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Skats atpakaļ un uz priekšu
25. augustā rakstniece un diplomāte Anna Žīgure 
nosvinēja 70 gadu jubileju

1900. gadā manas ve-
cāsmātes vecāmāte Anna 
Ieviņa  svinēja  70. dzim-
šanas  dienu.  Toreiz  tas 
bija godājams vecums, jo 
cilvēku vidējais dzīves il-
gums bija vairākus gadu 

desmitus  īsāks  nekā  pašlaik.  Latvijas 
vēl nebija, no Vidzemes guberņas Vec-
piebalgas cēlusies, viņa palīdzēja savas 
meitas ģimenei Jelgavā, kas bija citas – 
Kurzemes – guberņas galvaspilsēta.

Manas vecāsmātes mātei Elīzabetei 
Stērstei 70 gadu apritēja 1924. gadā, kad 
neatkarīgā Latvija atkopās pēc postošā 
Pirmā pasaules kara un Brīvības cīņām.

Manai vecaimātei Elzai Stērstei 70 
gadi  palika  1955. gada  18. martā,  un 
viņa  jau četrus gadus bija aizvadījusi 
darba labošanas nometnē Taišetas ap-

gabalā, kur izcieta sodu par dzimtenes 
nodevību.  Staļins  jau  bija  miris,  un 
Elza  nākamajā  gada  maijā  atgriezās 
mājās okupētās Latvijas galvaspilsētā.

Kad manai mātei Amarillis  Lieknai 
Virzai 1991. gada 14. augustā apritēja 70 
gadi,  Padomju  Savienības  galvaspilsētā 
Maskavā pēc dažām dienām iesākās pučs, 
kas ātri beidzās, un līdz Latvijas Republi-
kas pilnīgai atjaunošanai bija palikusi vien 
nedēļa. Mamma tolaik jau bija pārcēlusies 
uz ģimenei atdotajām Edvarta Virzas un 
Elzas Stērstes mājām Billītes, kas bija at-
jaunojamas pēc pusgadsimta deldēšanas.

Gara spēks nav zudis
Šīs vasaras nogalē minētais gadus-

 
Turpinājums 17. lpp.

Latvija atguvusi neatkarību
Valsts prezidents apsveic 27. gadadienā

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa apsveikums konstitucionālā likuma „Par 
Latvijas Republikas valstisko statusu“ pieņemšanas 27. gadadienā

Pirms  divdesmit  septiņiem  gadiem 
mēs piepildījām Latvijas patriotu pusgad-
simtu loloto sapni – mēs atguvām brīvību 
un valsts neatkarību. Latvijas Augstākās 
padomes balsojums 1991. gada 21. augus-
tā vainagoja tautas cīņu par savu valsti.

Toreiz  daudziem  varēja  šķist,  ka 
galvenais  ir  paveikts –  mums  atkal  ir 
sava valsts. Atskatoties uz aizvadītajiem 

gadiem pēc vēsturiskā Augstākās pado-
mes balsojuma, drīzāk gan jāsaka – tas 
bija tikai jauns sākums un jauna iespēja 
mums visiem kopā veidot savu Latviju.

Valsts nekad nebūs pabeigta. Katru 
dienu mums ir iespēja godprātīgi strādāt 
Latvijas  labā,  īstenot  šeit  savus  sapņus 

 
Turpinājums 11. lpp.

Komunisma upuru piemiņas memoriāla atklāšana 23. augustā Tallinā, Igaunijā. Skat. ievadrakstu 3. lpp.
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laaj.izglitiba@gmail.com
Dalībnieku  pieteikuma  anketas 

pieprasīt  pa  epastu;  jāpiesakās  līdz 
20. septembrim. Anketu var aizpildīt 
arī  elektroniski  šeit: https://www.sur-
veymonkey.com/r/ZZM6ZWN

Gaidīsim jūs Melburnā!
Ļena Rumpe 

LAAJ Skolu nozares vadītāja
Laikraksta „Latvietis“

Melburnā notiks Skolotāju konference
Rīkotājs – LAAJ Skolu nozare
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13., 14. oktobrī  Melburnas  Lat-
viešu namā un  skolā Daugava  notiks 
Austrālijas nedēļas nogales skolu sko-
lotāju konference. Aicināti arī pārstāv-
ji,  kas  vēlas  organizēt  savu  latviešu 
skolu  vai  pulciņu  vietās,  kur mīt  lat-
vieši, bet skoliņu vēl nav.

Programmā  ir  plānots  gūt  priekš-
statu  par  2018. gada  jūlijā  notikušo 
diasporas  skolotāju  forumu  un  semi-
nāru,  uzzināt  par  aktualitātēm LAAJ 
Skolu nozares darbībā. Skolotāju kon-
ferences ietvaros turpināsim pagājušā 
gadā iesākto tradīciju – vērot atklātās 
nodarbības  skolā.  Pēc  stundām  sko-
lotāji  tiks aicināti uz meistardarbnīcu 
Neslēp sveci zem pūra, kur  varēsim 
dalīties  ar  saviem  īpašiem,  jau  pār-
baudītiem latviešu valodas mācīšanas 
paņēmieniem  ar  citiem  skolotājiem. 
Svētdienas rīta stunda būs atvēlēta vi-
dusskolas  skolotājiem  un  tālmācības 
programmas demonstrējumam.

Konferencē  bez  mūsu  pašu  Aus-
trālijas  lektoriem  būs  arī  īpašs  viesis 
no Latvijas. Skolotāja Dace Konopec-
ka 22 gadus ir strādājusi un joprojām 
strādā  par  skolotāju  bērniem,  kuriem 
latviešu  valoda  nav  dzimtā  valoda. 
Viņa  māca  bērnus  no  1. – 12. klasei, 

kā  arī  pieaugušos, 
kas pārsvarā  ir  ie-
braucēji  no  dažā-
dām valstīm. Dace 
piecus gadus ir va-
dījusi nometnes di-
asporas  bērniem, 
kurās  piedalījās 
arī  bērni  no  Aus-
trālijas.  Dace  ilg-
stoši sadarbojas ar 
Latviešu  valodas 
aģentūru un ir vie-
na  no  skolotājām, 
kas  strādā  tālmā-
cības  ClassFlow 
programmā.

Viņa  vēros 
stundas un dalīsies 
ar  savu  pieredzi 
trijās  Austrālijas  skolās:  13. oktob-
rī  skolotāju  konferencē  Melburnā, 
20. oktobrī – Adelaidē  un 27. oktob-
rī –  Sidnejā.  Dacei  ir  padomā  arī 
kāda  lekcija, un viņa stāstīs un rādīs, 
kā  darbojas  tālmācības  programma 
ClassFlow.

Precizēta  programma  būs  pie-
ejama  septembra  vidū.  Sekojiet  līdzi 
informācijai  laikrakstos  vai  rakstiet: 

Skolotāja Dace māca skolēnus ClassFlow programmā.
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Lasītājas vēstule
Par LL513

Katru  nedēļu  atverot  Laikrakstu 
Latvietis,  veikli  uzmet  skatu  redak-
cijas  slejai,  pārbaudot  vai Gunāra  fo-
togrāfija  ir  mainījusies,  pēc  tam  lasu 
tekstu.

Šonedēļ biju priecīga un pateicīga, 

jo viņš aprakstīja komplicēto stāvokli 
Brīvības cīņās 1917. – 1919.gados.

Redzu,  ka  ģīmetne  nav  mainīju-
sies, bet temati mainās katru nedēļu.

Paldies, Gunār!
Nora Žubecka

Partiju pārstāvji izrāda iniciatīvu
Tiksies ar latviešu diasporu Īrijā

22. septembrī Īrijas Latvijas Tirdz-
niecības  kamera  (ĪLTK)  un  Latviešu 
Biedrība  Īrijā  (LBĪ)  rīko  diskusiju  ar 
politisko  partiju  pārstāvjiem  Dublinā. 
Tikšanās starp Saeimas deputātu kan-
didātiem un Īrijā dzīvojošajiem latvie-
šiem tiek rīkota šā gada vēlēšanu zīmē.

Diskusijā  diasporas  latviešiem  Īrijā 
tiks  piedāvāta  iespēja  diskutēt  par  sev 
un savu tuvāko labklājībai interesējošām 
tēmām, kandidējošo partiju piedāvājumu 
Latvijas  ekonomiskajai  attīstībai.  Tāpat 
tikšanās  laikā  paredzētas  diskusijas  arī 
par Latvijas nākotnes vīziju un stratēģiju, 
kā to pareizāk panākt, par Latvijas izai-
cinājumu demogrāfijas attīstības veicinā-
šanā, par darbaspēka pieejamību Latvijā, 
par  investīciju  piesaisti,  digitalizēšanu, 
reformu īstenošanu izglītībā un veselības 
aprūpē,  diasporas  integrāciju,  diasporas 
likuma virzību un praktisko pielietojumu, 

kā arī citām diasporai saistošām tēmām.
Uz Diskusiju Dublinā tika uzaicinātas 

8 partijas, kas šobrīd pēc statistikas datiem 
varētu iekļūt 13. Saeimā. Dalību apstipri-
nājuši un piedalīsies: Sociāldemokrātiskā 
partija  Saskaņa  (Regīna  Ločmele),  Zaļo 
un Zemnieku Savienība (Edgars Tavars), 
partiju apvienība Attīstībai/Par! (Mārtiņš 
Staķis), Nacionālā apvienība Visu Latvi-
jai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK (Alek-
sandrs Kiršteins), partiju apvienība Jaunā 
Vienotība (Zanda Kalniņa-Lukaševica).

Politiskās  sestdienas Dublinā mo-
deratore  būs  Īrijā  dzīvojoša  latviete 
Ina Frīdenberga, kura šobrīd ir Karik-
makrosas – Kastlblāni reģiona Repub-
likāņu  partijas  sekretāre  (Fiana Fail 
secretary of Carrickmacross – Cast-
leblayney Municipal District).

 
Turpinājums 17. lpp.
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22. augustā Okupācijas  muzeja 
darbinieki  devās  pie  tēlnieka  Krista-
pa Gulbja, lai apskatītu, kā top piemi-
neklis,  ko  jau  septembra  beigās  atklās 
Beļģijas  pilsētā  Zedelgemā.  Pieminek-
lis veltīts brīvības idejai un latviešu le-
ģionāriem, kas pēc 2. Pasaules kara at-
radās Zedelgemā kā angļu karagūstekņi.

Piemineklis  tiek veidots kā Latvijas 
Stāvstrops.  Tā  autors  Kristaps  Gulbis 
darbā  ir  iedzīvinājis  līdzību  starp  bišu 
stropu  un  tautu: „Zedelgemas nometnē 
bija ap 12 000 latviešu karavīru. To skaits 
ir līdzvērtīgs bišu skaitam stropā. Mana 
ideja ir piemineklī apvienot kopīgās ei-
ropeiskās vispārcilvēciskās vērtības un 
visiem eiropiešiem saprotamu simbolu 
valodu ar tikai Latvijai īpašo un vizuāli 
raksturīgo. Latvijas bišu saime Flandri-
jas zemē. Bišu saime ir tauta. Strops ir 
viņu valsts. Bites ir miermīlīgas – tās ne-
vienam neuzbrūk. Tās aizstāv, cīnās un 
mirst par savu stropu, saimi, brīvību.“

Pieminekļa izmaksas – 100 000 EUR 

uz pusēm segs Zedelgemas pilsētas paš-
valdība  un Latvijas Okupācijas muzejs. 
Vairāk  nekā  gadu  muzejs  šim  mērķim 
vāc  ziedojumus.  No  nepieciešamajiem 
50 000 EUR  šobrīd  ir  saziedoti  38 188. 
Aicinām pievienoties pieminekļa ziedo-
tāju  pulkam!  Katrs,  kurš  noziedos  vis-
maz 100 EUR vai ekvivalentu citā valū-
tā, saņems bronzā kaltu pieminekļa bites 
piespraudīti. 

Latvijas Okupācijas muzejs

Top „Piemineklis Brīvībai“
Veltīts latviešu leģionāriem

Kanādas  National 
Capital Commission 
(NCC)  gandrīz  desmit 
gadus  kopš  sākotnējās 
domas  par  pieminek-
ļa  komunisma  upuriem 
veidošanu  devis  atļauju 

sākt tā celtniecību Otavā, Provinču un 
Teritoriju dārzā. Pieminekļa celtniecī-
bas izmaksas ir 2 miljoni dolāru.

Beidzot  ir  pieņemts  pieminekļa 
mets,  kurā  tika  izdarītas  nepiecieša-
mās izmaiņas, atvieglojot pieeju piemi-
neklim un palielinot zaļās zonas platību.

Nākamie soļi ir kontrakta noslēgšana 
ar mākslinieku par pieminekļa instalāciju 
un līguma noslēgšana par projekta veik-
šanu. Celtniecību paredzēts sākt vēl šajā 
vasarā un pabeigt nākamā gada vasarā.

Piemineklis  būs  veidots  no  da-
žādiem  materiāliem –  kaļķakmens, 
granīta,  bronzas  un  cementa.  Ir  ap-
rēķinātas  arī  pieminekļa  uzturēšanas 
izmaksas,  ieskaitot  gadskārtēju  bron-
zas  daļu  tīrīšanu,  un  tās  varētu  būt 
$ 19 000  tā  sākuma  ciklā,  sasniedzot 
$ 450 000 – pieminekļa mūža laikā.

Pieminekļa ideju 2010. gadā aizsāka 
Tribute to Liberty, un to bija paredzēts 

celt Provinču un Teritoriju dārzā. Lai-
ka gaitā  tā vieta  tika mainīta vairākas 
reizes, līdz nonāca atpakaļ līdz dārzam.

Latviešu kopiena devusi nozīmīgu 
ieguldījumu  līdzekļu  vākšanā  piemi-
nekļa celtniecībai, Latvijas Republikas 
valdībai, organizācijām un  indivīdiem 
kopā saziedojot $ 187 893,56, un Trib-
ute to Liberty valdes  locekle  Alīde 
Forstmane  visus  šos  gadus  ir  bijusi 
viena no idejas galvenajiem virzītājiem.

Uz  melnā  akmens  aizmugures 
būs uzrakstīti  lielāko  ziedotāju vārdi, 
viņu vidū Latvijas Republika, Latvian 
Relief Society of Canada (Daugavas 
Vanagi) un John Mierins. Blakus zie-
dotāju vārdiem būs iegravēti komunis-
ma upuru vārdi. Akmens priekšā būs 
pieminekļa apraksts.

Brīdis,  kad  piemineklis  komunis-
ma upuriem pacelsies Kanādas galvas-
pilsētā,  būs  ievērojams  sasniegums, 
pieminot visu  tautu ciešanas zem ko-
munisma režīmiem.

Vita Gaiķe
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums laikrakstā 
„Latvija Amerikā“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Sestdien, 25. augustā, 

Ikšķiles brīvdabas estrā-
dē notika Latvijas Poli-
tiski represēto personu ik-
gadējais salidojums, kurā 
pulcējās politiski represē-

tie no visas Latvijas. Latvijas Okupācijas 
muzeja direktors Dr. Gunārs Nāgels, uz-
runājot salidojuma dalībniekus, sacīja:

„Ļoti  cienītā Saeimas priekšsēdē-
tājas kundze!

Augsti godājamie ministru kungi!
Augsti  godājamie  deputāti  un  de-

putātes!
Dāmas un kungi!
Esmu pagodināts, ka man šodien ir 

iespēja jūs visus uzrunāt.
Pirms  divām  dienām,  23. augustā, 

Hitlera-Staļina  jeb  Molotova-Riben-
tropa  pakta  gadadienā,  es  biju  Tallinā, 
Igaunijā, kur atklāja vērienīgu memoriā-
lu komunisma upuru piemiņai. Memo-
riāla galvenā daļa ir divas augstas, mel-
nas akmens sienas, kuras veido garu eju. 
Jāiet šai ejai cauri, lai sasniegtu tā saukto 
Mājas dārzu. Uz abām ejas sienām ir ie-
kalti vairāk nekā 22 000 zināmu igauņu 
vārdu,  kuri  bija  noslepkavoti  vai  mira 
kā komunisma terora upuri, un lielākai 
daļai viņu kapa vietas paliek nezināmas.

Neizbēgami bija jāsalīdzina ar Latvi-
ju, kur, liekas, beidzot, dažu gadu laikā 
būs piemineklis padomju represiju upu-
riem – pašā pilsētas centrā, un līdz ar to 
daudz mazāks nekā Tallinas memoriāls.

Memoriālam Tallinā ir arī lasāms īss 
vēstures kurss igauņu, angļu un krievu 
valodā. Teksti ir iekalti akmenī vairākos 
blokos gaiteņa vienas sienas ārējā pusē.

Interesanti,  ka  šai  pašā  laikā,  un 
teikšu,  beidzot,  Kanādā  sen  lolotais 
Memoriāls komunisma upuriem ir sa-
ņēmis atļauju celtniecībai. 

Pieminekļi ir svarīgi, jo tie ne tikai 
atgādina vēstures notikumus, bet arī tā-
pēc, ka tie apliecina sabiedrības nostāju, 
ka šie notikumi ir bijuši ļoti zīmīgi. Tas, 
ka Latvijā piemineklis padomju represi-
ju upuriem ir izgājis ļoti grūtu tapšanas 
ceļu, bet tagad jau šķiet, ka ir nodroši-
nāts,  liecina par sabiedrības nevienno-
zīmīgu attieksmi pret jūsu likteņiem.

Tāpēc jums vēl arvien ir divi uzde-
vumi – pieminēt tos upurus, kuri nepār-
dzīvoja represijas un sniegt liecības par 
jūsu piedzīvoto,  lai  varam  izplatīt  īsto 
pagātnes stāstu. Mēs visi varam pieda-
līties  upuru pieminēšanā,  bet  tikai  jūs 
varat liecināt par vēstures notikumiem.

Latvijas  Okupācijas  muzejam, 
kuru  es  vadu,  ir  misija –  Atcerēties; 
Pieminēt; Atgādināt. Muzejs krāj gan 
priekšmetus, gan dokumentus, gan lie-
cības. Mums ir ap 2 500 video intervi-
jas, kuras izmantojam gan pētniecībai, 
gan mūsu vēstures izgaismošanai.

Es  atkal  jūs  aicinu –  tie,  kuri  nav 
vēl mums atstājuši savu liecību, saru-
nāt laiku un atļaut mums ierakstīt jūsu 

Paziņojums
Laikraksts Latvietis Nr.516 

iznāks 23. septembrī.
LL redakcija

Sperts solis tuvāk celtniecībai
Komunisma upuru piemineklis Otavā

„Piemineklis Brīvībai“ – detaļa.
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stāstījumu.
Ar  kopīgiem  spēkiem  nodrošinā-

sim  to,  ka  esam  paši  savas  vēstures 
valdnieki,  un  neatļausim  citam mūsu 
vēsturi izkropļot svešiem mērķiem.

Novēlu sekmīgu salidojumu šodien.
Paldies par uzmanību!“

GN
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Kopkora koncerts
Austrālijas Latviešu 57. Kultūras dienas

AL57. KD  Kopkora  koncerts  no-
tiks š.g. 30. decembrī Adelaides Elde-
ra Zālē (Elder Hall). Kopkora koncerta 
vadītājs ir Aldis Sils.

Par Aldi Silu
Aldis Sils ir beidzis Adelaides El-

der  Konservatoriju  un  ieguvis  grādu 
muzikoloģijā  un  mūzikas  pedagoģijā 
ar  uzslavu.  Aldis  turpināja  mācības 
dziedāšanā  pie  basa  Keith  Hempton 
un  diriģēšanu  Austrālijā  un  Ņujorkā. 
Aldis  ir  dziedājis  Dienvidaustrālijas 
Operas  korī,  kā  arī  spēlējis  galvenās 
lomas muzikālos  teātros  un  operetēs. 
Aldis  ir  dziedājis  Adelaides  Kamer-
korī  (Adelaide  Chamber  Singers),  kā 
arī Simfoniskajā korī  (Adelaide Sym-
phony  Chorus).  Aldis  jau  10. gadu 
diriģē  Adelaides  Filharmonisko  kori 
(Adelaide Philhamonia Chorus).

