
Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis aici-
na Jaunās konservatīvās 
partijas Ministru prezi-

denta amata kandidātu Jāni Bordānu 
sastādīt valdību.

Ņemot vērā jau mēnesi notikušās 
13. Saeimā ievēlēto partiju konsultā-
cijas par valdības veidošanu, Valsts 
prezidents sagaida no Jāņa Bordāna iz-

lēmīgu un atbildīgu rīcību, lai panāktu 
vienošanos par nākamās koalīcijas ap-
risēm un Saeimas vairākuma atbalstu, 
iespējamo valdības sastāvu, saskaņojot 
ar Valsts prezidentu iespējamos ārlietu 
un aizsardzības ministru kandidātus, 
un prioritāri veicamajiem darbiem.

Ja līdz 2018. gada 21. novembrim 
(ieskaitot) netiks panākta vienošanās 
par iepriekšminētajiem jautājumiem, 

Valsts prezidents atsauks 2018. gada 
7. novembra rīkojumu Par Ministru 
kabinetu un aicinās citu Ministru pre-
zidenta kandidātu veidot valdību.

Valsts prezidents jau iepriekš no-
rādījis, ka no jaunās valdības sagaida 
gatavību turpināt stiprināt mūsu valsts 
un finanšu sistēmas drošību un veidot 

Ko zinām par pir-
majiem trīs krituša-
jiem latviešu strēlnie-
kiem – Jāni Gavenasu 
(1895 – 1915), Andreju 
Stūri (1895 – 1915) 

un Jēkabu Voldemāru Timmu 
(1896 – 1915), kuru izvadīšana 
1915. gada 28. oktobrī izvērtās par 
plašu tautas manifestāciju no Latviešu 
biedrības nama līdz pat Meža kapiem? 
Nedaudz. Ne tikai tāpēc, ka viņu bio-
grāfijas nav īpaši pētītas, bet galveno-
kārt tādēļ, ka viņi krita jauni.

Taču zinām būtiskāko – viņi bija 
brīvprātīgie. Tā ir milzu atšķirība – 
vai cilvēks dodas karā valsts varas 
spiests jeb to dara brīvprātīgi.

Par katru no šiem trim, tāpat kā 
par citiem, kuri arī pieteicās brīvprātī-

gi un arī krita, var sacīt, – ja viņi būtu 
palikuši mājās pie ģimenēm, ikdienas 
darbiem, pie sava aroda, iespējams, ka 
paliktu dzīvi un nodzīvotu savu dzīvi 
līdz dabiskam galam.

Gan jau arī viņi bija domājuši par 
savu dzīvi pirms izlēma doties karot. 
Iespējams, ka apspriedās ar vecākiem, 
draugiem, paziņām, un tomēr – neka-
vējās iet uz brīvprātīgo iesaukšanas 
punktiem.

Ja viņi nebūtu devušies strēlnie-
kos, tad, iespējams, turpinātu dzīvi 
kā iepriekš. Katram bija savi nodomi 
un ieceres, bet tas atkāpās svarīgāku 
vērtību un motīvu priekšā. Šo kritušo 
strēlnieku sirdsbalss bija skaļāka nekā 
pašsaglabāšanās instinkts. Viņiem un 
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Saņemt, attīstīt un sniegt
Gunta Kalmes uzruna Brāļu kapos 25.10.2018.
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Jānis Bordāns sastādīs valdību
Prezidents sagaida izlēmīgu un atbildīgu rīcību
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Valsts svētku viesi
„Latvijas klasiskās mūzikas huligāni“ – grupa DAGAMBA

DAGAMBA ir pla-
ši pazīstama ne tikai 
vien visā Latvijā, bet 
arī daudzviet citur Ei-
ropā. Šogad viņi iegu-
va Zelta  mikrofonu  par 
2017. g. Latvijas labāko 

instrumentālās mūzikas albumu un 
bijuši koncerttūrēs Igaunijā, Ukrainā, 
Turcijā un Krievijā, kā arī vairākkārt 
izpārdevuši koncertus Latvijas nozī-
mīgākajās koncertzālēs. Kaut viņi jau 
vairākus gadus Eiropā rīko plašas kon-
certtūres, šogad novembrī, Sidnejas 
Latviešu biedrības aicināti, viņi pirmo 
reizi dosies uz Austrāliju.

Grupa sastāv no 5 apdāvinātiem 
mūziķiem: Valters Pūce, Antons 
Trocjuks, Dainis Tenis, Hamidreza 
Rahbaralam, Arturs Jermaks.

Delfi par viņiem raksta: „DA-
GAMBA  savā  spēlē  apvieno  Austru-
mu un Rietumu mūzikas tradīcijas un 
rada  pavisam  jaunu,  ārkārtīgi  aiz-
raujošu  un  spēcīgu  skanējumu.  Mū-
ziķi  drosmīgi  dodas  vēl  neapgūtās 
mūzikas  pasaulēs,  kas  piedod  izpil-
dījumam neatkārtojamu dinamiku un 
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vitalitāti.  Grupas  skaņdarbi  Valtera 
Pūces  un Daiņa Teņa  aranžējumā  ir 
viennozīmīgi iespaidīgi – vai tas būtu 
Bēthovena  skaņdarbs  vai  fragments 
no „Led Zeppelin“.“

DAGAMBA Austrālijā uzstāsies 
četras reizes. Vispirms ar patstāvīgu 
koncertu Sidnejā 11. novembrī, tad 
17. novembrī Melburnas Valsts svētku 
akta koncertā un 18. novembrī Valsts 
svētku Noslēguma vakarā, bet 23. no-
vembrī, Sidnejas Simtgades ballē 
Jaundienvidvelsas parlamenta ēkā 
viesi varēs izdejoties pie DAGAMBA 
simtgades mūzikas klāsta.

Jānis Čečiņš
Laikrakstam „Latvietis“
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Redakcijā
Mēnesis ir pagājis 

kopš Saeimas vēlēša-
nām, un Latvijai vēl nav 
valdības. Latvijas tauta 
bija tik vienisprātis, ka 
13. Saeimā ievēlēja de-
putātus no 16 partijām, 

un vēl vairākus bezpartejiskus depu-
tātus.

Nē, tā nav drukas kļūda – 16 parti-
jas pārstāvētas jaunajā Saeimā!

Kamēr uzsvars tiek likts uz sa-
rakstiem, no kuriem tikai septiņi sa-
raksti tika ievēlēti, bieži aizmirstas, ka 
„saraksts“ un „partija“ nav obligāti 
viens un tas pats. Un ne vienmēr tas ir 
atspoguļots nosaukumā.

Piemēram, mēs laikam zinām, ka 
Zaļo  un  Zemnieku  savienība (ZZS) 
sastāv no Latvijas  Zemnieku  savienī-
bas (LZS) un Latvijas  Zaļās  partijas 
(LZP). 13. Saeimā ZZS sarakstā bija 
ievēlēti 4 deputāti no LZS un 2 no LZP. 
Bet bez šiem sešiem, ZZS sarakstā bija 
ievēlēti vēl pārstāvji no partijas Latvi-
jai un Ventspilij (3 deputāti), Liepājas 
partijas (1 deputāts) un Daugavpils 
novada partijas (1 deputāts).

Otrā galējība ir Nacionālā  apvie-
nība  „Visu  Latvijai!“ –  „Tēvzemei  un 
brīvībai/LNNK“ (NA), kurai par spīti 
saliktam nosaukumam (tur minētas trīs 
agrāk atsevišķas partijas), visi tās ievē-
lētie deputāti ir patiešām NA biedri.

Mēnesi vēl saimniekoja vecā Sa-
eima, bet ar 6. novembri pie varas ir 
nākusi jaunā Saeima. Pēc deputātu 
zvērestiem (kur neiztikām bez lībiešu 
valodas no deputātes Janīnas Kursī-
tes-Pakules), pirmais svarīgais darbs 
bija Saeimas priekšsēdētāja ievēlēšana. 
Šis prestižais darbs parasti ir iedalīts 
partiju savstarpējā diņģēšanās rezultā-
tā, dalot ministru krēslus. Bet ministru 
krēsli vēl nebija sadalīti, un ievēlēja to 
pašu 12. Saeimas priekšsēdētāju Ināru 
Mūrnieci. Interesanti, ka Saeimas pre-
zidijs sastāv no 5 deputātiem, bet Saei-
mā ir 7 grupējumi. Prezidijā pārstāvēta 
ir Saskaņa, bet nav pārstāvēta ne otrā 
lielākā partija – KPV LV, ne ZZS

Partijām izrādot nespēju vienoties 
par valdības izveidošanu, prezidents 
ir aicinājis Jaunās konservatīvās par-
tijas (JKP) vadītāju Jāni Bordānu sa-
vilkt kopā tādu ministru kabinetu, ko 
Saeima apstiprina. Un tas ir jāpaspēj 
līdz 21. novembrim.

Kamēr nav jaunā valdība sakombi-
nēta un apstiprināta, paliek vēl tas pats 
vecais ministru prezidents un tie paši 
vecie ministri.

Katrā ziņā vienošanās nebūs 
viegla, jo jāvienojas savā starpā pie-
ciem grupējumi (JKP nesadarbosies 
ne ar Saskaņu, ne ar ZZS), katrs ar 
savām ambīcijām un saviem redzēju-
miem uz Latvijas nākotni.

Lai veicas!
GN

Juris Cālītis jau Pertā
Stāsta par latviešiem

Novembris ir latvie-
šu Valsts Svētku mēne-
sis. Agrāk vai vēlāk par 
tiem jāsāk domāt un kār-
tot, lai godam atzīmējam 
mūsu valsts dzimšanas 
dienu. Šogad no LAAJ 
saņēmām ziņu, ka no 

Latvijas šī gada Valsts svētku runātājs 
Austrālijas latviešu centros būs Latvi-
jas Universitātes Teoloģijas fakultātes 
docents Juris Cālītis. Par tādu Juri 
Cālīti nebiju neko dzirdējis un to, ka 
viņš ir teoloģijas fakultātes docents, 
vēl mazāk. Vai tad nu mums stāstīs par 
teoloģiju un reliģiskiem principiem? 
Tēma gan būšot Latvietis  Pasaulē. 
Viesis savu Austrālijas turnīru sākšot 
tieši ar Pertas latviešu apciemojumu.

Mēs Pertā jau sen esam nolēmuši, 
ka Latvijas proklamēšanas dienas atce-
ri mēs vienmēr svinam tieši 18. novem-

brī, neatkarīgi no tā, kurā nedēļas die-
nā tā iekrīt. Ar to tad esam arī pieraduši 
pie tā, ka Austrālijas latviešu Centros 
aicinātais viesu runātājs nekad tieši 
18. novembrī Pertā nevar būt, bet vien-
mēr pirms vai pēc šīs svarīgā datuma. 
Tātad Valsts svētkus svinam divas rei-
zes: vienu reizi ar viesu svētku runātāja 
devumu un otru reizi – 18. novembrī.

Juris Cālīša kungs ar kundzi 
Sandru Cālīti bija jau ieradušies kādu 
dienu agrāk, un par viņiem gādāja 
mūsu LAAJ vicepriekšsēdis Rietu-
maustrālijā Jānis Vucēns ar kundzi. 
Tā nu svētdienas, 4. novembra, pēc-
pusdienā LAAJ vicepriekšsēdis abus 
viesus arī laikus nogādāja Latviešu 
Centrā un nodeva Latvijas goda kon-
sula Jāņa Purvinska ziņā viņus ie-
pazīstināt ar Pertas latviešiem. Mēs 
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Svētdien, 4. novem-
brī, Sidnejas Latviešu 
namā notika kora mēģi-
nājums ar Kultūras die-
nu kora koncerta vadītā-
ju Aldi Silu un pianisti 
Nerissu Pīrsu (Nerissa 

Pearce). No rīta 11 Sidnejas Latviešu 
vīru koristi mēģināja vīru kora reper-
tuāru. Pēcpusdienā 21 jauktā kora ko-
risti dziedāja jauktā kora repertuāru.

Paldies Aldim par brīnišķīgo mē-
ģinājumu.

Visi aizgājām mājās ar pacilātu 
dziedāšanas un dzīves prieku.

Ojārs Greste
Laikrakstam „Latvietis“

Sestdien, 3. novembrī, Melburnas 
Latviešu nama Misiņa zālē visu dienu 
skanēja KD Kopkora repertuāra koru 

dziesmas. No Adelaides vadīt mēģinā-
jumus bija ieradies Austrālijas Latvie-
šu 57. Kultūras dienu Kopkora koncer-

ta vadītājs, diriģents Aldis Sils kopā ar 
pianisti Nerissu Pīrsu (Pearce).

