
GODA BALVA
Latvijas Republikas kultūras ministrei 
Dacei Melbārdei (Latvijā)

• par nerimstošu atbalstu un vē-
rienīgu ieguldījumu latvietības 
stiprināšanā visā pasaulē.

KRIŠJĀŅA BARONA PRĒMIJA
rakstniecei / žurnālistei Eleonorai 
Šturmai (ASV)

• par izcilu veikumu kultūras 
notikumu dokumentācijā, par 
rakstu sēriju Kultūržurnālistes 
piezīmes no Ņujorkas.

ATZINĪBAS RAKSTI
Sv. Jāņa draudzes (Toronto) Vokālā 
ansambļa ilggadējai diriģentei Brigi-
tai Alkai (Kanādā)

• par ilggadēju kalpošanu latvie-
šu mākslai un garīgai mūzikai, 
vadot Sv. Jāņa draudzes vokālo 
ansambli un vīru kori Straume.

Laikraksta Laiks redaktorei Ligitai 
Kovtunai (Latvijā)

• par labu sakaru izveidošanu un 
uzturēšanu ar latviešiem visā 
pasaulē, par izciliem rakstiem 
un intervijām laikrakstā Laiks.

Latviešu valodas filoloģei Dacei Ma-
žeikai (ASV)

• par izcilu darbu atbalstot un at-
tīstot latviskās izglītības darbu 
latviešu skolās ASV.

Komponistei Ellai Mačēnai (Austrālijā)
• par latviešu mūzikas veicinā-

šanu Austrālijā, iekļaujot lat-
viskus elementus savā daiļra-

dē, gan latviešu klausītājiem, 
gan plašākai publikai; par iz-
ciliem kora skaņdarbiem Ar 
Dieviņu, Noriet saule vakarā 
un Svešās zemes vējš.

Maskavas Latviešu biedrības kora Tā-
lava diriģentei Tamārai Semičevai

• par 25 gadu milzīgu darbu lat-
viešu kora mākslas popularizē-
šanā Krievijā un pasaulē.

Austrālijas Latviešu 56. Kultūras 
dienu Melburnā rīcības komitejai

• par sekmīgu Austrālijas latvie-
šu kultūras svētku sarīkošanu 
un norisi, par latviešu dziesmu 
un deju tradīcijas uzturēšanu 
un latviešu kultūras veicināša-
nu Austrālijā.

Eslingenas Dziesmu svētkiem 70 Es-
lingenā, Vācijā rīcības komitejai un 
mākslinieciskai padomei

• par sekmīgu Eiropas latviešu 
dziesmu svētku sarīkošanu un 
norisi, par latviešu dziesmu 
un deju tradicijas uzturēšanu 
un latviešu kultūras veicināša-
nu Eiropā, rīkojot Eslingenas 
dziesmu svētkiem 70.

XIV Vispārējo Latviešu dziesmu un 
deju svētku ASV Baltimorā rīcības 
komitejai

• par sekmīgu ASV latviešu 
dziesmu un deju svētku sarī-
košanu un norisi, par latviešu 
dziesmu un deju tradīcijas uz-
turēšanu un latviešu kultūras 
veicināšanu ASV.

PBLA Kultūras fonds
2017. g. 5. novembrī
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Dārgie tautieši!
Sveicu jūs Latvijas 

dzimšanas dienā! Svinot 
mūsu valsts dibināšanu, 
mēs pulcējamies kopā, 
jo esam piederīgi Latvi-
jai. Šajā dienā mēs no-
vērtējam mūsu kopīgos 

un personiskos sasniegumus un vēlam 
viens otram un mūsu Latvijai panāku-
mus nākotnē.

Mēs esam ceļā uz stipru, izglītotu 
un pārtikušu Latviju.

Es esmu gandarīts, ka šogad esam 
daudz paveikuši drošības jomā. Līdzās 
mūsu karavīriem par Latvijas drošību 
rūpējas arī NATO daudznacionālais 
bataljons. Nākamgad, kad ieguldījums 
valsts aizsardzībā sasniegs 2% no 
iekšzemes kopprodukta, mēs turpinā-
sim stiprināt mūsu Nacionālos Bruņo-
tos spēkus.

Valdība strādā pie nozīmīgiem 
uzlabojumiem izglītības jomā un 
veselības aprūpes sistēmā. Lai vei-
cinātu uzņēmējdarbību un motivētu 
uzņēmējus radīt jaunas darba vietas, 
Latvijā tiek veidota stabila un prog-

nozējama nodokļu sistēma. Mēs ne-
drīkstam apstāties pie sasniegtā – pie-
ņemtie lēmumi ir jāīsteno, attīstība ir 
jāturpina.

Šobrīd Eiropā notiek dinamiskas 
pārmaiņas Tas rada jaunas iespējas 
stiprināt Latviju. Mēs varam un gri-
bam aktīvi piedalīties Eiropas nākot-
nes veidošanā, būt Eiropas aktīvajā 
daļā. Mums ir jābūt gataviem dot un 
veidot, nevis tikai ņemt. Mums ir 
svarīga stipra Eiropas Savienība, kas 
balstās uz vērtībām, kuras ir mūsu 
valstiskuma pamatos – brīvība, demo-
krātija un likuma vara.

Dārgie tautieši!
Tautiešiem ārzemēs vienmēr ir 

bijusi īpaša loma. Pateicos jums par 
to, ka okupācijas laikā nenogurstoši 
uzturējāt brīvās Latvijas ideju. Jūsu 
nelokāmā pozīcija palīdzēja atgūt 
mūsu valstisko neatkarību, bet jūsu 
padoms un zināšanas – atjaunot val-
sti un atgriezties starptautiskajā ap-
ritē.

Daudzi no jums ir devušies dzī-
ves un darba gaitās uz ārzemēm jau 
pēc valstiskās brīvības atgūšanas – 

mācīties un stu-
dēt, profesionā-
li pilnveidoties 
vai rūpēties par 
savas ģimenes 
labklājību.

Stipru Lat-
viju varam vei-
dot, tikai ap-
vienojot spēkus – ikviena pieredze ir 
noderīga, ikviens no jums ir svarīgs, 
ikviens var palīdzēt Latvijai kļūt vēl 
stiprākai! Jūs visi esat vajadzīgi Lat-
vijai!

Es aicinu ikvienu no jums – klāsim 
baltu galdautu, darināsim katrs sev 
tautastērpu un godam, cienīgi, lepni 
un priecīgi svinēsim mūsu valsts sim-
to dzimšanas dienu, izstāstīsim Latvi-
jas stāstu un veidosim kopā nākotnes 
Latviju!

Jo nav lielāka iemesla svinēt, kā 
brīvība, un tautai nav lielāka lepnuma, 
kā sava valsts.

Dievs, svētī Latviju!
Raimonds Vējonis

Latvijas Valsts prezidents
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Apsveikums Valsts svētkos tautiešiem ārzemēs
Valsts prezidents Raimonds Vējonis

Godātie tautieši!
Aicinājums veidot latviešu audžuvecāku tīklu Apvienotajā Karalistē

Ik gadu vairāki desmiti Latvijas 
pilsoņu ģimeņu nonāk Apvienotās Ka-
ralistes sociālo dienestu redzeslokā.

2015. gadā Latvijai tika ziņots par 
67 lietām, kad pārskatītas Latvijas pil-
soņu bērnu aprūpes un aizgādības tie-
sības, bet 2016. gadā – par 78 lietām. 
Vairākos gadījumos šo procesu laikā 
bērni tiek izņemti no savu vecāku ap-
rūpes un ievietoti audžuģimenēs.

Lai mūsu bērni saglabātu saikni ar 
latviešu sabiedrību un kultūru, kā arī 
nezaudētu iespēju latviskā vidē sazi-
nāties dzimtajā valodā, aicinām Latvi-
jas pilsoņus pieteikties par audžuvecā-
kiem Apvienotajā Karalistē!

Aicinām personas, kuras jau ir 
ieguvušas audžuvecāku statusu, par 
to paziņot Latvijas vēstniecībai Ap-
vienotajā Karalistē. Tas mums ļaus 
izveidot vienotu latviešu audžuvecāku 
sarakstu un palīdzēs, sadarbojoties ar 
britu sociālajiem dienestiem ikdienā 
un krīzes situācijās.

Latviešu kopiena Apvienotajā Ka-
ralistē ir liela! Un es ticu, ka mēs esam 
spējīgi latviešu bērniem palīdzēt un 
dot iespēju krīzes brīdī saglabāt savas 
latviskās saknes un ierasto kultūrvidi!

Priecīgus mūsu Valsts svētkus vēlot,
Jūsu Baiba Braže

Latvijas vēstniece Apvienotajā Karalistē

Lasītājas vēstule
Par iespaidiem pēc Latviešu ciemā pavadītām divām nedēļām

Esmu gandrīz 92 gadus veca vece-
ne. Tikko atgriezos mājās pēc divām 
nedēļām Latviešu ciema Respite.* Stei-
dzos izteikt savus iespaidus. Pirmā vie-
tā ir darbinieki gan latvieši, gan cittau-
tieši. Ar kādu pacietību, uzmanību un 
cienību kā viņi apkopj mūs vecos (kuri 
bieži esam nepacietīgi), ir apbrīnojami.

Ļoti patika labi sagatavotās nodar-
bības: vingrošana, spēles, kuras palīdz 
neiegrimt vienaldzībā, dziedāšana, 

pārrunas un Latvijas TV raidījumi. 
Bērni apsveica mani ar redzamu pozi-
tīvāko domāšanu un gaišāku skati uz 
dzīvi; – arī es pati to izjūtu.

Otrā vietā ir labi apkopts dārzs, kurš 
silti sveic katru ienācēju. Vienīgais kriti-
cisms ir ēdiens. Daudz par labu un daudz 
par daudz; 5 reizes dienā, un garšīgs!!!

Irina Pūpēde
Laikrakstam „Latvietis“

* Angl.: Atelpa



Sestdien, 2017. gada 25. novembrī Laikraksts „Latvietis“ 3. lpp.

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas Virsvaldes 
un savā vārdā sveicam jūs Latvijas Valsts Svētkos! 

 Dievs lai sargā un svētī Latviju! 

7 minūtes 7os no rīta 365 dienas! 
 Pēc 365 dienām klāt būs Latvijas valsts simtgades diena. Ai-

cinu LELBĀL visā pasaulē katrā no šīm dienām pavadīt vismaz 
365 sekundes, lūdzot kopā ar mūsu latvju tautu. Tā kā 365 sekun-
des ir 6,08333 minūtes iesaku noapaļot uz 7 minūtēm, lai būtu 
būtu vieglāk atcerēties. 

 Un, kas, ja mēs norunātu, ka visi LELBĀL locekļi, vai tie 
dzīvotu Austrālijā, vai Latvijā, Venecuēlā vai Īrijā, katrs būtu 

lūgšanā tās 7 minūtes, katru rītu pulksten 7? Ar pirmiem saules stariem lai 
celtos mūsu lūgšanas, vienotas ar mūsu tautu un ar Dievu, kuram pateicamies 
par šo dienu un katru nākamo! 

 Apbrīnojamā žēlastībā Dievs turpina svētīt mūsu latvju tautu visā pasaulē 
ar iespējām kopā sanākt un lūgt par citiem un ar citiem mūsu tautas brāļiem un 
māsām. Latvijas Republikas Kultūras ministrija rakstīja: „Simtgades norises 
veidotas, lai nostiprinātu esošās un radītu paliekošas vērtības nākotnei, kā arī 
aizsāktu ilgtermiņa aktivitātes, īpašu uzmanību pievēršot reģioniem, bērniem 
un jauniešiem.“ Atsauksimies! 

 7 minūšu laikā droši, ka varam lūgt, lai Dieva Gars iedvesmo un dāvina 
radošas idejas un atklāj, kā mēs varam vēl vairāk kalpot, lai mūsu tautas bērni, 
jaunieši, sirmgalvji – katrs izjustu mūsu un Kristus mīlestību. Lai katram atjau-
notos cerība, ka patiesi mūsu vidū piedzīvojam dziesmas vārdus: „Mēs viena 
tauta, viena saime…“

 Dievs lai dāvina skaistus svētkus! Būsim vienoti priekā, pateicībā un tautas 
mīlestībā! Sāksim ar lūgšanām, jo tās ir tik dārgas dāvanas Latvijai, bet maksās 
mums tikai mazliet vairāk kā 42 stundas visu gadu – vienu darba nedēļu! Ne-
šaubāties, būs arī jums veltes no Tā, kas zina katra mūsu vajadzības un atbild 
žēlastībā. Lūdzu, pierakstiet savas lūgšanas un pārdomas. Ik pa laikam aicināšu 
ar rakstīto dalīties. Ja gadījumā mūsu Valsts svētku dienā tā noderētu iesākt 
paša lūgšanu, pievienoju vienu 18. novembrim. Ar Dieva svētību dosimies! Uz 
tikšanos rītdien 7 no rīta!

Jūsu
+ Lauma Zušēvica

Arhibīskape

Lūgšana 18. novembrim
Kungs, Visuvarenais debesu Tēvs –

Piemini Latviju.
Piemini Latviju un viņas cerības un sapņus – 
Piemini Latviju un viņas sāpes un bēdas.
Šodien liec atmosties gatavībā cerību par drošu, taisnīgu, gaišu Latvijas 
rītdienu pārvērst darbos un lēmumos, kas saskan ar Tavu prātu un Tavu 
patiesību, kas ir mūžīga.

Vairo mūsu ticību un paļāvību Tev, vienīgi Tevi neierobežo laiks un telpa. Tu 
zini, kas bijis, ir un būs. Novērsi ļaunu un to, kas varētu apdraudēt mūsu tautu, 
vai citas tautas, kas grib dzīvot mierā.

Mīļais Debestēvs, vairo savstarpēju mīlestību un svētī katru ģimeni. Kaut 
katra māte, tēvs, bērns un piederīgais arī sajustu, ka mēs, Kungs, Tava 
Baznīca esam ģimene, kas katru gaida un stāv gatava kopā augt un izaugt 
par vēl pilnīgākiem Tevis mīļotiem, Kristus atpestītiem un iedvesmotiem 
bērniem.

Tūkstoškārt mēs Tev pateicamies par to brīvību, kuŗā mēs dzīvojam. Māci 
mums to novērtēt, to aizstāvēt un nekad, nekad neaizmirst, cik dārga tā, un ko 
tas nozīmē, kad tā tiek nozagta. Paldies par katru, kas reiz par tās brīvību cīnī-
jās. Viņus ar cieņu pieminam un lūdzam par tiem, kas turpina strādāt par labu 
mūsu latvju tautai un Baznīcai, tuvumā un tālumā.

Dievs, sargi mūsu tēvu zemi un katru mūs, kas Tev pateicās, ka esi lēmis 
mūs svētīt ar piederību Latvijai! Šodien, rīt un mūžīgi. To lūdzam Tava 
Dēla, mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdā. Āmen.