Aldis ir 22 gadus strādājis kā mū-
zikas  pedagogs  Marryatvilles  vidus-
skolas  Mūzikas  specialitātes  centrā, 
un  jau 10. gadu ir  fakultātes galva un 
skolas vicedirektors. Aldis ir diriģējis 
skolas korus, ansambļus un orķestrus, 
iegūstot  uzslavas  koncertos  un  kon-
kursos. 2007. gadā skolas koris ieguva 
pirmo vietu jauniešu kora nodaļā Tal-
linn 2007 koru konkursā.

Latviešu  sabiedrībā Aldis  ir dzie-
dājis vairākos koros, iesākot Adelaides 
Latviešu  biedrības  korī  un  vīru  korī 
Daugava. Aldis ir vadījis vairākus lat-
viešu mūzikas un dziedāšanas ansam-
bļus, ieskaitot Annas Ziedares Vasaras 
vidusskolas  korus,  kā  arī  tautas  deju 
kopu Auseklītis. Aldis  ir  bijis  rīcības 
komitejas  loceklis  vairākās  Kultūras 
dienās un 2000. gadā KD priekšsēdis.

Savā darbā kā dziedātājs, diriģents 
un pedagogs Aldis cenšas izplatīt  lat-
viešu  mūzikas  repertuāru  plašākajā 
pasaulē.  2013. gadā  Aldis  saņēma  no 
Latvijas  Republikas  kultūras  minis-
trijas Atzinības rakstu „...par ieguldī-
jumiem latviešu valodas, kultūras un 
tradīciju saglabāšanā un kopšanā.“

Par Kopkora koncertu
Kultūras  dienu  Kopkora  koncerta 

programma atspoguļos Kultūras dienu 
moto – No Rīgas uz Adelaidi,  kā  arī 

Latvijas  Republikas  simtgades  svi-
nības.  Dziesmas  izvēlētas  dziedātāju 
iedvesmotai  dziedāšanai  un  publikas 
aizkustinošam  pārdzīvojumam.  Būs 
jaunas,  skaistas  dziesmas,  kā  arī mī-
ļas, vecas un tradicionālas dziesmas.

Programmā  ietilpst  dziesmas  no 
nupat  nosvinētajiem  XXVI Vispārē-
jiem Dziesmu svētkiem: Jāņa Lūsēna 
Karoga dziesma un pasaulē pazīstamā 
komponista Ērika Ēšenvalda Dvēse-
les diesma.

No  I Vispārējo  Dziesmu  svētku 
programmas Jāņa Cimzes Rīga dimd.

No  trimdas  komponistiem  Jāņa 
Norviļa Aglona, Bruno Skultes Aijā, 
Andreja Jansona Ai, nama māmiņa, 
Brigitas Ritmanes Manai tautai.

Atmodas laikmets atzīmēts ar Jā-
zepa Vītola dziesmu Gaismas pils, kā 
arī Lūcijas Garūtas Mūsu Tēvs debe-
sīs.

Latviešu  jauno komponistu dzies-
mām: Jura Vaivoda Apkal manu ku-
meliņu, Latvian Voices – Lauras Jē-
kabsones Jo dziedāju, jo skanēja  un 
Holivudas filmu mūzikas komponistes 
Lolitas Ritmanes Dziesmu pinu, deju 
pinu.

No Annas Ziedares Vasaras vidus-
skolas  kordziedāšanas  tradīcijām  būs 
Artūra Salaka Pērkons veda vedēkli-
ņu un Imanta Mežaraupa Ko gaidīji, 
Sērdienīte?

No  Dziesmu 
svētku  jauniemī-
ļotajām  dziesmām 
būs  Valtera Ka-
minska Mūžu mū-
žos būs dziesma un 
Mārtiņa Bauna 
Saule, Pērkons, 
Daugava.

Au s t r ā l i j a s 
koristiem  jau  iz-
dalītas  dziesmu 
grāmatas,  un  sep-
tembrī  no  KD  tī-
mekļa  lapas  varēs 
lejuplādēt  dziesmu 
mācīšanās  līdzek-
ļus.  Tuvāka  infor-
mācija  par  dalību 
korī  saņemama  no 

Alda Sila: http://alkd.org.au/lv/kontak-
ti/

Aldis Sils
Laikrakstam „Latvietis“

* * *
Sestdien 29. decembrī
Kopkora koncerta mēģinājums
09:00 - 14:00 (Eldera zālē)

* * *
Svētdien 30. decembrī
Kopkora koncerta mēģinājums
09:00 - 14:00 (Eldera zālē)

* * *
Kopkora koncerts
17:00 - 19:30 (Eldera zālē)

* * *
Sadziedāšanās vakars
19:45 (Latviešu namā)

Aldim Silam (no kreisās) 2017. gada oktobrī Austrālijas Na-
cionālā koru apvienības (Australian National Choir Associa-
tion) Dienvidaustrālijas prezidents Bevans Beits (Bevan Ba-
tes) pasniedz balvu par izciliem panākumiem skolotāja darbā.
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Kad zēns es vēl biju un īsām biksēm staigāju,
Par sava tēva rūpēm maz ko zināju.
Tik vēlāk atskārtu, ka vārdiņš „tēvs“ nav tikai nosaukums,
Bet arī atbildības pilnais pienākums.
Viņš bija tas, kas visus darbus darīja,
Par mūsu ģimenīti gādāja,
Viņš bija tas, kas daudz ko stāstīja

Un dzīves gudrības mums, bērniem, mācīja.
Viņš svētīja mūs, vēlot visu labu,
Kad katrs uzsākām mēs dzīvi savu.
Nu visu tagad atceroties mīlestībā,
Uz viņa kapa ziedus lieku pateicībā.

Viktors Bendrups
Laikrakstam „Latvietis“

Savu tēti pieminot
Dzeja
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MLB  (Melburnas  Latviešu 
biedrības)  Daugavas  skolas  un 
Melburnas  Latviešu  vidusskolas 
(MLV)  audzēkņi  sniegs  gadskār-
tējo sarīkojumu sestdien, 15. sep-

tembrī, plkst.12.00 Melburnas Latviešu nama Lielajā zālē.
Daugavas skolas audzēkņi cītīgi gatavo trīs teātra uzvedu-

mus.  Vidusskolas  audzēkņi  gatavo muzikālu  priekšnesumu, 
kurā ietilpst vēsturiska dziesmas un tautas dainas; inscenējuma 
autori: Kārlis Brēmanis, Ieva Kaina un maestro Ivars Štubis.

Ieeja:  $25 pieaugušiem, $20 pensionāriem/studentiem, 
bērniem un skolas audzēkņiem ieeja brīva. Ieejas cenā ie-
skaitītas cīsiņu pusdienas, kūka un kafija. Dzērieni pērka-
mi uz vietas.

Ingrīda Eimane 
Laikrakstam „Latvietis“

Skarbi apstākļi mūža 
mežā.  Vārpa  ir  neliels 
ciems  San  Paulo  štata 
iekšzemē  Brazīlijā,  kur 
joprojām  dzīvo  latvie-
šu  pēcnācēji  un  vecākā 
paaudze  vēl  prot  runāt 
latviešu valodā.

Vārpu nodibināja izceļotāji no Lat-
vijas  1922. gada  novembrī.  Lielākā 
daļa no viņiem bija baptisti, kuri paši 
sevi  dēvēja  par atmodniekiem. Viņus 
vadīja cieša pārliecība, ka visdrīzākajā 
laikā sagaidāma Kristus otrreizēja at-
nākšana, kurai pienācīgi jāsagatavojas. 
Pēc viņu domām, vislabāk no grēkiem 
varēja attīrīties Brazīlijas mūža mežā, 
tālu no civilizācijas vilinājumiem. Sā-
kuma  posms  latviešiem Brazīlijā  bija 
dramatisks.  Karstais  klimats,  neie-

rastais  ēdiens,  tīra 
dzeramā  ūdens 
trūkums  un  sma-
gais fiziskais darbs 
mūža mežā prasīja 
daudzas  dzīvības. 
Arī  garīgajā  dzī-
vē  nācās  piedzī-
vot  vilšanos,  jo 
vadoņu  apsolītā 
paraušana  (no-
nākšana  debesīs) 
nepiepildījās,  kaut 
arī  netrūka  tādu, 
kuri  nebeidza  to 
gaidīt  līdz  pat 
mūža beigām.

Latvieši pa-
saulē muzeja 
krājumā  glabājas 
priekšmeti,  fotog-
rāfijas  un  intervi-
jas par latviešu ko-
lonistiem Brazīlijā 
20. gadsimta sākumā. 

Šīs vāzes kādreiz rotāja Apšu lau-
ku mājas Kalnu Pori Smiltenes  tuvu-
mā. Jānis Apse bija Smiltenes baptistu 
draudzes  sludinātājs  un  viens  no  pir-
majiem praviešiem, kurš sludināja, ka 
jābrauc uz Brazīliju gatavoties pasau-
les galam. Viņš esot piedzīvojis vīziju, 
kurā  vārds  Amerika  bijis  pušķots  ar 
smagām kviešu vārpām.

1922. gadā Jānis kopā ar sievu Ma-
tildi  un  pieciem  bērniem  (no  divām 
laulībām)  devās  uz  Brazīlijas  mūža-
mežiem.  Tur  viņi  piedalījās  baptistu 
kolonijas  Vārpa veidošanā.  Pirmajos 
gados  kolonijas  iemītnieki  dzīvoja 
skarbos apstākļos, tomēr šīs vāzes tika 
rūpīgi saglabātas un nodotas mantoju-
mā dēlam Ansim, pēc  tam mazdēlam 
Fernandam.

Marianna Auliciema
„Latvieši pasaulē – muzejs un 

pētniecības centrs“

Mēneša priekšmets – Augusts
No „Latvieši pasaulē“ muzeja krājuma

Jānis un Matilde Apses Latvijā.
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Pirmā nometne mūža meža izcirtumā, tā sauktais vecais 
lēģeris, Zivjupes (Rio do Peixe) krastā 1922. gada novem-
brī. Fotogrāfs Jānis Krūmiņš.
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Stikla vāzes, kuras Jānis un Matilde 
Apsis izveda no Latvijas, kad pārcēlās 
uz Brazīliju 1922. gadā.
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Daugavas skola un Melburnas Latviešu vidusskola
Gatavojas gadskārtējam sarīkojumam
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Latvijas  goda  kon-
suli  no  Austrālijas  arī 
šogad,  2018. gadā,  bija 
ieradušies Rīgā  uz  savu 
regulāro  saietu,  lai  tik-
tu  informēti  par  to,  kas 
notiek Latvijas attīstībā, 
un tās stāvokli gan izglī-

tības un kulturālajā, gan politiskajā un 
ekonomikas laukos. Bija ieradušies 118 
goda konsuli no 58 pasaules valstīm.

Pēc reģistrēšanās un sanāksmes ma-
teriālu  saņemšanas  ārlietu  ministrijas 
ēkā,  preses  konferenču  zālē  mūs  vis-
pirms uzrunāja Latvijas Ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs. Sveicot mūs ar iera-
šanos šajā svarīgajā gadā Latvijai – Lat-
vijas Simtgadē. Viņš uzsvēra mūsu ne-
atsverami  svarīgo  darbu,  kuru  Latvijas 
goda konsuli visā pasaulē veic Latvijas 
labā, par ko mums visiem  liels paldies. 
Ministrs  īsos  vilcienos  mūs  informēja 
par Latvijas caurmēra stāvokli un Latvi-
jas simtgades svinībām. Pēc tam ministrs 
mūs iepazīstināja ar Latvijas Republikas 
ministru prezidentu Māri Kučinski, kurš 
mums pastāstīja par Latvijas pašreizējo 
stāvokli  un  lielajiem  plāniem  nākotnē, 
sevišķi uzsvērdams mūsu svarīgo  lomu 
šogad gaidāmajās Saeimas vēlēšanās.

Uzrunām  sekoja  jautājumu  brīži, 
kuros kā ārlietu ministram, tā arī minis-
tru  prezidentam  Latvijas  goda  konsuli 
no Austrālijas uzsvēra kritisko nepiecie-
šamību atvērt Latvijas vēstniecību Aus-
trālijā, lai arī šeit starp Latviju un Aus-
trāliju  varētu  attīstīties  tirdzniecība  un 
stingrākas politiskās saites. Šādas saites 
ir vajadzīgas arī Austrālijai, lai tā vieg-
lāk varētu saskarties ar Eiropas Savienī-
bas tirgiem, kur Latvija ir dalībvalsts, un 
Austrālijai varētu dot labu atbalstu. Lat-
vijas vēstniecība Austrālijā ir arī nepie-
ciešama,  lai  Latvijas  pilsoņi  varētu  at-
jaunot savas Latvijas pases Austrālijā un 
tiem nebūtu jāmēro tālie un dārgie ceļi 
uz citām Latvijas vēstniecībām. Latvijas 
vēstniecība  Austrālijā  ne  tikai  paceltu 
Latvijas prestižu Austrālijas valdībā, bet 
arī atklātu Latvijai iespējas uz lielo tirgu 
Austrālijas kaimiņu valstīs. To visu abi 
ministri saprata un solīja, ka vēstniecība 
Austrālijā  tiks  atvērta,  tiklīdz  Saeima 

tai  varēs  piešķirt  nepieciešamo  finan-
sējumu. Austrālijas goda konsulus viņu 
likmē  atbalstīja  arī  pārējie  ieradušies 
goda konsuli no citām valstīm ar saviem 
izsaucieniem un aplausiem.

Sanāksme  turpinājās,  kad  mūs  uz-
runāja  Latvijas  Investīciju  un  attīstības 
aģentūras  direktors Andris Ozols,  kurš 
pēc īsas uzrunas atbildēja uz daudz un da-
žādiem jautājumiem sakarā ar iespējām, 
kā Latvijā varētu ieguldīt peļņas kapitālu. 
Pēc šīm uzrunām devāmies uz Latvijas 
Saeimu, kur mūs  sagaidīja un uzrunāja 
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, 
pēc tam mūs uzaicinot Saeimas sēžu zālē 
kopējai bildei un sekojošām pusdienām. 
Pēc pusdienām atgriezāmies Ārlietu Mi-
nistrijā uz vairākām runām par Latvijas 
ekonomiju un attīstības nepieciešamību. 
Bija ieradušies Latvijas uzņēmumu dar-
binieki, mūs iepazīstinot ar lielu dažādī-
bu Latvijas precēm.

Kaut  pievakarē  līņāja  lietutiņš,  pēc 
stundas mums jau bija pieņemšana Rīgas 
pilī  pie  Latvijas  Valsts  Prezidenta  Rai-
monda  Vējoņa  un  viņa  kundzes  Ivetas 
Vējones. Pils sargs mani ielaida pilī, tad 
katrs  tikām  iepazīstināti  ar  Prezidentu 
pēc vārda un kurā valstī pārstāvam Lat-

viju,  sasveicinājā-
mies, un mūs uzņē-
ma bildē. Prezidents 
savā  uzrunā  mums 
atkal  atgādināja  šo 
Latvijai svarīgo die-
nu,  kad  svinam  tās 
Simtgadi un  to,  cik 
svarīgi ir ņemt dalī-
bu un balsot šī gada 
Saeimas  vēlēšanās. 
Pilī  mums  pasnie-
dza  uzkodas,  vīnu, 
alu  un  atspirdzino-
šus dzērienus, kā arī 
ļoti  labi  muzikālo 

priekšnesumu  sniedza  Latgales  muzi-
kantu kapella. Savās sarunās ar Preziden-
tu pilī Latvijas goda konsuli no Austrā-
lijas  arī  viņam  lūdza  palīdzību Latvijas 
vēstniecības ierīkošanai Austrālijā. Viņš 
mums pauda, ka mūs šai lietā arī atbalsta 
un pasmaidīdams teica, ka to viņš jau labi 
zina, jo daudz par to tiek runāts un, tie-
šām, esot tikai finanšu jautājums.

Nākušā dienā mūs  izvadāja  pa Rī-
gas  Tehnisko  Universitāti  (RTU), Lat-
vijas Mežiem (Latvija  ir  segta  ar  54% 
meža),  Rīgas  lidostā  pie Air Baltic  un 
tās  nākotnes  plāniem  paplašināt  Rīgas 
lidostu. Tad devāmies uz Rīgas Brīvos-
tu, kur mūs paēdināja un izvizināja pa 
Rīgas Ostu no viena gala līdz otram un 
atpakaļ. Visbeidzot bijām uz LMT (Lat-
vijas Mobilais Telefons), kur mums stās-
tīja  par  lielajiem  nākotnes  plāniem  un 
Latvijas  iesaisti  zinātnes  pētījumos  šai 
laukā uz nākošās pakāpes saziņas iespē-
jām. Ar to tad arī otrā diena bija nomocī-
ta, jo šī, tiešām, bija gara un grūta diena.

Trešā  diena  bija  veltīta  saziņai  ar 
Konsulāro  palīdzību  ar  Centrālo Vēlē-
šanu komisiju Saeimas vēlēšanu  lietās. 
Ārlietu  ministrijas  parlamentārā  sek-
retāre  Zanda  Kalniņa-Lukašēvica  mūs 
uzrunāja  un  atbildēja  uz  uzdotajiem 
jautājumiem. Tad devāmies uz Nacionā-
lo Bibliotēku uz pusdienām bibliotēkas 
restorānā Klīversala un atvadas no Ār-
lietu ministrijas valsts sekretāra Andreja 
Pildegoviču;  uzrunu  sniedza  Latvijas 
Institūta direktore Aiva Rozenberga.

Ar  to  mūsu  goda  konsulu  9. sa-
nāksme bija galā. Tikai man ļoti laimē-
jās Nacionālajā bibliotēkā uziet pie la-
sāmo grāmatu plauktiem un ieraudzīt 
savu  pagājušā  gadā  izdoto  grāmatu 
Nevis slinkojot un pūstot. Man tas bija 
jo sevišķi liels un svarīgs brīdis.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Goda konsuli sanāk Rīgā
Jāņa Purvinska piedzīvojumi Latvijā (3)

Latvijas goda konsuli no Austrālijas. No kreisās: Mārtiņš Tutkēns no Sidnejas, 
Jānis Purvinskis no Pertas, Valdis Tomanis no Adelaides, Juris Meija no Bris-
banes un Jānis Dēliņš no Melburnas.
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Valsts Prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu Vējoni 
un Latgales muzikantiem Rīgas pilī.
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Pirmdien, 2018. gada 27. augustā  Laikraksts „Latvietis“ 7. lpp.

Pēc  Jāņu  svinēšanas, 
Liepājas apmeklējuma un 
trīs  dienu  Goda  konsulu 
sanāksmes  un  vēl  vairā-
kām  citām  oficiālajām 
sēdēm, beidzot bija pienā-
cis  laiks  īstajām  Latvijas 
Simtgades  svētku  svinī-

bām – Deju un Dziesmu svētku gala kon-
certiem. Lai mūs, goda konsulus, vēl vai-
rāk  iekārdinātu  šo  sanāksmi  apmeklēt, 
mums piesolīja,  ka ĀM mums  sagādās 
biļetes uz Dziesmu un uz Deju svētkiem.

Manis  tas  gan  bija  liels  kārdinā-
jums, bet ļoti daudz man nebija jādomā, 
tikai jāpārbauda vai bankas konts man 
šo prieku  atļaus. Acīmredzot,  neesmu 
bijis  izšķērdīgs  un  droši  varu  pasūtīt 
biļetes gan ceļam, gan visam braucie-
nam. Ar  nepacietību  gaidu,  kad  atkal 
tikšu dzimtenē. Vienmēr sev solu ka nu 
šī ir pēdējā reize, nu jau tas brauciens, 
manai pensijas kabatai ir par dārgu. To-
mēr, vēl pēc diviem gadiem atkal sēžu 
lidmašīnā  un  ceļoju  uz  Latviju,  tikai 
šoreiz tas ir sevišķs ceļojums, jo Latvi-
jai taču paliek 100 gadu, un es braucu 
palīdzēt un baudīt viņas svinības.

