
Laikrakstā Latvietis 
lasām, kā „2018. gada 
10. oktobrī  Latvijas  Re-
publikas  vēstniece  Ja-
pānā Dace Treija-Masī 
viesojās  Šizuokas  pre-
fektūras Bērnu  slimnīcā 

Japānā,  lai  nogādātu  Latvijas  Bērnu 
klīniskās  universitātes  slimnīcas  pa-
cientu zīmējumus... Košie, dzīvesprie-
cīgie  zīmējumi,  kas  tapuši  Latvijas 
Simtgades  gaidās,  ir  Latvijas  bērnu 
sirsnīgs  veltījums  Šizuokas  slimnīcas 
bērniem, novēlot drīzu atveseļošanos. 
Šizuokas  bērnu  slimnīcas  direktors 
Kisaburo Sakamoto un vēstniece bija 
vienisprātis,  ka  šādi  krāsaini,  sirsnī-
gi  zīmējumi  sniedz  bērniem  pozitīvas 
emocijas un palīdz atveseļoties. Tāpat 
Japānas  bērniem  veidojas  labāka  iz-
pratne un interese par Latviju, raugo-
ties uz to ar Latvijas bērnu acīm.“ Kas 

par vienreizēju velti!
Paskatījos vairāk, ko uzzināt par 

Bērnu Klīnisko Universitātes slimnīcu 
Rīgā. Tā aprūpē bērniņus no visas Lat-
vijas. Vai Latvijas Simtgadi atzīmējot, 
varētu kas svarīgāks būt kā izlūgties 

Godātie tautieši pasaulē un tēvzemē!
PBLA sveiciens Valsts svētkos

Ir pienākusi diena, 
kuru visi gaidījām ar 
satraukumu un lepnu-
mu; diena, kurai Latvija 
un latviešu organizā-
cijas pasaulē gatavojās 

jau vairākus gadus – šodien pirms 100 
gadiem tika pasludināta brīvā Latvijas 
valsts! Tieši pirms vesela gadu simta 
mūsu valsts tēvi Kārlis Ulmanis un 

Gustavs Zemgals vērsās pie Latvijas 
pilsoņiem ar uzsaukumu, kurā paslu-
dināja Latviju par patstāvīgu, neat-
karīgu un demokrātisku republiku. 
Šodien pirms 100 gadiem Nacionālajā 
teātrī un latviešu sirdīs piedzima Lat-
vija, valsts, par kuru mūsu tēvu tēvi 
lēja asinis Brīvības cīņās, mūsu vecāki 
un vecvecāki loloja sirdīs cauri drū-
majiem okupācijas gadiem un mūsu 
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Doma baznīca Rīgā.
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Latvijas Simtgades gaidās...
top bērnu sveicienu māksla!

Autore: Evelīna.
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Šodien Lāčplēša diena ir valstis-
kas nozīmes piemiņas diena par godu 
Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem 
varoņiem un ik gadu tiek svinē-
ta 11. novembrī. Arī Adelaides DV 
namā latviešu sabiedrība pulcējās, lai 
pieminētu tos, kas Latvijas brīvības 
vārdā ziedoja savu vislielāko vērtību – 
dzīvību.

Padomju okupācijas laikā jebkāda 
Lāčplēša diena bija kategoriski aiz-
liegta; tās svinēšana oficiāli tika atsāk-
ta tikai 1988. g., bet 1989. g. Lāčplēša 
diena tika noteikta par vēstures atce-
res dienu un tikai 1990. g. – par visu 
kritušo varoņu piemiņas dienu.

Pēdējo gadu desmitu laikā ir radu-
šās vairākas Lāčplēša dienas tradīci-
jas. Rīgā šī piemiņas diena nav iedo-
mājama bez svecīšu aizdedzināšanas 
un nolikšanas 11. novembra krastmalā 
pie Rīgas pils mūra, ziedi tiek nolik-
ti Rīgas Brāļu kapos un pie pulkveža 
Oskara Kalpaka pieminekļa. Pie Brī-
vības pieminekļa ar valsts augstāko 
amatpersonu līdzdalību norisinās mi-
litārā parāde.

Svecītes tiek degtas, un ziedi tiek 
likti arī citās Latvijas vietās, kas ir 
īpaši paredzētas kritušo brīvības cīnī-
tāju piemiņai – pie pieminekļiem vai 
noteiktās kapsētās. Ikviens, kurš vēlas 
godināt aizgājušo cīnītāju dvēseles, ie-
dedz sveces arī savas mājas logos un 
arī citu nozīmīgu ēku logos. Neatņe-
mamas Lāčplēša dienas tradīcijas ir 
arī Lāpu gājieni, dievkalpojumi, kā arī 
citādas formas un satura piemiņas brī-
ži un kultūras pasākumi.

Brīvības monumenti un piemi-
nekļi atbrīvošanās cīņu dalībniekiem 
ir uzcelti gandrīz vai visos Latvijas 
novados. Daudzas no šīm piemiņas 
vietām padomju gados tika pilnībā 
iznīcinātas vai sabojātas. Par piemi-
nekļiem ne tikai vienas pilsētas vai 
novada atbrīvotājiem, bet piemiņas 
vietām visas tautas brīvībai var uzska-
tīt gan Uzvaras pieminekli Cēsīs, gan 

atkal pāri visam novadam krusta zīmi 
pacēlušo Latgales Māru Rēzeknē, gan 
Tālavas taurētāju Rūjienā, gan piemi-
nekli Latvijas atbrīvotājiem Dobelē, 
gan daudzus citus.

Adelaidē sarīkojuma sākumā DV 
karogu ienesa Vilnis Jankovskis un 
viņam asistēja Vanadžu kopas vadītāja 
Ilze Mūsiņa un Dzidra Virgin. Svinī-
gi izskanēja Dievs, svētī Latviju, kam 
sekoja īsa nodaļas priekšnieces Ilgas 
Vēveres uzruna. Diakona Ivara Ozola 
izraudzītie vārdi labi pastiprināja pie-
miņas nozīmību tautas atmiņā. Seko-
ja I. Vēveres priekšlasījums Brīvības 
vārdā, par to, kā latvieši ir Brīvības 
vērtību ielikuši pieminekļos dažādos 
Latvijas novados. Pieminekļi Latvijas 
brīvībai ir arī citās valstīs, piem., Bra-
zīlijā ir Rīgas Brīvības pieminekļa ko-
pija, ko tur mītošajiem 2000 latviešiem 
savulaik dāvāja valsts. Pēc sarīkojuma 
klausītāji atzīmēja, ka radusies vēlme, 
nākamreiz esot Latvijā, censties atrast 
šīs piemiņas vietas, vai kāds cits atce-
rējās tās apciemojis.

Kā jau parasts šajā dienā gan Latvi-
jā, gan arī citur dzīvojošo latviešu or-
ganizācijas pasniedz savus apbalvoju-
mus cilvēkiem, kuri nežēlo savu laiku 
un līdzekļus latvietības saglabāšanai. 
Šogad DV organizācijas augstāko ap-

balvojumu – DV nozīmi zeltā saņēma 
Jānis Caune, Rūdis Dancis, Andris 
Jaudzems, Pēteris Strazds; DVCV 
Atzinības rakstu – Vanadžu kopas va-
dītāja Ilze Mūsiņa, bet DVAV Atzinī-
bas rakstu saņēma Gunārs Kargans 
un Māris Rudaks.

Pēc neliela pārtraukuma, sarīkoju-

Brīvības vārdā
Lāčplēša diena Adelaidē
Brīvību spēj novērtēt tikai tie, kuri dzīvojuši nebrīvē. Var jau būt, ka, dzīvojot brīvā valstī, mēs nespējam pa īstam to 
novērtēt un būt brīvam arī ir jāmācās.
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Lāčplēša diena Adelaidē.
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Jānis Bordāns 
nesastādīs 
valdību
Nav izdevies savest partijas 
kopā

Valsts prezi-
dents Raimonds 
Vējonis treš-
dien, 2018. gada 
14. novembrī, 
Rīgas pilī tikās 
un uzklausīja 

Ministru prezidenta amata kandidātu 
Jāni Bordānu. Tikšanās laikā J. Bor-
dāns informēja Valsts prezidentu par 
valdības veidošanas gaitu. J. Bordāns 
atzina, ka neredz iespējas izveidot val-
dību un saņemt Saeimas vairākuma 
atbalstu.

Tāpēc rīt Valsts prezidents parak-
stīs rīkojumu, ar kuru atzīs par spēku 
zaudējušu savu aicinājumu J. Bordā-
nam sastādīt Ministru kabinetu.

Tikšanās laikā Valsts prezidents 
pateicās J. Bordānam par mēģinājumu 
izveidot valdību un pauda nožēlu par 
politisko partiju nespēju vienoties par 
atbalstu J. Bordāna veidotajai valdībai.

Valsts prezidents konsultācijas par 
iespējamo Ministru prezidenta amata 
kandidātu turpinās pēc valsts svēt-
kiem. „Sagaidu, ka šo laiku politiskās 
partijas izmantos, lai turpinātu kon-
sultācijas un meklētu kopsaucējus,“ 
norāda Valsts prezidents.