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Ar katru dienu kļūst 

skaidrāks, ar kādiem 
ieročiem mūsu kaimiņ-
valsts cenšas graut uz-
ticību demokrātijai un 
reizē šķelt sabiedrību, 

vairojot sabiedrībā savstarpējo naidu.
BBC ziņo, ka Facebook nācis kla-

jā ar paziņojumu, ka pēdējo divu gadu 
laikā kādi 126 miljoni amerikāņu esot 
redzējuši Krievijas aģentūru Facebook 
ievietoto saturu. Lapas bieži ir bijušas 
veidotas tā, lai tēlotu patriotiskos ameri-
kāņus. Ar nosaukumiem kā Teksas sirds 
(Heart of Texas), Patriotiski (Being Pat-
riotic) un Nodrošinātās robežas (Secu-
red Borders) Krievijas Interneta pētnie-
cības aģentūru izplatījusi propagandu un 
viltus ziņas, sējot naidu un neuzticību.

Kā ļoti nokavētu soli pret svešas 
varas viltus ziņām Facebook gatavo 
rīku, ar kura palīdzību katrs varēs uz-
zināt, vai viņi paši ir sekojuši, vai at-
balstījuši Krievijas Interneta pētniecī-
bas aģentūras propagandu. Rīks būšot 
lietojams decembrī.

Bez atsevišķām lapām ir veselas 
troļļu fabrikas, kuras nodarbojas ar ko-
mentāru rakstīšanu sociālos medijos. To 
uzdevumi ir dažādi – atbalstīt Krievijas 
propagandu, veicināt neuzticību patieso 
ziņu avotiem un sēt naidu. Veicinot šo pē-
dējo mērķi, ieraksti var būt ekstrēmi gan 
par, gan pret kādu konkrētu jautājumu.

Šādas pārdomas izraisīja raksti un 
komentāri, kuri pēdējo nedēļu laikā parā-
dījušies sakarā ar Valda Zatlera viesoša-
nās astoņās pilsētās Austrālijā kā Latvie-
šu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē 
ielūgtam Valsts svētku runātājam.

Izteiktās domas ir, apmēram, šādas. 
Pirmā – Austrālijas latviešus Valsts 
svētkos drīkst uzrunāt tikai tādi cilvē-
ki, kuri paši maksā savus ceļa izdevu-
mus uz Austrāliju un starp Austrālijas 
pilsētām. (Atgādināšu, ka Austrālija 
ir tik pat plaša, kā visa Eiropa, un ka 
ceļā no Latvijas uz Austrāliju tipiski 
jāpavada vismaz 21 stunda lidmašīnā, 
kam nāk vēl klāt viena vai divas pārsē-
šanās). Otrā – Valdis Zatlers ir nelietis, 
kuru vispār nedrīkst laist pie runāšanas. 
Treškārt – Austrālijas latviešiem nepie-
nākas nekāds atbalsts no Latvijas valsts.

Protams, var visus punktus detali-
zēti atspēkot, bet, ja ņem vērā Padomju 
laiku centienus sarīdīt trimdas latviešus 
pret Latvijas latviešiem un otrādi, un to, 
ko zinām par Krievijas troļļu fabrikām 
un to mērķiem, tad var saprast, ka ir 
gudrāk neiekarst par šiem jautājumiem. 
Jāatceras, ka apmēram tādi paši komen-
tāri parādījās pirms dažiem gadiem, kad 
pirmo reizi vēsturē Austrālijas Latviešu 
kultūras dienās piedalījās Latvijas kultū-
ras ministre – Žaneta Jaunzeme-Grende.

Tikai žēl, ka daži labi cilvēki uzķe-
ras uz šī āķa.

GN

Apsveikums Valsts svētkos
LELBĀL arhibīskape Lauma Zušēvica
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Pavisam nemanot, 
ir pienācis laiks domāt 
par Ziemassvētku dāva-
niņām un eglītes pušķo-
šanu. Jāsāk meklēt, kur 
ir noliktas piparkūku 
un pīrāgu cepšanas re-

ceptes. Ir tāds patīkams nemiers, jo 
Ziemassvētki ir svarīgi svētki visai ģi-
menei. Un tad, kad būs nosvinēti Zie-
massvētki un sagaidīts Jaunais gads, 
ģimenes svētki turpināsies 3x3 saietā 
Kanberā.

Tāpēc mēs, 3x3 Kanberā – Grīnhi-
lā (Greenhills) organizētāji, domājam 
par to, kā veidot nākamo 3x3, lai visi 
ģimenes pārstāvji justos kā daļa no 
3x3 saimes. Esam jau aprakstījuši, ko 
varēs darīt pieaugušie nākamajā 3x3, 
bet noteikti neesam aizmirsuši mūsu 
jaunāko paaudzi.

Inga Jakse, nu jau pieredzējusi 
bērnu programmas vadītāja, ir cītīgi 
sākusi domāt par to, kas tad šoreiz 
interesētu mūsu bērniem un pusau-
džiem. Šī gada saieta tēma ir Koka 
stiprums. Bērni varēs uzzināt dažādus 
faktus par Latvijas un Austrālijas ko-
kiem, varēs mācīties dejot Skalu dejas, 
iet rotaļās, kopā ar vecākiem iet šķēršļu 
gājienā, veidot mākslas darbus ar lapu 
un koku iespiedumiem, iet pārgājienā, 
apskatot un izpētot apkārtējo dabu. 
Grīnhilas nometnes vietā ir arī basket-
bola laukums. Varēsim spēlēt basket-
bola spēles gan kopā ar vecākiem, gan 
tikai bērnu vidū. Bērnu programma 
veidojās interesanta un daudzpusīga.

Domājam arī par jauniešiem. Ja in-
teresē, būs iespēja pārrunāt jaunumus 
Latvijā, kā arī veidot mākslas darbus, 
spēlēt sporta spēles, iet pārgājienā un 
galvenais – dejot un dziedāt, lai gūtu 
to latvisko dzīvesprieku. Esam arī sa-
mazinājuši jauniešu dalības maksu. 
Šogad jauniešiem dalības maksa ir ti-
kai $300,00.

Vai, kājiņas, vai kājiņas,
Dancot gribu, dancot 

gribu!
Kur tie mani bāleliņi,
Ka tie mani diet neveda?

Aicinu jūs, jūsu ra-
dus un draugus, gan latviešus, gan ci-
tus uz Jaunatnes dienu Danču vakaru 
28. decembrī, plkst.19.00 Sidnejas Lat-
viešu nama Lielajā zālē.

Tas būs mūsu pirmais vakara sarī-
kojums un sāksies tūlīt pēc Atklāšanas 
(Jauniešu) koncerta. Varēsim satikties, 
iepazīt jaunus draugus, paēst, padzert 
un priecāties!

Mūsu mūziķi spēlēs tautiskus dan-

čus un varēsim dejot un līksmoties 
līdz rītam! Būs atvērts bārs, kur pār-
dos dažādus dzērienus. Biļetes cenā ir 
iekļautas vakariņas.

Šis vakars ir piemērots visām pa-
audzēm, kas grib izbaudīt jautru un 
enerģijas pilnu atmosfēru.

Jaunatnes dienu biļetes var iegā-
dāties elektroniski mūsu mājas lapā 
www.35aljd.weebly.com. Sidnejiešiem 
ir iespējams biļetes iegādāties SLB 
grāmatnīcā Rīga. Biļetes varēs arī ie-
gādāties uz vietas pirms sarīkojuma.

Informācija par Jaunatnes dienu 
sarīkojumiem ir pieejama mūsu mājas 
lapā, Facebook: @JDSAustralia vai 

sūtot epastu: 35jdsydney@gmail.com.
Uz satikšanos danču vakarā!

Aija Dragūna
Laikrakstam „Latvietis“

Latviešu Ciems aicina darbā!
Virtuves strādnieku/ci (nepilna laika darbs)

Bibliotēkas vadītāju un palīgus (brīvprātīgais darbs)
Sazināties ar pārvaldnieci Ingridu Hawke. Tālrunis 98002977; 

epasts: administration@latvianfs.org.au

Jaunatnes dienu Danču vakars
Biļetes cenā ir iekļautas vakariņas

3x3 Kanberā
Bērnu un jauniešu nodarbības
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Saietā piedalīsies arī Paula Raud-
sepa sieva Dace Smildziņa. Viņa ir 
pieredzējusi redaktore un viņai ir dziļas 
zināšanas un interese par Latvijas kul-
tūra. Viņa saietā ne tikai pasniegs lekci-
ju par jaunumiem Latvijas kultūrā, bet 
arī vadīs Kulinārijas ievirzi. Tiks gata-
voti dažādi latviešu ēdieni gan pazīs-
tami, gan senlatviešu ēdieni, gan tādi, 
kuri parādās uz latviešu svētku galda 
dažādos ģimenes svētkos. Piemēram, 
cepsim dažādus cepumiņus, gatavosim 

siļķi kažokā. Dace vēl piestrādā pie tā, 
lai izvēlētās receptes būtu ne tikai vi-
siem baudāmas, bet arī būtu vispusīgas.

Ceram, ka varēsiet labi atpūsties un 
gūt latvisko spēku nākamajā 3x3 Kan-
berā, Greenhilā. Pieteikšanās lapas ir 
pieejamas mājas lapā: www.3x3.lv vai 
rakstot: Iveta_lainis@hotmail.com

Gaidīsim!
Iveta Laine
3x3 vadītāja

Laikrakstam „Latvietis“

Inga Jakse ar bērniem savā pirmajā 3x3 Melburnā.
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Otrā pasaules karā amerikāņu aviāci-
ja izmantoja kā lidlauku, Koraļjūras 
jūras kauju un Jaungvinejas kara dar-
bību atbalstot. Viesiem bija arī iespēja 
apskatīt piekrastes mūža mežu rajonu 
vēl tālāk uz ziemeļiem. Šajā otrdienas 
vakarā noslēdzās Dr. Zatlera un viņa 
kundzes vizīte Kērnsā. Atvadu vakaru 
viesi mazā pulciņā pavadīja piejūras 
priekšpilsētas Jorkija Knuba jahtklu-
ba restorānā, vēlreiz baudot turienes 

skaisto skatu uz Koraļjūru un pēc tam 
atvadu glāzi vīna goda konsula mājās, 
kur par vizītes laiku bija apmetušies.

Nākamajā dienā Latvijas viesus 
gaidīja garais un nogurdinošais lido-
jums caur Melburnu, šķērsojot visu 
kontinentu, uz vienu no lieliem latviešu 
diasporas centriem Austrālijā – Adelai-
des pilsētu Dienvidaustrālijas štatā.

Aleksandrs Gārša
Laikrakstam „Latvietis“

Laikam nav daudz 
vietu pasaulē, kur dziļos 
tropos atzīmēja Latvijas 
99. dzimšanas dienu. 
Šoreiz svētku vakariņas 
Austrālijas ziemeļu pie-
krastes tūristu lielpilsētā 

Kērnsā svētdien, 12. novembrī, bija 
noorganizētas latviešu arhitekta And-
ra Stendera celtajā apjomīgajā veika-
lu un viesnīcu kompleksa restorānā the 
Fish. Restorāns atrodas uz liela balko-
na ar skatu uz jūras līci un specializē-
jas tropu ūdeņu gardumos. Bija pulcē-
jušies zem četriem desmitiem latviešu, 
viņu pēcteču un ģimenes locekļu.

Sarīkojumu bija jārīko 12. novem-
brī – padaudz dienas pirms tiešā Svēt-
ku datuma. Svētku goda viesis bija 
agrākais Latvijas republikas prezidents 
Dr. Valdis Zatlers ar kundzi. Viņu 
braucienu uz Austrālijas latviešu cen-
triem organizēja latviešu Austrālijas un 
Jaunzelandes organizāciju Apvienības 
prezidija priekšsēde Saulītes kundze. 
Nedaudzās nedēļās iekļaut visus šajā 
kontinentā atrodošos latviešu centrus 
nebija viegls uzdevums. Viesu Kērnsai 
paredzētās trīs dienas tādēļ iekrita ag-
rāk, un svinību datumam nācās piemē-
roties. Vakaru organizēja un ievadīja 
Latvijas goda konsuls Kērnsā Alek-
sandrs Gārša. Svētku dalībniekus ar 
uzrunu sveica Dr. Zatlera kungs. Garā-
ku referātu sarīkojuma vietas dēļ nebija 
iespējams sniegt. Toties vietējie latvieši 
priecājās, ka Dr. Zatlera kungs piesēdās 
pie visiem trijiem lielajiem galdiem un 
rūpīgi ar visiem klātesošiem aprunājās.

Viņa vizīte ļoti iepriecināja un uz-
mundrināja visu Kērnsas latviešu ko-
pienu. Tā deva krietnu uzmundrinājumu 
visu mūsu šejienes tautiešu latviskumam 
un interesei par Latviju. Daudzi, kas ie-
lūgumam nevarēja sekot, nožēloja, ka šo 
reto, jauko iespēju nevarēja izmantot.

Nākamajā dienā Gāršas abus Lat-
vijas viesus aizveda uz skaistu dabas 
parku nepilnus simts kilometrus no 
Kērnsa uz dienvidiem.

Tās dienas vakarā Kērnsas pilsētas 
galva (mērs) Bobs Mannings ieaicināja 
tālo viesu pāri līdz ar goda konsulu un 
pilsētas ārlietu vadītāju Heivarda kun-
dzi uz vakariņām vienā no Kērnsa iz-
cilākajiem restorāniem, pilsētas centrā, 
kur tika pavadīts omulīgs vakars, stip-
rinot Kērnsas un Rīgas brāļu (sadrau-
dzības) pilsētu attiecības. Vēlā naktī 
vietējais latviešu advokāts Andrejs 
Krūmiņš Dr. Zatleru aizveda parādīt 
vietējos mūža meža dzīvniekus naktī.

Pēdējā apmeklējuma dienā Bikiņu 
ģimene viesus aizveda parādīt slaveno 
Portdaglasas (Port Douglas) pilsētu, 
kurā atpūtu meklējuši vairāku lielval-
stu vadītāji, tai skaitā Klintonu pāris 
un Vācijas Dr. Kols (Kohl).

Šīs pilsētas plašo smilšu jūrmalu Ieeja: $20/$15; latviešu skolas audzēkņiem ieeja brīva.

Valsts svētki ar skatu uz Koraļjūru
Valdis Zatlers piedalās svinībās Kērnsā

Valdis Zatlers uzrunā svētku viesus.
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Vakariņas ar Kērnsas mēru. No kreisās: Isabelle Gārša, Aleksandrs Gārša, Valdis 
Zatlers, Lilita Zatlere, Klēra (Claire) Manninga, Bobs Mannings, Sima Heivarda.