Tā nu 21. jūnijā izkāpju Rīgas lid-
ostā,  mani  sagaida  Līga,  mans  labais 
rūķītis,  kura man, Latvijā  vienmēr  iz-
palīdz  ar  manām  vajadzībām.  Cerēju, 
ka  es  šoreiz  varbūt,  varēšu  viņai  kaut 
druscītiņ  atmaksāt  par  viņas  laipnību 
un gādību. Cerēju savu Latvijas darba 
rūķīti  aizvest  uz Dziesmu un  uz Deju 
Svētku  koncertiem,  jo  izrādījās  ka, 
goda  konsuliem,  koncertu  biļetes,  sa-
protams par pašu  samaksu, bija  tomēr 
sagādātas. Zināju arī, ka arī latvieši no 
Pertas būs tur, liekās jau lielākā sastāvā.

Šo svētku svinēšanu iesāku jau sest-
dien,  30. jūnijā,  Latvijas  Universitātes 
Lielajā Aulā ar Koru Karu koncertu. Kad 
plkst.10.00  ierados  Universitātē,  tur  jau 
dziedāja, un zāle arī bija pilna, bet man to-
mēr laimējās dabūt vienu vietiņu aizmu-
gurē. Tas nekas,  dzirdēt  varēju  ļoti  labi, 
tik un tā un tur arī ieraudzīju vairākus la-
viešus no Austrālijas, kurus pazinu. Kad 
Latvijā satieku kādu paziņu no Austrāli-
jas, tas man vienmēr dod tādu labu sajūtu. 
Tomēr savējais!. Jo lielāko daļu, tie ir Aus-
trālijas koru koristi ar kuriem kopā, agrāk, 
bieži esmu pats dziedājis. Nu saprotams, 
ka koncerts bija labs, jo taču šie kori jau 
bija visi finālā versijā, tā tad, jau labākie, 
izmeklēti.  Man,  jo  sevišķi,  patika  vīru 
kori, jo viņu spēki bija tik labi sabalsoti, ka 
varēju saklausīt kora katru balsi. Tad jau 
nāca arī sievu kori un jauktie kori. Kon-
certs  taču deva visu  labāko no  labajiem 
un tiešām, šīs neplānotais, negaidītais de-
vums man arī īsti iesāka Svētku svinības.

Diemžēl,  līdzi  no Austrālijas,  biju 
atvedis  mūsu  ziemu,  jo  Latvijā  taču 
skaitījās vasara un esot bijis ļoti karsts 
laiks, bet mūsu ciemošanās laikā, daudz 
tomēr lija un bija nejēdzīgi auksts. Vēl 

paspēju, ar vilcienu, aizbraukt uz Jelga-
vu un  tur  apskatīt  kādreizējo,  slaveno 
Akadēmiju,  tagadējo  Lauksaimniecī-
bas Universitāti,  kuru  arī  viens mana 
brālēna dēls izstudēja un tagad strādāja 
savā  specialitātē  Daugavpilī.  Jelgavā 
arī redzēju, nesen atklāto, jauno tiltu ar 
jauko kafejnīcu un smilšu statujām.

Vēl pirms Svētkiem paspēju nokļūt, 
apskatīt  un  izkāpelēt  Bauskas  pili,  kur 
bija interesanti redzēt izrakumos atrastās 
dārglietas, to starpā arī Nameja gredze-
nu, dažādos apģērbus un ieročus. Tur būs 
atkal jābrauc, kad pārbūve būs beigta.

Nu bija pienācis 1. jūlijs, un Konsu-
lātā mūs  jau  brīdināja,  ka Dziesmu  un 
Deju Svētku dalīblieku gājienu ir noteik-
ti  jāredz.  Jau  ap pusdienas  laiku bijām 
pie  Brīvības  Pieminekļa  iegūt  labāko 
vietu gājiena novērošanai. Cilvēku pulks 
jau mudžēt mudžēja, vismaz pa visu Brī-
vības  ielu.  Tikām  tuvu  pie  pieminekļa 
un  gaidījām. Ar  automobiļiem  pieveda 
gan Prezidentu, gan koru virsdiriģentus 
un nu visus augstos viesus. Tad uzrunas 
un beidzot arī gājiens sākās. Vispirms ar 
augstmaņu automašīnām, tad ar Svētku 
karogiem,  diriģentiem un  koriem. Mēs 
ātri pārkārtojāmies un uzkāpām tieši uz 
pieminekļa pakāpes, kur no augšas va-
rējām paredzēt visu gājienu. Pūta auksts 
vējš un pārāk ilgi šeit nepalikām, bet gā-
jām sameklēt gājiena Austrāliešu korus 
un dancotājus. Vieglāk pateikt, nekā iz-
darīt. Kur tad, tu cilvēks, viņus atradīsi: 
gājienā esot 45 000 gājēju,un tie visi iz-
kaisīti pa visu Vecrīgu, lietus līņā, auksts 
vējš: auksts. Tomēr Austrāliešus beidzot 
atradām,  apsveicinājāmies  un  prom  uz 
mājām, kur bija silts un alus garšoja itin 
labi. Tomēr, to visu bija jāredz, jo citādi 
nevarētu  pats  ticēt.  Nu  apmēram  varu 
iedomāties,  ko  nozīmē  45 000  cilvēku 
kopa mazā pilsētiņā, kā Vecrīga.

Deju  svētku  beigu  koncerts  7. jūlijā 
plkst. 20.00. Esot jātiek ātrāk, jo atkal bū-
šot liels ļaužu pulks un esot tikai viena ie-
eja, tad jau būs liela drūzma. Pasūtu tak-
sīti: nevaram pie Jums tikt ātrāk, kā pēc 
kādas stundas. Nu ir traki:mums sarunāts 

tikties ar manu rūķīti Vecrīgā, kafejnīcā 
pie Kazarmām, un nu būsim ļoti vēlu. Bet 
Līga saka tikai brauciet šurp, viņa gaidī-
šot. Beidzot tiekamies un tālāk uz Dauga-
vas Stadionu. Visiem ir biļetes? Jā! Viss 
kārtībā. Visi ejam pie vārtiem, citi mums 
aiziet pa priekšu, mēs ar Līgu sekojam. Pie 
vārtiem, Līga apskatās, es esmu paņēmis 
rītdienas kora Zvaigžņu Ceļa ne šodienas 
Deju  lieluzveduma Māras zeme  biļetes. 
Tas nevar būt?! Bet tas tā ir! Mūs ne par 
ko nelaiž iekšā. Vēl kaulējamies, bet bez 
panākumiem. Ko nu darīt? Vēl jau kon-
certs nav sācies, bet nu jau tikai minūtes 
pirms sākuma. Vēl jau būs runas utt. Es 
saku, ka mums ir tikai viena izeja: mums 
ir vienkārši jādabū taksītis un jābrauc mā-
jās pēc biļetēm. Citas izejas nav. Šoferim 
noprasu: Vai tavai mašīnai ir, spārni? Nu 
tad lido, ja vari! To viņš arī dara, un mēs 
lidojam prom no Stadiona uz mājām, pie 
Turības Universitātes. Pirms vēl mašīna 
apstājas, es jau skrienu augšā, paķeru bi-
ļetes, atpakaļ taksītī un atkal uz Daugavas 
stadionu. Pa  radio dzirdam, ka  stadionā 
pašlaik notiek runas. Danči vēl nav.

Esam  atlidojuši atpakaļ,  atrodam 
savu vietu. Augšā pūš auksts vējš, bet 
es no visas skriešanas esmu sakarsis un 
kādu laiku man ir labi. Pamazām tomēr 
paliek  ļoti  auksts,  bet  Deju  koncerts 
ir  tik aizraujošs, ka par aukstumu nav 
laika domāt. Es skatos un domāju:  tas 
lielais ritenis ar simtiem dejotāju katrā 
spieķī,  tam  pēdējam  dejotājam  spieķa 
galā,  laikam  jāskrien  pilnā  sparā,  lai 
spieķis  tomēr paliktu  taisns? Lielā  lai-
va, cilvēku laiva, kura nes cilvēkus, un 
neviens nekur nenokrita? Vienu mirkli 
viss stadions ir apļos un četrstūros, tad 
īsts mudžeklis un uzreiz atkal tautiskos 
rakstos. Uzvedums ir tik aizraujošs, ka 
jūtu: visa mana būtne  ir kā sapnī? Ko 
redzu, nevar būt  īstenībā. Bet  ir. Tūk-
stoši cilvēku (esot bijis 18 tūkstoši), visi 
kustās un dejo un visi veido vienu mus-
turu? To ir jāredz, jo izskaidrot to nevar.

Koncerts  beidzās  ar  visiem  dejotā-

Deju svētki „Māras zeme“
Jāņa Purvinska piedzīvojumi Latvijā (4)

Deju Svētku koncerts Daugavas stadionā.
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8. lpp.  Laikraksts „Latvietis“ Pirmdien, 2018. gada 27. augustā

Deju  svētki  Māras 
zeme  ar  visiem  saviem 
priekiem,  pārdzīvoju-
miem un sarežģījumiem 
nu  beigušies,  bet  tagad 
es  jau  ar  nepacietību 
esmu gaidījis šos Dzies-
mu Svētkus. Vienus  jau 

redzēju pirms vairākiem gadiem, kad 
mums ĀM (Ārlietu ministrija) arī bija 
sagādājusi biļetes, un tos tad pārdzīvo-
ju vēl jo ilgu laiku. Tagad atkal mūsu 
latviešu tautas vienotājs spēks – dzies-
ma mūs  atkal  aicina  smelties  spēkus 
nākošajam  darba  posmam  un  darīt 
visu, kas palīdz Latvijai un  tās  tautai 
augt skaistai un varenai.

Šodien man vēl bija jāiet uz pusdie-
nām, uz kurām mūs, Austrālijas goda 
konsulus,  bija  ielūgusi  Latvijas  vēst-
nieces  Austrālijā  Dace Treija-Masī. 
Tur nokļuvu  jau  laikus,  jo biju  jau  iz-
pētījis, kur tieši Elizabetes ielā bija tas 
restorāns  Lidojošā Varde.  Tā  kā  biju 
steidzies,  lai nebūtu par vēlu,  īstenībā 
biju par agru, bet tepat arī satiku savus 
kolēģus un kopā vēl pastaigājām un ap-
skatījām šī rajona slavenās arhitektūras 
namus. Tad jau arī gājām restorānā, kur 
vēstniece mūs  jau gaidīja, un varējām 
vēl pārrunāt dažas lietas, sakarā ar Lat-
vijas  Simtgades  svinībām  Austrālijā, 
kuras man gan bija pavisam svešas, jo 
Pertas latviešus, kā jau pierasts, nemaz 
neskāra.  Pasūtījām  pusdienas,  kuras 
gan nāca  ļoti  gausi,  bet  atnāca. Tā kā 
man bija drīz jāsteidzas pie dēla, kurš 
bija  atbraucis  no Vācijas  ar mani  šeit 
satikties, es atvainojos, un mēs steidzā-
mies prom. Tāpat jau bija pēcpusdiena, 
un  bija  jāsāk  domāt  par  došanos  uz 
koncertu Mežaparkā – Zvaigžņu ceļā.

Šoreiz nekādiem takšiem neuzticē-
jāmies, un mans mīļais, labais Latvijas 
rūķītis Līga, mūs atkal glāba. Viņa at-
brauca mums  pakaļ  uz  Cēres  ielu  pie 
Turības  Universitātes,  un  tā  kā  viņa 
dzīvo  netālu  no  Mežaparka  lielās  es-
trādes, mēs brauksim pie viņas un tad 
viegli ar kājām aizstaigāsim uz uzvedu-
ma vietu. Tikai viņa man arī neko ne-
teica, ka viņa bija laikam jau visu dienu 
rūpējusies, lai mums, pirms vēl ejam uz 
estrādi, jau bija viņas sagatavotās uzko-
das.  Tā  nu  ieradāmies  viņas  skaistajā 
dzīvoklītī uz kaut ko, kas man izskatī-
jās jau kā varens mielasts. Šeit nu ēdām 
un dzērām, bet pārāk ilgi nevarējām ka-
vēties, jo līdz Mežaparka estrādei tāds 
gabaliņš gan esot ko iet. Nezinu pateikt, 
cik tālu mums bija jāiet, bet mums gan 
nebija garlaicīgi to gājienu veikt, jo viss 
ceļš bija pilns ar daudz, jo daudz citiem 
gājējiem, un visi tecēja uz to pašu vie-
tu, kur mums bija  jāiet.  Iela bija pilna 
ar cilvēkiem, latviešiem, un daudzi no 

tiem, tāpat kā es un mans dēls, arī tau-
tas  tērpos. Šodien taču ir  lieli svētki – 
Dziesmu svētki un daļējas svinības arī 
Latvijas Simtgadei. Es nekad savā dzī-
vē tik daudz latviešus vienā reizē nebiju 
redzējis. Taču laikam visi  latvieši Lat-
vijā  ir  atbraukuši  uz  šo  uzvedumu,  jo 
pasaulē  taču  tik  daudz  latviešu  vispār 
nevar  būt. Tas  vēl  nekas,  bet  jo  tuvāk 
estrādei nācām,  jo biezāks  ļaužu pūlis 
palika  un  pie  ieeja,  labi,  ka man  līdzi 
bija Līga, es gan nezināju, uz kuru pusi 
vispār  iet,  bet  man  tāds  iespaids,  ka 
viņa jau bija laikus izpētījusi, uz kuru 
pusi un kur stūrēt arī uz mūsu sēdvie-
tu. Pie ieejas vārtiem mēs nu jau tikām 
abi vien, jo Robertu ar Kukuļu Jāni jau 
bijām pazaudējuši ceļā uz šejieni, kaut 
kā  izspraucāmies  lielajam  ļaužu  pū-
lim cauri un bijām  jau estrādē. Augšā 
pa  kāpnēm  sameklējām,  pa  kuru  taku 
mums būtu  jāiet. Esmu drošs, ka Līga 
jau  bija  visu  smalki  izpētījusi,  un  bez 
lielām grūtībām atradām savu vietu.

Paskatījos  augšā,  no  kurienes mēs 
bijām nākuši, un tad vēl  lejā uz priek-
šu  un  biju  pilnīgi  pārliecināts,  ka  šeit 
nu ir ieradušies visi latvieši, kuri dzīvo 
ne tikai Latvijā, bet nu gan laikam visi 
no visas pasaules. Nekad nebiju redzē-
jis un tagad neticēju savām acīm, ko es 
redzēju – cik cilvēku bija šai estrādē?! 
Dzīvojot mūsu Pertā, pat nebiju aizgājis 
uz  sporta  sacīkstēm,  un  vienreiz,  kad 
biju Adelaidē uz basketbola sacīkstēm, 
jau  tad  domāju,  ka  tur  bija  ieradušies 
visi cilvēki, kuri dzīvoja Adelaidē. Bet 
šeit? Šeit taču bija vēl simtu reižu vai-
rāk  cilvēku  nekā  Adelaides  sacīkstēs. 
Esmu pārliecināts, ka šeit vajadzētu būt 
vismaz pusotra miljona cilvēku. Nu vis-
maz tik daudz, cik es vienkārši nevaru 
iedomāties. Lai es tiktu pie kaut kādas 
īstenības, man  par laimi bija līdzi mans 
Latvijas rūķītis  Līga  un  viņa  nemaz 
neizskatījās  pārsteigta.  Turpat  līdzās 
mums sēdēja arī daži mani goda kon-
sulu kolēģi, kas visi mani atveda tuvāk 
pie īstenības. Es jau biju skatījies tikai 

publikā, bet taču vēl bija koristi un citi 
dalībnieki. Cik tad nu būtu bijis kopā? 
Nemaz  neminēšu.  Latvija  nav  maza! 
Tā ir liela, skaista, gudra un varena! To 
mums apliecina tas, ko pašlaik redzam 
acu  priekšā.  Tikai  varena  un  gudra 
valsts var kaut ko šādu sagatavot un pa-
saulei parādīt. Mums jābūt lepniem par 
šo un vispār ar šiem sarīkojumiem, ku-
rus esam jau redzējuši tikai šajā nedēļā 
Rīgā vien, un šis koncerts un sekojošā 
sadziedāšanās rāda kaut ko, kuru nekur 
pasaulē  nekad  neredzēt.  Koncerts  jau 
sākās. Saulīte jau gan vēl likās gabalā.

Koncerts  sākās  ar  tauru  skaņām 
un Dziesmu svētku karoga  ienākšanu, 
kā bija paredzēts plkst. 20.00. Es  tikai 
nesapratu, kā  tas varēja notikt,  jo kad 
mēs  ienācām  estrādē,  milzīgs  cilvēku 
mudžeklis bija vēl ap ieejas vārtiem un 
tiem visiem vajadzēja taču vēl atrast sa-
vas vietas. Tiešām likās, ka visi jau sē-
dēja. Bet kā tu to pateiksi, taču šo pulku 
nav iespējams pārredzēt. Tikai klusums 
to pieteica, un tauru skaņas no orķestra 
estrādē.  Es  par  koncertu  nevaru  neko 
pateikt,  jo  tas  taču  bija  tik  aizraujošs, 
kurš izraisīja gan skumjas, gan gaviles 
un lepnumu, mīlestību mūsu tautai un 
dzimtenei  un  lepnumu,  kas  tu  esi  un 
tiešām piederi visam, ko redzi un dzir-
di šeit. Tava uzmanība, tavas domas un 
gars ir pacelti tur kopā ar tiem, kuri tur 
dzied, jo kaut jau esi gados, arī tu kād-
reiz biji viņu vidū un labi zini, ko viņi 
jūt.  Četrās  stundās  koncerts  gan  or-
ķestrim, gan vīru kora dziesmām, gan 
sievu  koriem  un  jauktajam  korim  lai-
kam  izdziedāja  visas man  pazīstamās 
dziesmas un daudz man nedzirdētas un 
man arī jau aizmirstās dziesmas. Koris 
uz skatuves un pat ap skatuvi gan auga, 
gan saruka, bet dziesma neapstājās un 
skanēja, kā viss apkārtnes mežs to ne-
varēja apklusināt. Es domāju, ka to va-
rēja dzirdēt nu, nu, pat... tālajā Austrā-
lijā. Korus diriģēt nāca viens diriģents 

Dziesmu Svētku Noslēguma koncerts 
„Zvaigžņu ceļā“
Jāņa Purvinska piedzīvojumi Latvijā (5)

Dziesmu Svētku Noslēguma koncerta skats.
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pēc  otra,  un  man  bija  prieks  redzēt 
virsdiriģentus – Račevski un Cinkusu, 
pie kuriem man pašam kādreiz bija lai-
me dziedāt Austrālijas Kultūras dienās 
gan Sidnejā, gan Melburnā.

Un redzi, kā dziesma mūs vēl vie-
no un vēl  dod  spēku,  aizrauj  pagātnē, 
ļauj smiet un priecāties un arī ieiet dziļi 
sirds dziļumos un izrauj ārā pa asarai. 
Pats  es nobrīnījos,  cik daudz dziesmu 
es vēl zināju no maniem kora  laikiem 
un vēl varēju pie sevis vilkt savu barito-
na partiju. Ak, jaunība, kur tu aizskrēji? 
Un  tomēr, mums vēl  ir  dziesma, kura 
mūs atvelk atpakaļ. Mums jābūt tik lai-
mīgiem, ka mēs piederam dziesmotajai 
latviešu tautai. Tā nu koncerts tikai tur-
pinājās, un nemaz nejutām, ka jau ir pa-
licis tumšs, jo gaismas apgaismoja visu 
estrādi,  kamēr  beidzot  arī  pienāca  tas 
laiks, kad mums paziņoja, ka arī mums 
nu ir jāiekļaujas dziedāšanā.