Priekšpusdienā viņš vadīja vīru 
kora mēģinājumu, bet pēcpusdienā uz 
mēģinājumu pulcējās gan jauktā kora 
Daina dziedātāji, gan tie, kas gata-
vojas doties uz Adelaidi, lai dziedātu 
Kultūras dienās.

Mēģinājumi bija ļoti vērtīgi, un 
deva dziedātājiem jaunu sparu un 
enerģiju, apgūstot Kultūras dienu 
Kopkora koncerta dziesmas, gatavo-
joties Kultūras dienām Adelaidē, kas 
notiks jau pavisam drīz – decembra 
beigās.

IN
Laikrakstam „Latvietis“

Tautas Dainās la-
sām, ka jau kopš sen-
seniem laikiem latvieši 
savus tradicionālos kul-
tūras svētkus vienojuši 
ar dievlūgšanu. Tā tas bi-
jis pirms Kristus dzim-
šanas, un tā tas bijis pēc 

tam, kad visas Eiropas tautas pieņēma 
kristīgās ticības evaņģēlija vēstījumu. 
Ar mūsu Tautas lūgšanu Dievs,  svētī 
Latviju  latvieši vēršas pie visuvarenā 
Dieva, lūdzot Viņa svētību latvju mei-
tām un dēliem – meitām, kuras zied un 
dēliem, kuri dzied – mūsu Latvijā.

Pāvests Francisks savā 2018. gada 
septembra vizītē Latvijā atzina, ka 
latvieši savas vēsturiskās sāpes ir pār-

vērtuši dziesmā un dejā, minot Svēto 
rakstu vārdus: manas  žēlabas  Tu  esi 
pārvērtis līksmē. Pāvests pauda prieku 
un atzinību, ka Latvijā cieši sadarbo-
jas reliģiskās konfesijas, attīstot kopī-
bu daudzveidībā un cieņā vienam pret 
otru. Šādu cieņpilnu attieksmi viņš no-
vēlēja latviešu nākamajām paaudzēm. 

Mūsu šāgada kultūras svētkus 
Austrālijā 2018. g. 26. decembrī 
plkst. 11.00 sāksim ar lūgšanu Die-
vam, lai Viņš svētī mūsu tēvzemi 
Latviju, kuras 100 gadus šogad pie-
minam, un latviešu tautu, kuras iden-
titāti – kultūras vērtības un valodu – 
cildināsim un spodrināsim Latviešu 
57. Kultūras dienās Adelaidē.

Svētbrīdī kalpos Latviešu evaņ-

ģēliski luterisko 
draudžu apvienī-
bas Austrālijā un 
Jaunzēlandē prā-
vests, Adelaides 
Latviešu evaņģē-
liski luteriskās draudzes mācītājs Jā-
nis Priedkalns, Adelaides draudzes 
diakons Ivars Ozols, Adelaides Ka-
toļu Baznīcas prāvests Tēvs Pēteris 
(Agnis Rozītis) un Tanundas Luterāņu 
draudžu mācītājs Guntars Baikovs.

Svētbrīdi kuplinās Adelaides Dau-
gavas Vanagu vīru koris un Adelaides 
Daugavas Vanadžu muzikālais an-
samblis.

Prāvests Jānis Priedkalns
Laikrakstam „Latvietis“

Austrālijas Latviešu 57. Kultūras dienas
 Svētbrīdis Adelaides Latviešu ev. lut. baznīcā

Melburnieši gatavojas Kultūras dienām
Aldis Sils vada koru mēģinājumus

Aldis Sils vada „Dainas“ kora mēģinājumu.
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Sidnejieši gatavojas Kultūras dienām
Aldis Sils vada mēģinājumus Sidnejas Latviešu namā

Aldis Sils vada kora mēģinājumu.
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Laumas Reinfeldes 
rakstā par Sidnejas lat-
viešu vīru kora koncer-
tu Dievam  un  Latvijai 
(Laikraksts Latvietis 
2018. gada 24. oktob-
rī) ir ieviesusies kļūda, 

rakstot, ka koncerta pirmā dziesma 
Dievam  slava būtu bijušā sidnejieša, 
nelaiķa Jāņa Sieriņa kompozīcija. Dar-
ba autors ir gan Jānis Sieriņš, bet tas 
ir sidnejieša Sieriņa tēvs, kas latviešu 
mūzikas vēsturē ir galvenokārt pazīs-
tams kā vīru kora Dziedoņa, Doma un 
vēl citu koru diriģents.

Jānis Sieriņs (sen) savās atmiņās 
ir rakstījis: Ar rūgtumu man tagad jā-
atzīst, ka maz es tomēr zinu par savu 
tēvu. No  kurienes  lai  tagad  šādas  zi-
ņas saņemu, kad arī mana māte miru-
si? Lai maniem bērniem būtu pieejams 
kāds avots, kur smelties ziņas par sa-
viem  vecākiem,  nolēmu  uzrakstīt  šīs 
savas dzīves atmiņas.

Savas atmiņas Sieriņš sācis raks-
tīt pēc pensionēšanās 1949. gadā. 
Viņa jaunākais dēls Jānis Valentīns 
1943. gadā bija iesaukts darba dienestā, 
nonāca Vācijā, pēc Otrā pasaules kara 
beigām izceļoja uz Austrāliju un apme-
tās Sidnejā. Tēvs ar dēlu vairāk nere-
dzējās. Dēls aizgāja mūžībā 2007. gada 
27. martā. Savas atmiņas un kompozī-
cijas no Latvijas Sieriņš (sen.) sūtīja dē-
lam uz Sidneju. Latvju Mūzikas redak-
tors Roberts Zuika ap 2000. gadu lūdza 
mani sazināties ar sidnejieša Sieriņa 
ģimeni, lai mēģinātu sakārtot Sieriņa 

Šī gada 27. oktobrī 
Imanuēla baznīcas zālē, 
Lyons, DV Kanberas 
nodaļas vanadzes rīkoja 
savu gadskārtējo oktob-
ra saietu, kas šoreiz bija 
veltīts Latvijas simtga-

des godināšanai.
Ar ziediem un Latvijas sarkan-

baltsarkanajiem karodziņiem rotātie 
svētku galdi priecēja atnācēju skatu, 
un ievadīja visus svētku noskaņā.

Saietu atklāja DV Kanberas noda-
ļas valdes priekšsēde Inta Skrīvere, 
sveicot klātesošos svētkos. Viņa no-
lasīja divus dzejoļus – Klāras Zāles 
Svešumā un Natālijas Skujas  Ir viena 
zeme pasaulē. 

Turpinājumā Andrejs Grigulis 
nolasīja Jāņa Jaunsudrabiņa Piemini 
Latviju.

Ievadu noslēdza Inta Skrīvere, pie-
minot šajā gadā mūžībā aizgājušos no-
daļas biedrus – Silviju Kreitāli, Ēri-
ku Treydi un Imantu Skrīveri.

Kā vienmēr, vanadzes bija sagādā-
jušas garšīgu mielastu, un laiks aizskrē-
ja nemanot gan sarunās par pagātni, gan 
arī paceļot glāzes Latvijas nākotnei.

Loterijas mantu klāsts ar katru 
gadu kļūst bagātīgāks, un kā tas dzī-
vē notiek – viens gāja mājās ar pilnu 

grozu vinnētiem laimestiem, bet otrs – 
tukšām rokām.

Saieta finansiālais atlikums tiek 
veltīts labdarībai šeit – Austrālijā un 
Latvijā.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

DV Kanberas nodaļas saiets –
Latvijas simtgades godināšanai

LATVIEŠU APVIENĪBAS AUSTRĀLIJĀ UN JAUNZĒLANDĒ 
GADSKĀRTĒJĀ LĪDZEKĻU VĀKŠANAS AKCIJA TURPINĀS!

Lūdzam Jūsu devīgo atbalstu, šajā 
Latvijas simtgades jubilejas mēnesī.

Šogad līdzekļu vākšanas akcijas mērķis ir sasniegt $28 000

LAAJ darboties spēja ir atkarīga no tautas atsaucības. 
To varam godam veikt tikai ar Jūsu finansiālo atbalstu.

Lūdzam anketas ar ziedojumiem atgriezt 
un elektroniskos ziedojumus paveikt

līdz 18. novembrim.
Ja neesat saņēmuši anketu vai vēlaties elektroniski ziedot, 

lūdzu apskatiet: www.laaj.org.au/ziedot 

Paldies!
LAAJ prezidijs

Svētku ciemiņus gaidot. DV Kanberas nodaļas valdes priekšsēde Inta Skrīvere.
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Par Sidnejas latviešu vīru kora koncertu „Dievam un Latvijai“

(sen. sūtītās atmiņas publicēšanai Lat-
vju Mūzikā, kur tās būtu pieejamas lie-
lākam skaitam lasītāju. Ar lielu pietāti 
un Sieriņa ģimenes atbalstu, uzņēmos 
šo darbu. 2003. gada Latvju  Mūzikas 

29. nr. varēja lasīt manu rakstu Korists, 
korvadonis  un  skaņradis  Jānis  Sie-
riņš (1889 – 1975) (3421. - 3439. lpp.) 

 
Turpinājums 9. lpp.
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Jau trešo gadu pēc 
kārtas Latviešu Ciema 
ļaudis oktobrī sanāk 
kopā, lai svinētu Okto-
berfest. Tā ir jautra pēc-
pusdiena, kur visi tiek 
aicināti nākt ēst dažādas 

gardas uzkodas, iedzert alu un vīnu un 
dziedāt vācu izcelsmes dziesmas.

Arī šogad trešdien, 17. oktobrī, sa-
nākušie bija kuplā skaitā. Reti kam va-
jadzēja atgādināt par kopā sanākšanu, jo 
lielākā daļa jau gaidīja šo jauko pēcpus-
dienu un bez liekas atgādināšanas iera-
dās paši, saposušies un labā noskaņā.

Arī šoreiz sagatavotajā dziesmu 
grāmatā bija dziesmas, kas ir vācu iz-
celsmes – bieži un skanīgi dziedātas, 
kad kopā sanāk latvieši un reti, kurš 
zina, ka tās ir sarakstījuši vācu kompo-

nisti. Tāpēc Ivars 
Štubis pastāstīja 
dziedāto dziesmu 
izcelšanās vēsturi 
un pāris teikumus 
par to sacerētājiem.

Tad Ivars pa-
stāstīja, kā šogad 
ir gājis Oktober-
festā – cik viesi ap-
meklējuši, cik litru 
alus ir izdzerts, 
un pēc tam sekoja 
jautājumu vikto-
rīna no iepriekš 
dzirdētā, kur, sakot 
pareizas atbildes, varēja tikt pie šoko-
lādes balvām. Pie viena tika sumināti 
oktobra gaviļnieki, un tā dziedot, saru-
nājoties, baudot gardās uzkodas, alu un 

vīnu, laiks paskrēja nemanot. Paldies 
visiem par piedalīšanos!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Dienu pirms lielā fi-
nāla, piektdien, 28. sep-
tembrī, Latviešu Cie-
ma ļaudis bija aicināti 
Ciema lielajā zālē uz 
Austrālijas  futbola  pus-
dienām.

Zāle bija izrotāta krāsainām len-

tām un baloniem un pusdienās tika pa-
sniegtas ceptas desas, kartupeļi, alus 
un vīns.

Lai arī sanākušie atzina, ka īpa-
ši neseko līdzi futbola spēlēm, tomēr 
mēģināja atbildēt uz Ciema darbinie-
ka sagatavotajiem jautājumiem, kas 
bija par futbolu un sportu pasaulē. Pēc 

pusdienām uz izspēlētās viktorīnas 
sanākušie nesteidzās mājās, bet turpi-
nāja sarunas sēžot pie galda. Tā, kā šī 
diena ir nozīmīga daudziem Austrālijā 
dzīvojošiem, arī šogad vēlējāmies šo 
dienu izcelt Latviešu ciemā!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

„Austrālijas futbola pusdienas“...
Sanākušie nesteidzās mājās

Lai gan kalnos ir vēl sniegs,
Taču beidzies ziemas miegs.
Pavasaris ir šurpu nācis.
Saulīte daudz gaišāk staigā.
Priecīgi spīd sejā, vaigā.
Kokos, dobēs ziedi zied,
Putniņi tur dziesmas dzied.

Dzimtenē gan citāds skats,
Atceros to labi pats,
Logā skatoties ik rīt’,
Kā kokiem lapas dzeltē, krīt.
Rudens tur ir atnācis,
Postīšanu uzsācis,
Tumšāka kļūst debess mala

Izbeidz dziedāt lakstīgala...
Dievs tā licis, dzied vai raudi,
Tādēļ priecājies un dzīvi baudi!