FO
TO

 n
o 

A
le

ks
an

dr
a 

G
ār

ša
s p

er
so

nī
gā

 a
rh

īv
a



6. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2017. gada 25. novembrī

Jau iepriekšējā dienā 
izliktais aicinājums ieras-
ties svinēt Oktoberfest, 
izraisīja pārrunas starp 
ciema ļaudīm. Vai Tu 
nāksi uz Oktoberfest? Vai 
tiešām būs vīns un alus?

Telpa tika pušķota ar raibām lentām, 
vācu karogu krāsās, atnākušajiem kun-
giem tika liktas galvā dažādu krāsu plat-
males. Telpas noformējums un krāsainās 
cepures vīriešu galvās ātri vien radīja 
krodziņam līdzīgu gaisotni. Visās glā-
zēs tika pildīts alus, vīns un šampānietis.

Tad Ivars Štubis izstāstīja festivāla 
rašanās vēsturi un visus klātesošos ie-
pazīstināja ar interesantiem faktiem par 
Oktoberfest. Cik maksāja alus, cik teltis 
bija uzslietas un kāds bija apmeklētājus 
skaits šogad plašajā pasaules slavenajā 
festivālā. Tad sekoja gardas uzkodas – 
siers, ceptas desas un rupjmaize.

Šajā jaukajā gaisotnē visi sanākušie 
kopīgi noskatījās video un domājams, 
ka sajutās kā kādā no Oktoberfest teltīm. 
Pēc noskatītās filmas, Ivars vien notei-

ca: „Nu tik lustīgi mums šodien nebūs, 
kā redzētajā, bet lustīgi tomēr būs!“ un 
sāka spēlēt akordeonu, un visi sanākušie 
Ivaram pievienojās dziedāt dziesmas, 
kurām vēsturiski ir vācu izcelsme.

Īsā atelpas brīdī no dziedāšanas zālē 
tika ienests Paro Ronītis, kuram nu bija 
jādod vārds. Dziļā cepurē tika ielikti pa-
pīrā salocīti, iepriekš iedzīvotāju piedāvā-
tie vārdi, kā Murmulītis, Mīlulītis un citi.

Izlozē tika izvilkta lapiņa ar vār-

du – Ronītis! Apsveicam balto pūkai-
ni ar melnajām acīm ar iegūtu vārdu!

Kopīgā dziedāšana turpinājās vēl 
krietnu laiku, un kad svētki bija nosvi-
nēti, daudzi vēl uzkavējās krodziņā. 
Ļaudis savā starpā sarunājās, smējās, 
pārmaiņus rokās turēja Ronīti, baudīja 
alu un vīnu. Nu kā jau festivālā Okto-
berfest, – krāsaini un lustīgi!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

18. novembris Latviešu Ciemā
Karodziņi rotāja logu rūtis

Tev mūžam dzīvot, Lat-
vija,

Tu tēvzeme mūsu Dieva 
dota.

Lai arī kurā pasau-
les stūrī mēs atrastos, 
mums visiem latviešiem 
šodien ir svinama diena. 

Visi mēs atceramies to zemes stūrīti, 
kur ir mūsu dziļās saknes sentēvu ie-
mītas. Ar dziesmām un lūgšanām mēs 
pieminam un sveicam savu dzimteni 
dzimšanas dienā.

Arī mēs Ciemā jau pāris dienas ie-
priekš sākām gatavoties svinībām. Pat 
tādas personas, kas nevar atcerēties, 
kāpēc, grieza krāsainas papīra strēme-
les, lai salīmētu tās kopā un būtu sar-
kanbaltsarkans karogs. Šie karodziņi 
rotāja logu rūtis, un daudziem skats 
apstājās pie tiem. Kaut arī vārdos vi-
ņiem bija grūti izteikt, smaids un mir-
dzums acīs visu pateica.

Mani nakts vidū uzmodināja stiprs 
lietus ar pērkona dārdoņu – negaiss. 
Prāts bija nemierīgs, nevarēju aizmigt, 
domājot, kā mēs svinēsim šos svētkus 
lietū? Bet rīts atausa skaidrs ar mir-
dzošu sauli. Labie rūķi jau bija saliku-
ši krēslus apkārt mūsu karoga uzvilk-
šanas vietai.

Sākas svinīgais brīdis. Tautas tēr-
pos ģērbtais pāris uzvilka mūsu karo-
gu, kamēr visi klātesošie ar sajūsmu 
dziedāja Dievs, svētī Latviju. Sekoja 
mācītāja svētība, runas un deklamāci-
jas. Apsveikums tika nolasīts no Latvi-

jas prezidenta. Tik izjustu un sirsnīgu 
apsveikumu sen nebijām dzirdējuši.

Ieejot Lielajā zālē, mūs sagaidīja 
balti klāti galdi. Vāzēs sarkanas un 
baltas rozes, viss sakārtots svētku bro-
kastīm. Kurš no mums dzer šampānie-
ti brokastīs? Mums bija iemesls – mēs 
to dzeram uz Lielo Latvijas dzimšanas 
dienu!

Skaisti uz galda izskatījās garšīgais 
ēdiens, un tika piedāvāti silti un auksti 
dzērieni. Patīkamā klavieru spēles 
pavadījumā dziedājām patriotiskas 
dziesmas un priecājāmies par skaisto 
dienu! Jau nāca pusdienas laiks, kad 
šķīrāmies ar jautru prātu un domu, ka 
mēs arī šeit Ciemā varam dalīties ar 
citiem latviešiem, svinot šos svētkus.

Paldies visām čaklajām rokām, kas 
organizēja, piestrādāja. Paldies par 
kopā būšanu!

Betija
Laikrakstam „Latvietis“ Karogu pacelšana Latviešu ciemā.
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Valsts svētku svinēšana Latviešu ciemā Melburnā.
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Skaļi un lustīgi Latviešu Ciemā svinam Oktoberfest!
Piedalījās arī Paro Ronītis

Ivars Štubis vada dziedāšanu.
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Ar šo mudi Latvie-
šu biedrība Norvēģijā, 
sadarbībā ar Latvijas 
vēstniecību un kultūras 
biedrību Norge-Latvi-
ja, aicināja uz Latvijas 
99. Neatkarības dienas 
sarīkojumu.

Mēs esam tās vārpas – pilnas tau-
tas bagātā, kultūrvēsturiskā mantoju-
ma un jauniem graudiem dzīvību do-
došas. Mēs paši esam graudi – sīki un 
sīksti, pilni dzīvības, nākuši no senču 
saknēm, lai dzītu jaunus asnus. Mēs 
esam deviņos un trejdeviņos pasaules 
laukos izkaisīti vēstures vējos... Un to-
mēr – MĒS ESAM!

Programmu ievadīja Norvēģijas 
latviešu koris Laipa kopā ar Kasta-
ņa skoliņas bērniem, dziedot Ziedi, 
ziedi, rudzu vārpa. Tad, godājot Lat-
viju un Norvēģiju, klātesoši dziedā-
jām Latvijas un Norvēģijas himnas. 
Latvijas vēstniece Judīte Dobele 
savā runā nodeva Valsts prezidenta 
Raimonda Vējoņa sveicienus Latvi-
jas dzimšanas dienā. Prezidents savā 
uzrunā uzsver, ka šodien mūs kopā 
pulcē piederība Latvijai, kas veidojas 
stipra un izglītota. Strādājam, lai uz-
labotu izglītības un veselības jomas, 

motivējam uzņēmējus radīt jaunas 
darba vietas. Daudz ir paveikts dro-
šības jomā. Ir palielināts finansējums 
aizsardzībai. Blakus mūsu karavī-
riem par Latvijas drošību rūpējas arī 
NATO daudznacionālais bataljons. 
Mums ir svarīga stipra Eiropas Sa-
vienība, tāpēc aktīvi piedalāmies 
Eiropas nākotnes veidošanā. Prezi-
dents uzsver – lai arī daudzi latvieši 
ir devušies pasaulē, mums jāapzinās, 
ka stipru Latviju varam veidot, tikai 
apvienojot spēkus un aicina IKVIE-
NU NO JUMS – klāsim baltu galdau-
tu, darināsim tautas tērpu un godam, 
cienīgi, lepni un priecīgi svinēsim 
nākošajā gadā valsts simto dzimšanas 
dienu. Izstāstīsim Latvijas stāstu un 
veidosim kopā nākotnes Latviju. Nav 
lielāka iemesla svinēt, kā brīvība, un 
nav lielāka lepnuma kā sava valsts! 
Tā savu uzrunu noslēdz Valsts prezi-
dents.

Vēstniece atgādina, ka Latvijas 
brīvība ir izkarota ar asinīm. Tāpēc 
šodien mēs esam brīva tauta ar savu 
vēsturi, kultūru un valodu, ar saviem 
dziesmu un deju svētkiem. Vēstniece 
uzsver, ka iegūtais arī ir jāaizstāv. To 
var darīt:

Ar ieroci rokās aizstāvot savu val-

sti. Dodoties uz vēlēšanām. Ar vie-
diem vārdiem sūtot valstij laba vēlēju-
mus. Saglabājot un kopjot savu valodu. 
Ar tautasdziesmu un tautas deju, kā to 
darījām visus 50 okupācijas gadus un 
turpināsim Latvijas simtgades gadā un 
vēl...

Uzrunu noslēdzot, vēstniece ai-
cina ikvienu iestāties par savu valsti, 
savu Latviju, lai tā kļūtu labāka un 
skaistāka, gudrāka un viedāka. Par 
mūsu valsti, kas atrodas uz simtgades 
sliekšņa.

Pēc vēstnieces uzrunas sekoja ku-
pla, dažāda programma gan ar dzies-
mām, gan dejām. Mūs priecēja Oslo 
deju kopa ZIEMEĻMEITA, Norvēģijas 
latviešu koris LAIPA, Kastaņa skoli-
ņa, Oslo latviešu teātriS O LATTE un 
viesi no Sandefjord – deju grupa OZO-
LIŅŠ.

Pēc krietnas pusotras stundas bei-
dzās vispusīgā programma un sarīko-
juma pirmā daļa. Sekoja mielasts ar 
glāzi Rīgas šampānieša, vēstniecības 
gādāts, un pašu sanestiem groziņiem. 
Tam sekoju viesu grupas CREDO kon-
certs; ar to arī noslēdzās mūsu Valsts 
svētku sarīkojums.

Harijs Valdmanis
Laikrakstam „Latvietis“

Otrdienas, 21. no-
vembra, rītā Latviešu 
Ciemu sasniedza ziņa, 
ka plkst. 16 00 mums 
būs ciemiņi – bijušais 
Latvijas valsts prezi-
dents Valdis Zatlers ar 

kundzi. Jaunums ātri vien izplatījās 
pa visu aprūpes namu un sasniedza arī 
Lejasciema ļaudis.

Ciema ierastajā ikdienā tas ienesa 
gaidpilnu satraukumu, kāds parasti ro-
das, kad gaidāmi ciemiņi.

Norunātajā laikā viesi bija klāt. In-
grīda Houka (Hawke) sagaidīja visus 
sabraukušos, kas bija vesels pulciņš, 
jo Zatlera kungu un kundzi pavadīja 
Kristīne Saulīte, Pēteris Saulītis, 
Jānis Dēliņš un Anita Andersone. 
Viesi sasveicinājās un, pievienojoties 
dažiem darbiniekiem, visi nesteidzīgi 
devās aprunāties ar Latviešu Ciema 
iedzīvotājiem. Šajā pēcpusdienā dau-
dzi no Ciema iemītniekiem bija sapul-
cējušies nodarbību istabā spēlēt domu 
spēli Kas? Kas? Ko?, un tā bija laba 
iespēja satikt, iepazīties un aprunāties 
ar atbraukušajiem Latvijas viesiem. 
Aivars Saulītis pameta domu spēli un 
uzņēmās izrādīt plašo Latviešu Cie-
mu. Tā kā Aivars ir arī labs stāstnieks, 

tad labprāt uzņēmās arī pastāstīt par 
dzīvi šeit.

Tad Ingrīda viesiem pastāstīja par 
Ronīti, kurš ļoti noder Latviešu Ciema 
ziemeļu spārnā, un viesi ieinteresējās 
to apskatīt. Baltais ronis ar melnajām 
acīm iepriecināja ne vien iedzīvotājus, 
bet arī daudzos ciemiņus un darbinie-
kus. Tad visi vienojās par vienu kop-
bildi, kas tapa pie skaistajām simtgad-
nieku rozēm ciema iekšpagalmā.

Atsveicinoties no viesiem, Ingrīda 
kā nelielu piemiņas dāvanu pasniedza 
grāmatu Latviešu ciems Melburnā 

1986 – 2016.
Tad Māris Krusts uzaicināja vi-

sus sabraukušos viesus apskatīties 
Lejasciemu un pie viena paciemoties 
viņa mājā, tad nu viesi devās turp.

Vēlāk, pārrunājot ar iedzīvotā-
jiem, Lejasciema ļaudīm un darbi-
niekiem neseno tikšanos, visiem bija 
vienādas domas, ka satikšanās bija 
ļoti draudzīga, sirsnīga un jokiem ba-
gāta. Paldies par ciemošanos Latviešu 
ciemā!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Valdis Zatlers Latviešu Ciemā Melburnā
Satikšanās bija ļoti draudzīga, sirsnīga un jokiem bagāta

Valdis Zatlers (trešais no kreisās) Latviešu Ciemā.
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Deviņos laukos deviņas vārpas
Valsts svētku svinēšana Norvēģijā



8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2017. gada 25. novembrī

Tā kā mēs dzīvo-
jam vienā visnošķir-
tākajā pilsētā pasaulē 
(vistuvākā otra lielpil-
sēta mums ir pāri par 
2000 km prom), mēs 
atceramies mūsu valsts 
dibināšanu divas reizes: 

vienu ar ciemiņu runām no Latvijas 
un otru – mūsu pašu valsts svētkus. 
Tā arī šogad –  4. novembrī dzirdējām 
jo labu un izsmeļošu Valda Zatlera 
kunga šim gadījumam sniegto runu un 
sestdien, 18. novembrī, nosvinējām 
mums jau pierastos Valsts Svētkus, 
tieši Latvijas valsts dzimšanas dienā. 
Tā mums šeit ir ierasts, un tā tas jau 
notiek daudzus gadus.