Plānots, ka Valsts prezidents uz-
reiz pēc valsts svētkiem tiksies ar 
partijas „KPV  LV“ virzīto Ministru 
prezidenta amata kandidātu Aldi Go-
bzemu un partiju apvienības „Attīstī-
bai / Par!“ virzīto Ministru prezidenta 
amata kandidātu Arti Pabriku, lai uz-
klausītu viņu redzējumu par turpmāko 
valdības veidošanas procesu.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!

SVEICIENI 
LATVIJAS VALSTS

SIMTGADES
SVĒTKOS!

GN

LATVIJAS REPUBLIKAS NEATKARĪBAS 
PASLUDINĀŠANAS SIMTGADES SVĒTKI

SVĒTKU AKTS AR KONCERTU
 Sestdien, 17. novembrī, plkst. 12.00

Melburnas Latviešu namā
3 Dickens Street, Elwood

◊ Valsts prezidenta apsveikums
◊ Goda konsula Jāņa Roberta Dēliņa apsveikums
◊ PBLA balvu un LAAJ Atzinības rakstu paziņojumi
◊ Piedalās MLB Daugavas skolas un Melburnas Latviešu vidusskolas 

audzēkņi, Skauti un gaidas, jauniešu mūzikas ansambļi, solisti, 
Melburnas jauktais koris Daina un vīru koris Veseris, Tautas deju 
ansamblis Ritenītis, Austrālijas Latviešu teātra ansamblis.

◊ Viesmākslinieki no Latvijas – grupa DAGAMBA

RĪKO MELBURNAS LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA (MLOA)

Sveicam!
Ordeņu kapituls paziņo Triju Zvaigžņu ordeņa ieguvēju vārdus

Sveicot itin visus darbīgos un talan-
tīgos ļaudis, kas izpelnījušies valsts aug-
sto apbalvojumu, īpašs prieks par to, ka 
Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts ērģel-
niecei Ivetai Apkalnai (Elbphilharmo-
nie Hamburg), gleznotājam Miervaldim 
Polim, Latvijas Nacionālā teātra aktrisei 
Rasmai Garnei, vijoļmeistaram Jurim 
Jēkabsonam, baleta māksliniekam un 
dejas mākslas pedagogam Aleksand-
ram Kolbinam, gleznotājai Sandrai 
Krastiņai, Latvijas Nacionālā Operas 
un baleta vadošajai baleta solistei Elzai 

Leimanei, operdziedātājai Solveigai 
Rajai, Latvijas Nacionālā mākslas mu-
zeja Latvijas Vizuālās mākslas departa-
menta vadītājai Gintai Gerhardei-Upe-
niecei, Latvijas Nacionālā kultūras 
centra direktorei Signei Pujātei, kā arī 
diviem LTV.lv kolēģiem – operatoram 
Aigaram Kovaļevskim un Ziņu dienes-
ta žurnālistam Gunāram Dūzim.

Atzinības krusta ieguvējs – I šķi-
ra piešķirta un par ordeņa lielkrusta 
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Paldies Guntaram Saivam par vērtīgo piebildi (Laikraksts Latvietis Nr.523) manam rakstam par Sid-
nejas latviešu vīru kora koncertu Dievam un Latvijai (Laikraksts Latvietis Nr.521). Savas neziņas dēļ biju 
piedēvējusi Jāņa Sieriņa (sen) dziesmu Slava Dievam viņa dēlam, kādreizējam sidnejietim arī Jānim Sieri-
ņam (jun). Par to atvainojos mana raksta lasītājiem.

Lauma Reinfelde
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmkārt, Melburnas latviešu vi-
dusskola (MLV) vēlas izteikt lielu 
pateicību, ka skolas darbību līdzfi-
nansē Latviešu valodas aģentūra no 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
budžeta programmas Valsts valodas 
politika un pārvalde.

Esam iegādājušies jauno projekto-
ru un ekrānu un vairākus mācības grā-
matas. Liels paldies!

Mums MLV saimei ir noritējis pa-
tiesi ražīgs gads. Esam daudz veikuši, 
bet gads vēl nav gluži notecējis! Šogad 
mūsu spēcīgā 18 audzēkņu grupa ie-
dziļinājās Latvijas politikā un vēsturē 
20. gadsimtā, lai varētu patiesi saprast 
un izprast, kā un kamdēļ mēs latvieši 

esam izkaisīti visā plašā pasaulē. Tai 
tēmai nāca klāt proza, dziesma un sim-
bolikas izpratne.

Skolas sarīkojumā mūsu priekšne-
sums spilgti parādīja, ko bijām mācī-
juši un ko skolēni iemācījušies. Dzies-
mas aizkustinoši sapinās ar vēsturi. 
Publikā pat nobira pa asariņai...!

Šī gada 17. novembrī svētku akta 
koncertā, audzēkņi sniegs dziesmu 
Mazā bilžu rāmītī, Ivara Štuba vadībā; 
ļoti piemērots atkārtojums no gadskār-
tējā sarīkojuma.

Starp visiem šiem svarīgiem noti-
kumiem visas trīs klases un jauniešu 
valodas klase gatavosies uz jauku un 
interesantu noslēgumu aktu, 24. no-

vembrī – vēl viens darbiņš pirms sko-
las gads beidzās. Būs uzrunas, būs 
dziesmas, būs liecību izdalīšana. Šī 
gada abiturienti – Oskars Cīrulis, Ed-
munds Eimanis un Ēriks Stepaņuks 
atstāstīs trīs gadu darbus un (varbūt pat) 
nedarbus. Gaidām tuviniekus un radus!

Ieva Kaina
Laikrakstam „Latvietis“

Kas tad sunim asti cels, ja ne pats?
Ir bijis ražīgs gads!

Austrālijas Latviešu 57. Kultūras dienas
Aicinām uz „Ģimeņu rītu“ Tālavas pagalmā!

Kas notiks ģimenes rītā, 29. de-
cembrī, sākot jau ar plkst. 9.00? Ce-
ram, ka laika apstākļi mūs lutinās, un 
mēs varēsim svaigā gaisā priecāties 
un lustēties. Aicinātas visas paau-
dzes – vecāki, vecvecāki un jo īpaši – 
bērni.

Adelaides Latviešu skolas saime 
ar papildspēkiem ir sarūpējusi varenu 
programmu, lai neviens nestāvētu dīkā 
un visi būtu iesaistīti.

Rīts tiks sadalīts 3 cēlienos, tāpēc 
jāierodas laicīgi, lai neko nenokavē. 
Pirmajā cēlienā, kamēr visiem spēks 
kaulos un labs prāts, notiks radošās 
darbnīcas un trasīte. Būs BALTĀ 
STĀRĶA karte, kurai jāseko un jāiz-
pilda dažādi uzdevumi (pirkstiņu dar-
bi, atjautības uzdevumi... utt.) un jāie-

pazīstas ar Tālavas apkārtni un jāsavāc 
pierādījumi, ka darbs godam izpildīts. 
Šis uzdevums varētu aizņemt 40 min, 
tāpēc lūdzam vecākus pieskatīt bērnus 
šī uzdevuma laikā un palīdzēt viņiem.

Otrajā cēlienā sportosim, sporto-
sim un vēlreiz sportosim: būs ģimeņu 
stafete, basketbola grozs, kurā ceram 
samest 100 metienus Latvijas dzim-
šanas dienai par godu. Tāpēc šeit ai-
cinātas visas paaudzes pielikt roku 
un nepaiet grozam garām. Kronēsim 
sportīgāko ģimeni.

Trešajā cēlienā, kad visi būs izkus-
tējušies un sapazinušies, pulcēsimies 
Tālavas  pagalmā uz dziesmām un 
dejām kopā ar Rikšiem – Latgales jau-
niešu postfolkloras grupu no Latvijas. 
Redzēsim, ko Latvijas ciemiņi māk, 

un varbūt viņi var 
iemācīt mums. Kā 
arī brīdinām vi-
siem atkārtot deju 
soļus labi pazīsta-
mām dejām; pie-
mēram, Cūkas driķos.

Kā jau kārtīgā latviešu pasāku-
mā neviens nepaliks badā, jo cepsim 
karstos  suņus un ceram uz atspirdzi-
nājumiem no Kafejnīcas puses, kura 
arī būs atvērta ģimenes rītā. Pīrāgi un 
kafija vecmāmiņām!!!

Vairāk nestāstīsim, lai pārējais 
paliek pārsteigumam, bet ceram, ka 
ieinteresējām, un gaidām tevi un tavu 
ģimeni ĢIMENES RĪTĀ. 

„ĢIMENES RĪTA“ rīkotājas
Laikrakstam „Latvietis“

Melburnas latviešu vidusskolas mācību stunda.
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Melburnas latviešu vidusskolas mācību stunda.
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Lasītājas vēstule
Paldies Guntaram Saivam
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Jau otro gadu Adelaides vanadzes 
rīko latvisko ēdienu tirdziņu un pama-
zām noskaidrojas, kuri tad ir tie latviešu 
cienītākie ēdieni. Nemainīgi vispieprasī-
tākie ir pīrāgi un rupjmaize; daudz neat-
paliek gaļas pankūkas; ir daudz arī ābolu 
plātsmaizes cienītāju; vēl piedāvājumā 
bija štovēti kāposti, frikadeļu zupa, aknu 
pastēte, kartupeļu salāti. Pircēju ērtībai 
viss ir salikts pa kastītēm un maisā iek-
šā – atliek tikai atrast attiecīgo uzrakstu 
un samaksāt. Par to parūpējās Daina un 
Ilze M. To varētu nosaukt par zibtirdzi-
ņu, kā tagad ir modē saukt ātras akcijas.