Daudzi soli jau bija palikuši tukši, 
bet, kaut vēl bija ļoti auksts, nelikās, ka 
ļoti daudzi bija aizgājuši mājās. Nekā-
da pārtraukuma gan nebija; priekšā uz 
ekrāna mums parādīja dziesmu vārdus, 
un mēs visi dziedājām līdz gan ar kori 
uz skatuves, gan ar solistiem. Nakts at-
kal, kā vakar, bija auksta, bet mums ne-
bija laika salt,  jo dziesmas nāca viena 
pēc otras, dažas jautras, citas svinīgas, 
bet visas mīļas un sirdi sildīja ar savām 
skaņām.  Nezinu,  cik  bija  pulkstenis, 
kad mēs nolēmām, ka  laikam  jau būs 
jākustas uz mājām, nu ne nu tīri uz mā-
jām, bet uz Līgas dzīvokli, no kurienes 
tad  viņa mūs  atkal  aizvedīs  uz Cēres 
ielu. Kaut nu  jau bija kaut kāds nakts 
vidus,  ielās vēl,  tāpat kā mēs, staigāja 
daudz  cilvēku,  visi  dziedāja,  dažiem 
līdzi gāja kāds akordeona spēlētājs, citi 
piedziedāja tāpat līdzi. Tātad, dziesma 
vēl  nerimās,  bet  skanēja  laikam  visā 
Latvijā, vismaz visu latviešu sirdīs.

Kad Līga mūs aizveda mājās un pati 
aizbrauca, man bija viņu žēl, jo mēs jau 
vēl  svinējām,  iedzērām  pa  aliņam  un 
vēl uzdziedājām, bet viņa bija palikusi 
viena.  Vientulību  es  pazīstu  ļoti  labi, 
jo sevišķi pēdējos četrus gadus, bet tas 
jau pavisam cits stāsts. Tā nu Deju un 
Dziesmu svētki nu ir cauri, vēl man ir 
jāapmeklē  daži  Latvijā  palikušie  radi 
un tad jau atpakaļ uz Pertu strādāt.

Kad  tieku  aizbraukt  uz  Latviju, 
vienmēr mēdzu vēl apskatīt vietas un 
lietas, kuras vēl nav redzētas un arī ap-
meklēt vēl dažus man Latvijā paliku-

šos radus. Tā kā mans dēls bija noīrējis 
automašīnu, tad vispirms devāmies uz 
Ilūksti  un  apciemojām manu  brālēnu 
un divas māsīcas, bet vienu māsīcu jau 
satiku  Rīgā.  Citu  radu man  vairs  arī 
nav,  jo  tie  jau  visi  ir  tikušies  aizsau-
lē un  tur droši  vien  svinēja visus  šos 
svētkus  kopā  ar  mums.  Atpakaļceļā 
no  Ilūkstes  braucām caur Lietuvu,  jo 
Latvijas pusē bija vairāki ceļu laboju-
mu posmi. Tas deva arī Kukuļu Jānim 
iespēju teikt, ka viņš bija bijis Lietuvā, 
un mums bija arī interesanti pie Skaist-
kalnes  stāvēt  uz  Latvijas – Lietuvas 
robežas.  Ar  Robertu  arī  aizbraucām 
uz Bauskas pili,  to  izstaigājām,  izkā-
pelējām pa pils šaurajām un augstajām 
trepēm un uzkāpām arī pašā pils tornī, 
kur  mums  pavērās  skaistā  Zemgales 
lauku  ainava.  Kamēr  visur  izkāpelē-
jām,  bijām  gatavi  pusdienām,  kuras 
ieturējām kafejnīcā pretī  Bauskas pil-

sētas namam, tad devāmies mājās.
Vēl  man  bija  ciemošanās  manā 

Korp! Latvia namā Šarlotes ielā, Rīgā, 
kur satikos ar vairākiem saviem krāsu 
brāļiem gan no Latvijas, gan no Kanā-
das. Reti man ir iespēja ar viņiem tikties 
un tad varam omulīgi pasēdēt un paru-
nāties ar jauniem un veciem draugiem. 
Bija arī pienācis laiks savākt savas man-
tiņas,  atvadīties  no  labiem  un  mīļiem 
cilvēkiem, kuri visi runāja manā mātes 
valodā un doties atkal uz tālo Austrāliju 
un uz siltāku, saulaināku laiku.

Paldies,  Latvija,  ka  tu  man  devi 
vēl nepiedzīvotu baudu ar dziesmām, 
dejām  un  tādu  Jāņu  svinēšanu,  kādu 
nezinu vai vēl kādreiz baudīšu. Esmu 
atkal pildīts ar sparu, latvisko garu un 
spēku  darīt  ko  varu  savas  dzimtenes 
labā. Paldies.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

...„Zvaigžņu ceļā“
Turpinājums no 8. lpp.

Turpinājām vēl dziedāt līdz kādiem četriem no rīta.
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Atvadu vakariņas „Rados un Draugos“. No kreisās: Blumbergs Jānis, mana 
māsīca Kristīne, es, Līga Siliņa, Māris Vanags (Liānas brālis), Astrīda Vanaga 
(mūsu Nama māte), Liāna Vanaga (viņas meita), Kukuls Jānis, Roberts un viņa 
sieva Sandra.
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jiem piepildot visu Arēnu un arī tās sānus 
ar saviem deju kopu karogiem. Mēs esam 
nosaluši, bet tas mūs netraucē un tagad, 
bez steigas, virzāmies uz izeju. Līga sa-
meklē  taksīti  un  aizbraucam  Vecrīgā 
uz  kādu kafejnīcu  sasildīties  un  iedzert 
kādu Melno  balzāmu;  tad  es  uz  Cēres 

ielu, Līga uz Mežaparku. Atnākot mājās, 
pārējie mājinieki vēl sēž un pārdzīvo re-
dzēto un dzirdēto, un mielojas pie vīna 
glāzes un kādiem uzkožamiem. Tad visi 
esam savās gultās, jo bija pārdzīvota ne-
aizmirstama nakts. Otru  tādu piedzīvo-
jumu ir neiespējams vispār iedomāties.

Paldies  dejotājiem par  viņu pūlēm, 
ieguldītajām stundām, dienām un nak-
tīm, rīkotājiem, kopu vadītājiem un or-

ganizētājiem. Esmu pārliecināts, ka Lat-
vija nekad kaut ko līdzīgu nekad nav un 
nekad  atkal  neredzēs.  Paldies ĀM par 
neiespējamajām biļetēm un mūsu taksī-
ša šoferim, kurš mūs aizlidināja uz Turī-
bu un atpakaļ, kad tas bija vajadzīgs. Un 
tagad mums  priekšā  vēl  stāv Dziesmu 
svētku Kopkora beigu koncerts rītdien.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Deju svētki „Māras zeme“
Turpinājums no 7. lpp.



10. lpp.  Laikraksts „Latvietis“ Pirmdien, 2018. gada 27. augustā

Pēc lieliskās izstādes 
E. Smiļģa Teātra muzejā 
2016. gadā  un  grāma-
tas  Trešā atgriešanās 
nākšanas klajā  tajā pašā 
gadā Latvijā arvien vai-
rāk mākslas cienītāju ie-
pazīst šo īpatno latviešu 

gleznotāju Osvaldu Rožkalnu (1910-
1989)  no  Vācijas.  Izstādēm Valmierā 
un Valkā kopš 20. jūlija pievienojama 
vēl  viena  viņa  darbu  skate –  šoreiz 
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas 
tornī, kur tā ilgs līdz 20. septembrim.

Jelgavai Osvalda Rožkalna radoša-
jā biogrāfijā ir ārkārtīgi būtiska vieta. 
Māksla  jaunieša  dzīvē  ienāca  bērnī-
bā  un  palika  visu  turpmāko  mūžu. 
Dzīvojot  Penzā,  vecāku  ģimenē  bieži 
viesojās  gan  aktieri,  gan  topošie  lat-
viešu  mākslinieki –  Penzas  Mākslas 
skolas  audzēkņi. No viņiem dziļi  sir-
dī  iesēdās  Jēkabs  Kazaks,  kurš  bija 
paslavējis  piecu/sešu  gadu  vecā  pui-
sēna  zīmējumus.  Dzirdētie  cildināju-
mi  palika  iegravēti  uz mūžu  un  aici-
nāt  aicināja  nodoties mākslai  arīdzan 
turpmāk.  Diemžēl  sākās  I Pasaules 
karš,  un,  ģimenei  atgriežoties  mājās 
no Krievijas, saslima un nomira tēvs, 
vienīgais apgādnieks. Ciešot trūkumu, 
pagāja turpmākie gadi. Šajos grūtajos 
brīžos  māksla  pusaudzim  Osvaldam 
bija glābiņš smagajā nedienā. Zināmas 
iemaņas  zīmēšanā  un  akvarelēšanā 
viņš  guva  no  sava  brālēna  profesora 
Jāņa Roberta Tillberga, bet ar to pieti-
ka, lai vienatnē izkoptu nepieciešamās 
prasmes un sapņotu par  tik cēlu  lietu 
kā  mākslu.  Diemžēl  pamācīties  kāda 
meistara  vadībā  nebija  naudas.  Viss 
bija jāapgūst pastāvīgi.

Kad nu  jauneklis  sajuta, ka  ir ga-
tavs  iziet  publikas  priekšā  ar  saviem 
darbiem, viņš  iestājās Jelgavas māks-
linieku biedrībā Zaļā vārna, kas likās 
vissimpātiskākā citu vidū ar savu de-
mokrātismu un jauno talantu atbalstu. 

Un  tā  1930. gada  2. novembrī,  svēt-
dienā plkst.11 no rīta, Jelgavas Klasis-
kās ģimnāzijas zālē (tagad tur atrodas 
Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas 
muzejs)  vēra  IX Zaļās vārnas  izstā-
di,  un  tajā  ar  trim  dekorāciju  skicēm 
pirmo  reizi  pasaulei  20 gadu vecumā 
sevi  kā mākslinieku  pieteica Osvalds 
Rožkalns. Turpmākajos gados viņš pe-
riodiski eksponēja savus darbus Zaļās 
vārnas izstādēs Jelgavā, Rīgā, Liepājā. 
Šajā laikā jaunais mākslinieks strādā-
ja par dekorāciju apgleznotāju Nacio-
nālajā operā, kur  sastapās ar  izciliem 
dekoratoriem  un Mākslas  akadēmijas 
studentiem.

II Pasaules  kara  laikā  viņš  tika 
iesaukts  leģionā.  Karam  beidzoties, 
latviešu  leģionārs  nokļuva  britu  gūs-
tā,  gūstniecības  laiku  pavadīdams 
gan  Putlosā,  gan  Zēdelgemā.  Kad 
viņš  atgriezās  brīva  cilvēka  dzīvē, 
Osvalds  Rožkalns  nonāca  Vircbur-
gā, kur pavadīja visu turpmāko mūža 
daļu, apprecēdamies ar savu sargeņģe-
li Maiju Kalnieti. Viņa saglabāja visu 
vīra  radošo  mantojumu  līdz  šodienai 
un  veicināja,  lai  par  viņu  uzzina  arī 
dzimtenē.  Par  šo  savdabīgo  glezno-
tāju Vircburgā, Vācijā  un  citviet,  kur 
latvieši dzīvoja,  tikpat kā neviens ne-
zināja.  1956. gada  29. oktobrī  avīzē 
Latvija bija pirmā un praktiski vienīgā 
publikācija, kas stāstīja par Vircburgā 
dzīvojošo latviešu Pikaso, kā viņu bija 

nosaucis kāds vācu žurnālists.
Šis spāņu gleznotājs bija Osvaldam 

Rožkalnam tuvākais mūslaiku māksli-
nieks, pievelkot ar formu deformāciju, 
tā izsakot savu attieksmi pret attēloto. 
Uzreiz gan jāuzsver, ka latviešu māks-
linieks,  kurš  tāpat  bieži  pārveidoja 
lietu  dabiskās  aprises  kā  Pikaso,  ne-
kad  netiecās  deformēt  cilvēka  garīgo 
pasauli. Deformācija  latviešu  glezno-
tājam palīdzēja parādīt dzīves drama-
tismu.

Jelgavas  izstādē  reprezentētas 
galvenokārt  klusās  dabas,  bet  blakus 
tām  var  iepazīt  1958. gada  gleznas – 
Sieviete ar lampu,  kas  liek  atcerēties 
1941. gada  14. jūnija  deportācijas,  un 
Gūsteknis,  kas  bija  veltījums  visiem 
latviešu leģionāriem. Gadu vēlāk tapa 
izcilie zīmējumi, kuros tikai ar līnijām 
attēlo īpaši svarīgus, kardinālus 20. gs. 
dialogus, kuru centrā ir vara un māks-
la.  Desmit  gadus  Osvalds  Rožkalns 
strādāja par dekoratoru Lejasfrankoni-
jas teātrī Vircburgā. 1965. gadā viņam 
nācās  gatavot  dekorācijas  E. Jonesko 
lugas Ķēniņš mirst izrādei. Arī vēlākos 
gados  mākslinieks  atgriezās  pie  tām 
un  zīmēja  variācijas,  no  kurām divas 
ir eksponētas Jelgavā.

Kā liekas, Osvalds Rožkalns nekad 
negleznoja kaut ko tāpat vien, ikviens 
darbs pauda kādas autora atziņas,  tā-

Māra Branča skatījums
Zaļvārnietis atkal Jelgavā

Skats no izstādes.
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Klusā daba ar galvaskausu. 1988.
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Svece. 20. gs. 80. gadi.

FO
TO

 M
ār
is
 B
ra
nc
is

 
Turpinājums 16. lpp.



Pirmdien, 2018. gada 27. augustā  Laikraksts „Latvietis“ 11. lpp.

Svētdien,  19. augustā, Melburnas 
Latviešu  ev. lut.  Sv. Krusta  baznīcas 
zālē  tika  svinēta  jubileja,  kuras moto 
bija:  Jūra krāc un vēji pūš; priekos, 
bēdās aiziet mūžs... Kārlis Kaspar-
sons savu 80. dzimšanas dienu svinēja 
radu un tuvāko draugu vidū. Ielūgumā 
tika aicināts, ja vēlas, tad dāvanu vietā 
ziedot  draudzes  Sv. Krusta  baznīcai. 
Šim aicinājumam viesi  bija  atsaucīgi, 
un kopā dāsni saziedoja $ 3000, kas ir 
liels atbalsts Sv. Krusta baznīcai.

Kārlis Kasparsons  ir bijis aktīvs un 
ļoti darbīgs latviešu sabiedrībā, īpaši, kā 
viņš pats  saka – 1998. gadā, kad aizgā-
ja  pensijā.  Gan  paskatoties  uz  gadiem, 
aktīvā  iesaistīšanās  latviešu  sabiedrības 
darbā bijusi jau krietni ātrāk: Daugavas 
skolas pārzinis (no 1981. g. līdz 1988. g.), 
Melburnas  Latviešu  nama  kooperatī-
va  (MLNK)  priekšsēdis  (no  2005. g.), 
Melburnas  Latviešu  ev. lut.  draudzes 
priekšnieks (no 2014. g.), no 2005. g. līdz 
2018. g. studentu Korporāciju kopā Mel-
burnā  (KKM)  biju  savas  korporācijas 
pārstāvis, KKM prezidija loceklis; KKM 
Prezidija amatus, seniora, viceseniora un 
sekretāra pildījis rotācijas kārtībā.

Jau  labu  laiku  atpakaļ,  būs  jau  gadi 
10, Namam bija daudz problēmu... lietus 
laikā raizes sagādāja vecais jumts, Nama 
Dāmām bija grūti saimniekot virtuvē pie 
vecajām plītīm un krāsnīm, zālē laiks bija 
mainīt  aizkarus  skatuvei...  tika  izteikta 
vēlme par  lifta nepieciešamību Latviešu 
namā, kas toreiz izklausījās gandrīz vai kā 
nerealizējams sapnis, un vēl un vēl... vaja-
dzību bija tik daudz, bet tam visam nebija 
pietiekoši  līdzekļu. Nama valde ar Kārli 
Kasparsonu  vadībā  un  viņa  čaklajiem 
palīgiem valdē izlēma – jumtu nelāpīsim, 
jumtu vajag  jaunu, arī  liftam jābūt, kaut 
tā izmaksas ir lielas. Un ko mēs redzam 
tagad? Namam  ir  gan  jauns  jumts,  gan 
jauna un moderna virtuve, gan skaista ka-
fejnīca, vestibils, jauni aizkari skatuvei un 
arī lifts ir Namā! Protams, to nevarētu iz-
darīt pāris cilvēku, bet, ja sabiedrība redz, 
ar kādu aizrautību šie darbi tiek uzsākti, tā 
atsaucas, nāk palīgā un dāsni ziedo.

To  pašu  varam  teikt  par  Sv. Krusta 
baznīcu. Kārlis Kasparsons ar saimnieka 
gādību  un  rūpību  pēdējos  četrus  gadus 
seko, lai tā tiek remontēta, labota un uzla-
bota, un arī šīs jubilejas dāvanas – ziedoju-
mi baznīcai. Sv. Krusta baznīcas celtne ir 
unikāla, ar kuru lepojas ne tikai draudze, 
bet visa latviešu sabiedrība Melburnā.

Jubileja  tika  skaisti  nosvinēta,  pār-
maiņus  runām  mijoties  ar  dziesmām. 
Ivars Štubis ar ģitāru bija  labs atbalsts 
dziedātājiem.  Kārļa  dēls  Pauls  vadīja 
šos svētkus, gan dodot vārdu apsveicē-
jiem, gan aicinot uz dziesmu, gan mal-
tīti,  par  ko  bija  parūpējusies  ģimene. 
Jubilārs  Kārlis  dalījās  atmiņās,  atska-
toties uz aizvadītajiem gadiem; ar katru 
no  viesiem  viņam  bija  kādas  atmiņas. 
Atmiņas par kopīgi pavadīto laiku gan 
atpūšoties, gan strādājot. Te noteikti jā-
piemin Kārļa lielā aizraušanās ar burā-

šanu, viņa draugi, ar ko daudzas stundas 
pavadītas jūrā, arī bija starp viesiem.

Vislielāko  pateicību  Kārlis  veltīja 
savai sievai Zeltītei, kas arvien ir nesav-
tīgi palīdzējusi un atbalstījusi viņu visos 
darbos, un savai ģimenei. Aizkustinoši 
bija  redzēt Kārli savu piecu mazbērnu 
pulciņā pie jubilejas kliņģera.

Atvadoties, viesi sadevās rokās un 
nodziedāja Pūt, vējiņi!

Kārli, lai Tavās burās vienmēr ir vējš!
Ilze Nāgela

Laikrakstam „Latvietis“

Jubileja Kārlim, dāvana – baznīcai
„Jūra krāc un vēji pūš; priekos, bēdās aiziet mūžs...“

Kārlis sēž ar dzimšanas dienas kliņģeri. Stāv visi pieci mazbērni: Dāna, Lia un 
Krista Kasparsones, Mičels un Kristijāns Lorī (Mitchell un Christian Laurie).
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Kārlis ar visu ģimeni.
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un  veidot  ideālo  Latviju,  ar  kuru  le-
poties.  Mēs  nedrīkstam  apstāties  un 
samierināties  ar  jau  sasniegto,  kad  ir 
iespējams izdarīt vēl vairāk.

Pašiem sava valsts un neatkarība nav 
pašsaprotamas lietas. Katram ik brīdi ir 

jābūt gatavam iestāties par savu Latviju 
un mūsu vērtībām – demokrātiju, tiesis-
kumu un cilvēka tiesībām. Mēs nedrīk-
stam palikt malā un cerēt, ka Latviju ik-
dienā veidos un aizstāvēs citi. Tikai mēs 
paši varam izveidot stipru Latviju, kurā 
vēl  daudzus  gadu  desmitus  un  simtus 
skaļi skanēs latviešu valoda un virs gal-
vām plīvos sarkanbaltsarkanais karogs.