Valsts svētku svinības Pertā iesā-
kām jau plkst. 7.00 ar Latvijas karogu 
uzvilkšanu karogu mastos pie Pertas 
Latviešu Centra. Šorīt, atklājot mūsu 
Valsts svētku svinības, DV Pertas 
nodaļas priekšsēdis Ilmārs Rudaks 
teica īsu uzrunu mums, atgādinā-
dams tieši šo notikumu: „1918. gada 
17. novembra vakarā, Demokrātiskā 
bloka un Latvijas Tautas padomes 
pārstāvji pieņem lēmumu par Latvijas 
valsts proklamēšanas aktu nākamajā 
dienā. 18. novembrī Nacionālā teātra 
skatuve Rīgā bija pušķota ar palmām 
un lauru lapām, skatuvei pāri vijās 
sarkanbaltsarkanais karogs. Jau no 
plkst. trijiem visas vietas bija aizņem-
tas. Plkst. četros uz skatuves uznāca 
Latvijas Pagaidu valdība un visi klāt-
esošie piecēlās kājās un skaļi aplau-
dēja. Tad, Operas kora vadībā, visi 
nodziedāja valsts himnu. Tautas Pa-
domes priekšsēdis Gustavs Zemgals 
tad pasludināja Tautas Padomes sēdi 
par atklātu, un sekretārs Erasts Bite 
nolasīja politisko grupējumu vieno-
šanās protokolu par Pagaidu valdību 
ar Ministru prezidentu Kārli Ulmani 
priekšgalā. Atkal visi skaļi aplaudēja, 
un Kārlis Ulmanis piecēlās kājās un 
paklanījās publikai. Klātesošiem kā-
jās stāvot, Gustavs Zemgals paziņoja, 
ka Tautas padome ir vienīgā augstā-
kā vara Latvijas valstī, kas apvieno 
Kurzemi, Vidzemi un Latgali, un tālāk 
pasludināja Latviju par patstāvīgu, 
neatkarīgu, demokrātisku republiku, 
kuras Satversmi un attiecības ar ār-
valstīm, nosaka Satversmes sapulce. 
Tad visi nodziedāja DIEVS, SVĒTĪ 
LATVIJU trīs reizes.“

Pēc 15 stundām būs pagājuši 99 
gadi, kopš realizējās Latvijas valsts. 
Šeit uzvelkot sarkanbaltsarkanos ka-
rogus, mēs, Pertas latvieši, arī svi-
nam mūsu Latvijas dzimšanas dienu. 
Mēs pievienojamies latviešiem visās 
pasaules malās, kur vien viņi mīt, 
lai parādītu, ka mēs esam latvieši, 
un Latvija ir mūsu svētā zeme, un tā 
nepieder nē kādas citai varai. Mums 

ir sava valsts, sava valoda, sava kul-
tūra, sava vēsture, un mēs to neaiz-
mirsīsim un vienmēr aizsargāsim: 
DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU! Ko visi arī 
nodziedājām.

„Uz redzēšanos šovakar 
plkst. 18.00. uz karoga nolaišanu un 
Latvijas valsts dibināšanas atceri DV 
kluba telpās.“

Tā arī vakarā tai laikā visi pulcējā-
mies ap karogiem, un, saulītei kāpjot 
jo tuvāk pie apvāršņa, mēs nodziedā-
jām Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils. 
Taures skaņām spēlējot, mūsu sar-
kanbaltsarkanie karogi lēni pa karogu 
mastiem noslīdēja lejā, un ar to mūsu 
Valsts Svētku pēdējais cēliens bija 
sācies. Nu visi gājām DV klubā. Drīz 
vien skanēja pavēle: Uzmanību karo-
gam!, un Ilmāra Rudaka nestais DV 
nodaļas karogs tika ienests telpā un 
ieņēma savu vietu.

Kaut gan bija paredzēts, ka Pertas 
ev. lut. mācītājs Gunis Balodis vadīs 
svētbrīdi, diemžēl viņam pa ceļu šurp 
braucot gadījās kāda klizma, un viņš 
ātri sazinājies ar draudzes priekšnieci 
Ievu Vlahovu, un lūdzis tai svētbrīdi 
noturēt, jo viņš nav spējīgs tur tikt. Tā 
nu arī Vlahova kundze mums jau ne 
pirmo reizi ir atvietojusi mūsu mācī-
tāju un to arī izdarīja, uzaicinot mūs 
ar Silvijas Lūks kundzes pavadījumu 
nodziedāt pirmo dziesmu Dievs sargi 
mūsu tēvu zemi. Tad Vlahova kundzei 
vadot, mēs aizlūdzām par mūsu dzim-
teni, pateicāmies Dievam par Viņa gā-
dību, to sargājot un labklājībā vadot. 
Svētbrīdi nobeidzām dziedot Šī zeme 
Tava, Dievs.

Ilmārs Rudaks sveica mūs Valsts 
svētkos ar īsu uzrunu, mums atkal at-
gādinādams dažos vilcienos 99 gados 
mūsu valstī notikušos svarīgākos pos-
mus. Valsts Proklamēšanas dienā Lat-
vija nebija brīva. Tajā vēl bija divi sveši 
karaspēki. Brīvība bija jāizcīna, kam 
sekoja 20 gadi Brīvās Latvijas morāls 
un ekonomiskais uzplaukums. Drīz 
vien mūsu divi ienaidnieki mūs atkal 
ar viltu iekaroja, un šoreiz svešas va-
ras okupāciju izcietām 50 gadus. Atkal 
ir pagājuši nu jau 26 gadi, kad Latvija 
redz valsts uzplaukumu un ierindojas 

ar redzamiem panākumiem pasaules 
un, jo sevišķi, Eiropas tautu kopienā 
bieži kā piemērs citām tautām. Latvija 
bija no pirmajām Eiropas valstīm, kura 
izkļuva ārā no ekonomiskās krīzes un 
bija kā piemērs tam, kā to izdarīt. Va-
ram būt lepni uz mūsu tautas spējām. 
Mūsu valsts robežas ir nodrošinātas, 
jo esam Eiropas valstu Savienības ro-
beža un ekonomiski augam stiprumā 
un neesam vairs atkarīgi no Krievijas, 
kuras atkarība nu ir kritusi no 70% uz 
7%. Mūs gaida arvien labāka nākotne. 
Kaut esam tikai 2mil. cilvēku tauta, 
bet esam visā pasaulē un smeļamies 
visas pasaules gudrības, kuras protam 
attīstīt un izlietot paši sev. Mums ir vēl 
gaišāka nākotne.

Dzirdējām divus šiem svētkiem 
piemērotus dzejoļus mūsu spējīgo tei-
cēju izpildījumā: Anitas Vaļikovas 
norunāto Zinaīdas Lazdas Varoņu 
Kaps un vēlāk Jūlija Bernšteina – 
J. Putniņa Mūžīgi mūžos tu būsi.

Šogad mūsu Valsts svētku runu 
teica Latvijas goda konsuls Pertā Jā-
nis Purvinskis. Jānis mums stāstīja, 
kādai ir jābūt mūsu demokrātiskai 
valstij un kādiem arī mums, tās pilso-
ņiem, jābūt, lai savu valsti labklājībā 
un uzticībā veidotu. Mūs sveicot Lat-
vijas 99. dzimšanas dienā, viņš teica, 
ka nu jau tuvojamies mūsu valsts Simt-
gadei, un daudzi no mums nākamgad 
brauks to svinēt tieši mūsu dzimtenē. 
Šajos 99 gados Latvija izcīnīja savu 
brīvību ar tās Brīvības cīņām, piedzī-
voja 20 valsts un tautas uzplaukuma 
gadus, pārdzīvoja trīs okupācijas, vie-
nu no kurām pārdzīvoja garus 50 ga-
dus, un tagad pavadīja 26gadus valsts 
atdzimšanu.

Diemžēl tie 50 okupācijas gadi uz 
tautu atstāja sekas, kuras spilgti redza-
mas mūsu valstī vēl šodien. Tai laikā 
bija uzaugušas jau vairākas paaudzes, 
un latvieši bija zaudējuši savu pat-
riotismu un pašlepnumu, un visu bija 
jāsāk no gala, lai varētu sevi atkal uz-
skatīt kā latvieti. Vēl latviešu pašlep-
nums uz savu valsti, uz savu tautu nav 
tautā nostiprinājies. Goda konsuls ci-

Pertā svin Valsts svētkus – 18. novembrī
Sākās jau plkst. 7.00 no rīta

18. novembrī agrā rītā Pertā iesākās Valsts Svētku svinības ar karogu uzvilkša-
nu mastos pie Pertas Latviešu Centra.
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Sestdien, 2017. gada 25. novembrī Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

Gadu gaitā uz Valsts 
svētku svinībām Aus-
trālijā ir aicināti visādi 
svētku runātāji no visām 
pasaules malām – gan 
profesori, gan politiķi, 
gan mākslinieki; cits 
vismaz vārda pēc ie-

spiedies tautas atmiņā, cits aizmirsts 
pavisam. Varu saderēt, ka šī gada vie-
sis turēsies prātā vēl ilgus gadus un ne 
tikai tādēļ, ka viņš kādreiz bija Latvi-
jas Valsts Prezidents. Valdis Zatlers 
ir viscaur jauks cilvēks – pieejams, 
inteliģents, šarmants, smaidīgs, ar 
humora izjūtu, kurš momentā iejūtas 
katrā sabiedrībā kā vecs draugs. Lūk, 
pierādījums: pēc intervijas ar Skaid-
rīti Aguolēviču latviešu valodas radio 
raidījumā, kad viņš būtu varējis aiz-
bildināties ar nogurumu, jo visu dienu 
16. novembrī bija vadāts pa Dienvid-
austrālijas dabas skaistumiem, Valdis 
Zatlers, Goda Konsula Valda Tomaņa 
pavadīts, spontāni ieradās Daugavas 
Vanagu namā uz vīru kora mēģinā-
jumu, piedalījās Imanta Kronīša 
dzimšanas dienas svinībās, tika iepa-
zīstināts ar katru koristu, un ar katru 
atsevišķi un visiem kopā sarunājās tik 
brīvi, it kā runātu ar seniem draugiem. 
(Tā noteikti ir pirmā un pēdējā reize, 
kad mūsu kori mēģinājumā aplaudē 
bijušais prezidents!) Turklāt viņam ir 
ļoti patīkams balss tembrs un patiesa 
interese savā sarunu biedrā. Man jāat-
zīstas, ka lai gan solījos to nekad vairs 
nepieļaut, esmu galīgi iemīlējusies.

Nākamās pāris dienās šī mīlestī-
bas sajūta tikai pavairojās. Vispirms 
jau piektdienas, 17. novembra, vaka-
rā notika Goda Konsula pieņemšana 
vietējiem politiķiem un katram, kam 
bija vēlēšanās, apsveikt Latvijas Re-
publiku. Šogad šo sarīkojumu apmek-
lēja pārsteidzoši liela publika, un esmu 
droša, ka tas bija mūsu goda viesa no-
pelns. Sarīkojums notika angļu valo-
dā, jo publikā sēdēja ne tikai vietējie 
politiķi, bet arī bijušo bēgļu pēcteči, 
kuri jauktu laulību dēļ laika gaitā ir 
atsvešinājušies no latviešiem. Daudzi 
no tiem ir atraduši un interesējās par 
savām saknēm, un ir pat izņēmuši Lat-
vijas pases.

Skaidrā angļu valodā un bez piezī-
mēm Valdis Zatlers izteica pateicību un 
cieņu Austrālijai par viesmīlību mūsu 
tautiešiem, kuri šeit atrada patvērumu 
pēc Otrā pasaules kara. Viņš izteicās 
atzinīgi par šeit atrasto brīvību, kāda 
nebija tajā pašā laikā atrodama Latvi-
jā, un izteica domu, ka lai gan Latvija 
ir ģeogrāfiski neliela, latvieši kā tauta 
ir izkaisīti pa visu pasauli un tādēļ ir 
lielāki, nekā savas zemes divi miljoni.

Valdis Tomanis klātesošiem pa-
stāstīja par Latvijas vēsturi kopš trīs-
padsmitā gadsimta. Pirmais neatkarī-

bas laiks bija īss, bet nu jau pagājuši 
atkal divdesmit seši gadi, un ja visu 
saskaita kopā, ieskaitot okupācijas ga-
dus, tad drīz Latvijai būs simts gadi. 
Valdis uzsauca šampānieša tostu Aus-
trālijai, tad Aleksas Talanskas, Lietu-
viešu biedrības priekšsēdis, uzsauca 
tostu Latvijai. Beigās DV vīru koris, 
Ineses Laines vadībā, nodziedāja trīs 
dziesmas, un lielā publika varēja no-
doties vēdera priekiem. Sabiedriskā 
kluba dāmas un kungi bija uzklājuši 
varenu uzkodu galdu, kas pirmā brīdī 
likās pārāk bagātīgs, bet no kura, galu 
galā, nekas liels daudz pāri nepalika, 
jo pieteikušies bija pāri par 200 ap-
meklētāju.

Nākošā diena – 18. novembris 
sākās jau plkst. 8.30 ar karogu uz-
vilkšanu pie DV nama, tad plkst. 9.00 
pulcējāmies pie Tālavas karoga masta, 
kur notika tradicionālā karoga uzvilk-
šana, ko veic skola. Svētbrīdi vadīja 
māc. Valdis Andersons. Viņš pa-
skaidroja, ka karogam sarkanā krāsa 
pārstāv Latvijas brīvības cīnītājus, bet 

baltā – pašu brīvību. Runāja arī Valdis 
Zatlers.

Sestdienas vēlā rītā sākās svinīgais 
akts, par kuru šogad atbildēja Adelai-
des Latviešu Biedrība. ALB priekšsē-
de Ilze Radziņa sveica visus Valsts 
Svētkos, tad skatuvi pārņēma skolas 
bērni ar savu priekšnesumu – dzies-
mām un dejām.

Savā svētku runā Valdis Zatlers 
uzstādīja divus jautājumus: pirmkārt, 
vai esam beidzamos trīsdesmit gados 
bijuši veiksmīga valsts, un otrkārt, ko 
gribam sasniegt nākotnē? Uz pirmo 
jautājumu varam droši apgalvot, ka 
ir pielaistas ļoti maz kļūdas, un esam 
visumā bijuši veiksmīgi. Lai atbildētu 
uz otro jautājumu, mums ir jāapzinās, 
ka esam savā zemē saimnieki, tādēļ at-
bildam par to, kas tur notiek. Pasaules 
ekonomija aug, un mums jābūt eko-
nomiski atvērtiem; jāsakārto budžets; 
jāsakārto migrācija un jāizaudzina 
latviešus no patreizējiem sveštautie-

Valsts svētki Adelaidē
Svinības trīs dienu garumā

Valdis Zatlers uzrunā klātesošos pirms karogu pacelšanas „Tālavā“.
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Valsts svētku svinēšana „Tālavā“.
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Adelaides Latviešu skolas skolēni un Valdis Zatlers nopūš Latvijas valsts dzim-
šanas dienas sveces.
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Valsts svētku noformējums Rīgā no ska-
ta tāds piezemēts; laiks nemīlīgs, brāzmains 
vējš, vismaz bez lietus un sniega. Vakar va-
karā atklātais gaismas festivāls Staro Rīga ar 
ļaužu masām ir atstājis no rīta vēl nesavāktas 
pēdas. Pie Brīvības pieminekļa vien lielais 
ekrāns ar trim mainīgiem attēliem, toties 

visu atsver 11. novembrī un arī pēc tam nestie ziedi. Arī šo-
gad tie bija izkārtoti ap pieminekli apbrīnojami skaisti, un 
to ir paveikušas Rīgas pieminekļu aģentūras darbinieces, 
manuprāt, noteikti pelnījušas oficiālu pateicību.