Viktors Bendrups
Laikrakstam „Latvietis“

Pavasaris
Dzeja

No kreisās: Visvaldis Sniedze, Jancis, Viktors Bendrups.
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No kreisās: Betija Plūme, Andris Ziedars, Daila Piksone.
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Melburnas Latviešu ciemā „Oktoberfest“
Tika sumināti oktobra gaviļnieki

Ivars Štubis pavadīja dziedāšanu.
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sabalansētu valsts budžetu.

Vienlīdz būtiski ir nodrošināt jau 
īstenoto reformu nepārtrauktību un 
pēctecību, stiprināt mediju neatka-
rību Latvijā un stiprināt tiesiskumu, 

tai skaitā pilnveidot noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas un terorisma fi-
nansēšanas novēršanas mehānismus.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Jānis Bordāns sastādīs valdību
Turpinājums no 1. lpp.
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Latviešu savstarpējās palīdzības biedrība
Gadskārtējā pilnsapulce Latviešu ciemā Melburnā

nas latviešu sabied-
rības centriem, kur 
notiek sarīkojumi, 
viesības, tirdziņi, 
koncerti, sanāks-
mes un regulāri 
dievkalpojumi.

Latvieša Cie-
ma vadītāja ir In-
grīda Houka, kura 
strādā Ciemā kopš 
2001. gada un 
2016. gadā pārņē-
ma Ciema vadītājas 
(Manager) pienā-
kumus. Informāci-
ju un atbildes uz vi-
siem jautājumiem, 
kas attiecas uz Aprūpes nama piedāvāta-
jām priekšrocībām un noteikumiem, vai 
par pašaprūpes mājiņām, sniedz vadītā-
ja. Tālr.: 9800 2977; epasts: manager@

latvianfs.org.au 
Jānis Roberts Dēliņš,
LSPB valdes loceklis

Laikrakstam „Latvietis“

Latviešu savstar-
pējās palīdzības bied-
rības (LSPB) gadskār-
tējā pilnsapulcē šī gada 
27. oktobrī Latviešu 
ciemā Melburnā piedalī-
jās 48 balsstiesīgi biedri, 

bet savu mandātu nodeva 12 biedri. 
Pilnsapulci plkst. 11.00 atklāja valdes 
priekšsēdis Pēteris Delvers. Par balsu 
skaitītājām ievēlēja Koidolu Nemiro 
un Mārtiņu Biršu.

Šī gada pilnsapulcē bija paredzē-
ta divu valdes locekļu pārvēlēšana – 
Astrīda Filāne (Phelan) un Jānis 
Dēliņš. Divi valdes locekļi – Nora 
Žubecka un Sigurds Andersons no-
lika pilnvaras, un viņu vietā bija pie-
teikušies divi jauni kandidāti Viktors 
Bendrups jnr un Andris Eimanis. 
Andris Eimanis , darba pienākumu dēļ, 
atsauca savu kandidatūru pirms pilnsa-
pulces. Pilnsapulces dalībnieki ievēlēja 
Astrīdu Fīlani (Phelan), Jāni Dēliņu 
un Viktoru Bendrupu jnr uz 3 gadiem. 
Valdē turpina strādāt Pēteris Delvers, 
Alnis Druva un Dimis Pešudovs.

Valdes priekšsēdis Pēteris Delvers 
ziņoja kopsapulces apmeklētājiem, ka 
pēdējais saimnieciskais gads noslē-
dzās ar zaudējumu, bet ka valde aktīvi 
strādā, lai uzlabotu LSPB finansiālo 
stāvokli. Valdes prioritātes 2018./2019. 
saimnieciskajā gadā ir paaugstināt ie-
nākumus un pelņu, bet arī samazināt 
izdevumus. Viņš arī minēja, ka valde 
ir nolēmusi aicināt Melburnas lietu-
viešus un igauņus iestāties LSPB, lai 
varētu uzlabot un nodrošināt LSPB 
finansiālo stāvokli turpmākajos gados.

Valdes priekšsēdis Delvers pateicās 
valdes locekļiem par viņu darbu un at-
balstu, LSPB sekretārei Mārai Blāķei, 
Ciema pārvaldniecei Ingrīdai Hokai 
(Hawke), visiem Ciema darbiniekiem un 
Ciema talciniecēm par lielo enerģiju un 
labi padarīto darbu aizvadītajā saimnie-
ciskajā gadā. Valdes priekšsēža vietniece 
Nora Žubecka, kura ar 29. oktobri izbei-
dza savu darbu valdē, pateicās visiem 
Ciema darbiniekiem un Ciema talcinie-
cēm par viņu pūlēm Ciema sabiedrisko 
pasākumu rīkošanā. Ciema pārvaldniece 
Ingrīda Houka (Hawke) pateicās LSPB 
valdei par atbalstu un padomiem, Ciema 
biroja darbiniecēm, visiem darbiniekiem 
un Ciema rosīgajām talciniecēm. Ilggadī-
gais valdes loceklis Sigurds Andersons, 
kurš valdē strādāja 18 gadus, pateicās 
valdei par labo sadarbību un par biedru 
uzticību. Pilnsapulci slēdza plkst. 12.05, 
un biedriem bija iespējā baudīt atspirdzi-
nājumus Anetes Silarājas zālē.

Latviešu ciema Aprūpes namā ir 52 
pastāvīgas un divas īslaicīgas uzturēša-
nās/pagaidu (Respite) istabas. LSPB pār-
valda arī 54 pašaprūpes mājiņas, kuras 
atrodas skaisti uzkoptos dārzos. Latvie-
šu Ciems ir kļuvis par vienu no Melbur-

No kreisās: Nora Žubecka, Latviešu Ciema valdes locekle 
2007.-2018., Valdes priekšsēdis Pēteris Delvers un Sigurds 
Andersons, Latviešu Ciema valdes loceklis 2000.-2018.
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Pāris gadu nebiju bi-
jusi Jelgavā, iedomājos 
apskatīties, kas jauns, 
un vai pilsētā jūtama 
Latvijas simtgades elpa. 
Jelgavu kā tūrists pārzi-
nu pietiekoši labi, esmu 

braukusi uz dažādiem lieliem pasā-
kumiem, daži no tiem, kā Smilšu un 
ledus skulptūru festivāli, ir kļuvuši par 
pilsētas vizītkarti. Šoreiz mana vēlme 
bija izstaigāt pilsētu vēl jūtamā rudens 
dzelteno lapu rotā.

31. oktobrī, kā vienmēr izmanto-
ju sabiedrisko transportu, braucu ar 
elektrisko vilcienu no Jūrmalas līdz 
Torņakalnam un ar citu vilcienu tālāk 
uz Jelgavu, ceļā pagāja divas stundas. 
Stacijas laukumā pārsteidza velo stāv-
vieta; daudz, daudz dažāda līmeņa ri-
teņi gaidīja savus braucējus, nu gluži 
kā Eiropā.

Pie ieejas stacijas skvērā pārstei-
dza zīme – smēķēt aizliegts; manuprāt, 
apsveicama doma. Pa tuvāko ceļu, Pa-
sta ielu devos uz Tūrisma informāci-
jas centru, sabildējot no visām pusēm 
Sv. Jāņa baznīcu, kuras ugunīgais tor-
ņa jumts saulē spīd kā bāka. Pie Svē-
tās Trīsvienības baznīcas torņa (tajā 
atrodas Tūrisma informācijas centrs) 
sasveicinājos ar Jāni Čaksti, ap kura 
pieminekli joprojām zied asinssarka-
nas rozes.

Tūrisma centrā no jaunas tumš-
matainas darbinieces ieguvu ziņas par 
jaunumiem un dabūju arī jaunas kar-
tes, kas ir ļoti noderīgas. Atkal braucu 

ar liftu uz skatu laukumu devītajā stā-
vā un brīnījos, kā man, pirmajā reizē 
šeit esot, bija bail iet pa stikla grīdu. 
Lejā pilsēta kā uz delnas; redzamība 
atkarīga no saules un stiklu tīrības, at-
spīdumi būs vienmēr. Steidzīgi un kāri 
nopētīju visas debess puses. Ļoti labi 
bija redzama celtnieku rosība uz Pasta 
salas estrādes jumta koka konstrukciju 
uzstādīšanā (vēlāk uz salas man pa-
brauca garām milzīga gara mašīna ar 
minētā jumta koka konstrukcijām).

Pasta salas otrā galā labi saskatāms 
jaunais skatu tornis turpat pie savvaļas 
zirgu ganībām, – tas mans nākamais 
pieturas punkts. Vispirms gan izstai-
gāju Pasta salas daļu pilsētas centrā, 
pārejot pa Mītavas tiltu Driksas upi. 
Salas labiekārtojums ļoti izmainījies, 
viss domāts atpūtai un izklaidei. Cen-
trālā daļa ļoti apaugusi ar dažādiem 
objektiem, nav mans nodoms kritizēt, 
priecājos par visu jauno. Tālāk dodos 
gar Jelgavas pili, kuras fasādes tiek 
restaurētas, un tās, jau bez sastatnēm, 
ir ļoti sulīgas; pie pārējām restaurato-
riem vēl daudz darba.

Cilpoju tālāk gar Lielupes kras-
tu pa būvnieku auto izdangātu zemes 
ceļu, dziļāk iekšā Pasta salā, kur jau 
vairākus gadus dzīvo savvaļas zir-
gi aplokos. Es ne pie zirgiem, bet uz 
jauno skatu torni, 19 m augstu. Ļoti 
viegla kāpšana, nav bailīgi, tornis arī 
vējā nešūpojas. Skati neaprakstāmi – 
zils un dzeltens, ūdens un niedres. 
Saule virs pilsētas, tās torņi izskatās 
zilpelēki. Pie aploka vārtiem ir sa-

liktas info/aizlieguma zīmes. Viena 
norāda, ka minimālais attālums starp 
cilvēku un savvaļas zirgu ir 50 m. No 
torņa augšas redzu, kā pienāk ģimene, 
dodas iekšā aplokā un klāt pie zirgiem; 
ja nebūtu bail, droši vien raustos mu-
gurā. Vai tas ir tā vērts, lai tēvs pozēt 
kāro bērnu ar mobilo telefonu bildētu 
5 m attālumā? Te var līdzēt tikai soda 
nauda.

Tālāk dodos atpakaļ uz centru, 
Hercoga Jēkaba laukumā apskatīt 
svētku noformējuma sarkanbaltsar-
kanās saktas (vai vainagus) – krāšņi, 
ar izdomu. Tālāk dodos pie dziedā-
tājas, jelgavnieces Noras Bumbieres 
piemiņas zīmes parkā (kārtējo reizi 
apmaldos viņu meklēdama). Joprojām 
uzskatu, ka vieta izmeklēta nepiemē-
rota; grozies kā gribi, vienmēr fonā 
kaut kas prozaisks, kaut vai miskaste. 
Šoreiz saule skaisti izgaismoja Noras 
pēdējo lapu.

Skatos pulkstenī un dodos vecpil-
sētas virzienā meklēt jauno simtgades 
objektu. Esmu sagriezusi karti kājām 
gaisā un aizsoļoju krietnu gabalu uz 
otru pusi, maza bēda. Bet ar to vēl 
nepietiek: paeju garām šim objektam, 
un... atkal kājām darbs. Beidzot redzu 
desmit dižus vīrus, kas uz saviem ka-
miešiem tur stabā sakrautus desmit 
akmeņus. 4. maijā Jelgavas pilsēta 
Latvijai simtgadē uzdāvināja Laika 
ratu, vecpilsētā Lielajā ielā 38 tika at-
klāts vides objekts. Pievienoju www.
jelgava.lv publicēto informāciju par 
jauno objektu Laika rats 100:

„Tēlnieka Kārļa  Īles  interaktīvajā 
vides  objektā  „Laika  rats 100“  14 m 
rādiusā metālā attēloti desmit cilvēku 
silueti  reālā  augumā,  kas  simbolizē 
desmit  mūsu  valsts  gadus,  pie  katra 
silueta  lasāmi desmitgades nozīmīgā-
kie notikumi.

Silueti tur 100 akmeņus, kuri sim-
bolizē  Latvijas  pastāvēšanas  gada-
dienu, bet cilvēku tēli – visus tos, kas 
bijuši  iesaistīti  Latvijas  veidošanā, 
tā  uzsverot,  ka  valsti  veido  katrs  no 
mums. Latvijai un arī Jelgavai šie 100 
gadi nav bijuši  viegli,  akmeņi  simbo-
lizēs  šī  laika  svarīgumu  un  smagu-

Jelgava simtgades gadā
Dažādi jaunumi

Pasta sala.
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Hercoga Jēkaba laukumā.
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Turpinājums 9. lpp.Vides objekts „Laika rats 100“.