Šoreiz iekāroti bija 600 pīrāgi un 
26 rupjmaizes kukulīši – Valdai un 
Vijai nācās krietni pastrādāt, lai ap-
mierinātu pieprasījumu. Gaļas pankū-
ku kalnus gatavoja Ilze M., Lilija un 
Indulis. Daina un Rasma sarūpēja 
aknu pastētes; bet Dainai garda pade-
vās frikadeļu zupa. Arī Birutas kartu-
peļu salāti ērti bija iekārtojušies kastī-
tēs. Dzidras un Vijas štovētie kāposti 
bija gatavoti pēc mammas receptes. 
Ingrīdas un Ilgas ābolu kūkas – neiz-

trūkstošs piedāvājums kārumniekiem.
Interesanti, ka vienmēr ir cilvēki, 

kuri attopas tad, kad pieteikšanās bei-
gusies, kaut gan sludināts bija mēnesi 
iepriekš. „Vai tad jums tiešām nepaliek 
pāri? Varbūt kāds ir atteicies?“ Tā ne-
notiek! Tas jāatceras, kad sludināsim 
nākamo reizi. Bet bija arī ļoti daudzi 
pieteikumi, kuri nesasniedza gatavo-
tājus, nbn problēmu dēļ nedarbojošā 
telefona atslēguma.

Pirmdien Vanadžu sapulcē nolē-
mām, ka šādu tirdziņu jārīko 2 reizes 
gadā – vienu uz rudens pusi, otru – pa-
vasarī. 

Arī šīs sestdienas kārtējās pusdienas 
bija labi apmeklētas, kaut gan Telstras 
sakaru pārtraukuma dēļ bija apgrūtināta 
(patiesībā nenotika) pieteikšanās. Kar-
bonādes smarža laikam ievērojami trau-
cēja dziedātājiem koncentrēties, turēties 
pareizajā meldijā un izplatījās pat ārpus 
vanagmājas. Par laimi nebija neregulāro 
ēstgribētāju. Ka bez pusdienām palika 
daži vēlu atnākušie, – tā lēnajiem gadās. 
Te atkal labi nostrādāja vanadžu ilgā 

pieredze prognozēšanā. Jāatzīmē Ingrī-
das un Vijas S., Ilgas un Ilzes C. čaklā 
darbošanās virtuvē. Arī Gunāram bārā 
nebija ļauts slinkot, un labi paēdušie tur-
pināja socializēties bāra telpā.

Liels latvisks PALDIES visiem, 
kas pielika rokas, sirdi un labu gara-
stāvokli jaukajai pēcpusdienai vanag-
mājā! Turpināsim tādā pat garā!

I. V.
Laikrakstam „Latvietis“

Latvisko ēdienu tirdziņš
600 pīrāgi un 26 rupjmaizes kukulīši

Grūti noticēt ka aizritējis atkal 
viens gads un klāt karstais piparkūku 
laiks. Otrdien un trešdien t.i., 23. un 
24. oktobrī vanadzes pulcējās uz 
kārtējo mīcīšanas, spiešanas, deko-
rēšanas, cepšanas un svēršanas fitne-
su Adelaides vanagmājā. Jau no paša 
rīta Ilga, Daina un Ingrīda gatavoja 
mīklu, lai tad, kad ieradīsies lielais pi-
parkūku veidošanas speciālistu pulks, 
tas varētu ķerties pie sengaidītās no-
darbes. Pannas, spiežamās formas, 
rullējamais, dekorējamie līdzekļi – tas 
viss jau nolikts pa rokai.

Un tad sākās gandrīz vai sacen-
sība, kura ātrāk piepildīs pannu, lai 
ātrāk varētu baudīt šo bērnības laika 
smaržu, kas ātri vien izplatījās pa vi-
sām telpām un izplūda arī tuvākā ap-
kārtnē. Līdz pusdienlaikam rokas un 
mēles čakli kustējās, bet pēc sātīgām 
pusdienām iestājās darba palēninātais 
režīms, lai pietiktu spēki līdz darba 
dienas beigām.

Nākamā dienā diemžēl darītāju 
bija uz pusi mazāk, taču darba apjoms 
tāds pat. Tas nozīmēja, ka bija jāpieliek 
lielākas pūles un pacietība; visas cie-
nījamo gadu dāmas ir apveltītas ar šīm 
vērtīgajām īpašībām, un tādēļ notika 
kam jānotiek.

Kur latviešu sievietēm radusies tā 
ārkārtīgi lielā izturība, pacietība, dar-
bīgums? Uz šo jautājumu viņas pašas 
nevar dot skaidru atbildi. LIELĀKAIS 
PALDIES PIPARKŪKU KOMAN-
DAI PAR SALIEDĒTO DARBĪBU!

P a g ā j u š a j ā 
gadā vanagmājā 
bija vēl trešā pi-
parkūku diena, 
kad turpat vai 30 
latviešu skolas 
bērni, vecāki un 
skolotāji rullēja, 
veidoja un grezno-
ja šīs kūciņas va-
nadžu uzraudzībā. 
Piparkūku mīkla ir 
ēdama arī bez cep-
šanas; mazie pirk-
stiņi veikli un ne-
manāmi pārvietoja 
kripatiņas mutītēs. 
Čaklākie nāca pēc 
atkārtotām mīklas porcijām, jo pirmā 
bija ātri izrullējusies un daļēji pazudu-
si... Beigās visi bija ļoti priecīgi un no-
lēma, ka nākamgad atkal jādarbojas. 

Un tas notiks 24. novembrī. Būs atkal 
darbīgi un jautri!

I. V.
Laikrakstam „Latvietis“

Piparkūku komandas maratons vanagmājā
Lielākais paldies piparkūku komandai par saliedēto darbību!

Vanadzes gatavo piparkūkas.
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Latvisko ēdienu tirdziņš.

FO
TO

 A
gr

is
 E

ze
ri

ņš



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

Esam aktīvs latviešu 
pulciņš lieliem un ma-
ziem, kas darbojas gan 
kā rotaļu un valodas gru-
pa bērniem, gan rīkojam 

latviešu ģimeņu saietus kempingos un 
svinamajās dienās. Esam jauni cilvēki 
un vēlamies aktīvi turpināt bērnu, jau-
niešu un mūsu latviski vēl nerunājošo 
partneru izglītošanu.

Liels bija mūsu prieks, kad tikām 
uzaicinātas pieredzes iegūšanā Sidne-
jas Latviešu skolā. Es, Dana, un mana 
kolēģe Gunita devāmies ar lielu en-
tuziasmu redzēt klātienē, kā darbojas 
skolas programma, kā citi skolotāji to 
pasniedz un pieredzēt ekskluzīvu ie-
spēju redzēt tehnikas, ko demonstrēja 
latviešu valodas skolotāja Dace Kono-
pecka no Latvijas.

Dace Konopecka strādā par skolotā-
ju bērniem, kuriem latviešu valoda nav 
dzimtā valoda. Šāda pieeja mums likās 

kā liela atklāsme, jo pārsvarā mācam 
latviešu valodu kā paši bijām mācīju-
šies skolā. Dace mums demonstrēja pie-

ejas, kā caur spēli mācīties gramatiku, 

2018. gada 19. ok-
tobrī latviešu kopie-
na Oklendā, Jaunzē-
landē svinēja Latvijas 
100. dzimšanas dienu. 
Oklendas latviešu sai-
me pēdējo gadu laikā ir 

augusi, un ir patīkami, ka kopā sanāk-
šanas brīžos ierodas arvien vairāk jau-
nas un neredzētas sejas.

Svinības notika  Ponsonby  Crui-
sing Club telpās ar brīnišķīgu skatu uz 
Shoul Bay un Oklendas Harbour tiltu. 
Telpa tika rotāta ar ozolu zariem un 
magonēm, un, protams, Latvijas ka-
rogs bija goda vietā.

Goda konsuls Oklendā Dermot 
Ross ar lielu entuziasmu bija galve-
nais pasākuma iniciators un ar pa-
līgiem Sandru Karlsbergu, Gitu 
Meierei-Nestecku un sejas  grāmatu 

tas tika arī īstenots dzīvē. Galdi tika 
klāti ar vietējās krievu kopienas serti-
ficētās kafejnīcas palīdzību. Speciāli 
šiem svētkiem par godu pirmo reizi 
tika cepti latviešu pīrāgi un jāatzīst, 
tie bija patiešām gardi. Neizpalika arī 
tādi gardi ēdieni kā siļķe kažokā, ikru 
maizītes, siļķu maizītes, dažāda veida 
rudzu maize, medus kūka un kvass.

Kopumā bija ieradušies ap 80 cil-
vēku, starp kuriem bija arī goda kon-
suli Oklendā no Peru, Īrijas, Somijas, 
Zviedrijas, Meksikas, Dānijas, Poli-
jas un Čehijas un Slovākijas. Mūsu 
goda viesis šajā vakarā bija Latvijas 
vēstniece Japānā un Austrālijā Dace 
Treija-Mesī. Un visbeidzot jāpiemin, 
ka bija īpaši kupls skaits ar Oklendas 
latviešiem un viņu dzīvesbiedriem.