Svinēsim atgūtās neatkarības svēt-
kus un  leposimies ar  savu Latviju un 
mūsu  visu  panākumiem!  Izmantosim 
Latvijas  valstiskuma  simto  gadu  kā 
vēl  vienu  jaunu  sākumu  un  iespēju 
jauniem  sapņiem  un  lieliem  darbiem 
mūsu Latvijas labā!

Raimonds Vējonis
Latvijas Valsts prezidents

Latvija atguvusi neatkarību
Turpinājums no 1. lpp.
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Ilze Nāgela: Vai pirmo reizi biji 
Latvijā?

Maija Dārziņa:  Šī  bija  jau mana 
ceturtā  reize Latvijā;  pirms  tam biju, 
kad man bija 1 gads, 5 gadi un 9 gadi.

Jana Rone: Esmu  bijusi  Latvijā 
jau divas  reizes, 2008. gadā –  trīs ne-
dēļas un 2015. gadā – 8 nedēļas un šo-
gad – piecas nedēļas.

Andrejs Cīrulis: Sveika, Latvi-
ja! 2018  brauciens  man  bija  trešais 
Latvijas apciemojums.

Oskars Eimanis:  Es  biju 
2009./2010. gadā  Ziemassvētkos  un 
Jaungadā.

Roberts Maberlijs: Nebiju pirmo 
reizi Latvijā; es jau esmu bijis kopā ar 
vecmāmiņu divus gadus atpakaļ.

I. N.: Vai Tavi vecāki ir bijuši Lat-
vijā?

Maija Dārziņa: Gan mamma, gan 
tētis jau daudzas reizes bijuši Latvijā, 
arī pat krievu valdības laikā.

Jana Rone:  Jā,  mans  paps  Ed-
munds ir bijis Latvijā 5 reizes, un viņa 
pirmā  reize  bija  1993. gadā  ar Saules 
jostas  ceļojumu,  un  viņš  piedalījās 
Dziesmas svētkos. Mana mamma Lija 
pirmo  reizi  bija  Latvijā  1991. gadā; 
viņa bijusi Latvijā 6 reizes.

Andrejs Cīrulis: Mani vecāki arī  ir bijuši 3-4  reizes 
Latvijā.

Oskars Eimanis: Jā, viņi ir bijuši vairākas reizes.
Roberts Maberlijs: Kad es devos šogad, tā biju pirmā 

reize tētim, bet mamma jau bija bijusi.
I. N.: Kas Tevi visvairāk pārsteidza šajā ceļojumā?
Maija Dārziņa: Sveika, Latvija!  ceļojumā  daudz  re-

dzējām un mācījāmies par Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju un 
kultūru, bet, atšķirīgi no iepriekšējām reizēm Latvijā, šo-
reiz arī satikām Latvijas skolēnus divās skolās. Bija jauki 
runāt ar šiem jauniešiem un novērot atšķirības starp Aus-
trālijas un Latvijas skolas sistēmām.

Jana Rone: Man visvairāk pārsteidza, ka var cilvēki no 
visas pasaules sanākt kopā un ar trijiem kopmēģinājumiem 
uztaisīt tik foršus koncertus!

Andrejs Cīrulis: Kas mani pārsteidza, bija tas, ka Rīgā 
bija tik daudz ārzemju viesu, kad tuvojās Dziesmu svētki.

Oskars Eimanis: Cik labs latviešu ēdiens bija!

Roberts Maberlijs:  Es  biju  pārsteigts,  par  tik  daudz 
vietām, kur mēs bijām.

I. N.: Kas šajā ceļojumā bija tieši tā, kā biji iedomājies, 
ka būs?

Maija Dārziņa: Sagaidīju, ka daudz ceļosim un daudz 
redzēsim. Biju cerējusi, ka labi iepazīšos ar Amerikas jau-
niešiem, un tā arī bija, jo divas nedēļas visu darījām kopā.

Jana Rone: Gaļas pankūkas bija tikpat garšīgas kā pē-
dējo reizi.

Andrejs Cīrulis:  Iedomājos,  ka  satikšu  draugus  no 
Amerikas, un tā arī notika.

Oskars Eimanis: Es  domāju,  ka  būs  ļoti  labs  brau-
ciens, un tā arī bija.

Roberts Maberlijs: Gandrīz bija kā domāju, bet es ne-
sagaidīju visas jaunās vietas un draugus.

I. N.: Vai tiekoties ar Latvijas skolēniem, varēji sazinā-

„...Mēs visi esam priecīgi un lepni būt latvieši...“
„Sveika, Latvija!“ 2018

Šī gada Amerikas Latviešu apvienības (ALA) rīkotajā 39. „Sveika, Latvija!“ braucienā no 15. līdz 28. jūnijam pie-
dalījās 8 Austrālijas latviešu jaunieši – seši no Melburnas un viens no Adelaides: Karmena Drēziņa, Maija Dārziņa, 
Jāna Rone, Andrejs Cīrulis, Roberts Maberlijs, Oskars Eimanis un Aksels Ceplītis, bet Latvijā viņiem piebiedrojās 
šobrīd tur dzīvojošais melburnietis Olivers Gross. Lūdzu viņus dalīties ar saviem šī brauciena iespaidiem.

 
Turpinājums 13. lpp.

Pirmā rindā no kreisās: Annalia Jansona, Lija Vīgante, Alexandra Lipace, 
Alīna Dimanta. Otrā rindā no kreisās: Karmena Drēziņa, Jāna Rone, Miše-
le (Michelle) Gončare, Maija Dārziņa. Puišu rinda: Maksis Lipacis, Jancis 
Hounihan, Oskars Eimanis, Andrejs Cīrulis, Aksels Ceplītis, Roberts Maberlijs 
(Maberley) un Kristaps Brūns.
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Oskars Eimanis ar Latvijas Valsts prezi-
dentu Raimondu Vējoni.
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Visi kopā pie Velnezera, Latgalē.
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ties, lietojot tikai latviešu valodu?
Maija Dārziņa: Ar Grobiņas skolēniem varējām tikai 

latviski  runāt, –  tā  bija mūsu kopīgā  valoda,  lai  gan  viņi 
gribēja  vingrināties  angļu  valodā.  Daugavpils  skolā  bija 
grūtāk sarunāties, jo tie skolēni runāja daudz krieviski.

Jana Rone: Varēja viegli ar skolēniem no Liepājas, bet 
ar skolēniem Daugavpilī bija grūti, jo viņi vairāk krieviski 
runāja.

Andrejs Cīrulis: Divās skolās, kurās viesojāmies, at-
radu, ka skolēni bija draudzīgi un laipni.

Oskars Eimanis: Grobiņas ģimnāzijā es varēju sarunā-
ties ar skolēniem, bet Daugavpilī skolēni runāja krieviski.

Roberts Maberlijs: Nē, mēs runājam daudz angļu va-
lodā, kas droši vien nebiju vislabākā ideja.

I. N.: Vai vēlētos atkal doties uz Latviju? Varbūt mācī-
ties tur kādu gadu?

Maija Dārziņa: Man  interesētu  strādāt  vai  mācīties 
Latvijā, ja rastos pareizās iespējas, laiku ziņā un manā in-
terešu laukā.

Jana Rone: Jā, es gribētu braukt atpakaļ uz Latvija uz 
nākošajiem Dziesmu svētkiem 2023. gadā, tas man arī būs 
otrais gads pēc skolas nobeigšanas Austrālijā; varbūt ceļo-
šu, varbūt mācīšos.

Andrejs Cīrulis: Labprāt gribētu pavadīt vasaras brīv-
dienas Latvijā, bet skolas mācības gribu turpināt Austrālijā.

Oskars Eimanis: Es atkal gribu braukt uz Latviju, bet 
es pašlaik nevēlos tur būt skolēns.

Roberts Maberlijs: Es gribētu to darīt, bet es arī do-
māju, ka tas nestrādās.

I. N.: Vai šajā braucienā ieguvi jaunus draugus – lat-
viešus no Amerikas, Latvijas?

Maija Dārziņa:  Labi  iepazināmies  ar Amerikas  jau-
niešiem, ar kuriem šobrīd vēl uzturu kontaktu. Trūka laika, 
lai īsti iepazītos ar Latvijas jauniešiem, lai gan laiks kopā 
ar viņiem bija jauks.

Jana Rone: Ceļojums pastiprināja manu draudzību ar 
Austrālijas draugiem un arī ar Amerikas meitenēm.

Andrejs Cīrulis: Ieguvu jaunus draugus no Amerikas, 
it sevišķi – no Čikāgas.

Oskars Eimanis:  Jā, man  ir  daudz  jaunu  draugu  no 
Amerikas.

Roberts Maberlijs: Jā, daudzi.
I. N.: Kā, Tavuprāt, atšķiras Latvijas, Austrālijas un 

Amerikas jaunieši? Kas jums kopīgs? Kas atšķirīgs? 
Maija Dārziņa: Kopīgs tas, ka visiem kaut kādas saites 

ar Latviju un kaut kāda  interese par  to. Atšķirīgi no Lat-
vijas latviešiem, mēs, pārējie, tomēr jutāmies tur kā viesi. 
Likās, ka Amerikas jaunieši labāk pārzināja latviešu litera-
tūru, bet Austrālijas jaunieši – labāk valodu.

Jana Rone: Mums  kopīgais  ir  vasaras  nometnes  un 
vecāki  ar  latviešu  tautību,  kas  ir  dzimuši  ārpus Latvijas. 
Devītais  gads vidusskolā Amerikā  atšķiras,  jo  amerikāņi 
bija gadu jaunāki.

Andrejs Cīrulis: Kas mums kopīgs? Austrālijas un Ame-
rikas jaunieši turpina mācīties latviski nedēļas nogales latvie-
šu sestdienas skolās; ar Latvijas jaunie-
šiem – kopīgas bija sporta intereses.

Oskars Eimanis: Austrāliešiem un 
amerikāņiem bija līdzīgs humors, un arī 
mums visiem patīk sports. Es  jūtu, ka 
mums  noteikti  ir  citādāks  dzīves  stils 
un intereses nekā Latvijas jauniešiem.

Roberts Maberlijs: Mēs visi esam 
priecīgi un lepni būt latvieši, bet daži 
nevar runāt un saprast tik labi.

I. N.: Ko jaunu uzzināji par Latviju?
Maija Dārziņa: Īsti izjutu, cik ma-

ziņa  ir Latvija un cik zaļa! Pilnīgi  cita 
daba nekā Austrālijā. Redzēju, kur dzī-
vojuši slavenie autori – Blaumanis, Bri-
gadere, Rainis, un tēlojām arī viņu lugas.

Jana Rone: Es vairāk  iemācījos par Latvijas  vēsturi, 
ceļojot apkārt pa visiem muzejiem un pilīm.

Andrejs Cīrulis: No brauciena man  lielākie  jaunumi 
bija, ka varēju labāk izprast un redzēt, kā vēsture iespaidoja 
Latvijas likteni.

Oskars Eimanis: Es ļoti daudz iemācījos par Latviju, kā 
piemēram, ka Vecrīgā ir visvairāk jūgendstila ēku pasaulē.

Roberts Maberlijs:  Daudz  par  Latvijas  vēsturi,  vie-
tām... utt.

I. N.: Ko guvi no šī brauciena?
Maija Dārziņa: Dziļākas zināšanas par Latviju un jau-

nus draugus. Arī labāk iepazinu savus Austrālijas draugus! 
Jutu, ka latvietība man ir kaut kas īpašs un nozīmīgs.

Jana Rone: Es ieguvu daudz labāku draudzību ar ma-
niem Latvijas radiem.

Andrejs Cīrulis:  Es  ieguvu  lielākas  zināšanas  par 
manu senču zemi un izveidoju jaunas draudzības ar Latvi-
jas un Amerikas jauniešiem.

Oskars Eimanis: Latviešu kultūra  ir  ļoti  svarīga,  un 
austrāliešiem nav daudz kultūras, salīdzinot ar Latviju. Es 
jūtu, ka es esmu latvietis tagad.

Roberts Maberlijs:  Jaunus draugus un  labākas zinā-
šanas par Latviju.

Jauniešiem jautājumus uzdeva
Ilze Nāgela

Laikrakstam „Latvietis“

„...Mēs visi esam priecīgi un lepni būt latvieši...“
Turpinājums no 12. lpp.

Kuršu nodarbības ar Grobiņas skolēniem.
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Austrālijas dalībnieki ar Anitu Ozolu pie mūžīgās liesmas, Brāļu kapos, Rīgā.
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Andrejs Cīrulis, Oskars Eimanis, Roberts (no Grobiņas 
ģimnāzijas), Olivers Gross un Aksels Ceplītis.
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Pagājušā  gadā  mani  aicināja,  lai 
sniegtu referātu, un es pieņēmu to,  jo 
grūtības atteikties no uzaicinājumiem, 
es nemāku pateikt nē un par ātri pie-
krītu visam kam! Tagad es brīdināšu, 
ka es neesmu ne speciālists, ne akadē-
miķis un neesmu bijis sevišķi izcils kā 
praktizējošs veterinārārsts.

Mans  tēvs  pabeidza  studijas  Lat-
vijā vācu okupācijas laikā, 1943. gadā 
rudenī.  Tēvs  uzsāka  praksi  Džerin-
gongā, Austrālijā 1953. gadā. Es sāku 
strādāt pie viņa 1980. gadā un pārņē-
mu  tēva  praksi  2005. gadā,  kad  viņš 
beidza  strādāt.  Šajā  laikā  daudz  ir 
mainījis, daudz ir attīstījies, un cilvē-
ku griba pēc ātra rezultāta ir pieaugu-
si  līdz ar  laiku,  it sevišķi ar  interneta 
lietošanu.

Nolēmu  pastāstīt  fragmentus  no 
veterinārmedicīnas  vēstures  gan  vis-
pārīgi,  gan  Latvijā,  gan  Sidnejā  un 
vēlos  arī  pieminēt,  kā  attīstījās mūsu 
prakse  uz  vietas.  Starp  daudzām  ci-
tām  esmu  izmantojis  dažas  atsauces, 
ieskaitot  Latvijas  Veterinārmedicīnas 
Fakultātes interneta lapu.

Ir  zināms,  ka  jau  ap  9000  gada 
pr. Kr.  Vidusāzijas  zemēs  kazu  gani 
jau kaut cik spēja ārstēt savus suņus un 
citus  dzīvniekus.  No  4000  līdz  3000 
g.  pr. Kr.  ēģiptieši  jau  bija  attīstījuši 
medicīniskas  spējas.  Mēs  redzam  no 
vēstures un hieroglifiem, ka viņi lieto-
ja  zāles,  lai  ārstētu  un  veicinātu  labu 
veselību saviem mājdzīvniekiem.

Apmēram,  1000  pr. Kr.  ir  atrasts 
pirmais  zīmējums  ar  akupunktūras 
punktiem  uz  ziloņa  Šrilankā.  Ir  zi-
nāms,  ka  vismaz  3000  gadus  tradi-
cionālā  ķīniešu medicīna  tika  lietota, 
ārstējot dzīvniekus. Galvenais uzsvars 
bija uz zirgiem, jo viņi bija nepiecieša-
mi militārām vajadzībām. Visagrākais 
veterinārmedicīnas  teksts  ķīniešu  va-
lodā atrodams no 1384. gada.

Romieši, grieķi, babilonieši, indie-
ši, arābi un ebreji arī lietoja medicīnu 
dzīvniekiem.

Eiropā  veterinārijā  galvenais  uz-
svars  bija  uz  zirgiem,  jo  ekonomiski 
viņi bija ļoti svarīgi un arī īpaši svarīgi 
armijām. Nez cik  tūkstoši bija nepie-
ciešami  kavalērijai  un  artilērijai,  pat 
vēl  Pirmajā  pasaules  karā?  Viduslai-
kos kalēji bija aizņemti ne tikai ar zir-
gu pakaviem, bet arī bija ļoti aizņemti 
kā galvenie zirgu un lopu ārsti.

Pirmās potes lopiem tika pielieto-
tas  1712. g.,  lai  iznīcinātu  lopu  mēri 
Eiropā.

Pirmā  veterinārmedicīnas  skola 
tika  dibināta  Lionā  (Lyonā),  Franci-
jā,  1761. gadā.  Tur  tad,  varētu  teikt, 
ka  oficiāli  sākās  veterinārmedicīnas 
profesija.  Galvenais  uzsvars  bija  uz 
dzīvnieku anatomiju un uz aitu, zirgu 
un  govju  slimībām,  sevišķi  cenšoties 
apkarot  lopu  mēra  nāves  gadījumus 
Francijā.

Nākamos  desmit  gados  veterinār-
medicīnas  skolas  tika  iekārtotas  un 
nodibinātas  Vācijā,  Zviedrijā  un  Dā-
nijā. 1791. g. Londonā tika nodibināta 
veterināru  koledža,  kur  attīstījās  ve-
terināru  zinātne  profesionālā  līmenī, 
speciāli  veltīta  dzīvnieku  medicīnai. 
Atkal zirgu medicīna bija galvenā no-
zare,  bet  tika  ieskaitītas  govis  un  citi 
lopi;  visbeidzot  arī  suņi  un  citi  dzīv-
nieki.

1848. g. Igaunijā, Tartu nodibināja 
veterinārijas institūtu, kur arī latviešu 
veterinārārsti ieguva savu izglītība se-
nākos gados.
Veterinārmedicīnas vēsture 
Latvijā

1862. gadā  nodibināja  Rīgas  Po-
litehnikumu,  kurā  uzņēma  pirmos 
klausītājus  Sagatavošanas  nodaļā. 
Veterinārmedicīnas  vēsture  Latvi-
jā  ir  saistīta  ar  Lauksaimniecības 
augstākās  izglītības  pirmsākumiem. 
1919. gada  28. septembrī  svinīgi  at-
klāja  Latvijas  Augstskolu.  Tās  Lauk-
saimniecības  fakultātē  bija  divas 
nodaļas –  lauksaimniecības  un  mež-
kopības. Vienlaikus durvis pirmo rei-
zi studentiem vēra veterinārmedicīnas 
fakultāte. Veterinārmedicīnas fakultā-
tes (VMF) vēsturē var izdalīt vairākus 
periodus, precīzāki, astoņus posmus.

Pirmais posms ir VMF fakultātes 
dibināšanas un veidošanas pirmie pie-
ci gadi no 1919. g. līdz 1924.-1925. ga-
dam.  1923. gadā  Latvijas  Augstskolu 
pārdēvē par Latvijas Universitāti.

Otrais posms ir  laiks  līdz Latvi-
jas neatkarības zaudēšanai 1940. gada 

17. jūnijā.
Periodā  no  1920. gada  līdz 

1940. gadam  VMF  studiju  program-
mas  bija  bāzētas  uz  programmām 
no  veterinārmedicīnas  augstskolām 
Tartū, Dorpatā, Vīnē, Leipcigā un ci-
tur. Latvijas neatkarības laikā galvenie 
akadēmijas mācību spēki regulāri tur-
pināja un papildināja  savas zināšanas 
citās Eiropas augstskolās.

Trešais posms  ir  Padomju  oku-
pācijas  laiks  no  1940. gada  līdz  vācu 
armijas  ienākšanai  Rīgā  1941. gada 
1. jūlijā.

Ceturtais posms ir vācu okupāci-
jas  laiks  līdz  padomju  armijas  ienāk-
šanai  Rīgā,  1944. gada  13. oktobrī. 
1941. gada  jūnijā  sākās  vācu  armijas 
invāzija.  Sarkanā  armija  bēga  atpa-
kaļ  uz Krieviju. Latvijas Universitāte 
atkal  atvēra  durvis.  Mans  tēvs  Artis 
pabeidza  studijas  1943. gada  rudenī, 
iegūstot  veterinārmedicīnas  doktora 
grādu. Arta pirmā darba vieta bija Va-
rakļānos.  1944. g.  1. jūnijā  piedzimst 
dēls  Pēteris,  un  jau  pēc  dažām nedē-
ļām  bija  jābēg  no  Sarkanās  armijas, 
kas atkal iebruka Latvijā.