Pēc dievkalpojuma Doma baznīcā pie Brīvības piemi-
nekļa notika ziedu nolikšanas ceremonija ar amatpersonu 
un ārvalstu vēstnieku piedalīšanos. Šo gājienu noslēdza 
tauta, šoreiz pieklājīgā skaitā pārstāvēta.

Pēc pāris stundām Daugavmalā sākās militārā parāde, 
uz kuru biju nolēmusi neiet, atceroties citu gadu pārsal-
šanu, tāpēc nebiju akreditējusies. Bet man piemetās tāds 
grauzējs; vajadzētu pamēģināt paskatīties no augšas, no 
Vanšu tilta. Tad nu es atradu uz kāpnēm ļoti labu vietu, 
piedevām vēl pašu vējaināko, un sāku novērošanu jau stun-
du iepriekš.

Zinot, kā viss notiek galvgalā, biju pārsteigta par armi-
jas vienību grupēšanos Vanšu tilta zonā. Sapratu, ka mi-
litāristiem šī parāde ir ļoti svarīgi svētki. Pēc iepriekšējā 
vakara mēģinājuma, visi zināja kas jādara. Vēroju dažādas 
tehniskas lietas; redzēju, kā NATO bataljona bruņutehnika 
atpakaļgaitā kārtojās ierindā; vienkārši neticami, ka tā var. 
Redzēju, kā karavīri aptin galvas pirms ķiveres uzlikšanas. 
Redzēju bērniem doto iespēju pasēdēt bruņumašīnā, palū-
koties pa augšējo lūku. Viņi gan bija kā sastinguši no sa-
jūsmas, bet vecāki, protams, tempā spaidīja mobilo pogas.

Labu laiku skatītājiem bija atļauts atrasties tehnikas 
zonā. Tas izvērtās par nepārtrauktu fotosesiju. Redzēju no 
augšas, kā aizsoļo vienības uz parādi. Šogad mūsu policis-
tiem bija interesanta soļošanas maniere, ļoti skatāma, tak 
parāde.

Vēlāk viss ritēja savu gaitu. Prezidents pieņem parādi, 
sasveicinās ar armijas vienībām; sauszemes tehnika brauc, 
Daugavā kuģi un motorlaivas, pāri visam lido divi heli-
kopteri ar Latvijas un NATO karogu un dažas lidmašīnas. 
Visu parādi noslēdza policijas motociklu eskorts, bērniem 
par lielu sajūsmu. Viss jau labi, bet, atrodoties starp ska-
tītājiem, man vienmēr nācies piedzīvot ļoti nepatīkamus 
momentus; vienmēr kādi gudreļi vai Latvijas nicinātāji ir 
visu nopulgojuši. Šoreiz aiz manis stāvēja pajauna latviete 
ar savu krievu draudzeni un bērniem. Tad nu mana tautiete 
izrādījās, ko māk... ja jūs zinātu, cik nicinoši un izsmējīgi 
viņa visu komentēja bērnu klātbūtnē, un viņi brīžiem cen-
tās neatpalikt. Gāju prom, jo bija laiks doties uz Rīgas pili.

Dienas vidū Rīgas pils Svētku zālē notika valsts augstā-
ko apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa 
un Atzinības krusta pasniegšanas ceremonija. Bija daudz 
sarkanu rožu; ik pa laikam svinīgumu kuplināja kora dzies-
mas. Valsts prezidents pēc uzrunas personīgi pasniedza 
apbalvojumus un ar katru apbalvoto tika fotografēts. Tas 
nenotika ātri, bet bija ļoti svinīgi un skaisti.

Mani interesēja septiņi Viestura ordeņa kavalieri, par 
kuriem tika iecelti septiņi nacionālās pretošanās kustības 
dalībnieki, nacionālie partizāni – par sevišķiem nopelniem 
nacionālās pretošanās kustībā: Antoņina Brasla, Dzidra 
Bukāte, Monvids Uldis Normunds Eltermanis, Arends Jā-
nis Lapiņš, Jāzeps Logins, Hilda Miezīte un Ernests Ru-
dzroga; astotais veselības problēmu dēļ nevarēja ierasties. 
Šiem septiņiem nebija viegli ierasties, jo gadu skaits ie-
sniedzas devītajā desmitā; visi bija ar pavadoņiem, visi bija 
smaidīgi un bijīgi lūkojās uz ordeņa kastīti. Ceru, ka šobrīd 
dzīvi palikušie padsmit nacionālie partizāni sagaidīs savu 
apbalvošanas ceremoniju.

No Rīgas pils izgāju jau tumsiņā, atlika tik izmest lī-
kumu, lai kaut ko redzētu no gaismas festivāla Staro Rīga. 
Par cik man nepatīk sintētiskā gaisma, es arī necik daudz 
nejūsmoju par šiem bieži vien tehniskajiem brīnumiem.

Nacionālās apvienības organizētais lāpu gājiens pulcēja 
ļoti daudz cilvēku, bet tas dzīvo savu dzīvi, lai arī tā darbī-
bas noslēgums ir Brīvības pieminekļa laukumā, kur pulcē-
jas ļaudis citam pasākumam. Es piedalos Lāčplēša dienas 
lāpu gājienā no Brāļu kapiem.

Pie Brīvības pieminekļa ar melni nosegtām barjerām 
iežogots neliels laukums, kur pieminekļa kreisajā pusē uz-
stādīta sarkanbaltsarkanām rozēm noformēta tribīne prezi-
denta uzrunai, labajā pusē koris Ave Sol ar diriģentu Andri 
Veismani un kā pianistu Mārtiņu Braunu, centrā aktieri 
lasa patriotisku dzeju. Ap barjeru cieši sastājušies skatītā-
ji. Daudzi laikus ieņēmuši konkrētas vietas, lai noslēgumā 
varētu sasveicināties ar prezidentu, kurš uz svinīgo uzrunu 
ieradies kopā ar ģimeni. Tiek ieslēgts Staro Rīga pieminek-

18. novembris Rīgā
Pēdējais divciparu skaitlis dzimšanas dienai

Ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa.
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Militārā parāde Daugavmalā.
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Apbalvotie nacionālie partizāni. No kreisās: Arends Jānis 
Lapiņš, Antoņina Brasla, Dzidra Bukāte, Monvids Uldis 
Normunds Eltermanis, Jāzeps Logins, Hilda Miezīte un 
Ernests Rudzroga.
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Mīļā Latvijas tauta!
Es sirsnīgi sveicu jūs 

Latvijas dzimšanas dienā!
Es to daru ar patiesu 

lepnumu. Šodien sākas 
Latvijas simtais gads. 
Gadsimts nozīmē mūsu 
brīvībai mēru, kas ir tu-

vāks mūžībai nekā viena cilvēka mū-
žam. Tas ieraksta valsti vēsturē ar lielo 
burtu. Valsti Latviju.

Latvija nav tikai vārds. Tā ir ticība 
brīvībai, nodota no paaudzes paaudzei, 
ne reizi vien maksājot par to visaugstā-
ko cenu. Tā ir zeme, kādas nav nekur ci-
tur. Latvija – tie esam mēs, šeit un tagad.

Ikvienam no mums ir savs stāsts 
par Latviju. Es gribu, lai tas ir gadsimtu 
garš stāsts par mūsu brīvību. Jo šodien 
zem sarkanbaltsarkanajiem karogiem 
es droši varu teikt: mēs uzvarējām.

Tādēļ atzīmēsim simtgadi godam! Jo 
nav lielāka iemesla svinēt kā brīvība, un 
tautai nav lielāka lepnuma kā sava valsts.

Okupācijas laikā vārdi Dievs, svētī 
Latviju bija bīstami un aizliegti.

Šodien mēs varam droši dziedāt 
savu himnu. Droši kā vēl nekad. Jo mēs 
ne tikai varam, bet arī gribam un protam 
sargāt savu valsti. Tā ir mūsdienīga un 
brīva valsts, kura daudziem ir paraugs.

Valsts dibināšanas brīdī mums bija 
ideja par neatkarību, mums bija griba 
pieņemt šo lēmumu, un bija kopīgs 
spēks to īstenot, lai uzceltu visu no pa-
šiem pamatiem. Šodien mums pieder 
nesalīdzināmi vairāk.

Tomēr, lai mūsu zeme uzplauktu un 
dzīve kļūtu labāka, mēs ne mirkli pie sa-
sniegtā nedrīkstam apstāties. Latvija būs 
ilgdzīvotāja, jo mums ir brīvība veidot 
pašiem savu nākotni, un tā ir jāizmanto.

Svarīgākais ir jautājums, kāda tā 

būs nākamos divdesmit, trīsdesmit un 
simt gadus?

Nākotne pieder mūsu bērniem un 
mazbērniem, un vērtīgākais, ko tiem 
varam dot, ir laba izglītība. Tādēļ es 
aicinu turpināt uzsākto ceļu uz zinā-
šanu sabiedrību. Atbalstīsim tos, kuri 
šobrīd cīnās par nākotnes cienīgu iz-
glītību. Par to, lai bērni iet uz skolu ar 
prieku un ir gatavi rītdienai.

Mēs esam Eiropas valsts, bet arī šeit 
ir daudz darāmā. Lai kļūtu par daļu no 
aktīvās Eiropas, jau tuvākajā desmitga-
dē mums jākļūst no ņēmējiem par devē-
jiem. No bikliem ienācējiem Eiropas Sa-
vienībā par tās tālredzīgiem veidotājiem.

Tā sevi apzinoties, mēs turpinātu 
veidot Eiropu, kā atvērtu un daudzvei-
dīgu, kā demokrātijas paraugu pārējai 
pasaulei.

Nākamais ir ne tikai svētku, bet arī 
Saeimas vēlēšanu gads. Rudenī katram 
personīgi būs jāpieņem lēmums, kam 
uzticēsim tiesības pārstāvēt mūsu sa-
biedrību un pienākumu vest mūsu valsti 
uz priekšu. Satversmē rakstīts, ka vara 
pieder tautai.

Es gribu aicināt, lai tas nepaliek tikai 
likuma burts. Esiet 
gatavi rīkoties! Se-
kojiet līdzi valsts 
lietām, aizstāviet 
savas intereses, dis-
kutējiet, runājiet. 
Domājiet paši un 
iesaistiet savus tu-
vākos. Izmantojiet 
visas Satversmē 
dotās iespējas!

Mēs zinām 
savas neatkarības 
cenu. Vēl daudz-
viet pasaulē cilvēki 

būtu gatavi atdot 
visu – par savu 
valsti. Mums tā 
jau ir. Mums tas 
ir iemesls ne tikai 
svinībām, bet arī 
atbildībai.

Un tas ir la-
bākais iemesls 
nepalikt malā.

Šeit, pie Brīvības pieminekļa un pie 
ekrāniem, es jūs aicinu: nepalieciet malā!

Nekad nav par vēlu mācīties. Ne-
kad nav par vēlu lepoties ar savu tautu 
un stiprināt savu valsti.

Un ir īstais laiks kopā turpināt vei-
dot mūsdienīgu, demokrātisku un at-
vērtu Latviju. Tā, lai mēs plaukstam un 
pārsteidzam pasauli vēl simtiem gadu!

Svinēsim šo simtgadi! Un dzī-
vosim katru dienu tā, lai nākamajā 
18. novembrī ikviens no mums ar vēl 
lielāku lepnumu un pārliecību varētu 
teikt: Es esmu Latvija.

Dievs, svētī Latviju!
Raimonds Vējonis

Latvijas Valsts prezidents
18.11.2017.

Valsts prezidenta uzruna pie Brīvības pieminekļa
Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienā

Prezidents Raimonds Vējonis pie Brīvības pieminekļa.
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ļa mainīgais izgaismojums. Kādu laiku visi stāv atliektām 
galvām. Iespaids, protams, ir grandiozs, un ja vēl atceras 
to tumsas laiku Brīvības piemineklim okupācijas periodā...

Latvijas 99. dzimšanas dienas noslēgums ir ļoti lielā 

viesu pulkā Daugavmalā ar Dievs, svētī Latviju un uguņo-
šanu. To es noskatos pa vilciena logu, braucot uz Jūrma-
lu. Attiecībā uz uguņošanu, es esmu taupīga; domāju, ka 
to naudu varētu izmantot vienkārši jēdzīgāk, ar paliekošu 
skaistumu, kā paliekošu dāvanu katrai dzimšanas dienai.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

18. novembris Rīgā
Turpinājums no 10. lpp.

18. novembra svinības Dānijā
Pārsteigumu bija sarīkojuši arī Kopenhāgenas latviešu skoliņas bērni

20. novembrī Kilden kultūras 
namā Kopenhāgenā notika Latvijas 
Republikas Proklamēšanas 99. gada-
dienai veltīts svinīgais pasākums Dā-
nijā dzīvojošajiem latviešiem un Lat-
vijas dāņu draugiem.

Svinīgajā pasākumā kopīgi tika 
nodziedāta Latvijas himna, un vēst-
nieks Kaspars Ozoliņš teica svēt-
ku uzrunu. Svētku koncertu sniedza 
Kopenhāgenas latviešu koris In Corde 

Meo kopā ar mūziķiem no Latvijas – 
saksofonistu Robertu Martinovski 
un ģitāristu Edgaru Rugāju. Svinību 
laikā notika arī kopīga sadziedāšanās 
tiešsaistē ar Latviešu-dāņu biedrības 
Vailē (Vejle) rīkotā svētku pasākuma 
dalībniekiem, un vēstnieks nodeva 
sveicienus Vailes latviešiem. Pārstei-
gumu bija sarīkojuši arī Kopenhāge-
nas latviešu skoliņas bērni, kas bija 
sagatavojuši muzikālu priekšnesumu, 

kā arī izdekorējuši svētku gardumus 
Latvijas karoga krāsās.

Pēc koncerta viesi cienājās ar Lat-
vijas alu, dzirkstošo vīnu, kvasu un 
nobaudīja rupjmaizi, kā arī citus lī-
dzatnestos cienastus.

18. novembrī vēstniecība rīkoja arī 
tradicionālo piemiņas brīdi Kopen-
hāgenas Vestres kapsētā pie pieminek-
ļa Dānijā mirušajiem latviešiem.

Latvijas vēstniecība Dānijā
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Pirms 30 gadiem 
Brisbanē,1987. gada 
21. novembrī apvieno-
jās Brisbanes latvie-
šu ev. lut. draudze un 
Brisbanes ev. lut. Mā-
ras draudze, veidojot 
Kvīnslandes latviešu 

ev. lut draudzi. Tā esam viena no jau-
nākām latviešu draudzēm, kaut arī lie-
la daļa draudzes locekļu sen jau pārkā-
puši 70 gadu slieksni!