FO
TO

 A
in

a 
G

ai
līt

e



Piektdien, 2018. gada 9. novembrī Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

mu, ko  tauta  izlolojusi un  iznesusi uz 
saviem pleciem. Starveida bruģējums 
laukumā,  kurā atrodas Latvijas  turē-
tāji,  simbolizē  laika  ratu,  kas  turpi-
na  ritēt  tālāk  cauri  gadu  desmitiem. 
Cilvēku  figūras  veidotas  no  slīpēta, 
nerūsējošā tērauda. Uz laukuma iekšu 
pavērstās  plaknes  tiks  nopulētas,  lai 
veidotos apmeklētāju spoguļattēls, tā-
dējādi katrs valsts iedzīvotājs vai vie-
sis  arī  kļūs  par  Latvijas  gadu  nesēju 
un vēstures veidotāju. Uz figūru plak-
nēm,  kas  vērstas  uz  apļa  ārpusi,  būs 
iegravēti  attiecīgās  desmitgades  sva-
rīgākie  Jelgavas  vēsturiskie  notikumi 
Latvijas kontekstā.“

Tā arī viss ir tapis, informācija pa 
gadiem ir iegravēta un sevi var redzēt 
kā spogulī. Mazliet par realitāti – tēli 
ir cilvēka augumā, lai arī viņi ir des-
mit, tie nav uzkrītoši; ne velti es vi-
ņiem pagāju garām. Akmeņu krāvu-
mus pirmo reizi redzot, nav vienkārši 
pieņemt, ir jāizdomājas visvisādi, un 
vienalga katrs paliek pie sava. Pagai-
dām vieta tāda paplika. Es domāju, 
ka ar atraitnītēm apkārt ratam nepie-
tiks, nav jāskopojas un jāiestāda kas 
mazliet augstāks un daudzgadīgs. 
Manuprāt, veiksmīgs ir fons ar veco 
apbūvi, deviņstāvu māju fons ir šo-
diena. Pasēdēju uz soliņa, aprunājos 
ar dažiem darba rūķiem un uzzināju, 
ka tēli tumsā tiek izgaismoti, un tas 
visiem patīk. Vēl to, ka tēlus reizi mē-

nesī mazgā. Interesanti kādā datumā; 
labprāt aizbrauktu tad. Daudzi tēli ir 
roku noķēpāti, un redzēju, ka to dara 
skolas bērni. Šis ir skaists, interesants 
objekts, bet nav vienkārši uztverams, 
tas liek domāt un tomēr pieņemt.

Tā nu es jaunu domu pārņemta so-
ļoju atpakaļ uz staciju. Saulrieta sau-
lē ozolu lapas bija zeltītas, un stacijas 
skvērā Jelgavas atbrīvotāju pieminekļa 
Lāčplēsis viens sāns arī zeltā. Kāds 
man iespaids par Jelgavu sadzīviskā 
jomā? Nav mainījies, tāpat kā pirms 
vairākiem gadiem latviešu valodu 
dzird maz; maz cerību, ka atbildēs lat-
viski. Šoreiz saņēmu mazu šoka devu. 

Nezināju, uz kuru pusi iet, un pajau-
tāju ceļu jaunai mammai ar pirmkla-
snieci pie rokas; man atbildēja krievis-
ki – nesaprotu. Nu Dievs ar tevi, bet 
dzirdu, ka meitene mammai krieviski 
saka, kāpēc tu tā? Mamma cietā balsī 
atbild, lai zin, kas te bija un būs saim-
nieks. Nu ko, tāpēc Jelgavā pašam 
jāzin ceļš, nav ko jautāt. Tomēr manī 
iesēdusies doma, ka vajadzētu to Lai-
ka ratu redzēt izgaismotu. (2019. gadā 
Ledus skulptūru festivāls – 9.-11. feb-
ruāris; Smilšu skulptūru festivāls – 9.-
10. jūnijs)

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Jelgava simtgades gadā
Turpinājums no 8. lpp.

Jelgavas pils fasādes restaurācija.
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ar turpinājumu nākošajā – 2005. gada 
30. numurā (3688. - 3700. lpp).

Bez atmiņām uz Austrāliju Seriņš 
(sen.) bija atsūtījis ap 170 skaņdarbu. 
Visas tēva oriģinālkompozīcijas dēls 

bija pārrakstījis datorā un tās sakopo-
jis krājumā Dievam slava. 1993. gadā 
tās nodotas Rakstniecības,  teātra  un 
mākslas muzejā Rīgā. Sidnejas latvie-
šu vīru koris Jāņa Sieriņa dziesmas: 
Dieva lūgums, Dievam slava un Svei-
ciens dziesmu draugiem ir vairakkārt 
dziedājis savos koncertos.

Austrālijas Latviešu 53. Kultūras 
dienās 2010. gadā Melburnā, Austrāli-
jas latviešu apvienotais vīru koris dzie-
dāja Jāņa Sieriņa Dievam  slava diri-
ģentes Dainas Jaunbērziņas vadībā un 
ar Sandras Birzes klavieru pavadījumu.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Piebilde
Turpinājums no 5. lpp.
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Ozolu aleja, kas ved 
uz Burtnieku Kultūras 
centru, šoruden īpaši krā-
šņa savā majestātiskumā. 
Ozols izsenis bijis mūsu 
tautas spēka simbols. Do-

doties uz sarīkojumu, gan klausītāji, gan 
vēstītāji tiek noskaņoti piedomāt par Lat-
vijas ainavas īpašo vietu mūsu sirdīs, par 
mūsu zemi kā visskaistāko pasaulē, par 
valsti, kas izlolota daudzās paaudzēs.

Jubilejas gada tēma – Atnākt  līdz 
šodienai.

Kārina Pētersone, runājot par 
Latvijas valstiskuma sākotni un attīs-
tību, uzsvēra to demokrātisko ceļu, ko 
esam gājuši. Latvieši savu valsti nodi-
binājuši un atjaunojuši parlamentārā 
ceļā, bez atriebības vai izrēķināšanās. 
Ar lielu pašcieņu, gudri un inteliģenti. 
Visos laikos, gan veidojot priekšno-
sacījumus valstiskumam jaunlatviešu 
periodā, gan sarežģītajā valsts veido-
šanas un pēc tam atjaunošanas posmā 
20. gadsimtā liela nozīme bijusi sava 
laika izglītotākajiem, aktīvākajiem un 
uzņēmīgākajiem cilvēkiem.

Domājot par valsts simtgadi, tai pat 
laikā esam šeit šobrīd. Atnākuši līdz šo-
dienai. Rudens naktīs paceļam acis uz 
debesīm. Un tad atmiņā ieskanas: „...
Straumēnu ļaudis iznāca ārā, un tos pa-
darīja priecīgus zvaigžņu atgriešanās, 
pēc kurām viņi mēroja laika mūžīgo te-
cēšanu. Viņi apbrīnoja bālo bezgalības 
ceļu, kuru Dievs bij iestādījis, lai nezi-
ņā nenomaldītos putni un cilvēku gari.“ 
Sarīkojuma klausītāji bez šaubīšanās, 
līdz ar pirmo teikumu, protams, pazīst 
Edvarda Virzas rakstīto. Ir skaisti mūsu 
tik būtisko svētku tuvumā uzklausīt un 
baudīt rakstnieka, latviskās dvēseles 
izteicēja, darba un domu turpinātājas 
trijās paaudzēs. Anna Žīgure, Diāna 
Jance un Elīze Jance ne vien rada un 
veido katra savu pasauli, bet arī ikdienā 
rūpējas par Billītēm, šo Zemgales sētu, 
un ainavu kurā tapa nemirstīgais teksts.

Mūsu dzimtas 100 gadi – rakstnieces 
un tulkotājas A. Žīgures stāstījums par 
aizgājušo laiku, kurš atstājis neizdzēša-

mas pēdas mūsu gājumā uz savu valsti. 
Ekrānā mijas fotoattēli ar skaistiem sie-
viešu tēliem, rūpīgi par savu izskatu pie-
domājušiem kungiem, bērniem – skaisti 
sapucētiem, jā, visa tā romantiskā gai-
sotne atvirmo līdz tagadnes brīdim. 
Sacītais skan tik mūsdienīgi, lai mēs ie-
klausītos. Lūk, Stērstu Andrejs: (šķiet 
pievēršas reizēm nevajadzīgi biklajam 
šodienas latvietim) „Mācies  atzīt  savu 
vērtību,  turi  to cieņā; neļauj nevienam 
to nievāt. Pašcieņas trūkums ir paļāja-
ma  īpašība  kā  atsevišķām  personām, 
tā  viņu  lielām  kopībām –  tautām.  Kas 
savu vertību neapzinās un neciena, tas 
arī nevarēs ar to lepoties, nedz citi viņu 
cienīs.“ (Dzimtenes Vēstnesis, 1914.)

Elīze Jance ļauj klausītājiem atelpas 
brīdi no informācijas blīvuma. Klavieru 
taustiņu ņirba zem jaunietes pirkstu pie-
skārieniem aiznes mūs sajūtu pasaulē, 
lai atkal varam sekot stāstījumam, nu jau 
ne par tik senu pagātni, bet to laiku, ko 
daudzi no mums paši piedzīvojuši. Arī 
burtnieciešu atmiņās un dvēselēs pagā-
jušā gadu simta astiņdesmito gadu beigu 
notikumi atstājuši neizgaistošas pēdas.

1988. gads – Diānas Jances stāsts 
par savu žurnālistes gaitu sākumu un 
arī Atmodas laika spožo uzplaiksnīju-
mu, ticību brīnumam, jaunības jūsmu, 
goddevību brīvības cīnītājiem. „...Un 
tauta  ceļas  noliecot  galvas,  lai  godi-

nātu  tos,  kuri  vairs  nekad  nepiecel-
sies.. Mostas jaunai dzīvei - trešo reizi 
šajā gadsimtā.“ Tās ir dažas rindas no 
tobrīd pavisam jauniņās rakstītājas sa-
cītā. Šobrīd aprakstītajos laika biedru 
portretējumos, ieskatoties sastapto cil-
vēku acīs sāpīgi ieskanas izdzīvošanas 
drāma, ironija mijas ar smaguma sajū-
tu. Valodas plūdums veido noapaļotus 
stāstus, kas spoguļo šīsdienas reālijas.

Virdžīnijas Lejiņas filma Laiks 
atkal  mosties, kuras fragmentus ar 
režisores komentāriem uzmanīgi vē-
rojām sarīkojuma otrajā daļā, ir stāsts 
par pirmo atmodu, par jaunlatviešu 
kustību. Mūsdienu vēsturnieki filmā 
runā par to dinamisko vēstures posmu, 
kad mūsu valsts vēl nerādījās pat dros-
mīgākajos sapņos. Paralēli analītiska-
jam vēsturnieku skatījumam, mūsdie-
nu jaunieši lasa dzeju, savijot vēsturi, 
liriku un emocijas grodā vijumā.

Rakstnieks Jānis Lejiņš lasīja 
tekstus no savas topošās grāmatas 
Straupes pilskungi.

Ikrudens Pētera Zirnīša piemiņai 
veltītais sarīkojums – šogad jau pied-
spadsmito reizi – ritēja rimti un nes-
teidzīgi ar patiesu iedziļināšanos vēs-
tītāju sacītajā un rādītajā. Klausītāju 
pulks mūsu sarīkojumiem lēnām, bet 
neatlaidīgi pieaug ik gadu. Patstāvīgie 
apmeklētāji allaž atgriežas, pievieno-
jas jauni. Šajā reizē bija atbraukuši arī 
vairāki iepriekšējo gadu runātāji. Tā 
laba zīme, tātad interesanti un vērtīgi, 
ne jau tāpat vien tas gaisa gabals no 
Rīgas braucams... Vēl pašā nobeigumā 
citkārtējais vēstītājs, mācītājs Guntis 
Kalme, sacīja dažus iedvesmojošus 
vārdus par latviešu nāciju, par mūsu 
uzvarošu gājienu cauri laiku laikiem 
un ticību tautas gara spēkam.

Mums atlika arī laiks, lai varētu 
pie vīna glāzes pārrunāt savus vakara 
iespaidus un vērtējumus.