Vakara atklāšanu uzsāka Oklendas 
goda konsuls Dermot Ross; viņš runā-

ja par Latvijas vēsturi 100 gadu grie-
zumā, kā arī mēs godinājām Latvijas 
prezidentu Vējoņa kungu un Jaun-
zēlandes premjerministri Ardrenas 
kundzi. Kopīgi nodziedājām Latvijas 
un Jaunzēlandes himnu, un vārds tika 
dots mūsu goda viešņai no Japānas.

Oficiālās daļas noskaņā tika atska-
ņotas divas latviešu tautasdziesmas 
kokles izpildījumā. Kokli spēlēja Ma-
rita Pundure, vokāls Marita Mel-
zubre, kā arī divas latviešiem ļoti pa-
zīstamas dziesmas dziedāja ansamblis 
Kurši, kas arī piedalījās lielajos Dzies-
musvētkos Latvijā šī gada Latvijas va-
sarā.

Kad oficiālā daļa bija beigusies 
viesi ieslīga aizrautīgās sarunās un 
baudīja gardo ēdienu.

Gita Meiere-Nestecka
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijai – 100 svinības Jaunzēlandē
Piedalās Latvijas vēstniece Japānā, Austrālijā un Jaunzēlandē

Svinību dalībnieki. Priekšā centrā vēstniece Dace Treija-Mesī.
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Sveicieni no Brisbanes!
Ceļojums uz skolotājas D. Konopeckas meistarklasēm Sidnejas skolā

Skolotāji piedalās aktivitātēs.
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Simtgades karoga ceļš Austrālijā
Atkal pacelts Melburnā

kā interesanti veidot teikumus, kā lasīt 
garākus tekstus un veidot izpratni, un 
citas interesantas metodes, kuras jau tu-
vākajās nodarbībās vēlamies izmantot.

Bija prieks un ļoti vērtīgi redzēt 
arī Sidnejas skolas skolotāju darbu. 
Mums bija iespēja apmeklēt un vērot 
skolotāju darbu klātienē trijās no čet-
rām mācību klasēm. Mājās devāmies 
ar daudzām idejām, ko aizņēmāmies 
tieši viņu mācību stundu laikā.

Dace ir Latviešu valodas aģentū-
ras tālmācības skolotāja ClassFlow 
vidē. Šis mācību modelis ir jauns, taču 
ērti pieejams tiem bērniem, kuri ap-
gūst latviešu valodu vietās, kur nav ne 
latviešu skolu, ne skoliņu. ClassFlow 
vidē latviešu valodu apgūst jau 120 
bērnu ārpus Latvijas. Mums bija ie-
spēja redzēt, kā šādas nodarbības ir 
iespējamas ar vienkāršu datoru un 
interneta pieeju. Šajā virtuālajā skolā 
6–14 gadus veci bērni attālināti mācās 
latviešu valodu ar skolotāju, neatkarīgi 
no skolēna atrašanās vietas. Šīs latvie-
šu valodas nodarbības ir par brīvu un 
tiek nodrošinātas par valsts budžeta 
līdzekļiem. Lai skolēns varētu piedalī-
ties nodarbībās, viņam ir nepieciešams 
dators vai planšetdators un interneta 
pieslēgums. Gan skolēni, gan skolo-
tajās vienlaicīgi lieto datora aplikā-
ciju un paralēli sarunājas Skype. Mēs 
bijām sajūsmā par šādu projektu, un 
ceram, ka skolēnu skaits nākotnē tikai 
augs. Lai pieteiktos šādām mācībām, 
vecākiem ir jāraksta uz Latviešu va-

lodas aģentūras tālmācības koordina-
tores epastu: santa.kazaka@valoda.lv

Kad visas mācību stundas jau bija 
beigušās un bērni priecīgi aizskrēju-
ši ēst maizes zupu un pīrāgus kopā ar 
saviem draugiem, mums bija iespēja 
nesteidzīgi pie pusdienu galda parunā-
ties ar kolēģiem par kopējo ainu latvie-
šu valodas uzturēšanā gan Austrālijā, 
gan citur pasaulē, kur latviešu valodu 
tik bieži nedzird. Bija prieks redzēt, ka 
esam kārtīgs vezums ar entuziastiem, 
kuriem ir svarīgi nodot tālāk gan savu 
latvietību, gan uzturēt to dzīvu tik tālu 
no mājām. Atskārsme ir viena – gan 
tiem, kas no Latvijas aizbraukuši ne-
sen, gan tiem, kas ir jau trešā un ceturtā 
paaudze, visvieglāk mācīties un uzturēt 
valodu ir caur prieku. Aicinām arī pā-
rējos, kas vēlas nodot savas latviešu va-
lodas prasmes tālāk, darīt to ar smaidu, 

caur jautrām spēlēm, asprātīgām un su-
līgām gramatikas stundām, caur pīrāgu 
cepšanu un mūsu svētku svinēšanu.

Paldies par viesmīlību Sidnejas 
skolas saimei, kā arī LAAJ Skolu no-
zares vadītājai par pamudinājumu do-
ties uz šo mums nozīmīgo pasākumu. 
D. Konopeckas meistarklases Sidnejā 
pasākumu līdzfinansēja Latviešu va-
lodas aģentūra no Izglītības un zināt-
nes ministrijas budžeta programmas 
Valsts valodas politika un pārvalde.

Ja vēlies pievienoties mūsu pulci-
ņam, raksti uz epastu:  gunita0505@
gmail.com 

Lai sirsnīgas un sarkanbaltsarka-
nas jums šīs 100 gades svinības! 

Brisbenas Latviešu pulciņš lieliem 
un maziem vārdā,

Dana I. un Gunita M.
Laikrakstam „Latvietis“

Kopš 8. septembra, kad Latvijas 
valsts Simtgades karogs tika uzvilkts 
pirmo reizi Austrālijā – Melburnā 
(Red.:  skat.  rakstu laikraksts  „Latvie-
tis“ Nr.520.: http://laikraksts.com/raks-
ti/8348), tas ir jau ir ticis godināts valsts 
svētku svinībās Pertā (Red.: laikraksts 
„Latvietis“  Nr.523.  http://laikraksts.
com/raksti/8403), un Juris Cālītis no 
Pertas atveda to uz Melburnu, kur tas 
rotāja svētku svinības 10. novembrī.

Tagad tas ir ceļā caur Sidneju, no 
kurienes mācītājs Kolvins Makfersons 
to vedīs uz Jaunzēlandi, lai 17. novem-
brī karogs būtu kopā ar latviešiem 
Valsts svētku dievkalpojumā Kreist-
čerčā, bet jau 18. novembrī no rīta tas 
atgriezīsies Sidnejā, lai tur tiktu godi-
nāts valsts svētkos. Pēc tam kopā ar 
mācītāju Dr. Juri Cālīti un viņa kundzi 
Sandru Cālīti Simtgades karogs ce-
ļos uz Kanberu (21. nov.) un Brisbani 
(25. nov.). Savu ceļu Austrālijā karogs 
noslēgs gada nogalē Adelaidē – Aus-
trālijas Latviešu 57. Kultūras dienās.

Ilze Nāgela
Laikrakstam „Latvietis“

Simtgades karogs Melburnas Latviešu namā 10. novembrī. Soliste Maija Ko-
vaļevska, Jānis Laurs – čells, Melburnas jauktais koris „Daina“ un vīru koris 
„Veseris“, pie klavierēm Edgars Vegners, diriģente Sandra Birze.
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Sveicieni no Brisbanes!
Turpinājums no 6. lpp.

Skolotāji klausās par tālmācības programmu.
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Siltajā 5. novembra 
vakarā Festivāla centrā 
apmeklējām Adelaides 
OzAsia festivāla Kara 
daba izrādi. Dažas ne-
dēļas pirms festivāla 
publiskā transporta bu-
siņš, kas bija apgleznots 

ar lielu War Sum Up plakātu un Latvi-
jas Radio Kora vārdu, vizināja kundes 
pa pilsētas un apkārtējā rajona ielām. 
Jauks moments acīm.

Kara daba izveidojās ar trīs valstu 
sadarbībā, kuras pasaules pirmatska-
ņojums notika 2011. gada septembrī 
Rīgā. Japāņu teksts ir pamatots uz Noh 
teātra principiem, savijot liriku, lēnas 
kustības, drāmu, kostīma bagātību ar 
tēmu, kas ir vai nu vēsturiska, leģen-
dāras vai laikmetīgas ar mistisku pie-
devu.

Dānijas vizuālā koncepcija un 
kostīmu dizains bija totāli aizraujošs. 
Digitālā grafika bija estētiska un acīm 
tīkama. Kostīmi, kas bija stilizēti un 
gaumīgi savā vienkāršībā, bija pelē-
kos toņos, skatā atdarinot, manās acīs, 
tautas samuraju, un tās Hotel Pro For-
ma  kompānija ir pasaules pazīstama 
izveidojot laikmetīgās jaunveida iz-
rādes. Latvijas loma bija dziesmu iz-
pildījums, un balsis 12 koristu sastāvā 
bija skaidras kā Alpu gaiss. Mūziku 
komponēja Latvijas Santa Ratniece 
kopā ar francūzi Gilbetu Nouno un 
Anglijas populāro mākslas grupu The 
Irrepressibles.