1944. gadā VMF  tika  iekļaut Lat-
vijas Lauksaimniecības akadēmijā.

1944. gada  jūlijā  nodeg  Jelga-
vas  pils,  un  Jelgavas  Lauksaimnie-
cības  akadēmija  beidz  pastāvēt.  To 
atjauno  Rīgā  kā  Latvijas  Lauksaim-
niecības  akadēmiju  ar  piecām  fakul-
tātēm;  līdzās  lauksaimniecības  un 
mežsaimniecības  fakultātei  durvis 
ver  veterinārmedicīnas  fakultāte,  kas 
augstskolai pievienota no Latvijas Uni-
versitātes,  un  jaundibinātās –  Lauk-
saimniecības mehanizācijas fakultāte, 
kā  arī  Lauksaimniecības  tehnoloģijas 
un mājturības fakultāte.

Piektais posms ilga no 1944. gada 
13. oktobra  līdz  1964. gada  30. au-
gustam,  kad  fakultāte  atradās  Rīgā. 
1956. gada  29. oktobrī  Latvijas  Pa-
domju  Sociālistiskās  Republikas  Mi-
nistru  padome  pieņem  lēmumu  Lat-
vijas  Lauksaimniecības  akadēmiju 
pārcelt uz Jelgavu.

Sestais posms  sākās  1964. gada 
1. septembrī,  kad  VM  Fakultāte  tika 
pārcelta uz Jelgavu, līdz Latvijas neat-
karības  atgūšanai  1991. gada  4. maijā 
(21. augustā).

Kad 1964. gadā klīnika pārcēlās uz 
Jelgavu,  tur  tika  izveidotas  struktūr-
vienības,  kas  specializējās  konkrētās 
nozarēs:  iekšķīgajās  slimībās,  ķirur-
ģijā,  dzemdniecībā,  mazo  dzīvnieku 
medicīnā, kā arī darbojās laboratorija, 

Veterinārijas attīstība Latvija un Austrālijā
Akadēmiskā runa Latvijas Universitātes gada svētkos

2017. gada 30. septembrī Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē notika studenšu korporāciju kopas un korporāci-
ju kopas Sidnejā rīkotais Latvijas Universitātes dibināšanas atceres akts. Akadēmisko runu „Veterinārmedicīnas attīstība 
pēdējā gadsimtā“ sniedza Andrejs Medenis (latvus), pats būdams veterinārārsts ar praksi JDV Dienvidkrasta rajona Dze-
ringongā (Red.: LL479; http://www.laikraksts.com/raksti/7545). Piedāvājam lasītājiem Andreja Medeņa runu.

 
Turpinājums 15. lpp.

Andrejs Medenis pēc akadēmiskās ru-
nas sniegšanas.
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vivārijs,  aptieka,  rentgena  un  fiziote-
rapijas kabineti u.c. Galvenais uzsvars 
veterinārārstu  sagatavošanā  tika  likts 
uz lauksaimniecības dzīvnieku un zir-
gu ārstniecību.

Padomju  okupācijas  laikā 
1945. g. – 1991. g.  Latvija  bija  izolēta 
no  Eiropas  vēstures  un  kultūras  aiz 
dzelzs aizkara. Tajā  laikā visa veteri-
nārmedicīnas studiju programma visā 
Padomju  Savienībā  bija  centralizēta, 
un saturs bija stingri norādīts no Mas-
kavas, kas noteica mācāmo priekšme-
tu skaitu un uzsvērumu.

Es  atceros  ciemošanos Latvijā  ta-
jos  gados,  kad  cilvēku  ārstiem  bija 
jāpiepelnās,  vadot  taksometrus,  lai 
piepelnītu klāt pietiekami daudz nau-
du savas ģimenes uzturēšanai, jo ārstu 
algas bija trūcīgas, it sevišķi, ja strādā-
ja valstu uzņēmumos vai augstskolās.

1990. gada  jūnijā,  kad  piedalī-
jos Saules Jostas  turnejā Latvijā, pēc 
mūsu izrādes Jelgavā es satiku veteri-
nārārstu Albertu Auzānu, kas sniedza 
lekcijas VMF. Nākamā dienā viņš man 
izrādīja  veterinārārstu  institūtu.  Savā 
dienasgrāmatā es  esmu  ierakstījis,  ka 
„...ļoti trūcīgi apstākļi, līdzekļu nav. 
Parādīja lielas telpas un operācijas 
telpas un rentgena telpas. Cilvēki gai-
dīja ar saviem suņiem pie konsultā-
cijas telpas, kur veterinārārste viņus 
izmeklēja.“

Manas  domas  tajā  laikā  bija,  ka 
mūsu klīnika Albion Parkā bija labāk 
iekārtota  ar  instrumentiem  un  diag-
nostikām nekā Latvijas VMF!

Septītais posms  ilga  no  Latvijas 
neatkarības  atgūšanas  līdz  fakultātes 
reorganizācijai  2000. gadā  un  studi-
ju  programmu  akreditācijai  Latvijā 
2001. gada 11. aprīlī un Eiropas Savie-
nības – 2003. gada 23. martā.

1991. g.  pēc  neatkarības  atjauno-
šanas  visi  dokumentus,  kuri  regulēja 
augstskolas  un  zinātniskos  institūtus, 
sāka būtībā pārveidot. Diemžēl, kā ar 
visām Latvijas augstskolām, pārmaiņu 
process  jaunai  paaudzei  bija  ļoti  sā-
pīgs. Pamatā un būtībā bija ļoti mazas 
algas mācību spēkiem un asistentiem, 
bija  ļoti  sarežģīti  pieprasījumi,  lai  ie-
gūtu doktora grādu (liels skaits publi-
kāciju īsā laikā starptautiskajā līmenī), 
zemas  vai  trūcīgas  stipendijas,  maz 
iespēju iegūt labi atalgotu darbu valsts 
uzņēmumos, aizsardzībā, pārtikas ap-
gādes uzņēmumos, utt.

Kolektīvo saimniecību likvidēšana 
1990. gadu  sākumā  aktualizēja  jautā-
jumu, kā nodrošināt pietiekošu studen-
tu praktisko apmācību. Pēc 1991. gada 
kritiski  samazinājās  klīniku  pacien-
tu –  lauksaimniecības  dzīvnieku 
skaits. Tajā pašā  laikā  strauji  pieauga 
pieprasījums  pēc  kompetentiem  spe-
ciālistiem  darbam  ar  mazajiem  dzīv-
niekiem. Bija  jāuzsāk  plašāka  topošo 
veterinārārstu  sagatavošana  arī mazo 
dzīvnieku (istabas dzīvnieku) ārstnie-

cībā. Bija nepieciešama klīnikas reor-
ganizācija.

2000. gada martā  tika mainīta  fa-
kultātes  struktūra,  pārejot  no  kated-
rām  uz  trim  institūtiem  ar  nosauku-
miem:  Preklīniskais  institūts  (Red.: 
Dibināts 2000. gadā, apvienojot 
Anatomijas un Fizioloģijas katedras. 
Šāda reorganizācija tika veikta pirms 
VMF studiju programmu akreditācijas 
2001.), Pārtikas un vides higiēnas  in-
stitūts un Klīniskais institūts.

Astotais posms  sākās  2004. gada 
1. maijā  pēc Latvijas  uzņemšanas Ei-
ropas  Savienībā.  2017. gada  februārī 
es  biju  Latvijā,  lai  svinētu  Korporā-
cijas Latvia 100 gadu dibināšanas  ju-
bileju.  Svētku  aktā  Latvijas  Univer-
sitātes  Lielajā  Aulā  akadēmiskā  runa 
bija  Veterinārmedicīnas augstākā 
izglītība Latvijā – XXI gs.; izaicināju-
mi – LLU  Veterinārmedicīnas  fakul-
tātes  profesors,  korp!  Latvia  filistrs 
Arnis  Mugurēvičs,  Dr. med. vet.  Pēc 
tam  es  satiku  VMF  tagadējo  dekānu 
Dr. med. vet. Ilmāru  Dūrīti.  Es  stās-
tīju  par  savu  ciemošanos  1990. gados 
un par apstākļiem tajā  laikā. Es atkal 
apciemoja  VMF  Jelgavā  ar  dekāna, 
Dr. med. vet. Ilmāra  Dūrīša  uzaicinā-
jumu,  jo  viņš  vēlējās  parādīt,  cik  fa-
kultāte  ir mainījies  uz  labu  un  tikuši 
tālu  uz  priekšu.  Šoreiz  iespaids  bija 
galīgi pretējs. VMF tagad ir Eiropas lī-
menī, studentiem ir ierīkotas telpas ar 
vismodernākajiem mācību līdzekļiem, 
operācijas  telpas,  iespējams,  bija  vis-
modernākās,  diagnostikas  un  pētnie-
cības  laboratorijas  bija  pirmklasīgas. 
Kaut es daudz vairs nesaprotu no labo-
ratorijām un  zinātniski  pētnieciskiem 
darbiem, kamēr mani vadāja pa visām 
telpām un laboratorijām, man bija liels 
un  labs  iespaids, un biju greizsirdīgs, 
ka man  nebija  šādas  iespējas,  kad  es 
studēju savos studenta gados!

Veterinārmedicīnas  fakultāte  ir 
vienīgā fakultāte Latvijā, kas piedāvā 
studijas,  kuras  beidzot  iegūst  kvalifi-
kāciju –  veterinārārsts.  Absolventiem 
ir  iespējas  dibināt  privātu  veterinār-
medicīnas  praksi,  strādāt  jau  izvei-
dotās dzīvnieku klīnikās, pārtikas un 
veterinārās  pārvaldes  un  dienesta  in-
stitūcijās. Pārtikas higiēnisti var strā-
dāt LR Pārtikas un veterinārā dienesta 
uzraudzībā  esošajos  pārtikas  ražoša-
nas,  pārtikas  izplatīšanas,  sabiedris-
kās ēdināšanas uzņēmumos, laborato-
risko izmeklējumu diagnostikā, kā arī 
veidot  savu  karjeru  veterinārmedicī-
nas zinātnē. Fakultātes pārziņā  ir  trīs 
institūti un Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes  (LLU)  Veterinārā  klīni-
ka.

Kvalitatīva  veterinārārstu  saga-
tavošana  mūsdienās  nav  iedomājama 
bez  labi  aprīkotas,  augsti  profesionā-
li  strādājošas  klīnikas.  Ņemot  vērā 
straujos  veterinārmedicīnas  zinātnes 
attīstības  tempus  un  samērā  ilgo  stu-
diju  procesu  (6  gadi  studijas!),  mācī-
bu  klīnikas  profesionālajam  līmenim 
jābūt  visaugstākajam nozarē,  lai  būtu 

iespējams  sagatavot  atbilstoša  līmeņa 
augsti kvalificētus speciālistus.

Veterinārmedicīnas vēsture 
Austrālijā
Sidnejas Universitāte

Līdz  19. gs.  beigām  veterinārārsti 
Austrālijā  bija  apmācīti  Lielbritānijā 
vai šaubīgi apmācīti, strādājot pie vie-
tējiem  veterinārārstiem.  Neviens  ve-
terinārārsts netika izsūtīts kā notiesā-
tais, t.i., kā konvikts. Lopu vērtība bija 
ļoti  kritusies;  tātad,  ja  saslimtu,  tad 
neizsauktu veterinārārstu tik un tā. Šī 
iemesla dēļ profesijas popularitāte lāga 
nepieauga, salīdzinot ar Eiropu.

Pirmā  austrāliešu  veterinārmedi-
cīnas  skola  tika  dibināta  1886. gadā, 
Melburnā. Tā tika iekļauta Melburnas 
Universitātē 1908. gadā.

Jaundienvidvelsas  (NSW)  valdī-
ba  uzsāka  veterināru  tehnisko  kursu 
1885. gadā,  kas  1892. gadā  kļuva  par 
praktisko  priekšmetu  Hawkesbury 
Lauksaimniecības koledžā.

1910. gadā  nodibināja  Sidnejas 
Universitātes  veterināra  zinātnieka 
grādu (Science Degree). 20. gs. 30. ga-
dos  studentu  skaits  pieauga,  un  bija 
pāri par 100 absolventu. Pirmā sieviete 
uzsāka studijas 1930. gadā. Tagad 75% 
no studentiem ir sievietes.

Bija  nepieciešamība  iegūt  lauku 
saimniecības,  lai  studentiem  tās  būtu 
pieejamas  un  lai  praktiski  gūtu  ap-
mācības  lopu  pavairošanā,  lopkopī-
bā  un medicīnas  palīdzībā  uz  vietas. 
1937. gadā  universitāte  ieguva  lauku 
zemi  un  nodibināja  klīniku  pie  Ba-
dgery’s Creek, Kemdenas tuvumā.

Pēc Otrā pasaules kara, 1945. gadā, 
Sidnejs  Veterinārmedicīnas  fakultāte 
bija  vienīgā  Austrālijā,  un  sakarā  ar 
veterināru  trūkumu,  dažas  piensaim-
niecības,  pienotavas  vai  kooperatīvi 
sāka uzņemt un algot veterinārārstus, 
lai  gādātu  par  savām  piensaimniecī-
bām. Kiamas rajonā 5 pienotavas pie-
ņēma un algoja veterinārārstus, kā arī 
vēl 1 valdības postenī Nowrā.

Sagadījās,  ka  6  austrumeiropiešu 
veterinārārsti  (trīs  no  Latvijas  un  3 
ukraiņi  no Polijas)  ieņēma  šos  poste-
ņus.  No  latviešiem Nowrā  bija  Jānis 
Baumanis,  Džeringongā – mans  tēvs 
Artis Medenis un Albion Parkā – Jā-
nis Grīnbergs. Ar laiku lauku veteri-
nārārsti uzsāka savas privātu prakses, 
un to skaits pieauga.

Valdība  arī  uzsāka  dažas  inicia-
tīvas,  kuras  palīdzēja  stimulēt  lauku 
prakses. Pirmkārt, bija jāiznīcina bru-
celosis, kas  izraisa  abortu  govīm  un 
hronisku cilvēku slimību; otrkārt, bija 
jāiznīcina tuberkulozi, kas  arī  paspē-
ja skādēt cilvēkiem, it sevišķi maziem 
bērniem, ja piens nav bijis pasterizēts.

Privāto  prakšu  veterinārārsti  bija 
nodarbināti  ar  valdības  līgumiem,  lai 
pildītu  šo  programmu.  Šīs  program-
mas  deva  daudz  un  pastāvīgu  darbu, 

Veterinārijas attīstība...
Turpinājums no 14. lpp.

 
Turpinājums 16. lpp.



16. lpp.  Laikraksts „Latvietis“ Pirmdien, 2018. gada 27. augustā

deva  lielāku  izdevību  būt  starp  zem-
niekiem,  pierādīt  savas  spējas,  un 
prakses varēja pieaugt vēl vairāk.

Mans  tēvs bija  ļoti nodarbināts ar 
šo  programmu;  viņam  bija  jāpieņem 
asistentus,  un  līdz  ar  to  viņa  prakse 
pieauga un zēla.

Ļoti  apbrīnojams  sasniegums  bija 
1992. gadā, kad Austrālija varēja dek-
larēt,  ka  ir  pilnībā  apkarojusi  bruce-
losa. Tāpat  1997. gada  31. decembrī 
Austrālija varēja deklarēt, ka bija ap-
karojusi govju tuberkulozi.

Vēl citu jaunu tehnoloģiju sekmes 
palīdzēja  lauku  piensaimniecībām. 
Mākslīgā  apaugļošana dramatiski  uz-
labojis govju  ražošanas spējas un po-
tenciālu. Embriju pārstādīšana ir tagad 
bieži  izmantota,  lai  ātrāk  pavairotu 
labu ģenētiku.

Datora  izmantošana  ir  dramatis-
ki  pārveidojis  lauku  prakses;  pārvei-
dojuši  vairāk  un  vairāk  par  jauktām 
praksēm, citos vārdos, prakses, kuras 
agrāk  darbojās  gandrīz  pilnu  laiku, 
pilnu  slodzi  ar  liellopiem,  sāka  pie-
dāvāt  augsta  līmeņa  apkalpošanu  arī 
citiem  dzīvniekiem,  kā  piemēram, 
zirgiem un mājdzīvniekiem. Ar prak-
ses  dažādību,  veterinārārstu  ienāku-
mi nebija atkarīgi tikai no lopiem, un 
varēja vieglāk pārdzīvot sliktus laikus 
laukos.

Ar  šīm  valdības  iniciatīvām,  ar 
tehnoloģijas  progresu un  it  sevišķi  ar 
jauktās  prakses  pieaugšanu,  tēva  un, 
ar laiku mūsu, prakse ir pieaugusi un 
attīstījusies  no  viena  veterinārārsta 
prakses uz praksi, kurā ir divas klīni-
kas un vairāki veterinārārsti un med-
māsas.

Optimizēta  dzīvnieku  audzēšana 
un labklājība un ekonomika visā lauk-
saimniecībā, kā arī labāka izpratne par 
dzīvnieku infekciju slimībām, to starp 
zoonosis (Slimības, kuras cilvēki var 
iegūt no dzīvniekiem.) un  tā  kontroli, 
ir nepārtraukts mērķis. Pēdējos 50 ga-
dos ir bijis liels progress zināšanās par 
barību  un  pārtiku,  par  apkārtnes  un 
vides saudzēšanu, kā arī par ražošanu 
un veterināru zināšanām. Tas viss ļoti 
veicinājis  dzīvnieku  augstāka  līmeņa 
labklājību un apgādi. Cilvēki  tagad  ir 
vairāk  nekā  jebkad  norūpējušies  ne 
tikai  par  dzīvnieku  fiziskās  veselības 
labklājību,  bet  arī  par  garīgo  un  psi-
hisko  veselību.  Līdz  ar  to  ir  radītas 
augstākas  dzīvnieku  labklājības  nor-
mas un standarti. Dzīvnieku veselības 
un  labklājības  noteikumi  kļūst  pastā-

vīgi stingrāki un noteiktāki.
Veterinārārstiem tagad ir pieejami 

dažādi veterinārārstu speciālisti ne ti-
kai  pa  sugām,  bet  arī  visiem  atseviš-
ķiem ķermeņa orgāniem, sistēmām, kā 
arī  pataloģijā,  endokrinoloģijā,  dzīv-
nieku uzvedības speciālisti... utt., citos 
vārdos,  viss  tas  pats,  kas  ir  pieejams 
cilvēkiem.

Veterinārmedicīna  pamatojās  vai-
rāk uz holistisku pieeju. Vienā ziņā, ka 
tiek  pieņemta  integrēta,  visaptveroša, 
efektīva  stratēģija  slimības  kontrolei, 
ņemot vērā visu ķermeni, orgānus un 
apkārtni, kā arī ņemot vērā epidemio-
loģisko situāciju. Otrkārt, daudz atzīst 
holistiskas pieejas nozīmi sabiedrības 
veselības  jautājumiem  un  vajadzības 
gadījumā ņem vērā netradicionālo un 
alternatīvo  medicīnu,  ja  ir  zinātniski 
vai klīniski pierādījumi par  tās  iedar-
bību.  Alternatīva  medicīna  bieži  tiek 
iekļauta ārstēšanā.

Pēdējos  gados  strauji  ir  uzlabo-
jies  mācību  grāmatu  iztrūkums  par 
suņu un kaķu veselību, un tagad šādas 
grāmatas  ir  daudz  pieejamas.  Tagad 
izdod dažādus veterināru  zinātniskus 
žurnālus,  grāmatas;  publicē  rakstus, 
pārskatus.  Pieaugot  veterinārās  in-
formācijas  pieejamībai  internetā,  ve-
terinārārstiem  intensīvāk  jāstrādā  pie 
klientu  piesaistīšanas  un  informēša-
nas.