Tā, man par lielu prieku, kāda 
klausītāja sarīkojuma nobeigumā sacī-
ja, ka nesenais vēlēšanu mutulis viņu ir 

„Atnākt līdz šodienai“
Burtnieku rudens literatūras sarīkojums – „Burulis“ Latvijas simtagades zīmē

Ozolu aleja, kas ved uz Burtnieku Kultūras centru.
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Sarīkojuma dalībnieki.
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sākumā stāvējām pagalmā zem mūsu 
Centra ozola, jo laiks šodien bija tie-
šām padevies, tieši kā mūsu viesiem 
būtu bijis pasūtīts: silta saulīte spīdēja, 
ne mākonīša debesīs, un pat lēna vēs-
miņa šad tad sakustināja mūsu ozola 
zarus. Saprotams, ka vispirms mēs pa-
lielījāmies ar savu lepno, skaisto, vare-
no pagalma ozolu, kura zīlīti iestādīja 
mūsu pašu skolas bērni un kuri paši 
nu jau kopā ar ozolu ir izauguši tikpat 
vareni, kā viņu stādītais ozols. Centru 
jau Jānis esot visu izrādījis, tad es vēl 
aizvedu un parādīju savu goda konsu-
lāta kabinetu un tad gājām Daugavas 
Vanagu kluba telpās, kur jau mudžēja 
mūsu pašu saradušies ļaudis. Kamēr 
mūsu vicepriekšsēdis vēl nokārtoja kā-
dus vajadzīgos kārtības sīkumus, tad 
bijām gatavi mūsu ciemiņa devumam.

Pēc Vucēnu Jāņa mūsu ciemiņa 
īsas iepazīstināšanas ar mūsu saradu-
šies viesiem, Juris Cālītis mums stāstī-
ja savus uzskatus par Latvijas Simtga-
di, par latvieti un par latvieti pasaules 
tālēs jau šodien. Jau no paša sākuma 
Cālīša kungs mums uzsvēra, ka tādai 
Latvijas Simtgadei nevajadzēja vispār 
notikt, tā taču nevarēja notikt, jo tie 
apstākļi, caur kuriem Latvijas valsts 
un latviešu tauta ir gājusi, lai šo Simt-
gadi sasniegtu, tādu notikumu nepie-
ļauj. Tas vien jau ir brīnums. Ko tad tā 
mazā zemnieku tautiņa starp lielajām, 
varenajām kaimiņu tautām, kuras pa-
šas brīnās, ja sasniedz savu Simtgadi. 

Nu un mēs, zemnieciņi, kuri gadu sim-
teņus kalpojuši svešiem kungiem, kur 
tad mums vispār tāda doma var pat ie-
nākt prātā? Brīnums? Ā, bet izglītība, 
gudrība dod nākotni.

Nu kas tad par latvieti? Kas viņš 
tāds ir? Kas ir viņa dzinējs, kurš dod 
viņam spēku, izturību, cīņas sparu? 
Cālīša kungs apskata latviešu parti-
zānu un viņa drosmi, ticību uzvarai, 
jo tur ir taisnība? Vai tādēļ ir uzvara 
redzama? Vai tas ir tas tautas sīkstums 
un ticība cīnīties? Viņš to apskata ar 
Brigaderes vārdiem: Dievs,  daba, 
darbs. Tas ir tā neredzamā vara, kura 
dod latvietim ticību taisnības uzvarai, 
un Dieviņš viņam rādīs pareizo ceļu? 
Latvietis pats ir dabā un ar dabu. Viņš 
dzīvo no dabas, un daba viņu lolo un 
audzina. Darbs ir latvieša tikums. Bez 
darba nav nākotnes. Darbs dod spēku, 
izturību nākotni. Dziļi mūsu dziļumos 

ir latviešu vienotība. Kaut mums ir 
daudzas politiskās partijas, daudz da-
žādas organizācijas, bet dziļi sirds dzi-
ļumos mēs esam latvieši un esam vie-
noti. Mūs vieno mūsu kopējā vēsture, 
mūsu tautas kopējās ciešanas, klaušu 
laiku gadi un cīņas mūsu brīvībai.

Latvietis ir izkaisīts lielajā, plašajā 
pasaulē, bet tomēr viņš ir latvietis. Ne 
tā mazā zemes saujiņa mūs satur, bet 
tas tautas neredzamais spēks (dzies-
ma?), ticība taisnības uzvarai, mums 
tas pienākas. Tāpēc tas ir mūsu. Viņš 
mācās no lielajām valstīm, uzņem zi-
nāšanas un atnes tās savā zemē, savai 
tautai.

Tas ir, ko es guvu no Jura Cālīša 
18. novembra runas latviešiem Pertā. 
Paldies par jo stipro, jo uzbudinošo 
runu!

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

tā nogurdinājis un iztukšojis, ka zudis 
jebkāds optimisms, bet šis sarīkojums 

devis iespēju atgūties no smaguma, 
atgūt līdzsvaru un ticību Latvijas nā-
kotnei.

Jā, paliek lepnuma sajūta par mūsu 
kopīgo gaitu līdz šodienai un cerība uz 

atnākošo laiku. Lai mums visiem skais-
ti valsts 100 dzimšanas dienas svētki!

Anita Jansone-Zirnīte,
Burtniekos

Laikrakstam „Latvietis“

„Atnākt līdz šodienai“
Turpinājums no 10. lpp.

Juris Cālītis jau Pertā
Turpinājums no 3. lpp.

No kreisās: Latviešu biedrības priekšsēdis Jānis Kukuls, LAAJ vicepriekšsēdis 
Jānis Vucēns, ev. lut. Pertas draudzes priekšniece Ieva Vlahova, Latvijas goda 
konsuls Pertā Jānis Purvinskis, Sandra Cālīte, Juris Cālītis 2018. g. 4. nov. Pertā.
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Kas notiek pasaulē...
Jancis stāsta kā jādzīvo

Ikviens lasītājs droši 
vien pasmaidīs un teiks: 
Ko tu te domā stāstīt, mēs 
taču paši redzam, kas pa-
saulē notiek. Kaut gan es 
ļoti šaubos, vai jūs tiešām 
to redzat, man jāpiemeti-

na, ka gribu pastāstīt, kā tas ir, skatoties 
caur bērna acīm. Tā kā tie gudrie cilvē-
ki par mums vecīšiem saka tie jau bērna 
prātā,  tad jūtos kvalificēts rakstīt kā iz-
skatās pasaule, raugoties caur bērna acīm.

Varbūt pietiktu ar vienu vārdu – 
BAIGI, bet tad rakstāmais iznāktu 
daudz par īsu.

Vispirms gribu atbildēt uz bieži jau-
tāto jautājumu – Kāpēc  tu  neesi  atpa-
kaļ  dzimtenē?  Ja gribu būt atklāts, tad 
jāatzīstas – vienkārši tādēļ, ka ja mūsu 
Dzimtenes valdības pēdējos 27 gados 
nav spējušas (vai gribējušas) nobalsot, ka 
tie čekas maisi ir jāatver un jādara visiem 

zināms, kas tur iekšā, tad manā bērna 
prātā tas nozīmē, ka LIELĀKĀ daļa no 
valdības vīriem, kas līdz šim valdījuši, 
nav gribējuši lai tauta dabūtu zināt, kā-
dus vārdus un par kādiem pakalpoju-
miem tā čeka minējusi un maisā turējusi. 
Un tagad man šķiet ir daudz par vēlu. Ja 
jau visus 27 gadus varējām sadzīvot, tad 
lai stāv tie maisi kamēr sapūst.

Tātad, jādzīvo vien ārzemēs un jācer, 
ka nāks latviešiem labāki laiki. Mēs tos 
nepiedzīvosim, bet varbūt bērnu bērni pie-
redzēs, cik skaista ir – un var būt – Latvija. 
Tā kā man bērnu nav, tad man nav ko lieki 
pļāpāt. Dzīvo, kur ir un kā ir – un cauri.

Un ko vēl par pasauli var teikt?
Amerikāņi saka tā, un Ķīna saka ci-

tādi. Eiropa nekādi nevar iegrozīties tā, 
lai to varētu saukt par apvienotu. Angļi, 
kā jau angļi, domā, ka viņi ir kaut kas 
speciāls. Cilvēkēdēji sāk nākt ārā no 
džungļiem un grib teikt arī savu vārdu. 

Ziemeļpols un Dienvidpols sākot kust no 
abiem galiem, un drīz visas pilsētas, kas 
sabūvētas gar okeānu krastiem, noburbu-
ļošot vien, kad ūdeņi tās aprīšot. Un ja jau 
pilsētas noburbuļos, ko tad laucinieki vie-
ni paši darīs? Kas tad vairs pirks sviestu 
un paniņas? Jāburbuļo vien būs līdzi.

Mani tas viss neuztrauc. Dzīvoju 
starp letiņiem. Dzīvoju Aprūpes namā. 
Te nekas neburbuļo. Tieku aprūpēts, kā 
teikt – no abiem galiem. Cik tie gadiņi 
vēl būs palikuši, tos ceru nodzīvot vienā 
mierā. Ja tikai tas svars nekāptu tik traki 
uz augšu, tad jau varētu dzīvot vēl ilgi un 
dikti. Ārsts ieteic mazāk ēst. Vai bez kār-
tīgas paēšanas vispār ir dzīvošana? Lai 
viņam nebūtu lieki kreņķi, es pie ārsta 
vairs neeju. Svarus iesviedu mēslu kastē 
dzīvoju vienā mierā. Ja uznāks kādi tro-
beļi, teikšu, ka ārsts pie visa vainīgs.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“
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daudziem tūkstošiem latviešu jaunek-
ļu bija būtiskas ne tikai savas ikdienas 
vajadzības un ģimenes pavards vien, 
bet vairāk par to – nosargāt tautai ko-
pējās vērtības.

Viņu pašaizliedzībā tagad – nu jau 
ar 103 gadu vēsturisku atkāpi – ierau-
gām vairāk kā tikai savas zemes aiz-
stāvību vien, kas bija viņu pirmā un 
acīmredzamākā motivācija (krievu 
armija vācu priekšā spēja tikai bēgt un 
nevarēja nosargāt Latviju).

Ar strēlnieku cīņām latviešu tauta 
pakāpās uz savu nākamo attīstības pa-
kāpi, proti, savās nacionālās vienībās 
karojot pret vāciešiem, mēs kā tauta 
neizbēgami nonācām pie domas, ja 
lejam asinis par Dzimteni Latviju, tad 
ir tikai pareizi, ka mums tajā jābūt arī 
saimniekiem, ka gribam to sev, nevis 
pēc kara atkal te ļaut valdīt caram un 
krievu ierēdņiem.

Apliecinot vienu vērtību, proti, 
aizstāvot savu zemi pret iebrucējiem, 
mūsos kā tautā sāka nobriest valstsgri-
ba pēc savas – latviešu valsts. Doma 
par latviešu politisko pašnoteikšanos 
tolaik jau bija gaisā. 1903. gadā to 
izteica vēlākais Latvijas Republikas 
iekšlietu ministrs Miķelis Valters.1 Ne 
velti Rainis šo izjūtu vēlāk formulēja – 
zeme tā ir valsts.2

Ja šie trīs strēlnieki un daudzi no 
tiem, kuri Brāļu kapos glabāti pēc 
viņiem, būtu palikuši dzīvi, nešaubī-
simies, ka viņi sveiktu Latvijas dibi-
nāšanu 1918. gadā. Viņi būtu Brīvības 
cīņu pirmajās rindās, viņu dēli karotu 
Leģionā un nacionālajos partizānos 
pret sarkanajiem okupantiem, un viņu 
mazbērni stāvētu mums līdzās Jan-
vāra barikādēs un viņu mazmazbēr-
ni – būtu Jaunsardzē, Zemessardzē un 
sargātu Latviju hibrīdkara pilsoniskajā 
cīņā.3

Pirmskara Latvijā ar šiem trim 
sākās tradīcija godināt kritušos strēl-
niekus un saglabāt viņu piemiņu.4 Jau 
1916. gadā tika dibināts Latviešu strēl-
nieku  pulku  muzejs, kas 1919. gadā 
tika pārdēvēts par Latvijas Kara muze-
ju. Muzeja direktors, 8. Valmieras pul-
ka strēlnieks Kārlis Straubergs,5 par tā 
nepieciešamību sacīja: lai  radītu  un 
uzglabātu atmiņā šo laikmetu, ar kuru 
neapšaubāmi saistīts cēls  ideālisms  .. 
strēlnieku psiholoģijā skaidri nojauša-
ma doma par cīņu dzimtenes dēļ.6

Brāļu kapu izveide burtiski ir lie-
lākais un uzskatāmākais pierādījums 
tam. Bet ne tikai Rīgā, – pieminekļi 
un kapi bija arī Ložmetējkalnā, Nāves-
salā, Ķekavā un visā Latvijā.

Strēlnieku cildināšana ātri un paš-
saprotami izvērtās par mūsu tautas 
brīvības alku un valstsgribas aplie-
cinājumu vispār. Mēs godinājām gan 
Pirmajā pasaules karā, gan Brīvības 
cīņās kritušos karavīrus, tā apliecinot 
tās vērtības, kuru dēļ viņi upurējās.