Sadarbība ar Japānu nav sveša, un 
arī šīgada Dziesmu Svētkos viens no 
diviem uzlūgtiem viesu koriem bija Ja-
pānas 44 koristu vienība Gaisma, kas 
kopā ar diriģenti Tako Sato piedalījās 
Noslēguma Kopkora koncertā.

Laikmetīgā opera 80 minūtes bez 
starpbrīža, kur senais formāts satikās 
ar jaunu izpildījumu, spēja parādīt 

izsmeļošo kara 
tematu ar dziļi 
raksturīgām īpa-
šībām. Skatuves 
iekārta bija vien-
kārša, bet efektīga, 
izmantojot divstā-
vu platformas.

Stāstītāja un 
kara iesācēja – 
Ieva Ezeriete – 
tekstu cieši savija 
kā mūsu tautietes 
matu bizi. Gal-
venās trīs lomas 
izpildīja Aigars 
Reinis – zaldāts, 
kurš atgriezās 
mājās garīgi traumēts, Gundars Dzi-
ļums – cīnītājs, kurš zaudēja dzīvību, 
bet turpināja cīnīties, lai tiktu mūžības 
pasaulē un Ilze Bērziņa – spiegs, kuru 
saņēma gūstā un, lai atbrīvotos, bija 
jāpārmācās cīņas mākslu. Visas lomas 
bija spēcīgas, ar labu dinamiku, katra 
rādot savu kara perspektīvu.

Pārējie koristi izpildīja grūtās 
dziesmu prasības, kur varēja apbrīnot 
balss spējas. Viņi arī papildināja mū-
zikas izpildījumu, bieži visādos veidos 
izmantojot papīru kā skaņas līdzekli.

Latvijas Radio koristi ielidoja die-
nu pirms izrādes, un viņu skatuves 
izturību, nostāvēt kājās visu operu, 
kā arī bieži noturēt sastingušās pozas, 
bija jāapbrīno.

Izrāde bija tehniski komplicēta, 
bet acīm – mielasts. Grafiski zīmēju-
mi, ieskaitot Manga stils, peldēja acu 
priekšā, un krāsas izveidojās savā plū-
dumā. Mūzikas pavadījums pārstāvēja 
dažādus žanrus – gan klasisku, elek-
tronisku, gan arī populāro un ritmisko.

Mūzikas partitūra bija ļoti pre-
cīza, reizēm atdarinot kara tankus 
un lidmašīnas, kur izskanēja japāņu 

instrumenta koto skaņas. Tā arī bija 
daudzveidīga, un to no orķestra bedres 
spējīgi vadīja Latvijas Radio kora diri-
ģents Sigvards Kļava.

Sarunā diriģents Kļava minēja, ka 
ir gads kopš Kara  daba tika pēdējo 
reizi uzvesta, kas esot bijis Nīderlan-
dē, jo operai ir mazs sastāvs, lai dotu 
visiem koristiem spēju piedalīties, esot 
rotācijas saraksts. Uz jautājumu par 
laika posmu, sagatavot un iegūt ope-
ras komplicētās muzikālās zināšanas, 
atbilde bija, ka iestudēšanas laiks bija 
starp 2-3 nedēļām. Sigvards pats sevī 
izjūt operas kara tēmu, jo tā ir univer-
sāla, kas ir atstājusi iespaidus pagātnē 
un turpina tagadnē.

Stāstītāja – Ieva Ezeriete, kas ir 
dziedājusi Latvijas Radio Korī vairāk 
nekā 30 gadus, izteicās, ka izaicinā-
jums bija valodas apgūšana un dziedāt 
citā toņkārtā un žanrā, kā mūzikas 
kastīte, ko ar roku grieza sev priekšā 
tanī pat laikā.

Kara daba beigās izskanēja domas 
pa dzīvi, likteni un kas mums ir palicis 
nākotnei. Tāpat kā Pandoras kastītē, 
pēc visām kara briesmām ir palikusi 
vēl viena īpašība – cerība.

Man izrāde izraisīja daudz jautāju-
mu. Izpildījums bija vizuāli iespaidīgs 
un tematiski pārliecinošs. Bieži lieto-

„KARA DABA“ – „WAR SUM UP“
Austrālijas pirmatskaņojums Latvijas Radio Kora izpildījumā

Marija Perejma un diriģents Sigvards Kļava.
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No kreisās: Ieva Ezeriete, Marija Pe-
rejma.
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Skats no izrādes.
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Aleksandrs Arvīds Zariņš pie-
dzima lauku mājās, Alsviķu pagasta 
Gailīšos 1918. gada 18. novembrī, Lat-
vijas Valsts proklamēšanas dienā, bū-
dams jaunākais no Jēkaba un Alvīnes 
Zariņu ģimenes sešiem bērniem.

16 gadu vecumā Zariņš pārcēlās 
uz Rīgu, kur 1939. gadā pabeidza Rī-
gas Valsts tehnikuma kā rūpniecības 
ķīmiķis, bet 1940. gada 15. jūnija ap-
precējās ar Olgu Olitu Lejieti.

Krieviem atgriežoties Latvijā, Za-
riņu ģimene ar 1942. gadā dzimušo 
meitu Dagniju devās uz Vāciju.

Bēgļu nometnēs Zariņš veica sko-
lotāja un laikraksta līdzstrādnieka 
pienākumus, organizēja koncertus un 
teātru izrādes. 1948. gadā ģimenē pie-
dzima dēls Kristaps.

1949. gadā Zariņu ģimene izceļoja 
uz Austrāliju, kur Grētas imigrantu no-
metnē Zariņam piedāvāja darbu nolik-
tavā; tur starp noliktavas precēm viņš 
noorganizēja latviešu grāmatu stūrīti.

1950. gadā Zariņš noorganizēja 
Latviešu preses biedrības Austrālijas 
kopas valdi un vairākkārt bija tās lo-
ceklis un priekšsēdis, bet 1951. gadā 
bija rosinātājs organizēt pirmās Lat-
viešu Kultūras dienas Sidnejā, uz-
ņemoties rīcības komitejas sekretāra 
pienākumus. Ar laiku Latviešu Preses 
biedrības Austrālijas kopas apgāda 
dibināšana un izveidošana ar vairāk 
nekā 20 publicētiem Austrālijas autoru 
darbiem bija ļoti sekmīgs panākums. 

1951. gadā Zariņu ģimene pārcēlās 
uz Engadīni, Sidnejas dienvidos, kur 
1953. gada aprīlī piedzima otra meita 
Gundega. Engadīnē Zariņš nodzīvoja 
līdz savai nāvei – 1994. gada 8. jūni-
jam.

Netālu no mājām 1959. gadā Za-
riņam piedāvāja darbu Atomenerģijas 
komisija, kur viņš nostrādāja 24 gadus 
līdz aiziešanai pensijā 1983. gadā, dar-
bu beidzot būdams kā reaktora ķīmis-
kās kontroles laboratorijas vadītājs. 
Izceļoties ar savu precīzo darbu, viņš 
tika aicināts apmācīt daudzu jaunāko 
tehniķu.

Līdztekus maizes darbam, kopš 
1954. gada līdz viņa nāvei 1994. gadā, 
Zariņš piedalījās laikraksta Austrālijas 
Latvietis redakcijas darbā. Bieži, lie-
tojot pseidonīmu Aleks Dunājs, savos 
rakstos, reportāžās un apcerēs viņš pla-
ši atspoguļoja Austrālijas latviešu dzīvi, 
darba, priekus, bēdas un panākumus.

1989. gadā viņa raksti laikrakstam 
tika sakopti un publicēti grāmatā Bites 
un bumerangs.

Zariņš bija entuziasma pilns lat-
viešu rakstnieku daiļrades veicinātājs, 
LaRas  biedrs, tās valdes loceklis un 
kādreizējais priekšsēdis. Savu roku 
viņš pielika LaRas grāmatu kluba vei-
došanā un izplatīšanā. Vairākas reizes 
Rakstnieku  nedēļās viņš apmeklēja 

Aleksandrs Arvīds Zariņš – 100
Dzimis Latvijas Valsts proklamēšanas dienā 

Aleksandrs Zariņš 1986. gadā.

FO
TO

 O
jā

rs
 G

re
st

e

Aleksandrs Zariņš 1957. gadā.
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Aleksandrs Zariņš ar ģimeni 1957. gadā.
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Ameriku un Kanādu, iepazīstinot to 
zemju latviešus ar Austrālijas latviešu 
autoru dzīvi un darbiem.

Gadiem ilgi Zariņš bija aktīvs ne 
tikai Pasaules Brīvo Latviešu apvie-
nības (PBLA) Kultūras fonda locek-
lis un Preses nozares vadītājs, bet arī 
Latviešu Fonda biedrs un tās pārstāvis 
Austrālijā, kā arī Literatūras nozares 
pārstāvis Latviešu apvienība Austrāli-
jā un Jaunzēlandē (LAAJ), kad tā val-
de darbojās Sidnejā. 1983. gadā viņam 
piešķīra PBLA balvu par darbību žur-
nālistikā, bet 1989. gadā viņš saņēma 
Sidnejas latviešu Spodra  Klauverta 
fonda balvu par jaunrades veicināšanu 
literatūras laukā.