Pēc dievkalpojuma, kuru apmeklē-
ja gandrīz puse draudzes locekļu, un 
gardām pusdienām blakus zālē 19. no-
vembrī Māra Siksna pastāstīja par 
draudzes 30 gadu darbību ar šādiem 
vārdiem.

„Bija jauki šodien baznīcu redzēt 
pilnāku, kā pēdējos dievkalpojumos. 
Par to mīļš paldies jums visiem – prā-
vestam Jānim Priedkalnam un it se-
višķi mūsu jauniešiem – Annai Česlei 
un Jānai Vanagai par klavieru spēli un 
dziedājumu. Kaut mūzikas talants ir 
Dieva dots, to attīstīt līdz uzstāšanās 
līmenim, prasa darbu. Ceram arī nā-
kotnē jūs abas dzirdēt dievkalpojumos!

Žēl, ka mūsu mācītāja Brigita Saiva 
vairs nevarēja būt klāt svinībās, jo kā 
viņa pati raksta: „Paldies, ka draudze 
mani joprojām uzskata par savu mācī-
tāju, lai gan mana līdzdalība draudzes 
darbā var būt tikai rakstiska.“ Viņa 
mudina draudzi raudzīties nākotnē ar 
paļāvību, citējot Mateja evaņģēliju: 
„Neraizējaties par rītdienu, jo rītdie-
na pati par sevi parūpēsies“ (Mt.6:34).

Parasti jubilejās atceras vēsturi, un 
mēs to šoreiz ilustrējam ar nedaudz fo-
togrāfijām un rakstiem no katras des-
mitgades. Sīkāku draudzes vēstures 
aprakstu no Brigitas Saivas atmiņām 
varēsiet lasīt atsevišķā rakstā latviešu 
avīzēs.

Negarlaikošu jūs ar statistiku un 
skaitļiem, jo visi saprotam, ko izteic 
tas, ka šajos 30 gados iesvētīti tikai 3 
jaunieši, kristīti nedaudz, bet ar Lat-
vijas karodziņiem 3 lielākās kapsētās 
atzīmējām vairāk nekā 400 latviešu 
dusas vietas.

Svētkos tomēr gribu runāt par to, 
kas ir labs un jautrs. Par pirmo des-
mitgadi man ir tikai plāns dokumentu 
pūrs, ko iemantoju, iesaistoties drau-
dzes valdes darbā 2000. gadā. Tur bija 
jautri lasīt, ka draudžu apvienošanās 
dievkalpojumu prāvests Arnolds Gros-

bachs dēvēja to par trīskāršu svinību – 
piedzimšana, kristības un iesvētības 
visas kopā vienā reizē!

Kad Brigita Saiva sāka strādāt, 
Oskars Rudzītis rakstīja, ka viņas 
skaņā balss un entuziasms piepildī-
ja baznīcas solus un manāmi vairoja 
ieņēmumus kolektē. Mūsu draudzē 
kalpojot, viņa izauga no diakones par 
pilntiesīgu mācītāju ar viņas ordināci-
jas Rīgā 2014. gadā.

Tas, ka viņa nedzīvoja Brisba-
nē un bieži vasaras pavadīja Latvijā, 
deva mums iespēju aicināt un iepazīt 
gandrīz visus latviešu mācītājus Aus-
trālijā – sarakstā uz sienas redzami 12 
viesu mācītāju vārdi. Viņas prombūt-
ne arī lika draudzei un valdei pašiem 
uzņemties aprūpes un mirušo izvadī-
šanas pienākumus. Fotogrāfijā redzam 
Rūdolfu Māliņu šai lomā, ko tagad ie-
mantojis Arnis Siksna.

Pirmajā desmitgadē rīkojām arī 
skaistus Kultūru dienu dievkalpoju-
mus un trīs reiz sagaidījām ciemos 
arhibīskapu Elmāru Rozīti. Pagājušā 
gadā iepazināmies arī ar mūsu jauno 
arhibīskapi Laumu Zušēvicu.

Ar Latvijas valsts neatkarības at-
gūšanu 1991. gadā bija aicinājums iz-
vēlēties tur māsu draudzi un tai palī-
dzēt atjaunot baznīcu. Par piemiņu un 
godu nelaiķim mācītājam Alfredam 
Oliņam, sūtījām naudu uz Liezeri un 
par to saņēmām pateicību un precīzu 
atskaiti un fotogrāfiju par cik ķieģeļu 
ar naudu iegādāti. Atjaunotā baznīca 
Liezerē šodien stāv liela un lepna.

Draudze arī šodien turpina katru 
gadu sūtīt līdzekļus uz Latviju, atbals-
tot Latvijas Okupācijas muzeju, Zvan-
nieku māju, vairākus bāreņu namus 
un mācītāja David Smethurst darbu 
Latvijā.

1994. gadā iesākām pārrunu grupu 
Svētdienas rīts Dievam ar mērķi tu-
vāk iepazīt Bībeli un apskatīt dažādas 
garīgas tēmas. Šajā grupā tiekoties ik 
mēnesi, izauga ciešas draudzības, kā 
arī plašāka kalpošana draudzei, rīko-
jot garīgu koncertu un laju dievkalpo-
jumus Lieldienu rītā un Ziemsvētku 
priekšvakarā.

Draudzēs sastāvā ir daudzi, kas 
kalpojuši visus 30 draudzes pastāvē-
šanas gadus un vairs nespēj piedalī-
ties dievkalpojumos. Mēs godinām 
un atzīstam viņu uzticību, atbrīvojot 
tos no gadskārtējās draudzes nodevas 
un Ziemsvētkos apciemojot visus, kas 
pārkāpj 85 gadu slieksni. Drīz vienai 
draudzes loceklei svinēsim pat 100 
gadu jubileju!

Tātad, pēc 30 gadiem mēs vēl ar-
vien:
• noturam dievkalpojumus latviski; 
• atbalstam labdarību Latvijā;
• ar mīlestību rūpējamies cits par citu 

savā mazajā un sarūkošajā draudzē.“
Pēc runas dalījāmies ieskatos par 

draudzes lomu mūsu dzīvēs un sadzir-
dējām, cik to dziļi noteic iespaidi bēr-
nībā piedzīvotie dievkalpojumi. Nā-
caretes baznīcas austrāliešu draudzes 
priekšnieks Ģirts Pārups mūs aicināja 
nākotnē pievienoties viņu draudzei, lai 
neizsīkstam sīkā grupiņā.

Sarunas turpinājām pie garda jubi-
lejas kliņģera, kafijas un glāzes šam-
pānieša. Atvadoties visi varēja sev iz-
vēlēties jubilejas dāvanu.

Mīļš paldies draudzes locekļiem 
visiem, kas palīdzēja saklāt un novākt 
svinību galdus Vislielākais paldies 
draudzes valdei, kura ir uzticīgi kal-
pojusi jau vairāk nekā 10 gadus.

Māra Siksna
Laikrakstam „Latvietis“

Kvīnslandes draudzes 30 gadu jubileja
Jubilejā atceras vēsturi

Draudzes valde. No kreisās: Daina Vanaga, Raimonds Vanags, Dace Damber-
ga, prāvests Jānis Priedkalns, Māra Siksna, Ādolfsls Lācis.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

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

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $53.
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Kad Kvīnslandes 
latviešu ev lut. draudze 
19. novembrī atzīmēja 
savu 30 gadu jubileju, es 
varēju atskatīties uz 27 
gadu darbu šajā draudzē.

Kā tad sākās mana 
saskarsme ar Kvīnslandes draudzi? 
Pilsētās, kur pēc ieceļošanas Austrāli-
jā bija nokļuvuši vairāki mācītāji, pa-
rasti izveidojās arī vairākas draudzes. 
Tā Brisbanē nodibinājās Brisbanes 
latviešu ev. lut. draudze un Brisbanes 
latv. ev. lut. Māras draudze. Pirmā, 
pēc māc. Vernera Voitkus pārcelša-
nās uz Sidneju, jau ilgāku laiku bija 
bez mācītāja. 1987. gada 21. novembrī 
abas draudzes apvienojās, jauno drau-
dzi nosauca par Kvīnslandes latviešu 
ev. lut. draudzi ar bijušās Māras drau-
dzes mācītāju Alfredu Oliņu par tās 
ganu.

Bet jau tikai pēc dažiem gadiem 
māc. A. Oliņa veselības stāvoklis kļu-
va tāds, ka viņš vairs nevarēja turpi-
nāt draudzi apkalpot. Bija maz cerību, 
ka draudze varētu atalgot pilna laika 
mācītāju. Draudzes vadība zinot, ka 
biju apmeklējusi Latviešu Teoloģis-
kos kursus Kanādā, lūdza mani pār-
ņemt draudzes aprūpi, vismaz reizi 
mēnesī novadot dievkalpojumu Bris-
banē. Jā, es biju 3 gadus apmeklējusi 
un 1988. gadā nobeigusi Teoloģiskos 
kursus Kanādā un Sidnejā Vision kole-
džā ieguvusi diplomu Bībeles studijās, 
kas man principā varēja atļaut strādāt 
par diakoni. Draudzi vadīt nekad ne-
biju domājusi, labākā gadījumā tikai 
strādāt par mācītāja palīdzi. Es tomēr 
draudzes lūgumam piekritu.

Tajā pašā laikā draudzes vadība 
bija griezusies pie arhibīskapa Arnol-
da Lūša ar lūgumu mani ordinēt par 
draudzes diakoni. Līdz ar to garantē-
jot nepieciešamo vokāciju ordinēšanai. 
Arhibīskaps bija atbildējis, ka manai 
ordinēšanai par diakoni gan esot jā-
izpilda dažādas formalitātes, bet tā 
kā viņš mani zinot no Teoloģijas kur-
siem, tad tās formalitātes varot izdarīt 
vēlāk. Arhibīskaps bija devis rīkojumu 
ALELDA prāvestam Laimonim Mu-
šinskim noorganizēt manu ordinēšanu. 
Tā kā prāvests dzīvoja Pērtā, tad viņš 
šo uzdevumu uzticēja viņa garīgajam 
vietniekam Vienības draudzes mā-
cītājam Ivaram Osim. Tā 1990. gada 
17. novembrī, māc. Oliņam asistējot, 
Ivars Osis mani ordinēja par diakoni.

Skaidrības labad jāpaskaidro kā 
diakona tiesības atšķiras no mācītāja 
tiesībām. Diakonam ir tiesības vadīt 
dievkalpojumus; iet altārī un spre-
diķojot no kanceles. Tiesības izdarīt 
kristības un bēres, bet ne laulības un 
iesvētības. Ar īpašu atļauju var iestādīt 
un izdalīt svēto vakarēdienu dievkal-
pojumā. Diakonam nav mācītāja ama-

ta krusta.
Pēc ordinācijas māc. Osis man pa-

sniedza mūsu baznīcas agendu. Ar to 
rokās jau nākošajā dienā bija jāvada 
18. novembra dievkalpojums. Diev-
kalpojumā gan piedalījās arī māc. 
Oliņš, bet visa atbildība bija mana. 
Latvijā, jaunajiem ordinētiem mācī-
tājiem, bija jānokalpo kandidāta gads 
pie kādas draudzes mācītāja, lai iegū-
tu praktisko dievkalpojuma vadīša-
nas, kristību, bēru, iesvētību un tml. 
pieredzi, bet man taču šādas pieredzes 
nebija. Dievkalpojuma laikā nav laika 
skatīties agendā par tur rakstītām ins-
trukcijām, piemēram, kad jānometas 
ceļos, kad jāpagriežas pret draudzi, 
kad pret altāri, kad atgādināt drau-
dzei piecelties un tml... Šīm lietām ir 
jānotiek automātiski bez domāšanas. 
Ar laiku jau iemanījos un domāju, ka 
daudz nekļūdījos.

Tā kā ģimenes apstākļu dēļ turpi-
nāju dzīvot Sidnejā, tad katru mēnesi 
lidoju uz Brisbani. Sākuma gados ik 
reizes Brisbanē pavadīju vairākas die-
nas. Arvien mani mīļi uzņēma kāda 
ģimene. Ja vajadzēja, apmeklēju sli-
mos un nespējīgos draudzes locekļus. 
Daudzus gadus pirms dievkalpojuma 
Nāceretes baznīcā noturēju Bībeles 
stundas Latviešu namā. Vēlāk, drau-
dzes locekļu skaitam sarūkt, ierados 
Brisbanē tikai dievkalpojuma dienā.

Nebūtu nozīmes sīkumos aprakstīt 
manu darbu Kvīnslandes draudzē, jo 
tas darbs daudz neatšķīrās no ierastā 
mācītāja darba. Varbūt ar to starpību, 
ka pēc noteikumiem savā darbā biju 
padota kādam mācītājam, lai gan tas 
dzīvoja 1000 km attālumā. Ar patei-
cību atzīmēju, ka acīmredzot baudīju 
mācītāju pilnu uzticību, jo neviens 
manā darbā neiejaucās.

Esmu kristījusi 3 zēnus un 3 mei-
tenes, vienu meiteni sagatavojusi ie-
svētīšanai. Viņas iesvētīšanu izdarīja 
māc. Ivars Osis, jo man, kā diakonei, 
tas nebija atļauts. Kad nu viņa bija mā-
cītāja iesvētīta, tad tomēr varēju uzlikt 
rokas uz viņas galvas. Esmu vadījusi 
kapu svētkus un piemiņas brīžus Dau-
gavas Vanagu nodalījumos. Vairākas 
reizes esmu kalpojusi kopā ar prāv. 
C. MacPherson. Esmu vadījusi diev-
kalpojumu un svētbrīdi arī Zelta pie-
krastē, jo tur dzīvoja vairāki draudzes 
locekļi.

Dzīvodama Sidnejā, personīgi 
nepazinu visus draudzes locekļus. 
Uzskatīju, ka tas ir mans pienākums 
uzturēt kontaktu ar visiem draudzes 
locekļiem, arī ar tiem, kas reti vai ne-
maz nebija redzami dievkalpojumos. 
Vai nu telefoniski, vai rakstiski apsvei-
cu visus draudze locekļus gadskārtē-
jās dzimšanas dienās un ne tikai jubi-
leju gadījumos. Panākumi bija labi, no 
daudziem saņēmu pateicības atbildes.

Dzīvodama Sidnejā ļoti reti varēju 
piedalīties kāda draudzes locekļa izva-
dīšanā. Palicēji dažkārt izvēlējās kādu 
vietējo austrāliešu mācītāju, pa daļai 
izvadīšanu veica Rūdolfs Māliņš un 
Maiga Mežmale, bet kopš 2005. gada 
to parasti dara Arnis Siksna. Esmu 
viņam lielu pateicību parādā. Allaž 
uzrakstīju savus atvadu vārdus, kurus 
tad Arnis nolasīja.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 
gandrīz visas trimdas draudzes izvē-
lējās sev kādu māsas draudzi Latvijā, 
kurai sniegt kādu ļoti nepieciešamo 
palīdzību. Mūsu draudze par māsu 
draudzi izvēlējās Liezēres draudzi, 
jo no 1935. gada maija līdz Latvijas 
atstāšanai 1944. gadā māc. Oliņš bija 
Liezēres draudzes mācītājs. Kad abi 
ar vīru 1992. gadā devāmies apciemot 
Latviju, draudze mums iedeva pirmos 
$500 Liezēres draudzes atbalstam, 
kurus nodevām toreizējam draudzes 
priekšniekam Edvīnam Birķim. Drau-
dzes lielākā vajadzība bija atjaunot 
1944. gada atkāpšanas kaujās vāciešu 
sasprindzināto baznīcu. Apskatot baz-
nīcas drupas bija skaidrs, ka ir jāceļ 
pilnīgi jauna baznīca.