Tas nepalielināja mūsu budžetu, 

gluži otrādi – piemiņas saglabāšanā un 
tautas patriotiskajā audzināšanā tika 
ieguldīti lieli līdzekļi, taču atdeve un 
pats galvenais – ilgtspēja tam bija mil-
zīga. Šis mantojums ļāva mums izturēt 
komunistu okupāciju. Ne velti vācbal-
tu vēsturnieks Jirgens fon Hēns 1969. 
gadā rakstīja: šī .. nacionālisma politi-
ka un ideoloģija ir ievērojami sekmē-
jusi to, ka latviešu tauta ir izrādījusies 
apbrīnojami pretoties spējīga padom-
ju nacionālajai politikai.7

Ko gūstam no šiem pirmajiem kri-
tušajiem un tiem, kas tika te, Brāļu 
kapos un citur guldīti? – viņu upuri, 
vērtības un motivāciju.

Vērtības darbojas tikai tad, ja tās 
tiek aktīvi lietotas un apliecinātas. Šeit 
un citur guldīto strēlnieku motīvs un 
vērtības bija skaidrs – viņi cīnījās par 
Latvijas zemi. Savukārt te guldītie 
Latvijas armijas karavīri Brīvības cī-
ņās jau karoja par Latvijas valsti, bet 
leģionāri – cīnījās pret otrreizēju ko-
munistu okupāciju.

Latvija kā nacionāla valsts šodien 
ir svarīga kā jebkad vairāku iemeslu 
dēļ. 

1. Latvijas republika ir mūsu tau-
tas augstākais pašnoteikšanās veids. 
Nevienai citai tautai neatkarīga Latvi-
jas valsts nebija tik kardināli vajadzīga 
kā latviešiem. Tāpēc pamatoti var sa-
cīt, ka Latvijas valsts augstākais pie-
pildījums ir būt latviešu valstij.8

20. gadsimtā esam izcīnījuši, zau-
dējuši un atkal atguvuši valstiskumu. 
Vēsture nu māca, ka dzīve bez savas 
valsts mums nozīmē gan verdzību 
gulagā, gan pazemojošu nīkuļošanu 
un piespiedu kolaborāciju okupācijas 
apstākļos.

Tāpēc, lai kādi trūkumi piemīt 
Latvijai, taču tā ir mūsu valsts, kuru 
varam pilnveidot, lai cik nepilnīga, 
taču tā ir mūsu brīvība, kas nemitīgi 
jāaizstāv un jāattīsta. Jebkurā gadīju-
mā – slikta brīvība ir pārāka par labu 
verdzību.

Latvijas valsts ir efektīvs veids, kā 
sargāt mūsu tautu pret Krievijas impe-
riālisma draudiem.

Latvijas valstij ir jābūt arī iedarbī-
gam veidam kā pretoties citām latvie-
šu nācijas identitāti graujošām iedarbī-
bām – no globālisma ideoloģijas līdz 
radikālajam liberālismam un Eiropu 
apdraudošai islāma invāzijai.9

Varam tikai minēt kā būtu veidoju-
sies šo pirmo kritušo strēlnieku dzīve, 
ja viņi nebūtu devušies karā. Bet dro-
ši zinām, ka viņi atdeva dzīvības par 
lielo Dieva dāvanu mums – Latviju kā 
latviešu tautas Dzimteni, kuru Viņš 
drīz caur Brīvības cīņām svētīja arī ar 
valstiskumu. Tāpēc droši varam teikt 
viņiem, sev un visai nācijai – viņu 
upuris nebija veltīgs!

Mūsu pirmais uzdevums ir saņemt 
tās vērtības, kuras pārstāv te, Brāļu 
kapos un citur gulošie cīnītāji – latvie-
šu valstsnācija, Dzimtene un Latvijas 
valsts. Otrais uzdevums ir tās radoši 
attīstīt un vairot, trešais – tās sniegt 

tālāk. 
Ar to būsim godinājuši ne tikai te 

guldītos pirmos trīs un pārējos simtus, 
bet pavirzījuši uz priekšu mūsu valsts 
ilgtspēju un tā turpinājuši mūsu nāci-
jas nerimstošo brīvības cīņu tradīciju.

Guntis Kalme
Laikrakstam „Latvietis“

1 M.Valters (1874 – 1968) bija pirmais 
latviešu sabiedriskais darbinieks, 
kurš publiski izvirzīja neatkarīgas 
Latvijas valsts izveidošanas nepie-
ciešamību. To vēstīja viņa raksts 
žurnālā Proletārietis – Patvaldību 
nost! Krieviju nost!

2 Raiņa Daugavas fragmentos 
1916.g. žurnālā Taurētājs. https://
www.letonika.lv/literatura/Reader.
aspx?r=228&q=pa%C5%A1u%20
zemes-#2626225

3 Labs piemērs tam ir Saeimas 
deputātes I.Rībenas runa 12. 
Saeimas sēdē 27.09.2018. http://
www.ingunaribena.lv/domas/runas/
video_7

4 1923. gadā tika dibināta Latviešu 
veco strēlnieku biedrība ar nodaļām 
visā Latvijā. Biedrība izdeva raks-
tu krājumu Latviešu strēlnieki (līdz 
1940.g. 34 burtnīcas) un organizēja 
dažādus pasākumus. Strēlnieku go-
dināšanas dienās dievnamos notika 
dievkalpojumi, kritušo atdusas vie-
tās svētuguns aizdedzināšana, dze-
jas lasījumi u.tml.

5 Dr.  Philol., profesors Kārlis Strau-
bergs (1890—1962) latviešu fol-
klorists, klasiskais filologs, literāts, 
izglītības ministrs (1924). Viens no 
1944. gada 17. marta Latvijas Cen-
trālās padomes memoranda paraks-
tītājiem. K.Strauberga piemērs tikai 
lieku reizi parāda, ka mūsu tautas 
patriotiskā inteliģence gāja strēlnie-
kos un nāca no tiem.

6 ht t p: //w w w.sa rgs . lv/ Ves t u re /
V e s t u r e / 2 0 1 5 / 0 9 / 2 9 - 0 1 .
aspx#lastcomment

7 Citāts no: Ilgvars Butulis. Ulmaņa 
apvērsumam – 70 gadi. // Lauku 
avīze. 15. maijs (2004). 

8 To precīzi izsaka Satversmes 
Ievadam sākotnēji piedāvātais teksts: 
Latvijas  Republika  ir  izveidota  uz 
latviešu nācijas negrozāmās gribas 
un tās neatņemamo pašnoteikšanās 
tiesību  pamata,  lai  varētu  brīvi 
pašnoteikties  un  kā  valstsnācija 
veidot  nākotni  pati  savā  valstī. 
h t t ps:// lv.wik ipedia .org /wik i /
Latvijas_Republikas_Satversmes_
preambula#cite_note-1

9 Sk. piem., ebreju zinātnieka R.Isra-
eli pētījumu: Raphael Israeli, The 
Spread  of  Islamikaze  Terrorism  in 
Europe:  The  Third  Islamic  Inva-
sion, London. Vallentine Mitchell, 
2008, Anne Waters, Beyond  Ter-
ror:  Islam’s  Slow  Erosion  of  Wes-
tern  Democracy, 2018, kā arī Ma-
rijs Duglass, Eiropas dīvainā nāve: 
Imigrācija, Identitāte, Islāms, Rīga, 
Apvārsnis, 2018.  ■

Saņemt, attīstīt un sniegt
Turpinājums no 1. lpp.
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Latviešu ev. lut. draudzes India-
napolē rīkotie gadskārtējie kapu svētki 
vietējās Floral Park kapsētas latviešu 
nodalījumā, kur apbedīti vairākums 
Indianapolē un tās apkārtnē mirušo 
luterticīgo tautiešu, arī šogad – tāpat 
kā parasti – notika septembra pēdējās 
svētdienas – šoreiz 30.septembra – rītā.

Kaut arī šīs svētdienas priekšpus-
diena uzausa pašreizējam gadalaikam 
neparasti silta un saulaina, draudzes 
mācītāja, prāvesta Gunāra Lazdiņa 
vadītie kapusvētki, diemžēl, turpinot 
pēdējo gadu skaitlisko lejupslīdi, gan 
pulcināja tikai divdesmit četrus dalīb-
niekus (pērngad – 29, aizpērn – 26, 
2015. gadā – 35, 2014. gadā – 38).

Norādot uz šo savu aizgājēju pie-
minētāju un godinātāju nelielo skaitu, 
prāv. G. Lazdiņš pēc svētku oficiālās da-
ļas lūdza visus klātesošos pulcēties pie 
Dieva mierā aizgājušo tautiešu piemiņas 

pieminekļa kopīgām fotogrāfijām, kurās 
sapulcējušos iemūžināja Mārtiņš Pūtelis.

Floral Park kapsētas latviešu no-
dalījumā pašlaik guldīti 300 tautieši, 

kuru atdusas vietas grezno 214 piemi-
nekļi, kapakmeņi un kapu plāksnes.

Gundārs Grīslītis
Laikrakstam „Latvietis“

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
5. novembris
Šarlote, Lote
1973. Latvijas  Brīvības  Fonds (LBF) 
inkorporēts (darbību sāk 18. nov.).

6. novembris
Linards,  Leons,  Leo,  Leonards,  Leo-
narda
1927. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā, tautas deju speciāliste, Saules  jos-
tas vadītāja Skaidrīte Dariusa.

7. novembris
Helma, Lotārs
1888. rakstniece Emīlija Krišjāne.
1932. SLT, ALT aktieris Juris Zemītis.

8. novembris
Aleksandra, Agra\
1878. Latvijā dzimis patologs, profe-
sors Kauņas un Lozannas universitā-
tēs Ebers Landaus.
1906. ALT aktieris Sigords Plakans.
1926. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Jānis Vējiņš.
1968. latviešu publicists, filozofs, 
rakstnieks Ilmārs Šlāpins.

9. novembris
Teodors
1918. Novembra revolūcija: Vācijas 
ķeizars Vihelms II atteicās no troņa un 
devās trimdā uz Nīderlandi; Vācija pa-
sludināta par republiku.
1950. dziedātāja, mūzikas zinātniece, 
sabiedriska darbiniece Lielbritānijā 
Lilija Zobena.
1989. Berlīnes mūra krišana: Austrum-
vācija atvēra kontrolpunktus cilvēku 
brīvai ceļošanai uz Rietumberlīni.

10. novembris
Mārtiņš, Mārcis, Markuss, Marks
Mārtiņdiena
1902. atklāts Rīgas Latviešu amatnie-
ku palīdzības biedrības nams Roma-
novu (tagadējā Lāčplēša) ielā 25, kur 
izrādes sāk Jaunais latviešu teātris, 
vēlāk darbojas Dailes, Jaunatnes un 
tagad Jaunais Rīgas teātris.

11. novembris
Ojārs, Rainers, Nellija
Lāčplēša diena
1873. militārs darbinieks, pulkvedis 
Jukums Vācietis.
1898. dzejnieks Jezups Cakuls.
1908. dramaturgs Osvalds Liepa.
1918. literāts Pēteris Priede.
1918. Lielbritānija atzīst Latviju de facto.
1918. Pirmā Pasaules kara beigas: Vā-
cija noslēdza pamieru ar Sabiedrota-
jiem netālu no Parīzes;
1930. Austrālijas latviešu sabiedriskā 
darbiniece Eva Brennere.
1958. Latvijā publicē Dekrētu nr. 490, 
kas aptur ieceļošanu Rīgā. 1988. Svēta 
Gara tornī pēc daudziem gadiem atkal 
plīvo sarkanbalti sarkanais karogs.
2007. filmas Rīgas  sargi pirmizrāde.

12. novembris
Kaija, Kornēlija.
1863. grāmatizdevējs Ludis Neimanis.
1883. ģenerālis Mārtiņš Jeske.
1903. literāts Izidors Kūkojs..
1958. dramaturgs, scenārists, režisors 
Lauris Gundars.

13. novembris
Eižens, Jevgeņijs, Jevgeņija
Starptautiskā neredzīgo diena

1893. gleznotājs Voldemārs Irbe.
1926. ārsts-patologs Niks Niteckis.
1928. dibināts Latvijas Dzelzceļu aiz-
sargu bataljons (vēlāk pulks).
1933. dzejnieks Ojārs Vācietis.