1991. gadā Zariņš kā palīgredak-
tors savu roku pielika grāmatas Lat-
viešu  Literatūras  darbinieki  Rietumu 
pasaulē apkopšanā un izdošanā.

Austrālijā viņa vadībā izdotas 30 
Mārtiņa Zīverta lugas, divas angļu va-
lodas tulkojumā. Ar Zīvertu Zariņam 
bija 35 gadus ilga, dziļa, radoša un vēr-
tīga saskaņa. Viņu saturā bagātīgo un 
interesanto vēstuļu izmaiņu, sakarā ar 
Zīverta viesošanos Austrālijā un lugu 
izdošanu, Zariņš apkopoja savā otrā 
grāmatā Mārtiņš  Zīverts  Austrālijā. 
Zariņš vēl paspēja redzēt iespiestu šo 
savu otro grāmatu, bet grāmatas kris-
tības, 1994. gada Austrālijas Rakst-
nieku dienu ietvarā, Sidnejas Latviešu 
namā viņš gan nesagaidīja.

Atceroties Aleksandra Zariņa 
90. jubileju 2008. gadā, viņa meita 
Dagnija Greste rakstīja: „Manas spilg-
tākās  atmiņas  par  tēvu  ir  svētdienas 
vakari,  kad  viņš  sēdēja  pie  rakstām-
galda un rakstīja piezīmes par notiku-
miem  latviešu  sabiedrībā.  Nākamajā 
rītā viņš tās sūtīja uz Melburnu E. Dē-
liņa kungam publicēšanai „Austrālijas 
Latvietī“. Šo darbu viņš veica kā Sid-
nejas  redaktors,  bet  tas  arī  bija  liela 
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Šogad man Lāčplē-
ša diena sākās saullēkta 
laikā, tikai jau vairākas 
dienas saule nav redza-
ma, apmācies un piede-
vām šorīt no Daugavas 
pūš nejauks vējš.

Pa šaurām vītņu kāpnītēm, apmē-
ram, 100 pakāpienus, preses pārstāvji 
zosu gājienā kāpām augšā Rīgas pils 
Svētā gara tornī. Bija pienācis laiks 
karoga maiņai. Tas jau pats par sevi ir 
ļoti emocionāls brīdis, bet kopā ar tiem 
vīriem, kuri 1988. gadā to izdarīja pir-
mo reizi, vēl esot okupācijas varai, tas 
lika kaklā iemesties kamolam. (Ka-
rogs tiek mainīts regulāri, jo saule un 
vējš dara savu.)

Šogad Lāčplēša dienā aprit 30 
gadu, kopš sarkanbaltsarkanais ka-
rogs atgriezās Svētā Gara tornī. Toreiz 
to karoga mastu uzslēja daži vīri no 
Karoga grupas, divi no viņiem uz-
vilka karogu mastā arī šogad. Toreiz, 
1988. gada 11. novembrī to izdarīja 
Ēvalds Valters un Alberts Bels, toreiz 
visa Daugavmala bija pilna ar ļaudīm, 
visi nez kā bija uzzinājuši, ka tiks 
uzvilkts īstais karogs. Toreiz tās vai-
rākumam bija jaunas neaprakstāmas 
emocijas.

Kopš LR atjaunošanas par karo-
gu rūpējas valsts. Kā tā karoga maiņa 
notika? Svētā Gara torņa karoga mas-
ta laukumā pulcējās jauniešu koris 
Maska, diriģenta Jāņa Ozola vadībā, 
Karoga grupas vīri ar domubiedriem, 
Dainis Īvāns un mācītājs Guntis 
Kalme. Augstāk, virs laukuma, gar 
margām stāvēja preses pārstāvji, kurš 
ar kamerām, kurš ar mikrofonu un 
Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidussko-
las skolēnu grupa (par viņiem vēlāk). 
Divi armijas vīri nolaida, noņēma un 
stingri pēc etiķetes salocīja karogu. 
Tad jauno karogu piestiprināja trosei 
un tālāko darīja četri vīri no Karogu 
grupas, piedaloties arī Dainim Īvā-
nam. Karogs tika turēts izstiepts visā 
krāšņumā, kamēr mācītājs Guntis Kal-
me uzrunāja klātesošos un pēc tam ie-
svētīja karogu. Tad divi vīri to noteik-

tā ātrumā vilka 
augšā, tas nozīmē, 
ka karogs jāvelk 
tādā tempā, lai tas 
būtu augšā, kad 
koris beigs dzie-
dāt himnu. Tā arī 
sanāca, it kā vīri 
to darītu katru die-
nu. Kamēr karogs 
tika uzvilkts, visi 
klātesošie stāvēja 
atliektām galvām. 
Ļoti emocionāls 
brīdis. Pēc tam 
sekoja intervijas, 
filmēšanas, foto-
grafēšanās.

Esmu ļoti pateicīga laikraksta Lat-
vietis redakcijai par man doto iespēju 
piedalīties tik emocionālā, vēsturiskā 
un skaistā notikumā. Kāpjot augšā pa 
bezgalīgajām kāpnēm, domāju, kā gan 
toreiz Ēvalds Valters 94 gadu vecumā 
varēja ātri uzkāpt... tagad saprotu, tā 
brīža milzīgās emocijas viņu spārnoja.

Pēc nelielas pārkārtošanās torņa 
laukumā, notika cita karoga pacelšana 
mastā. Tāpat kora dziedājuma laikā 
tika pacelts karogs – Polijas karogs 
par godu Polijas neatkarības atjauno-
šanas simtajai gadadienai. Ļoti izjusti 
dziedāja Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu 
vidusskolas skolēni. Vējš naski ieme-
tās tikko paceltajos karogos un turēja 
tos gandrīz vertikāli, pieklājīgi nofo-
tografēt neizdevās. Vēl no augšas uz-
metu skatu Rīgas pils restaurētajām, 
koši dzeltenajām fasādēm, kuras tādā 
rakursā jau vairs neredzēšu.

Lāčplēša diena Tukumā
Rīgā Lāčplēša dienas tradicionālos 

pasākumus neapmeklēju, jo nolēmu 
šogad paskatīties, kā šos patriotiskos 
svētkus atzīmē mazpilsētā Tukums. 
Pārsteidzoši, – Tukumā zied mārtiņro-
zes un rozes, ābelēs gozējas āboli ka-
roga krāsā, bet laukumā pie Lielās un 
Jaunās ielas, tiek cītīgi strādāts, tiek 
veikti pēdējie pucēšanas darbi tikko 
uzstādītajam Z. A. Meierovica piemi-

neklim – tā atklāšana notiks 15. no-
vembrī.

Devos uz Brāļu kapiem Meža kapu 
kalna nogāzē ar Kārļa Zemdegas pie-
minekli jaunajam karavīram, kur līdz 
ar tumsas iestāšanos ierodas lāpu gā-
jiens. Kapu kalna pakājē ir svaigi uz-
stādītas četras stēlas – Tukuma nova-
da Lāč plēša Kara ordeņa kavalieriem.

Līdz ar tumsas iestāšanos no pil-
sētas nāca lāpu gājiens, izvijoties pa 
ielu līkumiem un dodot ziņu ar bungu 
skaņām. Klātesošos uzrunāja Tukuma 
novada domes priekšsēdētājs Ēriks 
Lukmans, turpinājumā sekoja at-
bilstoši priekšnesumi. Ļaudis nāca un 
gāja, ļoti daudzi ar maziem bērniem, 
apskatīja jaunās stēlas un nolika pa 
svecītei.

Stāvēju vietējo ielenkumā, klausī-
jos viņu sarunas par sadzīviskām lie-
tām. Tāda ir dzīve, un tādi mēs esam. 
Biju ļoti pārsteigta par vienu lietu – 
Brāļu kapi, Lāčplēša diena, godinām 
par mūsu brīvību kritušos karavīrus, 
bet pie viņu kapa plāksnītēm nevienas 
svecītes. Varbūt, ka beigās kāds noli-
ka, bet svecēm bija jābūt jau sākumā 
pie katras plāksnītes. Vienmēr ir kāds 
prieks un kāda vilšanās.

Uz K. Zemdegas jaunā karavīra 
pieminekļa ir uzraksts: „Svēts manto-

Karoga maiņa Svētā Gara tornī
 „...tā brīža milzīgās emocijas viņu spārnoja“

Visi četri no tiem, kuri cēla pirmo karogu Svētā Gara tornī 
un mācītājs.
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Koris „Maska“ dzied Valsts himnu; diriģents Jānis Ozols.
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Dainis Īvāns ar mazdēlu.
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jums šī zeme mūsu tautai un svētīts tas, 
kas  drošs  par  viņu  krist.“  Šo piemi-
nekli tautā sauc par Puisīti,  tik jauns 

tas zēns izskatās. 
Aina Gailīte

Laikrakstam „Latvietis“

Karoga maiņa Sv. Gara tornī
Turpinājums no 10. lpp.