Arvien pieaug interneta un sociālo 
tīklu  nozīme  arī  veterinārmedicīnas 
jomā.  Tajos  atspoguļo  nepieciešamo 
informāciju  par  piedāvātajiem  pakal-
pojumiem (klīniku mājaslapas un pro-
fils  kādā  no  populārākajiem  sociālās 
saziņas  tīkliem,  piemēram,  Facebo-
ok).

Praktizējošiem veterinārārstiem ar 
katru  gadu  jāsakrāj  pietiekošs  skaits 
izglītības  personāla  nepārtrauktās  iz-
glītošanās kredītus, lai atjaunotu iegū-
tu profesionālo reģistrāciju.

Potes kļūst labākas un tiek labi iz-
mantotas; tagad ir iespējams potēt pret 
pāri  par  60  slimībām;  saprašana  par 
specifiskām  iedzimtām  īpašībām  un 
iedzimtām slimībām uzlabojas un pa-
pildinās. Medicīniskie un farmaceitis-
kie pētījumi, no tiem izrietošās terapi-
jas un diagnozes noteikšanas progress 
ir  ļoti  manāms,  kā  arī  ekotoksikolo-
ģija,  veterinārā  toksikoloģija,  vides 
zinātnes,  ķīmija,  bioķīmija,  pārtikas 
tehnoloģija,  farmakoloģija,  veterinārā 
medicīna,  cilvēku medicīna,  dzīvnie-
ku uzturs, farmācija, bioloģija, dzīves 
zinātne,  agronomijas /  lauksaimniecī-
bas  zinātne,  pārtikas  mikrobioloģija, 
epidemioloģija,  arodmedicīna/toksi-

koloģija,  veselības  aizsardzība  un/vai 
jomās, kas  saistītas  ar  cilvēku veselī-
bas aizsardzību.

Vismaz 97% no zālēm, kas pašreiz 
reģistrētas  lietošanai  veterinārijā,  ir 
parādījušās tikai pēdējos 50-60 gados. 
Pirms 1972. gada aspirīns bija maz lie-
tots veterināru medicīnā.

Pretmikrobu  antibakteriālās  vie-
las  parādījās  tikai  nesen. Pirmais  pe-
nicilīns  cilvēkiem  tika  lietots  tikai 
1946. gadā; pirms tam bija tikai sulfa-
nilamīds.

Pēdējos 50 gados lauku prakses ir 
attīstījušās  no  maziem  kabinetiem  ar 
ļoti bāziskiem instrumentiem un mini-
mālām zālēm. No turienes veterinārār-
sti  izbrauca  uz  fermām,  bieži  projām 
visu  dienu,  braucot  no  vienas  fermas 
uz  otro.  Nebija  rentgena,  nebija  labu 
anestēzijas līdzekļu, varbūt bija ēteris 
un  tikai  vienkārši  pretsāpju  līdzekļu, 
varbūt  tikai sulfonamīds pret baktēri-
jām.  Ja nespēja  ielikt  locekļa  lūzumu 
ģipsī,  tad  nebija  ārstējams,  izņemot 
varbūt ar amputēšanu!

Jāapbrīno,  kā  veterinārārsti  tika 
galā tajos laikos bieži vien tikai ar sa-
vām zināšanām, praktiskām metodēm 
un pašu gatavotiem medikamentiem!

Pēdējos  50  gados  veterināru  pro-
fesija  ir  piedzīvojusi  ievērojami  lielas 
pārmaiņas. Nepārtrauktas, stabilas un 
ilgtspējīgas  ekonomiskās  izaugsmes 
nodrošināšana  un  lielāka  skaita  un 
labāku  darbavietu  radīšana  ir  devusi 
patērētāju sabiedrību visur Austrālijā. 
Veterināru profesija ir attīstījusies pa-
matos.

Īpašais uzsvars uz mājdzīvniekiem 
ir pieaudzis un pastiprinājies starp zi-
nāmas  sabiedrības  daļas  pārticības 
palielināšanos  un  pieaugošo  piepra-
sījumu.  Agrāk  bija  grūtāk  ieinteresēt 
studentus  uzsākt  veterinārmedicīnas 
studijas.  Pēdējos  gados  profesija  ir 
pārplūdināta.  Iestāšanās  prasības  ve-
terināru fakultātēs tagad ir vienas vis-
augstākajām Austrālijas augstskolās.

Kā  minēju,  1945. gadā  Sidnejas 
Veterinārmedicīnas fakultāte bija vie-
nīgā Austrālijā. Tagad Sidnejas fakul-
tāte ir viena no septiņām, kas dibinātā 
Austrālijā.

Par  maniem  mājdzīvniekiem?  Es 
uzaugu, kad arvien mājās bija kaķi un 
suņi.  Patreiz  man  ir  sunītis –  pūdelī-
tis Zigis, kas  ir  saīsinājums no Zigis-
munds  Fronckēvičs,  kas  ir  skolnieka 
vārds  no  Kanādas,  ar  kuru  mācījos 
kopā  Minsteres  Ģimnāzijā,  Vācijā 
1973. gadā.

Andrejs Medenis
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dēļ  katrā  klusajā  dabā  paslēpta  kāda 
dziļāka doma. Piemēram, Klusā daba 
ar galvaskausu atsauc atmiņā Šekspī-
ra  traģēdiju Hamlets un  dāņu  prinča 
pārdomas  pie  bijušā  karaļa  jokdara 

Jorika galvaskausa par dzīves īslaicību 
un visu vienlīdzību nāves priekšā.

Izstādē  no  pašportreta  noraugās 
pats  Osvalds  Rožkalns,  un  ir  sajūta, 
ka viņš atkal un atkal pārskata un iz-
vērtē savus darbus. Droši vien diez cik 
apmierināts  par  tiem  nav,  ja  jau  dzī-
ves  laikā gleznoja un zīmēja daudzas 

variācijas  un  nekad  neatļāvās  parādīt 
plašākai  sabiedrībai  paveikto.  Mums 
tāda iespēja ir, un varam uzteikt auto-
ra  augsto profesionālismu un  ierindot 
Osvaldu  Rožkalnu  talantīgāko  20. gs 
II puses latviešu mākslinieku vidū.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 10. lpp.
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Mediju ievērībai! Mediju pārstāvji 
laipni  aicināti  piedalīties  diskusijā. 
Lūdzam  pieteikties  elektroniski, 
rakstot uz chamber@icham.lv vai lbi.
lsinireland@gmail.com 
Par Īrijas Latvijas Tirdzniecības 
kameru (ĪLTK)

ĪLTK ir dibināta 2012. gadā. Tā darbo-
jas gan Latvijā, gan Īrijā. Kopš 2014. gada 
ĪLTK sadarbojas ar dažādām latviešu or-
ganizācijām  Īrijā.  2015-2018. gadā  tika 
realizēts projekts Latvijas Reģionu dienas 
Īrijā,  iepazīstinot  Latvijas  pašvaldības, 
valsts institūcijas (piemēram VID, 100ga-
des birojs, Latvijas Institūts) ar Īrijas paš-
valdībām un organizējot tikšanās ar latvie-
šu diasporu. 2015. gadā  ĪLTK organizēja 
ciklu Diskusijas Čakstes kabinetā ar Valsts 
prezidenta amata kandidātiem Latvijā, gan 
Īrijā. Tāpat ĪLTK ir viena no vadošajām ār-

valstu tirdzniecības kamerām Latvijā, kas 
regulāri organizē diskusijas ar politiķiem, 
ierēdņiem un politiskās debates gan pirms 
pašvaldību, gan Saeimas vēlēšanām.

ĪLTK dibinātāja un valdes  locekle 
ir  Ilze Krēsliņa, kura šo amatu  ieņem 
kopš organizācijas dibināšanas,  aktīvi 
darbojoties ĪLTK ikdienas darbībā, ini-
ciējot un piedaloties projektos. Par dar-
bu ar latviešu diasporu Īrijā, 2016. gadā 
ir saņemts Atzinības raksts no Latvijas 
vēstnieka Īrijā par nozīmīgu ieguldīju-
mu Latvijas – Īrijas ekonomisko sakaru 
un pašvaldību sadarbības veicināšanā.

Par Latviešu biedrību Īrijā (LBĪ)
LBĪ ir Īrijā un Ziemeļīrijā dzīvojo-

šo latviešu apvienība kopīgo nacionālo 
interešu sargāšanai, veicināšanai un at-
balstīšanai. Biedrība sadarbojas ar ci-
tām sabiedriskajām organizācijām Īri-
jā, Eiropā un Pasaulē, Latvijas un Īrijas 
un Ziemeļīrijas valsts institūcijām.

LBĪ  ir  dibināta  2005. gadā  un  kā 

sabiedriska  organizācija  ir  iekļauta 
sabiedrisko  organizāciju  tīklā  un  re-
ģistrēta Dublinas  pilsētas  pašvaldībā. 
Kopš  2011. gada  ir  Eiropas  Latviešu 
apvienības (ELA) biedru organizācija. 

LBĪ  valdes  locekle  kopš  2006. gada 
ir  Inguna  Grietiņa-Dārziņa.  Kopš  2013. 
gada  ieņem  LBĪ  valdes  priekšsēdētājas 
amatu, kā arī ir ELA prezidija biedre. Kopš 
2015. gada  ieņem Pasaules  brīvo  latviešu 
apvienības kultūras fonda (PBLA KF) vice 
priekšsēdes amatu, aktīvi darbojas iepriekš 
minētajās organizācijās, realizējot dažādus 
projektus gan Īrijā, gan Eiropā, gan Latvijā. 
Par pašaizliedzību un panākumiem,  strā-
dājot Latvijas valsts un  tautas  labā,  ir sa-
ņemti vairāki pateicības un atzinības raksti, 
tai skaitā – LR ministru kabineta atzinības 
raksts;  LR  kultūras  ministrijas  atzinības 
raksts; LR vēstnieku Īrijā atzinības raksti.

Ilze Krēsliņa,
ĪLTK valdes priekšsēdētāja
Inguna Grietiņa-Dārziņa,

LBĪ valdes priekšsēdētāja
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kaitlis skars mani pašu. Nu jau gandrīz 
trīs gadu desmitus dzīvojam savā, brīvā 
un  neatkarīgā  valstī.  Salīdzinājumā  ar 
valsts  atjaunošanas pirmajiem gadiem, 
daudz kas ir mainījies gan Latvijā, gan 
tuvējā apkaimē, gan visā Eiropā un pa-
saulē. Deviņdesmito gadu sākumā likās, 
ka  uz  mūsu  planētas  beidzot  iestājies 
miera laiks, kas tā arī turpināsies. Mēs, 
baltieši,  ļoti  lepojāmies ar  to, ka valsts 
atjaunošanu izdevies sasniegt nevardar-
bīgā ceļā, ar gara spēku, un arī es ticēju, 
ka citas tautas pārņems mūsu paraugu. 
Tagad zinām, ka tas nenotika un dažādu 
konfliktu vilnis pieņemas spēkā.

Šī  vasara,  pirms  Latvijas  simtgade 
sasniegs savu kulmināciju 18. novembrī, 
ir  pierādījusi,  ka  gara  spēks,  kas  darīja 
stiprus  ceļā  uz  valsts  atjaunošanu,  nav 
nekur  pazudis,  kaut  gadu  desmitu  gai-
tā  reizi pa  reizei uznākušas šaubas, vai 
mierīgos  apstākļos  mūsu  tautu  vispār 
kas spēj vienot. Bieži atskanējušas balsis, 
ka vajadzīgs draudošu briesmu brīdis, lai 
cilvēki sāktu elpot vienā ritmā. Nu atkal 
pieredzējām, ka esam stipri arī bez bries-
mām – tik stipri, ka paši vai apreibstam 
no  sava  spēka,  kā  tas  notika  Dziesmu 

svētku laikā un īpaši – Noslēguma kon-
certā.  Tāpat  kā  barikāžu  dienās,  šis 
spēks staroja tālu pāri Latvijas robežām.

Daudzu cilvēku prātus tagad nodar-
bina doma, ko darīt un kā rīkoties, lai to 
visu uzturētu – dzīvesprieku, vieglu soli, 
taisnu muguru, smaidu sejā, draudzīgu-
mu pret līdzcilvēkiem un lielu dzimtenes 
mīlestību. Tajās dienās lepnums par savu 
valsti  un  tautu pacēlās pāri Mežaparka 
priežu  galotnēm,  izgaismoja  mājokļus 
un publiskas vietas, kur cilvēki gluži kā 
Tautas frontes laikos bija pieplakuši pie 
saviem  televizoriem,  bet  citi  atbilstoši 
modernajiem laikiem skatījās dažādu iz-
mēru datoru vai telefona ekrānos.

Ar smaidu uz lūpām
Ko darīt, lai tas viss nepazustu un sa-

glabātos gan lepnums par savu valsti, gan 
dzīvot un strādātprieks? Uz šo jautājumu 
nav vienkāršas atbildes, jo pretinieki dara 
visu, lai mūsu prieku ātri iemītu tik dziļi 
dubļos, ka sākam ar tiem cits citu apmētāt.

Kā  rīkoties?  Varbūt  jāsāk  ar  sevi, 
nedodot  vaļu  niknām  domām,  turot 
acīs gaismu un  smaidu uz  lūpām,  turot 
paceltu galvu un iztaisnotu muguru,  lai 
nebeidzas  Dziesmu  svētku  gājiens  pre-
tim Latvijas simtgadei un vēl tālu aiz tās. 
Rudenī, kad skolās atkal sāks sanēt bērnu 

balsis, lai skolotāji dalās ne tikai ar zinā-
šanām, bet arī ar patriotisma liesmu, kas 
spoži  atmirdzēja  svētku  laikā.  Ierēdņi, 
kuri dziedāja kopkorī vai dejoja Dauga-
vas stadionā, lai atceras to lielo solidari-
tātes sajūtu, kas valdīja starp svētku da-
lībniekiem,  klausītājiem  un  skatītājiem. 
Tas palīdzēs darbīgā ikdienā būt pieklā-
jīgam,  līdzjūtīgam  un  izpalīdzīgam  sa-
skarē ar apmeklētājiem. Tāpat pārdevēji, 
ārsti, policisti un daudzi, kuri ikdienā ir 
saskarsmē ar līdzcilvēkiem, – droši vien 
arī  no  viņiem  daudzi  dziedāja  kopkorī 
vai kādā citā veidā uzsūca gara spēku.

To  visu  gribētos,  un  tas  ir  pavei-
cams  bez  atbalsta  summām  no  valsts 
budžeta sadaļas Ārkārtas gadījumiem. 
Tikai tad varēsim cerēt, ka ne tikai tas 
nedzimušais bērniņš, kura vēstuli no-
lasīja Dziesmu svētkos, bet arī daudzi 
citi, jau piedzimuši un paaugušies, rau-
dzīsies rītdienā spožām acīm, un viņu 
vecāki varēs būt droši par bērnu nākot-
ni  šeit Latvijā. Vienīgi  tādējādi paau-
džu ķēde ikvienu no dzimtas locekļiem 
sasaistīs kopā pagātnē un nākotnē.

Anna Žīgure
Laikrakstam „Latvietis“

23.08.2018; pirmpublicējums „Latvi-
jas Avīzes“ izdevumā „Mājas Viesis“

Skats atpakaļ un uz priekšu
Turpinājums no 1. lpp.

Miris Andris Ritmanis
Trimdas sabiedriskais un kultūras darbinieks 

Portāls  „Delfi“  ziņo,  ka  mūžībā 
devies  latviešu  trimdas  sabiedriskais 
un  kultūras  darbinieks,  ārsts Andris 
Ritmanis, paziņojusi ģimene.

Triju  zvaigžņu  ordeņa  virsnieks, 
ilggadējais  Amerikas  Rietumkrasta 
Dziesmu svētku organizētājs Ritmanis 
ir arī Atmodas laika leģendārās dzies-
mas,  himnisku  statusu  iemantojušās 
Manai tautai (Palīdzi, Dievs!),  ko  iz-
pildīja Ieva Akuratere, vārdu autors.

„Ar lielām skumjām vēlamies pa-
ziņot ka mūsu Andris Ritmanis – vīrs, 
tēvs, vectēvs, vecvectēvs, draugs, ārsts, 
dzejnieks, Latvijas patriots un sabied-
riskais darbinieks – ir aizgājis mūžī-
bā. Viņu aiziešana atstāj neaizpildāmu 
tukšumu mūsu sirdīs,“ raksta ģimene.

Ritmanis  ASV  ieradās  kā  bēglis, 
strādājis par ārstu, aktīvi iesaistījies un 
vadījis latviešu sabiedrisko dzīvi trim-
dā. Kopā ar ansambļa Čikāgas piecīši 

ilggadējo  vadītāju,  nu  jau  arī  nelaiķi, 
Albertu  Legzdiņu  viņi  sarakstījuši 
muzikālā stāsta Eslingena par trimdas 
latviešu dzīvi libretu.

„Es to darīju vienkārši tāpēc, ka tā 
likās pareizi – visu, kas ir iespējams, 
Latvijas labā. Protams, es tolaik nedo-
māju ne par kādiem apbalvojumiem, 
tādēļ šodien ir lieliska sajūta par tik 
augstu atzinību,“ teicis  Ritmanis  pēc 
Triju zvaigžņu ordeņa saņemšanas.  ■
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Uz mūžīgo mieru aizgājusi mūsu fil! taut!
Māra Sproģe, dzimusi Krūmiņa-Strausa

dzimusi 1938. g. 7. jūnijā, Rīgā
mirusi 2018. g. 14. augustā, SidnejāCik jauks bij’ ceļš,

Ko visas kopā gājām,
Liels spožums
Pārklājies pār dienām tām.

Sēro korp! Daugaviete

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
27. augusts
Žanis, Jorens, Alens
1948.  latviešu  politiķis  un  arhitekts, 
īpašu  uzdevumu  ministrs  ES  lietās 
(1995.g. 21.dec. – 1997.g. 7.aug.) Alek-
sandrs Kiršteins.
1968.  politiķis  un  uzņēmējs  Imants 
Parādnieks.

28. augusts
Auguste, Guste
1923. aktrise Velta Līne.
1973. teātra kritiķe Undīne Adomaite.

29. augusts
Armīns, Vismants. Aiga
1925. SLT aktrise Mirdza Ansule (dz. 
Lāže).
1928.  dzejnieks,  satīriķis  Valdis  Ar-
tavs (īstajā vārdā Vladislavs Staunis).
1928. aktrise, režisore Dzintra Ritenberga.
1938. rakstniece Aina Karele.
1963. politiķis, jurists, LR ekonomikas mi-
nistrs (2006.g. 8.apr. – 2006.g. 7.nov.), LR 
reģionālās  attīstības  un  pašvaldību  lietu 
ministrs (2006.g. 7.nov. – 2007.g. 19.okt.), 
LR  tieslietu  ministrs  (2010.g.  3.nov. – 
2011.g. 25.okt.) Aigars Štokenbergs.

30. augusts
Alvis, Jolanta, Samanta
1893. dzejnieks Eduards Tūters.
1988. tenisists Ernests Gulbis.

31. augusts
Vilma, Aigars
1838. dzejnieks Jēkabs Pilsātnieks.
1913. publicists Ignats Blaževičs.

1947. zobārsts, goda konsuls, sabiedrisks 
darbinieks Austrālijā Valdis Tomanis.
1958. Latviešu  katoļu  kultūras  centrs 
Kanādā  tiek  pārdēvēts  par  Kanādas 
Latviešu katoļu apvienību.
1978. latviešu basketbolists Sandis Valters.

1. septembris
Ilmārs, Iluta, Austrums
Pasaules miera diena; Zinību diena Latvijā
1918. teātra un literatūras kritiķis Juris Pa-
bērzs (pseidonīms A. Kalns, Kārlis Kļava).
1925.  publicists,  žurnālists,  ilggadējs 
laikrakstas Austrālijas Latvietis  līdz-
strādnieks,  sporta  nodaļas  redaktors 
Gunārs Bērzzariņš.
1928.  žurnālists,  publicists,  tulkotājs 
Franks Gordons.
1938.  tulkotāja,  dzejniece  Solveiga 
Elsberga.
1983. Korejas pasažieru lidmašīnu pēc 
ielidošanas  PSRS  gaisa  telpā  notrie-
ca  padomju  iznīcinātājlidmašīna;  visi 
269 cilvēki gāja bojā.