14. novembris
Fricis, Vikentijs, Vincents
1423. ordeņa mestrs Zigfrīds Landers, 
pārskaities par to, ka Rīgas rāte un Lie-
lā ģilde aizstāv krāpšanā apvainotu tir-
gotāju Hermani Klempovu, paceļ zobe-
nu pret rātskungu Hartvigu Zegefrīdu. 
Kaut pilsētā trauksmes zvans jau atska-
nējis, konfliktu starp Rīgas pilsētu un 
ordeni izdodas novērst.
1935. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Imants Kronītis.
1958. Latvijas politiķe, ekonomiste In-
grīda Ūdre.
1963. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā, diriģente Lilita Daenke.

15. novembris
Leopolds, Undīne, Unda
1883. latviešu rakstnieks Linards 
Laicens. Nošauts Padomju savienībā 
1938. g.

16. novembris
Banga, Glorija
1923. dibināta LMA studentu korporā-
cija Dzintarzeme.
1933. ASV un PSRS nodibina oficiālas 
diplomātiskās attiecības.
1988. Igaunijas PSR Augstākā Padome 
pieņēma deklarāciju par Igaunijas su-
verenitāti, bet vēl nepasludināja neat-
karību no PSRS.

Kapu svētki Indianapolē
Priekšpusdiena uzausa neparasti silta un saulaina
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Kapu svētku dalībnieki pie Dieva mierā aizgājušo tautiešu pieminekļa Floral 
Park kapsētas latviešu nodalījumā Indianapolē.
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Mūžībā aizgājis mans mīļais vīrs

ULDIS JĒKABS ŠTERNS
dzimis 1935. gada 27. aprīlī Rīgā

miris 2018. gada 31. oktobrī Melburnā

SALDU DUSU

Tev dzīve bija vērtīga,
Jo vērtīgi tu dzīvoji.
Cik dzīvē daudz tu pacēli,
Tik savos plecos iznesi.

Vēsma Kohle-Līviņa

Viņu mīļā piemiņā paturēs sieva Ilze; bērni Nora, 
Maija un Tālis; mazbērni Daina, Lucy, Magnus, 

Samuel, Tiana, Isabel un Lia, Meta Šterns 
Kanberā, un radi Amerikā un Latvijā

✝

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi

Mūžībā aizgājis Lettonias filistrs, 57.1

ULDIS JĒKABS ŠTERNS B.Sc. (Melb.)
Dzimis 1935. gada 27. aprīlī, Rīgā

Miris 2018. gada 31. oktobrī, Melburnā

sit  tibi  terra  levis
Viņu  piemiņā paturēs

Lettonias saime Austrālijā

Adelaidē
Sestdien, 10. nov., plkst. 14.00 Lā-
čplēša dienas sarīkojums DV namā.
Svētdien, 11. nov., plkst. 9.30 Tālavā 
novuss. 
Ceturtdien, 15. nov., plkst. 10.00 
ALB namā SCRABBLE rīts, un ēdī-
sim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 15. nov., plkst. 10.30 
Kino rīts ALB namā. Skatīsimies Lat-
vijas klasiku – mākslas filmu Melnā 
vēža  spīlēs. Pēc filmas pasniegsim 
siltas pusdienas. Pieteikties LAIMAS 
birojā līdz 13. novembrim. Ieeja $2.
Piektdien, 16. nov., plkst. 19.00 kon-
certs Sounds  of  Latvia Elder Hall. 
Diriģents Aldis Sils ar Marryatville 
Vidusskolas simfonisko orķestri un so-

listiem soprānu Bethany Hill un basu 
Alex Roose. Biļetes $45/$35/$15. Biļe-
tes pērkamas tīmeklī/internetā: www.
trybooking.com/XSTN vai ALB grā-
matnīcā sestdienās līdz 10. nov.
Sestdien, 17. nov., plkst. 19.00 Dzies-
mu  Laivas zaļumballe Tālavas lielajā 
zālē. Polonēze plkst.19.30. Lūdzu ņemt 
līdzi groziņu, atspirdzinājumus un 
dziedāšanas un dejas prieku! Ģimenes 
un bērni mīļi gaidīti! Biļetes pie kora 
dalībniekiem. Informācija Dziesmu-
Laiva@gmail.com.
Svētdien, 18. nov., plkst. 9.30 karoga 
uzvilkšana DV namā.
Svētdien, 18. nov., plkst. 10.00 karoga 
uzvilkšana Adelaides Latviešu namā.
Svētdien, 18. nov., plkst. 10.30 diev-
kalpojums Sv. Pētera baznīca.
Svētdien, 18. nov., plkst. 11.30 svinī-

gais akts Sv. Pētera baznīcā (svētku ru-
nātājs – mācītājs Juris Cālītis, Latvija).
Svētdien, 18. nov., plkst. 14.00 18. no-
vembra pieņemšana – Tālavas lielajā 
zālē.
Trešdien, 21. nov., plkst. 10.30 izbrauk-
sim no ALB nama uz Langhorne Creek, 
lai tur baudītu vietējos labumus. Pusdie-
nu vietu un maksu paziņos piesakoties. 
Pieteikties LAIMAS birojā līdz 20. nov.
Ceturtdien, 22. nov., plkst. 10.00 
ALB namā SCRABBLE rīts, un ēdī-
sim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 22. nov., plkst. 11.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble un ēdī-
sim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
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17. novembris
Hugo, Uga, Uģis
Starptautiskā studentu diena
1903. Krievijas sociāldemokrātiskā 
strādnieku partija sadalījās boļševikos 
un meņševikos.
1918. dibināta Latvijas Tautas Padome 
(pagaidu parlaments).

1928. sabiedriskais darbinieks Austrā-
lijā Ilmārs Lūsis.
1957. finanšu speciālists, diplomāts 
Daris Gunārs Dēliņš.

18. novembris
Aleksandrs, Doloresa
Latvijas  Republikas  Proklamēšanas 
diena
1918. Otrā Rīgas pilsētas krievu (tagad 
Nacionālajā) teātrī notiek Latvijas Re-

publikas proklamēšanas akts. Latvijas 
Tautas Padome pasludina neatkarīgu 
Latvijas valsti.
1918. literāts, sabiedrisks darbinieks 
Austrālijā Aleksandrs Zariņš.
1959. ALT aktieris Ero Pūpēdis.
1967. izglītības un preses darbiniece, 
interneta portāla Latvians  Online lī-
dzīpašniece Daina Grosa.
1973. sāk darb. Latvijas Brīvības 
Fonds (LBF). (Inkorporēts 5. nov.)  ■

Datumi
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Sestdien, 24. nov., plkst. 11.00 ALB 
namā LAIMAS pavārmākas kurss; 
Daina Bērziņa demonstrēs magoņmai-
zīšu un kanēļmaizīšu receptes. Dalī-
bas maksa $5. Visi laipni aicināti!
Sestdien, 24. nov., DV namā piparkū-
ku cepšana skolniekiem.
Svētdien, 25. nov., plkst. 9.30 Tālavā 
novuss. 
Svētdien, 25. nov., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novuss. Vēl joprojām dzī-
vojam cerībā uz papildus spēlētājiem.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 18. nov., plkst. 10.30 Valsts 
svētku dievkalpojums, ar sekojošu 
Svētku aktu.

Brisbanē
Svētdien, 11. nov., plkst. 12.00 – 14.00 
Brisbenas Latviešu skoliņa aicina bēr-
nus uz integrētu nodarbību – Manas 
Latvijas  dzimšanas  diena. Nodarbības 
mērķis ir rosināt interesi un sniegt zi-
nāšanas par Latvijas kultūru, vēsturi un 
himnu. Nodarbībā kopīgi tiks veidots 
latviešu tradicionālais saldais ēdiens, 
radošs apsveikums Latvijai un svinīgi 
noformēts svētku galds, veicinot sadar-
bības un svētku svinēšanas prasmes. 
Nodarbības cena 15 AUD no ģimenes. 
Pieteikšanās pa e-pastu Daceabey@
bigpond.net.au vai skoliņas Facebook 
lapā: Brisbenas Valodas Pulciņš – Bris-
bane Latvian Language Social
Sestdien, 17. nov., plkst. 12.00 Rummy 
un zolītes pēcpusdiena Latviešu namā. 
Maksa $10.
Sestdien, 17. nov., plkst. 12.30 Saule 
Ltd. pilnsapulce Latviešu nama biblio-
tēkā.
Svētdien, 18. nov., no plkst. 18.00 Ie-
degsim  Brisbani  gaismās! /  Light  up 
Brisbane! Latvijas karoga krāsās mir-
gos Viktorijas tilts (Victoria Bridge, 
Brisbane South Bank).
Svētdien, 25. nov., plkst. 14.00 Lat-
viešu namā LV100 – Latvijas neatkarī-
bas simtgades akts. Aktā būs muzikā-
lie priekšnesumi, svētku apsveikumi, 
un mācītāja Jura Cālīša svētku runa. 
Ieeja par ziedojumiem. Pēc akta būs 
atspirdzinājumi un svētku uzkodas.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 24. nov., plkst. 13.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu mācītāja Jura 
Cālīša vadībā. Pēc tam blakus zālē 
Sandras Dzenītes-Cālītes stāstījums 
par viņu darbu Zvanniekos.

Kanberā
Svētdien, 18. nov., plkst. 12.00 latvie-
šu tautas dziesmu virkne, spēlēta ar 
zvaniem Carillon tornī, Aspen Island, 
Lake Burley Griffin, Parks. Spēlētāja, 
igauniete, Astrid Bowler mums labi 
pazīstama kā ērģelniece Kanberas lat-
viešu draudzes dievkalpojumos.

Trešdien, 21. nov., plkst. 18.00 Im-
manuel baznīcas zālē, Lyons. Latvijas 
Valsts proklamēšanas simtgades atce-
res akts. Svētku runu teiks Dr. Juris 
Cālītis – latviešu pasaulē labi pazīs-
tams kā teologs, rakstnieks, akadēmi-
ķis, zinātnieks un sabiedrisks darbi-
nieks; izglītots Amerikā, dzīvo Latvijā. 
Ieeja pret labprātīgiem ziedojumiem.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 11. nov., plkst. 13.00 Sv. Pē-
tera baznīcā Kanberas latviešu ev. lut. 
draudzes Lāčplēša dienas un Latvijas 
Valsts simtgades svētku atceres dievkal-
pojums Reid. Dievkalpojumā kalpos pā-
vests Dr. Jānis Priedkalns no Adelaides 
draudzes. Pēc dievkalpojuma mūsu pa-
rastais draudzības saiets baznīcas zāle. 
Pie pašu sarūpētiem groziņiem, siltiem 
un vēsiem padzērieniem, pakavēsimies 
draudzīgās pārrunās un paklausīsimies, 
ko prāvests mums pastāstīs par jaunāka-
jiem notikumiem mūsu Baznīcā.

Melburnā
Sestdien, 10. nov., plkst. 14.00 Latvie-
šu nama Misiņa zālē gleznu izstādes 
Ludmila Meilerte – 110 atklāšana. Dar-
bi no privātkolekcijām. Izstāde būs ska-
tāma 10. un 11. novembrī līdz plkst.17.
Sestdien, 10. nov., plkst. 15.00 Lielajā 
zālē Valsts svētku uzruna un kamerkon-
certs. Svētku runas teicējs – māc. Ju-
ris Cālītis. Kamerkoncertā piedalās 
soprāns Maija Kovaļevska, čellists Jā-
nis Laurs, kori – Daina un Veseris. Pēc 
sarīkojuma foajē zālē tikšanās ar svētku 
viesiem; atspirdzinājumi un uzkodas.
Svētdien, 11. nov., plkst. 11.00 Lā-
čplēša dienas dievkalpojums Sv. Krus-
ta baznīcā. Pēc tā lejā, baznīcas zālē, 
plkst.12.00 DVMN LĀČPLĒŠA die-
nas akts. Runās Sandra Dzenīte-Cālī-
te – Zvannieku mājas. Sekos uzkodas 
un dzērieni.
Otrdien, 13. nov., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
Sestdien, 17. nov., plkst. 10.00 Latvie-
šu namā Latvijas Valsts svētku dienas 
tirdziņš; slēdz plkst.16.
Sestdien, 17. nov., plkst. 12.00 Valsts 
svētku akts ar koncertu Latviešu 
namā. Piedalās – MLB Daugavas sko-
las un MLV audzēkņi, skauti un gai-
das, jauniešu mūziķi, kori Daina un 
Veseris, ALT.
Svētdien, 18. nov., plkst. 8.30 Karoga 
uzvilkšana ar svētbrīdi un brokastīm 
Latviešu ciemā.
Svētdien, 18. nov., plkst. 16.30 Valsts 
svētku nedēļas Noslēguma vakars ar 
koncertu Latviešu nama Hugo Misiņa 
zālē. Saviesīgs vakars ar Latvijas gru-
pu DaGamba.
Sestdien, 24. nov., plkst. 10.00 Melbur-
nas Latviešu vidusskolas gada noslēgu-
ma akts Latviešu nama mazajā zālē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 11. nov., plkst. 11.00 Lā-
čplēša dienas dievkalpojums Sv. Krus-
ta baznīcā. Pēc tā lejā, baznīcas zālē, 

plkst.12.00 DVMN LĀČPLĒŠA die-
nas akts. Runās Sandra Dzenīte-Cālī-
te – Zvannieku mājas. Sekos uzkodas 
un dzērieni.
Svētdien, 18. nov., plkst. 14.00 Lat-
vijas Valsts svētku dievkalpojums Sv. 
Krusta baznīcā.
Svētdien, 25. nov., Kapusvētki 
Foknera kapsētā: Grosbacha kapos 
plkst. 10.00; Buģa kapos plkst. 11.00; 
Kociņa kapos plkst. 11.30.