Stēlas Tukuma novada Lāč plēša Kara ordeņa kavalieriem.
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Lāpu gājiens Tukumā.
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Svinīgā Latvijas karoga maiņas ceremonija
Rīgas pils Svētā Gara tornī

Svētdien, 11. novembrī, plkst. 8.00 
notiks svinīga karoga maiņas ceremo-
nija par godu 30. gadadienai, kopš Rī-
gas pils Svētā Gara tornī pirmo reizi 
pēc okupācijas gadiem tika pacelts sar-
kanbaltsarkanais Latvijas valsts karogs.

Karoga pacelšanas ceremonijā pie-
dalīsies Rīgas pils Svētā Gara torņa 
karoga grupas dalībnieki, viņu vidū 
Paulis Barons, Ēriks Vonda, Dainis 
Īvāns, Arnis Radiņš un Ināra Bau-
mane, kuri 1988. gadā aktīvi piedalījās 
karoga masta projektēšanā, izgatavoša-
nā un karoga pacelšanas organizēšanā.

Turpinot Karoga grupas vēsturisko 
tradīciju, pirms pacelšanas karogs tiks 
iesvētīts un, karogu paceļot, tiks dzie-
dāta Latvijas valsts himna. Pasākumā 
piedalīsies jauktais koris Maska diri-
ģenta Jāņa Ozola vadībā. 

Plkst. 14.00 Karoga grupas dalīb-
nieki piedalījās Lāčplēša dienai vel-
tītā pasākumā Latvijas Nacionālajā 
vēstures muzejā, kur dalījās atmiņās 

par vēsturiski nozīmīgo notikumu – 
Latvijas karoga atgriešanos Rīgas pils 
Svētā Gara tornī 1988. gadā. 

Par Karoga grupu
Viens no Latvijas Republikas sim-

boliem – sarkanbaltsarkanais valsts ka-
rogs – atgriezās virs Rīgas pils Svētā Gara 
torņa 1988. gada 11. novembrī vēl padom-
ju okupācijas apstākļos. Sarkanbaltsarka-
nais karogs Rīgas pils tornī todien pirmo 
reizi plīvoja gandrīz pēc 50 gadu pārtrau-
kuma – padomju režīma apstākļos tas bija 
kļuvis par aizliegtu simbolu.

Sarkanbaltsarkanā karoga pacelša-
nu virs Rīgas pils iniciēja neformāla ļau-
žu grupa, sadarbībā ar Latvijas Tautas 
frontes priekšsēdētāju Daini Īvānu, kurš 
toreizējo Latvijas Vēstures muzeja vadī-
bu – Ināru Baumani un Arni Radiņu – 
tikai dienu iepriekš pilnvaroja organizēt 
kopīgu karoga pacelšanas ceremoniju.

Pateicoties daudzu atsaucīgu cilvēku 
un pat uzņēmumu iesaistei, īsā laikā tika 

izgatavots gan pats karogs, gan karoga 
masts ar karoga uzvilkšanas mehānismu.

1988. gada 11. novembra rītā krast-
malā pulcējās tūkstošiem cilvēku, 
kuri vēlējās būt klāt vēsturiskajā brīdī. 
Plkst. 16.15 Latvijas valsts karogu Rī-
gas pils Svētā Gara tornī pacēla aktieris 
Ēvalds Valters (1894-1994) un rakst-
nieks Alberts Bels. Karogu iesvētīja 
padomju represijās vairākkārt cietušais 
mācītājs Augusts Ālers (1914-1998).

1988. gada 11. novembrī Rīgas pils 
Svētā Gara tornī paceltais vēsturiskais 
karogs, kā arī Karoga grāmata, kurā 
fiksēti karoga pacelšanas un maiņas 
brīži un to dalībnieki, apskatāmi izstā-
dē Latvijas  gadsimts Latvijas Nacio-
nālajā vēstures muzejā.

1999. gada 17. novembrī Rīgas pils 
Svētā Gara torņa karoga grupa saņēma 
valsts augstākos apbalvojumus – Triju 
Zvaigžņu ordeņus (ordeņa pirmās pa-
kāpes Goda zīmes).
Latvijas Valsts Prezidenta kanceleja

Piemin publicistu Aleksandru Zariņu
Pasākums Alsviķu pagasta Kultūras namā

Alūksnes novada Alsviķu pagasta 
Kultūras namā notiks piemiņas pēcpus-
diena Pa Bumeranga ceļu, kas veltīta no-
vadnieka – publicista, žurnālista Alek-
sandra Zariņa 100. dzimšanas dienai.

Pasākumā piedalīsies A.Zariņa dēls 
Kristaps ar ģimeni no Austrālijas, kā arī 
būs iespējams dzirdēt laikabiedru atmi-
ņas par A. Zariņu, lasījumi no viņa pub-
likācijām, mūzika, fotogrāfijas, video.

18. novembrī Opekalna baznīcā, 
kur 25.12.1918. g. kristīts A. Zariņš, 
plkst. 10.00 notiks dievkalpojums ar 
aizlūgumu par mūžībā aizgājušajiem 
Aleksandru un Olitu Zariņiem, kā arī 
Dagniju Gresti. Plkst. 13.00 notiks pie-
miņas brīdis Gailīšu mājā ar karstu zāļu 
tēju, medu un rupjmaizi. Pēc tam no sve-
cītēm tiks veidots skaitlis 100 Alūksnes 
kapos, kur guldīta A. Zariņa pelnu urna.

A. Zariņš dzimis 1918. gada 18. no-

vembrī Valkas apriņķa (tagad – Alūksnes 
novads) Alsviķu pagasta Gailīšos Alvī-
nes un Jēkaba Zariņu ģimenē kā jaunā-
kais, piektais bērns. Pabeidzis Alsviķa 
sešklasīgo pamatskolu (tagad – Alsviķu 
Ķemera (Strautiņu) skola) un sasniedzis 
16 gadu vecumu, Aleksandrs devās uz 
Rīgu. Pateicoties valdības lēmumam – 
atbrīvot no mācību maksas vidējo un 
augstāko mācību iestāžu audzēkņus, 
kas dzimuši 1918. gada 18.ņnovembrī, 
viņš uzsāka mācības Valsts Rīgas teh-
nikuma Ķīmijas nodaļā, kuru pabeidza 
1939. gadā. A. Zariņš gandrīz visu savu 
darba mūžu nostrādāja izvēlētajā profe-
sijā. Lielāko daļu sava darba mūža viņš 
nostrādāja kā Austrālijas Atomenerģijas 
komisijas kontroles laboratorijas vadītājs.

Nometņu laikā Vācijā Zariņš sācis 
veidot avīzi, organizējis koncertus, te-
ātra izrādes. 1951. gadā Sidnejā notika 

Pirmās Latviešu kultūras dienas, kuru 
ierosinātājs un rīcības komitejas sekre-
tārs bija A. Zariņš. Kopš 1954. gada līdz 
nāvei 1994. gadā Zariņš strādāja laik-
raksta Austrālijas Latvietis redakcijā.

1989. gadā ASV izdeva A. Zariņa 
apkopoto rakstu grāmatu Bites un bu-
merangs, kurā apcerēta latviešu sabied-
rības dzīve Austrālijā kopš 1950. gada.

„Latvieši Austrālijā ir strādājuši čakli 
kā bites: cēluši  savus mājokļus un  lielos 
latviešu  saietu  namus,  kuros  radījuši, 
vākuši  un  sargājuši  latviskumu  kā  bites 
medu. Ja latviešus Austrālijā uzskata par 
latviskāko un saticīgāko trimdinieku sai-
mi, tad to veicinājis attālums no dzimtenes, 
kas  jo  mērķtiecīgāk  virzījis  visu  domas, 
līdzīgi Austrālijas aborigēnu bumeranga 
mistiskajai īpašībai – atgriezties vietā, no 
kurienes izsviests,“ rakstījis A. Zariņš.

Režisore Vija Lejiete
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Dievs  Tas  Kungs 
ņēma  cilvēku  un  ielika 
viņu  Ēdenes  dārzā,  lai 
viņš to koptu un sargātu 
(1 Mozus 2, 15)

1988. gada 11. no-
vembra Daugavas krastmalā pulcējās 
tūkstošiem cilvēku, kuri vēlējās būt 
klāt vēsturiskajā brīdī. Plkst. 16.15 
Latvijas valsts karogu Rīgas pils Svē-
tā Gara tornī pacēla bijušais latvie-
šu strēlnieks, toreiz 94 gadu vecais 
aktieris Ēvalds Valters (1894-1994) 
un rakstnieks Alberts Bels. Karogu 
iesvētīja komunistu represijās vai-
rākkārt cietušais mācītājs Augusts 
Ālers (1914-1998).

Tas bija laiks, kad sākām atgūt sa-
vas vērtības, sākām kopt savējās, nevis 
svešās, mums uzspiestās nevērtības un 
pat antivērtības.

Karogs šajā tornī plīvoja kaujā ar 
Bermontu, ienaidnieks uz to raidīja 
vairāk nekā 200 artilērijas šāviņu, ie-
vainojot to 85 vietās. Latviešu leģionā-
ri pašsaprotami tā krāsas izvēlējās sa-
vai uzšuvei, lai ar to apliecinātu savu 
nacionālo piederību. Mūsu partizāni 
karoga lenti ap roku nēsāja kā militāru 
atšķirības zīmi. Nevardarbīgās pretes-
tības laikā karogs tika slepus glabāts 
kā liels dārgums vai pacelts kā tautas 
spontānas pretestības apliecinājums.

