 714-813-8869.

Latvijā
Līdz 30. nov. Rīgas Centrālās biblio-
tēkas Daugavas filiālbibliotekā Rīgā, 
Aviācijas ielā 15, 2.stāvā atvērta Ženijas 
Annas Freimanes (AFIAP) fotoizstāde 
Pastāvēs, kas pārvērtīsies (Rainis); 
kontaktinformācija tālr. 67848995; 
e-pasts: daugava@rcb.lv
Pirmdien, 30. nov., plkst. 18.00 Ni-
ceplace Mansards grāmatnīcā, Rīgā, 
Barona ielā 21a. Latvieši pasaulē rado-
šā komanda laipni lūdz uz sarunu par 
muzeja nesen izdoto grāmatu Dzies-
ma. Svētki. Dzīve: stāsti par latviešu 
dziesmu svētkiem ārzemēs.
Piektdien, 11. dec., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Svētdien, 13. dec., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
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.  ■
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