Ienāca vēl ziedojumi gan no drau-
dzes, gan no atsevišķiem ziedotā-
jiem. Liezēres draudzei bija arī otra 
māsu draudze – Vilmingtonā ASV. 
Tās draudzes ļoti enerģiskais loceklis 
Pēteris Lielzuika bija iecerējis savas 
dzimtās puses baznīcu atjaunot tādu, 
kāda tā kādreiz bija. 2003. gadā jau 
baznīcā varēja notikt dievkalpojumi, 
kuriem līdz tam izmantoja vietējo 
Kultūras namu. 2012. gadā baznī-
cu iesvētīja. Viens baznīcas logs nes 
tās dāvinātājas ALELDA vārdu, otrs 
māc. Oliņa dzīves biedres Hildas Oli-
ņas vārdu. Ar madonieti Hildu Tilgu 
prāvests J. Ozols māc. Oliņu salaulāja 
1942. gada 24. maijā. Mans vīrs, arī 
madonietis, toreiz vēl kā zēns atceras, 
ka kopā ar māti gājuši pirkties Tilgas 
skārnī. Oliņa kundze pati vēlāk Bris-
banē kādā sarunā apliecināja, ka viņa 
patiešām esot tā persona, kuru mans 
vīrs atceras kādreiz redzējis.

Ar draudzes atļauju no 1992. gada 
21 gadu divus, trīs un pat četrus va-
saras mēnešus pavadīju Latvijā. No 
sākuma šiem mēnešiem pati samek-
lēju atvietotājus, bet vēlāk šo darbu 
uzņēmās draudze. Sākuma gados Lat-
vijā pavadītie mēneši pagāja intensīvā 
darbā vairākās Latvijas baznīcās un 
Kristīgajā Akadēmijā. Vairākas reizes 
runāju arī Kristīgajā radiofonā.

Jau 1992. gadā lūdzu toreizējā Lat-
vijas arhibīskapa Kāļa Gailīša atļauju 
piedalīties dievkalpojumā mana tēva 
dzimtās puses Rūjienas Sv. Bērtuļa 
baznīcā. Arhibīskaps ne tikai deva 

Māc. Saivas atmiņas par darbu Kvīnslandes draudzē
Draudzes 30 gadu jubileja
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savu atļauju, bet pat uzrakstīja ko-
mandējumu uz Rūjienas draudzi. Tā 
24. maijā kalpoju kopā ar toreizējo teo-
loģijas studentu Ivo Grantiņu un teicu 
savu pirmo sprediķi Latvijā. Vairākas 
reizes kalpoju mūsu māsas draudzē 
Liezērē gan viena pati, gan kopā ar 
mācītājiem Osvaldu Miglonu un Vies-
turu Vāveri.

Neesmu domājusi šeit uzskaitīt vi-
sas tās draudzes, kurās gan esmu kal-
pojusi kopā ar vietējiem mācītājiem, 
gan pati vadījusi dievkalpojumus. 
Tādu ir bijis 12. Trīs reizes prāvesta 
Jāņa Liepiņa lūgta sprediķoju Rīgas 
Sv. Jāņa baznīcā. Latviešu ev. lut. 
Vienības draudze (Sidnejā) par savu 
māsu draudzi bija izvēlējusies Jel-
gavas Sv. Vienības draudzi. Vietējā 
mācītāja aicināta katru vasaru vairā-
kas reizes sprediķoju šajā draudzē un 
vadīju arī divus patstāvīgus dievkal-
pojumus. Kulminācija manai sadar-
bībai ar šo draudzi bija 1995. gada 9. 
jūlijā, kad prāv. J. Priednieks lūdza 
mani sprediķot kopējās draudžu die-
nās Jelgavas Sv. Annas baznīcā. Šajā 
draudzē arī tiku strādājusi kopā ar 
Dr. Ralfu Kokinu (vēlāko LU Teolo-
ģijas fakultātes dekānu). 2001. gadā 
izveidojās sadarbība ar Mārtiņa drau-
dzi un tās mācītāju Daini Markovski, 
tagadējo Melburnas draudzes mācītā-
ju. Vairākos dievkalpojumos kalpoju 
kopā ar viņu un divus vadīju patstā-
vīgi, vienā no tiem kristot vairākus 
bērnus.

Vienmēr sprediķos nodevu svei-
cienus no Kvīnslandes draudzes. Ja 
pēc dievkalpojumiem bija kāds saiets, 
tad bija izdevība pastāstīt vairāk par 
Kvīnslandes draudzi un baznīcas dar-
bu Austrālijā vispār.

Ar laiku, sakarā ar labi zināmo 
Latvijas baznīcas nostāju sieviešu mā-
cītāju jautājumā, ielūgumi piedalīties 
dievkalpojumos apsīka. Toties arvien 
vairāk laika veltīju savai otrai mīles-
tībai – dziesmai. Savos koncertos bieži 
iekļāvu Austrālijas komponistu dar-
bus. Vārākas reizes dziedāju Ērika 
Ozoliņa man veltīto Ticību, Naktī bira 
zelta rasa un Mans Dievs.

Draudzes 30 gadu jubilejas dienā 
un manas kalpošanas 27 gadu atceres 
dienā ir daudz draudzes locekļu, ku-
riem gribētu pateikties par sadarbību, 
draudzību un palīdzību aizgājušos 
gados. Lai nu kādu neaizmirstu, vār-
dos minēšu tikai dažus. Vilis Zvirbu-
lis – iniciators manai ordinēšanai par 
draudzes diakoni. Ar lielu pateicību 
atceros savu pirmo draudzes priekš-
nieku Oskaru Rudzīti, kurš draudzi 
vadīja līdz 1997. gadam. Vecos laikos 
daudzi būtu tīkojuši draudzes priekš-
nieka amatu. Kvīnslandes draudze 
gan sadalīja valdes locekļiem dažādus 
amatus, bet neviens nevēlējās uzņem-
ties draudzes priekšnieka amatu, līdz 
beidzot to uz pāris gadiem uzņēmās 
Valdis Gertners, bet kopš 2000. gada 
to ir veikusi Māra Siksna. Ja minu 
Māru, tad nevaru neminēt viņas mūža 
draugu Arni, viņas neatvietojamo pa-
līgu draudzes darbā, lai gan viņam bija 
daudz citu pienākumu LAAJ un Bris-

banes latviešu sabiedrībā.
Paldies ērģelniekiem Arvīdam 

Jankavam, Maijai Kļaviņai un Dainai 
Vanagai, kas rūpējās, lai skaisti skanē-
tu mūsu pateicības dziesmas. Paldies 
diriģentam Ērikam Ozoliņam un viņa 
korim, kas daudzkārt kuplināja mūsu 
dievkalpojumus. Paldies tām visām 
čaklajām rokām, kas rūpējās lai baznī-
cā un zāle viss būtu sakārtots.

Paldies draudzei par vokāciju un 
skaistajiem ziediem 2013. gada 8. jūli-
jā manā ordinācijas dienā par pilntiesī-
gu mācītāju.

Paldies draudzei par daudzu manu 
apaļāku gadu skaitļu un darba gadu at-
cerēšanos un atzīmēšanu.

Nemanot pienāca laiks, kad arī 
mani spēki vairs nebija tādi, lai varētu 
turpināt aktīvu mācītājas darbu. Pal-
dies draudzes priekšniecei un prāv. Jā-
nim Priedkalnam par ierosinājumu un 
atbalstu man piešķirt mācītājas emeri-
tas statusu.

Paldies, ka draudze mani jopro-
jām uzskata par savu mācītāju, lai gan 
mana līdzdalība draudzes darbā var 
būt tikai vairāk rakstiska.

Mīļi sveicu draudzi 30 gadu jubi-
lejā! Skatāties ar paļāvību nākotnē! 
Ar Dievu arī maza draudze spēj darīt 
lielas lietas. Draudzes vadība atrodas 
Māras Siksnas drošās rokās. Mate-
ja evaņģēlijā lasām, ka jādzenas pa 
priekšu pēc Dieva valstības un taisnī-
bas, ka tad visas lietas tiks piemestas. 
Neraizējaties par rītdienu, jo rītdiena 
pati par sevi parūpēsies. (Mt. 6:34).

Mācītāja Brigita Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Māc. Saivas atmiņas...
Turpinājums no 13. lpp.

tēja no kāda raksta, kādā Latvijas avī-
zē, kur ES tiesnesis Egils Levits runā 
tieši par šādām tēmām kā – demokrā-
tiju, valsti, tautu un tās suverenitāti un 
tautas tiesībām, un tās varu. Ar to visu 
nāk līdzi arī pilsoņu pienākums valsti 
atbalstīt un tās darbu veicināt. Mums 
ir brīva valsts, mēs paši ievēlam savus 
pārstāvjus. Tas nozīmē, ka Latvijas 
pilsoņi šeit nosaka, kas notiek. Mēs 
to jau spilgti pierādījām referendumā 
par latviešu valodu. Dzīvojot demo-
krātijā, mēs nevaram aizbildināties, ka 
kāda vaina jeb nepareizība ir valdības 
vaina, jo demokrātijā, paši mēs šādu 
valdību ievēlējām, un paši esam par to 
atbildīgi. Latvijas vara ir tautas, manās 
rokās. Tātad, demokrātijā – Latvija, 
valsts, esmu es pats. Es esmu atbildīgs 
par to, ko es daru vai nedaru, un neva-
ru nevienu citu vainot.

Jānis nevarēja saprast, kā var būt, 
ka valsts iestādē vienam ierēdnim ir 
jārunā ne valsts valodā, bet svešā va-
lodā, jo viens cits ierēdnis nesaprot 
valsts valodu? To viņš atzina par mūsu 
pašu vainu, jo mēs ļaujamies ar ne-
mākuļiem runāt krieviski, un tad jau 
krieviņam nav nekāda vajadzība runāt 

latviski. Tas, ka valsts ierēdnis valsts 
iestādē neprot valsts valodu, nevienā 
citā demokrātiskā valstī kā Francijā, 
Vācijā, Anglijā vai Austrālijā nav ie-
spējams. Mums ir viena no visvecā-
kajām Eiropas valodām, uz ko mums 
jābūt lepniem un šo valodu ir jāaizstāv 
un jākopj.

Latvijas valsts uzdevums ir garan-
tēt latviešu tautas, latviešu valodas un 
kultūras pastāvēšanu cauri gadu sim-
tiem, mūžīgi. Valsts gādā par savas 
pamattautas pastāvēšanu, tās valodu, 
kultūru, tās vēsturiskās atmiņas sa-
glabāšanu. Valsts valoda ir tā redza-
mākā nacionālas valsts pazīme. Ar 
savu valodu Latvija atšķiras no visām 
citām valstīm. Ja nu es esmu atbildīgs 
par to, ko mana valsts dara, tad kā es 
varu neiet balsot vēlēšanās, jo tad es 
atceļu savu pienākumu uz tiesībām, 
būt šīs valsts pilsonis. Pilsonis taču ir 
tā valsts. Latvija esmu es pats. Vēlē-
sim mūsu Latvijai viņas 99. gadadie-
nā, lai latvju dēli un meitas apzinās 
savu pienākumu savai valstij, iesaistās 
valsts izaugsmē un politiskajā darbībā, 
jo citas valsts mums nav, un lai mēs 
visi varam teikt: Latvija, mana valsts, 
esmu es pats.

Turpinājumā uz ekrāna noklau-
sījāmies mūsu valsts prezidenta Rai-

monda Vējoņa 18. novembra runu 
tautiešiem ārzemēs, kuras beigās vie-
nojāmies, nodziedot Latvijas valsts 
himnu Dievs, svētī Latviju.

Pēc valsts prezidenta runas LAAJ 
vicepriekšsēdis Pertā Jānis Vucens 
nolasīja atsūtītos apsveikumus un par 
PBLA šī gada izsniegto Balvu, kura 
bija izsniegta mirušajam arhitektam 
Gunāram Birkertam. Tika nolasīts 
viņa dzīves stāsts un lielie sasniegumi, 
kuru starpā Valsts Bibliotēkas jaunā 
celtne un topošais Latvijas Okupāci-
jas muzeja Nākotnes nams. Tad Jānis 
pasniedza skaistas rozes šī gada LAAJ 
Atzinības Raksta saņēmējām: Ru-
tai Auziņai, Silvijai Lūks, Austrai 
Kaģei un Ritai Džonsonai.

Pēc apbalvojumu pasniegšanas Il-
mārs Rudaks pateicās mums visiem, 
jo sevišķi jaunām latviešu sejām mūsu 
saimē, par apmeklējumu un aicināja 
visus uz glāzi vīna un uzkodām. Pēc 
komandas Uzmanību karogam! Pēc 
karoga iznešanas sākām sadzīvi.

Paldies visiem devējiem, paldies 
visiem jaunajiem un vecajiem ciemi-
ņiem, bija prieks redzēt visus kuplā 
skaitā. Uz redzēšanos nākamgad – 
Latvijas Simtgadē!

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Pertā svin Valsts svētkus...
Turpinājums no 8. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien, 25. nov., plkst. 11.00 ALB 
namā LAIMAS Pavārmākas kurss – 
cepsim piparkūkas. Mīkla un izejvie-
las dekorējumiem būs sagādātas, bet 
mīklas rullis gan pašiem jāņem līdzi. 
Ieejas maksa $5.
Svētdien, 26. nov., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novuss.
Piektdien, 1. dec., plkst. 17.00 Lai-
mīgā stunda Tālavas dārzā/kafēj-
nīcā. Šoreiz sāksim agrāk, jau no 
pulkst.17.00. Varēsim atpūsties kafēj-
nicā vai dārzā un baudīt bbq vakariņas 
(būs veģetāriešu variants). Ēdiens līdz 
pulkst.19.00.  Draudzīgas cenas. Visi 
mīļi gaidīti.