Pertā
Svētdien, 18. nov., Latvijas  Valsts 
svētki – Latvija 100! Plkst. 7.00 – Ka-
roga uzvilkšana; Plkst. 10.30 – diev-
kalpojums; Plkst. 18.00 – Svētku akts.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 11. nov., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.
Sestdien, 17. nov., plkst. 9.30 Sv. Pāvi-
la draudzes seminārs.
Svētdien, 18. nov., plkst. 10.30 Semi-
nāra noslēguma dievkalpojums.

Sidnejā
Piektdien, 9. nov., plkst. 12.00 Senio-
ru saiets Latviešu namā.
Svētdien, 11. nov., plkst. 15.00 Simt-
gades valsts pieņemšana Latviešu 
namā lūgtiem cittautiešu viesiem un 
latviešu organizāciju pārstāvjiem.
Svētdien, 11. nov., plkst. 16.00 Latvi-
jas grupas DAGAMBA koncerts Lat-
viešu namā.
Svētdien, 18. nov., plkst. 19.00 Latvi-
jas Valsts dibināšanas atceres akts Lat-
viešu namā. Svētku runu teiks Zvan-
nieku mājas aprūpes centra dibinātājs 
un vadītājs prāvests-emeritus Juris 
Cālītis. Koncerta daļā Sidnejas Latvie-
šu vīru koris, Sidnejas jauktais koris 
un operdziedātāja Maija Kovaļevska.
Piektdien, 23. nov., plkst. 19.00 Simt-
gades balle Jaundienvidvelsas parla-
menta ēkā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 11. nov., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 18. nov., plkst. 10.00 Lat-
vijas Valsts svētku dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 25. nov., plkst. 10.00 Miru-
šo piemiņas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 11. nov., plkst. 9.30 dievkal-
pojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 18. nov., dievkalpojums 
baznīcā nenotiks. SLB namā Latvijas 
Valsts dibināšanas atceres akts.
Svētdien, 25. nov., plkst. 9.30 Mirušo 
piemiņas dievkalpojums.

 
Turpinājums 16. lpp.

Sarīkojumi
Turpinājums no 14. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2018. gada 9. novembrī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 7. novembrī.
€1 = 1,57500 AUD
€1 = 0,87403 GBP

€1 = 1,69540 NZD
€1 = 1,14870 USD

Zelta piekrastē
Svētdien, 18. nov., plkst. 12.00 Latvi-
jas Nacionālās dienas svinēšana Aus-
tralian-Baltic Friendship Society bied-
riem Juri un Margitas mājās. Groziņi. 
Pilnsapulce.

Jaunzēlandē
Sestdien, 17. nov., plkst. 18.30 bi-
lingvāls dievkalpojums ar dievgaldu 
38 Gasson St. Kalpos prāv. Kolvins 
Makfersons. Saviesīgs vakars. Ņemt 
līdzi ēdienu, dzērienu, mantiņu loteri-
jai. Loterijas biļetes $1.
Svētdien, 18. nov., plkst. 11.00 Latvi-
jas 100 gada diena - neformāla diena 
Victoria Park, Port Hills. Sapulcēsi-
mies visi gan lieli, gan mazi pie pikni-
ka galdiem zem lapenēm. Ņemiet līdzi 
vajadzīgo piknikam. (Arī jūsu četrkā-
jainie draugi var nākt līdz.)

Vācijā
Sestdien, 10. nov., plkst. 19.00 Dr. Ho-
ch’s konservatorijā, Sonnemannstr. 16, 
60314 Frankfurtē pie Mainas Latviešu 
klasiskās mūzikas koncerts par godu 
Latvijas simtgadei Lettonia  Centum. 
Programmā L. Adelaides, E. Dārziņa, 
P. Plakida un P. Vaska mūzika. Pirms 
koncerta plkst.18.00 saruna ar kom-
ponistu P. Vasku. Koncertā piedalās: 
Andra Dārziņa (alts, diriģente), Elī-
na Endzele (timpāni), Lauma Skride 
(klavieres), Laura Zariņa (vijole), Ca-
merata Centum (kamerorķestris). Pēc 
koncerta saviesīgā daļa ar šampānieti 
un uzkodām.

Zviedrijā
Piektdien, 9. nov., Nedēļa  Latvijai – 
Nospiedums – nedēļu noslēgsim ar 
mūzikālu vakaru kopā ar Stokholmas 
spēlmaņiem.
Sestdien, 10. nov., plkst. 17.00 Nedē-
ļa  Latvijai – Minchenes brūža Melāra 
zālē, Svētku sarīkojums un balle – Lat-
vijas Simtgades svētki. Vakaru vadīs 
aktieris Artūrs Skrastiņš, svētku uzru-
nas, Zviedrijas latviešu zvaigžņu kon-
certs, vakariņas un dejas. Sarīkojums ar 
ieejas maksu. Tuvāka informācija sekos.
Līdz 12. nov., Igauņu Nama izstāžu 
zālē, Wallingatan 34, Stokholmā Friča 
Forstmaņa dokumentālā foto izstāde. 
Izstādei ir veikta īpaša fotogrāfiju atla-
se, kas pirmo reizi tiek rādīta plašākai 
publikai. Foto izstāde ir Andreja Eglī-
ša Latviešu Nacionālā fonda iniciatī-
va. Ieeja brīva.
Svētdien, 18. nov., plkst. 15.00 Nedēļa 
Latvijai – Valsts svētku dievkalpojums 
Ādolfa Fredrika baznīcā. Plkst. 16.30, 
pēc dievkalpojuma, svinīgs kopbrīdis 
Igauņu namā, šampanietis, iemīļotu 
klasisku kora dziesmu pavadījumā!

Latvijā
Piektdien, 9. nov., plkst. 19.00 Lielajā 
ģildē kamerorķestris Sinfonietta  Rīga 

aicina uz koncertprogrammu, kurā pub-
likas priekšā stāsies jaunākās paaudzes 
britu diriģents Džonatans Bermans. 
Koncertā Ludviga van Bēthovena 8. 
Simfonijas, Igora Stravinska Danses 
Concertantes un mūsdienu sviedru 
komponista Rolfa Martinsona koncerts 
klarnetei un orķestrim Concert Fantas-
tique, kurā solists būs Mārtiņš Circenis. 
Plašāk par gaidāmo notikumu aicinām 
iepazīties pievienotajos materiālos.
Piektdien, 9. nov., un sestdien, 
10. nov., aktualizējot unikālu digitālu 
vēstures liecību kolekciju Migrācija, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konfe-
renču centrā (-1. stāvā) no plkst. 10.00 
līdz 18.00 norisināsies Eiropas digitā-
lās bibliotēkas Europeana iniciatīva 
Kolekcijas dienas, kas veltītas migrā-
cijas tēmai padomju laikā.
Svētdien, 11. nov., plkst. 9.00 Rīgas 
Domā Ekumeniskais dievkalpojums.
Svētdien, 11. nov., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Svētdien, 11. nov., plkst. 13.00 Brīvī-
bas laukumā Nacionālo bruņoto spēku 
un Iekšlietu ministrijas vienību militā-
rā parāde.
Svētdien, 11. nov., plkst. 14.15 pie 
pulkveža Oskara Kalpaka pieminekļa 
ziedu nolikšanas ceremonija.
Svētdien, 11. nov., plkst. 16.00 – 23.00 
pasākums Brīvības cīnītāju gars cauri 
visiem laikiem.

16.30 Piemiņas brīdis Rīgas Brāļu 
kapos;
17.00–18.00 Lāpu gājiens maršrutā 
Brāļu kapi – Gaujas iela – Miera 
iela –Brīvības iela – Brīvības lau-
kums;
18.00 Svētbrīdis pie Brīvības pie-
minekļa;
19.00 Brīvības cīnītāju daudzinā-
jums Latviešu strēlnieku lauku-
mā. Vīru kopa Vilki, seno cīņu un 
folkloras kopa Vilkači, folkloras 
draugu kopa Skandinieki;
20.00 Uguns plosta palaišana Dau-
gavā pie Akmens tilta;
20.30 Sadziedāšanās pie Rīgas 
pils. Vīru kopa Vilki;
21.00–23.00 Latviešu Strēlnieku 
laukumā muzicē postfolkloras 
grupa Rikši, grupa Pienvedēja 
piedzīvojumi. Rīko nodibinājums, 
fonds Daugavas  vanagu  pārstāv-
niecība  Latvijā. Lāčplēša dienai 
veltīts vīru kopas Vilki koncerts.

Otrdien, 13. nov., Ogres kultūras cen-
trā pirmo reizi būs skatāms emocio-
nālais koncertstāsts Pūt,  vējiņi. Jaunā 
programma izskanēs četrpadsmit Lat-
vijas pilsētās, izsludināti arī papildkon-
certi Rīgā, Liepājā un Jelgavā. Koncer-
tuzvedumā piedalās Antra Stafecka, 
Dainis Skutelis, Anmary, Atis Ieviņš, 
Ginta Krievkalna, Miks Dukurs, Ed-
gars Lipors un citi. Instrumentālās gru-
pa Kristapa Krievkalna vadībā.
Piektdien, 16. nov., plkst. 18.00 Ojāra 
Vācieša ielā 6a, Torņkalnā, Jāņa Aku-
ratere memoriālajā muzejā latviešu 
kamermūzikas koncerts – veltījums 

Latvijas 100gadei. Ielūdz: Kristīne 
Gailīte (soprāns), Dzintra Erliha (kla-
vieres); programmā: J. Mediņa, L. Ga-
rūtas, J. Zālīša un A. Kalēja kompozī-
cijas. Ieeja par ziedojumiem.
Sestdien, 17. nov., plkst. 15. Alūksnes 
novada Alsviķu pagasta Kultūras 
namā žurnālista un publicista Alek-
sandra Arvīda Zariņa 100. dzimšanas 
dienai veltīta piemiņas pēcpusdiena 
Pa Bumeranga ceļu.
Svētdien, 18. nov., plkst. 11.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Svētdien, 18. nov., Valsts svētku svi-
nības. 
Pirmdien, 19. nov., plkst. 18.30 valsts 
brīvdienā pie Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas notiks nākamās simtgades pir-
mais koncerts Mīlestības vārdā. 18+! 
Koncertu kā mīlestības manifestu 
nākotnei veido Jānis Šipkēvics un Ga-
tis Mūrnieks kopā ar domubiedriem. 
Uzstāsies – Alise Joste, Armands Bir-
kens, grupa Cosmos, Eduards Jansons, 
Eremijs Sējāns, Evija Vēbere, grupa 
Instrumenti, Kārlis Josts, Lorete Med-
ne, Matīss Čudars, Miķeļis Putniņš, 
Reinis Sējāns, Renārs Kaupers, Ro-
berta Kumsāre, Rūdolfs Dankfelds un 
citi mūziķi. Ieeja bez maksas.
Svētdien, 25. nov., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Līdz šī gada beigām Jaunpils luterāņu 
baznīcā būs apskatāma izstāde Refor-
mācijai 500 – Latvijas evaņģēliski lute-
riskās baznīcas Liepājas bīskapa emeri-
tus Pāvila Brūvera veidotais stāstījums 
Ceļojums reformācijā. Izstādes veidotā-
ji: LELB un Latvijas Nacionālais arhīvs 
(LNA). Izstādē izmantoti materiāli no 
LNA, LELB un Liepājas Sv. Trīsvienī-
bas evaņģēliski luteriskās draudzes ar-
hīviem. Izstāde iepriekš bijusi apskatā-
ma Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē 
un Saldus Mārtiņa Lutera baznīcā.  ■
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Iepazīšanās
Brīvs kungs (51)

iepazīsies ar dāmu (41 – 50)
nopietnu attiecību veidošanai;

epasts :
namejs67@hotmail.com