2. septembris
Elīza, Lizete, Zete
1853. baltvācu ķīmiķis Vilhelms Ostvalds.
1978. Latvijas futbolists Deniss Romanovs.

3. septembris
Berta, Bella
1926. sabiedriskais darbinieks Austrā-
lijā Jūlijs Kūlnieks.
1942. sabiedriskā darbiniece Austrāli-
jā,  laikraksta Latvietis  korespondente 
Gunta Rudzīte.

4. septembris
Dzintra, Dzintara, Dzintars 
1928. rakstniece Benita Veisberga.
1983.  latviešu  basketbolists  Armands 
Šķēle.

5. septembris
Klaudija, Persijs, Vaida 
1903.  rakstnieks,  tulkotājs,  žurnālists 
Vitolds Žībelis.
1908.  rakstnieks  Jānis  Bucinieks 
(pseidonīms Francis Škoda).

6. septembris
Maigonis, Magnuss, Mariuss
1943.  scenogrāfs,  grafiķis,  gleznotājs 
Ilmārs Blumbergs.

7. septembris
Regīna, Ermīns
1943.  mediķis,  ārsts,  medicīnas  dok-
tors Ivars Gailāns.
1953. beidzās PSKP CK plēnums, kurā 
nodibināts  pirmā  sekretāra  amats  un 
par to ievēlēts Ņikita Hruščovs.
1973.  Latvijas  politiķis  Andrejs  Kle-
mentjevs.

8. septembris
Ilga
1904.  SLT,  ALT, MLT  aktieris,  reži-
sors Vilberts Štāls.
1923.  SLT  aktieris  un  režisors Kārlis 
Gulbergs.
1933.  latviešu  basketbolists Maigonis 
Valdmanis. 
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✝
Mūsu mīļais

Imants Skrīveris
dzimis 23.07.1932. Balvos, Latvijā – miris 21.08.2018. Kanberā, Austrālijā

Tava mīlestība nekad nebeigsies

Par viņu sēro – sieva Inta, dēli Ēriks un Ivars, māsa Skaidrīte,
                            mazbērni Brodie, Jāna, Kristie, Kassandra, Dylan un Kyle,

                                   mazmazbērni Archer un Leo,
krustbērni Pēteris, Maruta, Amanda un Inese, 

                               un radi un draugi Latvijā un Austrālijā.



Pirmdien, 2018. gada 27. augustā  Laikraksts „Latvietis“ 19. lpp.

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 30. aug., plkst. 10.00 spē-
lēsim Scrabble ALB namā un ēdīsim 
pusdienas.  Lūdzu  pieteikties  LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5.
Piektdien, 31. aug., plkst. 18.00 Tālavas 
kafejnīcā Adelaides Latviešu sabiedris-
kais klubs aicina baudīt kafejnīcas siltu-
mu un omulīgo gaisotni pēdējā šī gada 
ziemas LAIMĪGAJĀ STUNDĀ!
Svētdien, 2. sept.,  plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Pirmdien, 3. sept., plkst. 10.00 vana-
džu sanāksme DV namā.
Otrdien, 4. sept., plkst. 11.30 Rosmes 
pusdienas ALB namā. Dalības maksa 
$5. Visi laipni aicināti.
Ceturtdien, 6. sept., plkst. 10.00 spē-
lēsim  Scrabble  un  ēdīsim  siltas  pus-
dienas.  Lūdzu  pieteikties  LAIMAS 
birojā. Mēneša maksa $5.
Svētdien, 9. sept.,  plkst.  9.30 novuss 
Tālavā.
Ceturtdien, 13. sept.,  plkst.  10.00 
spēlēsim  Scrabble  un  ēdīsim  siltas 
pusdienas.  Lūdzu  pieteikties  LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 13. sept., plkst. 10.30 ALB 
namā  Kino  rīts.  Skatīsimies  Dziesmu 

svētku  noslēguma  koncertu.  Pēc  kon-
certa siltas pusdienas. Pieteikties LAI-
MAS birojā līdz 8.sept. Ieeja $2.
Sestdien, 15. sept.,  plkst.  10.00  Tā-
lavas  lielajā  zālē  Adelaides  latviešu 
skolas gadskārtējais sarīkojums Mūsu 
mīļajai Latvijai – 100.
Svētdien, 16. sept., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Trešdien, 19. sept.,  plkst.  11.00  iz-
brauksim  no  ALB  nama  Mt.Barker. 
Plkst.12.00 pusdienas un pēc tam filma. 
Senioru cena pusdienām sākot ar $12, 
par  kino  biļetēm  gādās  ALB  Laima. 
Pieteikties LAIMAS birojā līdz 13.sept.
Ceturtdien, 20. sept.,  plkst.  10.00 
spēlēsim  Scrabble  un  ēdīsim  siltas 
pusdienas.  Lūdzu  pieteikties  LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5.
Sestdien, 22. sept., plkst. 11.00 ALB 
namā  pavārmākas  kursi.  Ilze Mūsiņa 
demonstrēs ātro pīrādziņu recepti. Da-
lības maksa $5. Visi laipni aicināti.
Svētdien, 23. sept., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Ceturtdien, 27. sept.,  plkst.  10.00 
Scrabble  un  siltas  pusdienas.  Pieteik-
ties LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 27. sept.,  plkst.  11.00 
ALB  namā  LAIMAS  ugunsdrošības 

kurss.  Sekos  pusdienas.  Pieteikties 
LAIMAS  birojā līdz  21.sept.  LAI-
MAS klientiem par brīvu, pārējiem $7.
Sestdien, 29. sept.,  plkst.  10.00  un 
30. sept.  plkst. 9.00  Dienvidaustrālijas 
Atklātās meistarsacīkstes novusā Tālavā.
Sestdien, 29. sept.,  plkst.  11.30  Lat-
viešu  nama  kooperatīva  pilnsapulce 
Tālavas mazajā zālē.
Sestdien, 29. sept., plkst. 12.00 Sabiedris-
kā kluba pilnsapulce Tālavas mazajā zālē.
Svētdien, 30. sept., plkst. 15.00 Latvijas 
Universitātes 99. dibināšanas atcere Tāla-
vas mazajā zālē. Svētku runātāja fil! Līga 
Līvena (Dzintra): Plastmasa mūsu sadzī-
vē un tās ietekme uz cilvēku un apkārtējo 
vidi. Ieeja par ziedojumiem, sākot ar $5. 
Pēc sarīkojuma mielasts, kuram jāpiesa-
kās līdz 15.sept. putnins@picknowl.com.
au vai 04356060066, samaksājot $25.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 16. sept., plkst. 11.00 dievkal-
pojums ar dievgaldu,

Brisbanē
Svētdien, 9. sept., plkst. 11.00 līdz 16.00 
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1993.  pirmo  reizi  kristietības  2000 
gadu vēsturē Rīgā ierodas Romas ka-
toļu  baznīcas  un Vatikāna  valsts  gal-
va – pāvests Jānis Pāvils II.

9. septembris
Bruno, Telma
Tēvu diena (2018)
1778.  ar  pāvesta  Pija  VI  atļauju  no 
Sv. Laura  katakombām  uz  Krāslavu 
atsūtīti Sv. Donāta kauli un asinis. Re-
likvijas novietotas publikai godināša-
nai altārī, vēlāk Sv. Donata kapličā.
1923.  latviešu šahists un matemātiķis 
ASV Elmārs Zemgalis.
1926. māksliniece Natālija Neiburga.
1934. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Edvīns Misa.

10. septembris
Jausma, Albertīne
1939. basketbolists, olimpietis Miķelis 
Dancis.

11. septembris
Signe, Signija
1898. politiķis Augusts Lūkins.

12. septembris
Erna, Evita, Eva
1888. mūziķis, rakstnieks Eduards Ra-
mats.
1893. militārs darbinieks, uzņēmuma vadī-
tājs, sabiedrisks darbinieks, MLB Dauga-
vas skolas direktors Lkok Jēkabs Dzenis.

13. septembris
Iza, Izabellla
1875.  uzņēmējs,  saldumu  fabrikants 
Latvijā  starpkaru  periodā  Vilhelms 
Ķuze.  Padomju  vara  izsūtīja,  un  viņš 
mira nometnē 1941. g.

14. septembris
Sanita, Santa, Sanda, Sanija, Sandija
1913.  katoļu  garīdznieks  (jezuīts),  fi-
lozofijas  maģistrs,  radio  darbinieks 
(Vatikāna radio latviešu raidījumu va-
dītājs) Pāvels Becs.

15. septembris
Sandra, Sondra, Gunvaldis, Gunvaris
1918. komponists Indulis Kalniņš.
1923. rakstnieks Valdemārs Kroders.
1958. dzejniece Inese Zandere.

16. septembris
Asja, Asnate, Dāgs
1858. literāte Hermīne Zālīte.
1973.  Latvijas  futbolists  Aleksandrs 
Isakovs.

17. septembris
Vera, Vaira, Vairis
1913. režisors, skatuves mākslas peda-
gogs Aleksandrs Leimanis.
1923.  sākas  mācības  Latgales  tautas 
konservatorijā Daugavpilī.
1943. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Ints Puķītis.

18. septembris
Liesma, Elita, Alita
1934. PSRS iestājas Tautu Savienībā.
19. septembris

Verners, Muntis
1963.  latviešu  mūziķis,  grupas  Jum-
prava bij. solists Ingus Ulmanis.

20. septembris
Guntra, Marianna, Ginters
1908. rakstnieks Vilis Veldre.
1933. rakstnieks Arvis Grods.
1937. rakstniece, latviešu radio darbi-
niece Austrālijā Elvīra Latiša (pseido-
nīms Elvīra Blūma).
1938. inženieris, politiķis, sabiedrisks 
darbinieks Guntis Bērziņš.
1953.  dziedātāja  un  producente  Mir-
dza Zīvere.
2003. Latvijā  referendumā  pilsoņi  at-
balstīja iestāšanos Eiropas Savienībā.

21. septembris
Modris, Matīss, Mariss
1888. aktrise, dzejn. Biruta Skujeniece.
1950. dramaturgs Austrālijā Jānis Balodis.
1957. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Kalvis Jaunalksnis.

22. septembris
Māris, Maigurs, Mārica
Baltu vienības diena
1957.  sabiedrisks  darbinieks,  laikrak-
sta  Latvietis  korespondents  Latvijā 
Uldis Brūns.

23. septembris
Vanda, Venija, Veneranda
1858.  žurnālists,  tulkotājs,  grāmatiz-
devējs Jēkabs Dravnieks.
1923. rakstniece Olga Bundzeniece.
1988.  sākās  pirmais  starptautiskais 
kino forums Arsenāls.  ■

Datumi
Turpinājums no 18. lpp.



20. lpp.  Laikraksts „Latvietis“ Pirmdien, 2018. gada 27. augustā

Eiro kurss
Eiropas  Centrālās  bankas  atsauces 
kurss 27. augustā.
€1 = 1,58860 AUD
€1 = 0,90365 GBP

€1 = 1,74150 NZD
€1 = 1,16330 USD

Perry Park, 34 Folkstone Street, Bowen 
Hills  Brisbanes  Skandināvu  festivāls. 
Brisbanes Latviešu biedrība piedalās pir-
mo reizi! Ja vēlaties palīdzēt mums vai nu 
festivāla dienā (servēt ēdienu, servēt alu, 
dejot, un citos dienas darbos) vai arī ēdie-
nu  sagatavošanās  procesā,  lūdzu  dariet 
zināmu  līdz  1.septembrim!  Rakstiet  uz 
brisbanelatviancommunity@gmail.com 
vai kontaktējiet Valdu (0413 527 191).
Sestdien, 15. sept., plkst. 12.00 Rum-
my  un  zolītes  pēcpusdiena  Latviešu 
namā. Dalības maksa $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 15. sept., plkst. 13.00 dievkalpo-
jumu ar dievgaldu Nācaretes baznīcā vadīs 
diakons Ivars Ozols. Pieminēsim visus lat-
viešus, kuri apglabāti Brisbanes kapsētās.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 31. aug., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 1. sept., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Otrdien, 4. sept. līdz 6. okt., Imanta 
Tillera  izstāde  Joy Knows no Mercy 
skatāma Arc One Gallery, 45 Flinders 
Lane, Melbourne.
Sestdien, 8. sept., plkst. 10.00 – 14.00 
Melburnas  Latviešu  namā  3ZZZ 
gadskārtējā sanāksme. Visi mīļi aicināti!
Sestdien, 8. sept., plkst. 11.00 Māras 
Saulītes  Kapsētas  fonda  pilnsapulce 
Latviešu ciemā – Sabiedriskajā namā.
Sestdien, 8. sept.,  un  svētdien, 9. sept., 
no  plkst. 10.00  līdz  16.00.  Melburnas 
Latviešu  namā  LDAA  ar  gadskārtējās 
divu dienu darbnīcas un tirdziņš. Dalīb-
nieki  var  pieteikties  uz  vienu,  vai  divu 
dienu  apmācībām;  vairāk  informācijas 
pie Andas Banikos, zvanot 0409 180 346. 
Sestdien, 8. sept. un 9.  sept.,  no 
plkst. 10.00 līdz 16.00. Melburnas Lat-
viešu  namā  skatāma  instalācija Tējas 
Koki Runā 
Otrdien, 11. sept., plkst. 11.00 Senio-
ru saiets Latviešu ciemā.
Līdz 14.sept.  tekstila  mākslinieces 
Zettas Kantas un keramiķes Marlīzes 
Maiburgas (Marlize Myburgh) izstāde 
My Neighbour’s Garden (Mana kaimi-
ņa dārzs)  izstāde Maroondah Access 
Gallery, Maroondah  Federation  Esta-
te, 32 Greenwood Ave., Ringwood.
Sestdien, 15. sept., plkst. 12.00 Mel-
burnas  Latviešu  nama  Lielajā  zālē 
MLB Daugavas  skolas  un Melburnas 
Latviešu  vidusskolas  (MLV)  audzēk-
ņu gadskārtējais sarīkojums. Ieeja: $25 
pieaugušiem,  $20  pensionāriem/stu-
dentiem,  bērniem  un  skolas  audzēk-
ņiem  ieeja  brīva.  Ieejas  cenā  ieskaitī-
tas pusdienas, kūka un kafija. Dzērieni 
pērkami uz vietas. Visi laipni aicināti!.
Piektdien, 21. sept. – 23. sept., gaidu 
un skautu Vienību nometne Tērvetē.

Sestdien, 22. sept.,  plkst.  11.00  DV 
Melburnas  nodaļas  vanadžu  kopas 
pilnsapulce DV mītnē.
Sestdien, 22. sept., plkst. 12.00 DV Mel-
burnas nodaļas pilnsapulce DV mītnē.
Sestdien, 22. sept., plkst. 16.00 Latvi-
jas  Universitātes  99  gadu  atcere  Lat-
viešu namā.
Piektdien, 28. sept., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 2. sept.,  plkst.  11.00  diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 9. sept.,  plkst.  11.00  diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 16. sept., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 23. sept., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Svētā Krusta baznīcā.
Svētdien, 30. sept., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Piektdien, 21. sept., plkst. 18.00 mākslas 
izstādes KOPĀ atklāšana Moores Build-
ing Contemporary Art Gallery, 46 Hen-
ry  Street,  Fremantle.  Izstāde  svin Bal-
tijas  valstu  neatkarības  pasludināšanas 
simtgadi.  Izstāde  skatāma  no  22.sept. 
līdz 7.oktobrim. Bezmaksas ieeja.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 2. sept.,  plkst.  10.30  diev-
kalpojums. Pilnsapulce.
Svētdien, 16. sept., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sestdien, 1. sept., plkst. 12.00 Dauga-
vas  Vanagu  namā  Benkstaunā  Saiets 
un pusdienas.
Sestdien, 1. sept.,  plkst.  19.00  Gar-
dēžu vakariņas Latviešu namā – agrā 
pavasara gardumi.
Trešdien, 5. sept.,  plkst. 13.00 zolīte 
Latviešu namā.
Piektdien, 14. sept.,  plkst.  12.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.
Sestdien, 22. sept., plkst. 15.00 Latvi-
jas  Universitātes  dibināšanas  atceres 
akts  Latviešu  namā.  Indriķa Kalniņa 
sel!  uzruna.  Svētku  runu  teiks  Ināra 
Strunga  (korp!  Spīdola)  – Ādas vēži, 
saules vēži – un mikroskopi. Pēc akta 
saviesīgs brīdis ar atspirdzinājumiem.
Svētdien, 30. sept., plkst. 13.00 Aijas 
Brūveres referāts Latviešu namā – Ilg-
dzīvošana.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 2. sept.,  plkst.  10.00  diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 9. sept.,  plkst.  10.00  diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 16. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 23. sept., plkst. 11.00 Pļau-
jas svētku dievkalpojums. Pēc dievkal-
pojuma Pļaujas svētku sarīkojums.

Svētdien, 30. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 2. sept., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 9. sept., plkst. 9.30 dievkal-
pojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 16. sept.,  plkst.  9.30  diev-
kalpojums.
Svētdien, 23. sept.,  plkst.  9.30  diev-
kalpojums.
Svētdien, 30. sept.,  plkst.  9.30  diev-
kalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 6. sept., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library.
Sestdien, 1. sept., plkst. 19.00 Latviešu 
namā  Kraistčērčā,  38  Gasson  St.,  Sy-
denham –  dažādi  stāstījumi,  kā  latvieši 
nokļuva Jaunzēlandē. Pārrunas. Ieeja no 
plkst. 18.00. Ieeja pret ziedojumiem. Gro-
ziņi. Lūdzu, ņemiet līdz arī dzērienus.
Sestdien, 29. sept., plkst. 19.00 Pot Luck 
daudznacionālas vakariņas sākot ar kok-
teiļiem Latviešu namā 38 Gasson Ielā, Si-
denhema, Kraistcerčā. Izvēlaties garšīgu 
ēdienu ar ko dalīties. Ieeja no plkst.18.00 
uzstādīt galdus, vakariņas plkst.19.00.

Latvijā
Sestdien, 1. sept., plkst. 15.30 Latvijas 
Nac. bibliotēkā kā viens no jaunā skolas 
gada ieskandināšanas pasākumiem no-
tiks akcijas Lasīsim dzejiņas atklāšana.
Sestdien, 1. sept., plkst. 16.00 bezmaksas 
pasākums bērniem Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā. https://www.lnb.lv/lv/zinibu-
diena-kopa-ar-pauku-un-smauku
Sestdien, 1. sept.,  plkst.  18.00 muzi-
kāli izklaidējoša izrāda bērniem Pau-
kojam un Šmaukojam Latvijas Nacio-
nālajā bibliotēkā.
Sestdien, 1. sept., plkst. 19.00, Dzin-
taru  koncertzālē  uz  vasaras  sezonas 
noslēguma  koncertu  aicina  klasiskās 
mūzikas  huligāni –  grupa  DAGAM-
BA  un  kamerorķestris  Sinfonietta 
Rīga diriģenta Normunda Šnē vadībā.
Sestdien, 8. sept.,  Festivāla  noslēguma 
koncerts  Leonardam Bernsteinam 100 
izskanēs Rīgas Domā, kad koris Latvija 
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo simfonis-
ko orķestri godinās Leonardu Bernsteinu.
Svētdien, 9. sept.,  plkst.  13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
ar  Gada  sapulci  Metodistu  baznīcā, 
Akas ielā 13, Rīgā.
Līdz 30. sept.  Latvijas  Nacionālās 
mākslas muzeja galvenās ēkas Lielajā 
zālē  IMANTA TILLERA personāliz-
stāde Ceļojums uz nekurieni.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 19. lpp.