Sestdien, 2. dec., plkst. 12.00 Dauga-
vas Vanagu namā Ziemassvētku tir-
dziņš. Lūdzam iepriekš pieteikties uz 
pusdienu auksto plati. Pārdošanā būs 
piparkūkas, rupjmaize, pīrāgi, citi mā-
jās cepti gardumi un loterija. Laimes-
ti piemēroti Ziemassvētku dāvanām. 
Mūzika latviskā gaumē, no bāra plaša 
dzērienu izvēle.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 3. dec., plkst. 11.00 
1. Adventes svētdiena; dievkalpojums 
ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma baz-
nīcas zālē Draudzes dāmu komitejas 
rīkotā Adventes pēcpusdiena. Laipni 
aicinām visus kopā ar mums pavadīt 

jauku pēcpusdienu ar dziesmām un 
priekšnesumiem. Lūdzam ņemt līdz 
nelielu dāvaniņu. Visi laipni aicināti 
un mīļi gaidīti.

Brisbanē
Sestdien, 25. nov., plkst. 13.00 Bris-
banes Latviešu namā Piparkūku 
cepšana. Lūdzu, nāciet iemācīties 
vai atsvaidzināt piparkūku cepšanas 
mākslu! Būs arī tēja ar latviešu gar-
dumiem, un dalībnieki varēs ņemt 
mājās izceptos gardumus. Dalības 
maksa $20, bērniem $10, bērniem zem 
5 bez maksas. Tēja citiem $5. Lūdzu 
pieteikties līdz 18. nov., zvanot Ka-
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
26. novembris
Konrāds, Sebastians
1882. grāmatizdevējs, rakstnieks Atis 
Freināts.
1905. ALT aktrise, režisore Lūcija 
Kalniņa.
1918. vācu civilpārvalde nodod zemes 
pārvaldību Latvijas pagaidu valdībai.

27. novembris
Lauris, Norberts
1932. Polija un PSRS paraksta neuz-
brukšanas līgumu.
1912. tautsaimnieks, operdziedātājs 
(Vācijā un Austrālijā) Ēvalds Maršaus.

28. novembris
Rita, Vita, Olita
1907. gleznotājs, pedagogs Jēkabs 
Spriņģis.
1939. PSRS atceļ 1932. gada neuz-
brukšanas līgumu ar Somiju.

29. novembris
Ignats, Virgīnija
1962. diriģents Sigvards Kļava.
1987. latviešu vieglatlēts, sprinteris 
Ronalds Arājs.

30. novembris
Andrievs, Andrejs, Andris
Andreja diena
1832. vēsturnieks, pārpoļots vācu ba-
rons Gustavs Manteifelis.
1900. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā, SLT aktieris Mārtiņš Siliņš.
1937. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Ivars Birze.
1941. Otrais pasaules karš: sākās Rī-
gas geto iznīcināšanas akcija.
1952. dibināta Kanādas latviešu gaidu 
jenda.

1. decembris

Arnolds, Emanuels
1907. Rīgā iesvēta jaunuzcelto Svēto 
Trīsvienības Sergija sieviešu klosteri.
1922. dibināta Jūras aviācijas nodaļa 
pie Latvijas Aviācijas diviziona.
1927. dzejnieks, publicists Modris Zi-
hmanis.
1937. literatūras zinātniece, folkloris-
te, psiholoģe, politiķe, Latvijas Valsts 
prezidente (1999.g. 8.jūl. – 2007.g. 
7.jūl.) Vaira Vīķe-Freiberga.
1952. aktieris Juris Kalniņš.

2. decembris
Meta, Sniedze
1907. pedagogs, publicists, rakstnieks 
Eduards Šmugajs.
1937. satīriķe, tulkotāja Maija Kudapa.
1947. Adelaides Latv. teātra ansambļa 
aktieris Indulis Bumbieris.
1972. Latvijas hokejists Sergejs Žol-
toks.  ■

šiem – krieviem, kas dzīvo Latvijā. 
Varbūt paies kāda paaudze, bet tas nav 
neiespējami. (Vajag tikai paskatīties, 
kas notika ar daudziem latviešiem, kas 
atbrauca uz Austrāliju un iekļāvās še-
jienes iedzīvotājos.) Jāgrib, tad notiks. 
Tas ir pilnīgi nepieciešams, ja gribam 
savā zemē izdzīvot un pastāvēt kā 
latviešu tauta. Valsts nedrīkst sekot, 
tai vajag spēcīgu vadību. Katram no 
mums, arī ārpus Latvijas, ir iespēja, 
domāt par Latvijas nākotni. Iedves-
mojošā runa, atkal bez piezīmēm, ilgi 
paliks atmiņā.

Brāzmainiem aplausiem sekoja 
prezidenta Vējoņa apsveikums – video 
ieraksts Valsts Svētkos.

Apsveikumi bija vairāki. Vispirms 

Valdis Zatlers pasniedza savu grāma-
tu Kas es esmu Valdim Tomanim un 
Skaidrītei Agoulevičai. LAAJ Ap-
balvojuma rakstus pasniedza Ilgai 
Vaselei, Reinim Dancim un Ivetai 
Leitasei, un DLOA Sabiedrības Bal-
vu pasniedza Matīsam Reinhardam. 
Tad, sakarā ar Latvijas skautu simtga-
di Juris Skābe, Adelaides skautu jen-
das priekšnieks, pasniedza grāmatu 
par skautu latviešu kustību Ilmāram 
Lūsim, Imantam Kronītim, Intam 
Puķītim, Jānim Priedkalnam un 
Adelaides Latviešu sabiedrībai, ko sa-
ņēma ALB priekšniece Ilze Radziņa.

Ar skaistām dziesmām mūs ieprie-
cināja DV vīru koris Ineses Laines 
vadībā un Adelaides Jauktais koris Li-
litas Daenkes vadībā.

Kamēr publika priecājās zālē, čak-
las rokas virtuvē bija gādājušas par 

pusdienām: cūkas cepetis ar salātiem 
vai karstie suņi ar desiņām un skā-
biem kāpostiem, jo vēl jau prieki ne-
bija beigušies. Diena bija izreklamēta 
kā Diena Latvijai, un trešā daļa tika 
veltīta publikas mīļākām dziesmām 
un dejām no beidzamiem 60 gadiem. 
Veikli novāca krēslus un to vietā sa-
kārtoja galdus, lai būtu ērtāka ēšana 
un tērzēšana.

Pa to starpu pienāca brīdis, kad 
man bija jāšķiras no manas jaunās 
mīlestības, jo Valdim Zatleram ar 
kundzi bija jādodas tālāk uz Melbur-
nu, taču manā prātā un sirdī paliek 
ļoti jauka atmiņa no patiešām šar-
manta kunga. Kaut mums nākamgad 
būtu tikpat jauks goda viesis uz Lat-
vijas simtgadi!

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Valsts svētki Adelaidē
Turpinājums no 9. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 23. novembrī.
€1 = 1,55320 AUD
€1 = 0,89005 GBP

€1 = 1,71980 NZD
€1 = 1,18480 USD

ren McDougall: 0419 689 175; epasts: 
 brisbanelatviancommunity@gmail.
com
Svētdien, 3. dec., plkst. 14.30 Latvie-
šu namā Saules Zaķa pulciņš. Ja jums 
interesē satikt citus un dalīties zinā-
šanās par latviešu valodu, tradīcijām, 
ēdienu, dziesmām, dejām un rotaļām, 
gaidīsim jūs Saules zaķa pulciņā. No-
darbības notiks divās valodās bērniem 
(no 1-91!). Tuvāku informāciju sniedz 
Marta Eiduka (0451 435 015) epasts: 
marta.eiduka@gmail.com.
Sestdien, 9. dec., plkst. 12.30 Latvie-
šu namā Ziemassvētki sabraukuši. Sa-
nāksim kopā pie Ziemassvētku eglītes 
un mielasta, dziedāt tautas dziesmas 
un Ziemassvētku korāļus, piedalīties 
dančos un rotaļās, un priecāties par 
bērnu uzstāšanos. Gaidīsim ciemos 
Ziemassvētku vecīti, kurš izdalīs 
jūsu sagādātās dāvanas saviem bēr-
niem; lūdzam tās iesaiņot, klāt skaid-
ri uzrakstot saņēmēja vārdu. Būs arī 
Ziemsvētku tirdziņš ar latviskiem un 
Ziemsvētku labumiem. Rezervējiet 
sev tirgošanās vietu par $20. (epasts: 
 brisbanelatviancommunity@gmail.
com vai Karen McDougall 0419 689 
175) Ieeja pret zelta monētu. Pusdie-
nas, ieskaitot kūku un kafiju/tēju – $15 
pieaugušiem. Tikai kūka un kafija/
tēja – $5. Bērniem būs hot dog stends – 
$5, zem 5 gadiem bez maksas.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Svētdien, 26. nov., plkst. 16.00 Latvi-
jas Valsts proklamēšanas atceres akts 
Immanuel baznīcas zālē, 37 Burnie St, 
Lyons. Svētku runu Latvija un latvie-
ši mūsdienu pasaulē teiks kādreizē-
jais Latvijas Valsts prezidents Valdis 
Zatlers. Aktā piedalīsies arī Zatlera 
kundze un LAAJ priekšsēde, PBLA 
vicepriekšsēde un Amerikas Latviešu 
biedrības izvirzītā kandidāte PBLA 
priekšsēdes amatam, Kristīne Saulīte 
un Pēteris Saulītis no Melburnas, kā 
arī citi viesi. Ieeja pret labprātīgiem 
ziedojumiem.
Pirmdien, 27. nov., plkst. 12.15 Com-
monwealth Club, 25 Forster Cres, 
Yarralumla telpās, Rotary Club of 
Canberra un Rotary Club of Canberra 
Burley Griffin ietvaros, Kanberas Lat-
viešu biedrība (KLB) rīko pusdienas, 
kur Latvijas Valsts kādreizējais pre-
zidents Valda Zatlers kā galvenais ru-
nātājs sniegs 20 minūšu runu angliski 
par tematu Polarisation of the Globe – 
Eastern Europe’s perceptions and 
prospects. Ir paredzētas 10 minūtes 
jautājumiem un atbildēm. Visi laipni 
lūgti! Iepriekš pieteikšanās līdz 20.11. 
pie Jura Jakovica, juris.66@gmail.com 
vai telefoniski, vai ar īsziņu uz 0499 
072 696, vai zvanot 02 6258 6189. 
Maksa $32 par personu. Reģistrējaties 

un maksājiet pie ieejas kā Jura Jakovi-
ca viesi. Maksāšana tikai naudā (cash). 
Commonwealth Club pieprasījums: 
vīriešiem – jacket and tie, sievietēm 
smart casual. Mobilos telefonus klu-
ba telpās lietot aizliegts. Īsu brīdi tiks 
kārtotas arī Rotary Club lietas. Pasā-
kums beidzās plkst.13.30. Ja telpas 
nespēs visus uzņemt, daži pieteikumi 
būs jāatsaka, lūgums laicīgi pieteik-
ties. Uz pusdienām ir aicināti arī igau-
ņu, lietuviešu un Commonwealth Club 
viesi.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 25. nov., plkst. 10.00 MLV 
gada noslēguma akts Latviešu namā
Sestdien, 2. dec., plkst. 11.30 Dau-
gavas skolas izlaiduma akts Latviešu 
namā.
Sestdien, 2. dec., plkst. 15.30 Gai-
du un skautu svecīšu vakars Latviešu 
namā.
Sestdien, 2. dec., DVMN Svētku pus-
dienas. Lūdzu pieteikties pie Guntas 
Vagares.
Sestdien, 2. un 3. dec., Skandināvu 
gadskārtējais Ziemassvētku bazārs 
Zviedru baznīcā 21 St. Georges Rd, 
Toorak.
Svētdien, 3. dec., plkst. 14.00 ALT 
viencēliena Cepure un Intelliģentas 
meičas izrādes Latviešu namā. Ieeja: 
$20/$15; latviešu skolas audzēkņiem 
ieeja brīva.
Otrdien, 5. dec., plkst. 18.00 Flinders 
Quartet bezmaksas koncerts (rezervā-
cija obligāta) Performance Space, Lib-
rary at The Dock, Level 2, 107 Victo-
ria Harbour Promenade, Corner of 
Collins and Bourke Streets, Dockland, 
VIC 3008. Piecu komponistu, to skaitā 
Ellas Mačēnas darbi. Informācija
http://www.flindersquartet.com/
composerworkshop.
Sestdien, 9. dec., plkst. 12.00 Dauga-
vas skolas eglīte Latviešu namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 26. nov., plkst. 10.00 Ka-
pusvētki Foknera kapos. Svētbrīži 3 
kapsētās. Plkst. 10.00 – Sv. Krusta. 
Plkst. 11.00 – māc. Buģa. Plkst. 11.30 
– māc. Kociņa.
Svētdien, 3. dec., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 10. dec., plkst. 11.00 Zie-
massvētku ieskaņas koncerts Sv. 
Krusta baznīcā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 3. dec., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.

Sidnejā
Sestdien, 25. nov., plkst. 15.00 Latvie-
šu namā Valdis Zatlers – pārrunas par 
2018. g. Saeimas vēlēšanām..
Sestdien, 25. nov., plkst. 18.00 Lat-

viešu namā ģitārista Reiņa Jaunā 
koncerts. Vieglas vakariņas no plkst. 
17.00. Uzkodas, atspirdzinājumi.
Ceturtdien, 30. nov., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ceturtdienas pusdienas.
Līdz 3. dec. zīmējumu izstāde Har-
rington Street Gallery, 17 Meagher St, 
Chippendale. Ar 4 zīmējumiem pieda-
lās Ojārs Greste.
Trešdien, 6. dec., plkst. 13.00 Zolīte 
Latviešu namā.
Ceturtdien, 7. dec., plkst. 12.00 saiets 
un draudzības pēcpusdiena.
Piektdien, 8. dec., plkst. 12.00 Senio-
ru eglīte Latviešu namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 26. nov., plkst. 10.00 Miru-
šo piemiņas dienas dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 3. dec., plkst. 10.00 
1. Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas  latv.  ev.  lut.  Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 26. nov., plkst. 10.00 Ka-
pusvētki Rukvudā, latviešu nodalīju-
mā. Mirušo piemiņas diena.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 7. dec., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Me-
eting Room A.
Svētdien, 10. dec., plkst. 12.00 Aus-
trālijas-baltiešu draudzības biedrības 
Ziemassvētku svinēšana Vācu klubā 
Carrara.

Latvijā
Piektdien, 8. dec., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Svētdien, 10. dec., plkst. 16.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Sestdien, 25. nov., plkst. 15.00 Latvi-
jas Nacionālās operas Beletāžas zālē 
notiks koncerts Mirkli pirms…, kas 
aicinās sajust laiku pirms Latvijas 
valsts proklamēšanas. Koncertā pieda-
līsies pianists Mārtiņš Zilberts, Latvi-
jas Nacionālā teātra aktieris Gundars 
Grasbergs, tenors Mihails Čuļpajevs 
un basbaritons Rihards Mačanovskis. 
Koncertā skanēs Jāņa Mediņa, Paula 
Šūberta, Jāzepa Mediņa, Emiļa Meln-
gaiļa, Jāņa Zālīša, Jāņa Suhova un Jā-
zepa Vītola kamermūzika.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