Tāpēc 11. novembrī ar pateicī-
bu godinām visus mūsu karavīrus – 
strēlniekus, Brīvības cīņu karavīrus, 
leģionārus, partizānus, kā arī tagadē-
jos – NBS karavīrus, zemessargus, 
jaunsargus.

Latvijas karoga uzvilkšana Prezi-
denta pils Sv. Gara tornī jau 30. gadu 
kā jebkura simboliska darbība nepa-
lielina IKP, neuzlabo demogrāfiju un 
nevairo algas, bet tā pauž mūsu nācijas 
garīgi un morāli cieņpilnu attieksmi 
pret savu valsti.

Valsts prezidents kā tās pirmais 
pilsonis pārstāv to gan pašas valsts 
ietvaros, gan pasaulē. Lielā mērā viņš 
to veic šeit, savā darba vietā, tāpēc arī 
tā nes līdzīgu reprezentatīvu slodzi. 

Tādēļ to sauc par Prezidenta pili. Sa-
vukārt valsts karogs ir simbols, kas 
pārstāv un norāda uz pašu valsti citu 
valstu vidū.

Latvijas gadījums ir īpašs, jo 
valsts karogs tiek pacelts ne vienkārši 
Prezidenta pilī, bet tās sv. Gara vārdā 
nosauktajā tornī. Diez vai tā ir simbo-
liska nejaušība, – karogs, Prezidenta 
mītne un sv. Gara tornis. Tā ir dievjau-
šība, norāde uz mums svarīgo vērtību 
kopumu.

Mūsu valsts himna – Dievs,  svētī 
Latviju! – norāda uz divām mūsu aug-
stākajām vērtībām: pārlaicīgo – Dievu 
un laicīgo, bet pārpersonisko – Latvi-
ju. Vārds, kas šīs divas vērtības savie-
no – svētīšana, norāda, ka Dievs vada, 
iedvesmo un spēcina Latviju.

Ar valsts karoga pacelšanu Pre-
zidents pilī, pie tam – sv. Gara tornī, 
mēs apliecinām kā savas nācijas reli-
ģiski nacionālo pirmkoda – himnas 
Dievs, svētī Latviju! tekstu un tā jēgu. 
Mēs apliecinām, ka pieņemam tieši šo 
vērtību, tieši šo secību, proti, kamēr 
Dievs mums ir augstākā vērtība un 

Latvija kā Viņa dāvana ir nākamā, tik-
mēr arī ir, bija un būs arī Viņa svētība 
pār mūsu zemi, nāciju un valsti.

Lai katrs mūsu valsts karogs atgā-
dina mums to, kur atrodas valsts Pir-
mais  karogs un kādas vērtības un to 
secību tas pauž!

Vēsture atkārtojas. Tāpat kā toreiz 
pirms 30 gadiem, šodienas informatī-
vajā un vērtībkarā mums atkal katram 
ir jāaizstāv savas valsts vērtības visur 
un vienmēr. Mēs katrs varam būt ka-
rognesējs. Kā šī valsts Pirmā  karoga 
atspulgu un nācijas valstgribas aplieci-
nājumu katrs varam nēsāt karoga lentī-
ti t.s. patriotu nedēļā un ne tikai. Tas ir 
viens no daudziem veidiem, kā varam 
atgādināt viens otram, kopt un sargāt 
mūsu kopējās vērtības savā ikdienā. 
Un atcerēsimies arī, ka katra pilso-
ņa valstsgriba un tās apliecinājums 
mazās un lielās lietās ir mūsu valsts 
stratēģiskais aizsardzības garants. Pir-
mais, pēdējais un galvenais.

Mācītājs Guntis Kalme
11.11.2018.

Laikrakstam „Latvietis“

Pareizā secība
Uzruna LV karoga uzvilkšanas 30. gadadienā Prezidenta pils Sv. Gara tornī

Mācītājs Guntis Kalme iesvētīja karogu un tikai tad to pacēla.
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ma otrā daļa iesākās ar Vīru kora Dau-
gava nodziedātām dziesmām. Leonīda 
Breikša Balādi  Brīvības  piemineklim 
ļoti emocionālā izpildījumā skandēja 
Astra Kronīte. Vērojot klausītājus, 
varēja redzēt, ka šis sniegums aizgāja 
līdz daudzu sirds dziļumiem. Paldies 
Astrai par šo izcilo sniegumu.

Sarīkojuma turpinājumā Vanadžu 
ansamblis nodziedāja savas izvēlētās 
dziesmas. Tad publikas priekšā stā-
jās Jānis Lindbergs un savā varenajā 

balsī nolasīja Ārijas Elksnes dzejoli 
Dziesma dzimtenei. Tūlīt pēc tam vīru 
koris un vanadžu ansamblis vienojās 
kopīgā dziesmā Latvietim.

Kā pēdējais priekšnesums, kas iz-
raisīja visskaļākos aplausus un sirsnī-
bas smaidus bija Kristiānas Rumpes 
dziedātā Manai  tautai ar A. Ritmaņa 
vārdiem un Lilitas Daenkes klavier-
pavadījumu. Ievēroju, ka daļa klausī-
tāju arī klusībā dziedāja līdzi. Kris-
tiānas mamma Mārīte pastāstīja, ka 
šo dziesmu izvēlējās Kristiāna pati, 
nevis mamma. Paldies Kristiānai par 
uzdrošināšanos dziedāt šo ne tik vieg-

lo dziesmu pieaugušajiem, kur nu vēl 
deviņgadīgam bērnam.

Sarīkojums noslēdzās ar Vanagu 
Še kopā mēs, biedri un karoga izneša-
nu.

Tradicionāli nopietnajai daļai se-
koja vanadžu sarīkotais kafijas galds, 
kur turpinājās iesākušās draudzīgas 
sarunas un pārrunas, dalīšanās pie-
redzē par Latvijā pieredzēto. Paldies 
visiem dalībniekiem un, protams, arī 
klausītājiem par kopības sajūtas radī-
šanu.

I. V.
Laikrakstam „Latvietis“

Brīvības vārdā
Turpinājums no 2. lpp.
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paaudze sargā un ceļ.
Brīva un pašu tautas vadīta valsts 

ir vērtība un privilēģija, par kādu dau-
dzas tautas var tikai sapņot! Valsts ir 
pienākums un atbildība, kas nekad 
nebeidzas, rūpes, kas nekad neizsīkst, 
un sirdsdarbs, kas jādara diendienā ar 
mīlestību un lepnumu.

No neatkarīgās Latvijas 100 ga-
diem vairāk nekā puse pavadīta oku-
pācijas važās. Šajos gados Pasaules 
Brīvo latviešu apvienība (PBLA) un 
Latvijas Brīvības fonds rūpējās par 
Latviju, stāvēja par Latviju un gādāja 
par Latviju tā, lai pasaulē un latviešu 
tautā neizdzistu alkas pēc brīvas valsts 

un tauta būtu gatava mosties jaunām 
brīvības cīņām – trešajai atmodai. 
Dažādas PBLA valdes dažādos gadu 
desmitos strādājušas Latvijas labā ar 
patriotismu un mīlestību sirdī, ar lep-
numu par savu valsti! Mēs uzturējām 
dzīvu domu par neatkarības atjauno-
šanu un palīdzējām Latvijai brīvību 
atgūt.

Pirmajos neatkarības gados palī-
dzējām Latvijai attīstīties un augt. Jau-
nā gadsimta sākumā stiprinājām mūsu 
valsts drošību caur NATO un Eiropas 
Savienību. Šajā desmitgadē gādājam 
par Latvijas tēlu un nesam to pasaulē. 
PBLA stiprina Latviju, rūpējas par tās 
drošību un palīdz būvēt valsts labklā-
jību.

Mūsu tēvzemei ieejot otrajā ne-

atkarības gadsimtā, mēs turpināsim 
strādāt valsts labā – gādāsim par lat-
visko izglītību un kultūru ārpus Latvi-
jas, rūpēsimies par jauniešu patriotis-
mu un Latvijas mīlestību kā dzimtenē, 
tā ārpus tās robežām. Mēs esam lepni 
par Latvijas sasniegumiem un priecā-
jamies par tās jaunās paaudzes talan-
tiem, uzņēmīgumu un radošumu.

Daudz laimes Tev, Latvija! Esi 
droša, skaista un lepna valsts pasau-
les saimē arī savā nākamajā simtgadē! 
Vēlam Tev saules mūžu, Latvija, un lai 
Dievs svētī un sargā latvju zemi, tās 
meitas un dēlus plašajā pasaulē!

PBLA valdes un Latvijas Brīvības 
fonda vārdā, –

Kristīne Saulīte,
PBLA priekšsēde

Godātie tautieši...!
Turpinājums no 1. lpp.

veselību, Dieva svētību, mīlestību un 
drošu nākotni katram tās bērnam? Kā 
mazai Evelīnai, kas rakstīja: „Kad zī-
mēju uz dēļa, es domāju par nākotni. 
Kādas debesis būs nākotnē?“

Uz mirkli raudzījos uz Latviju 
caur viņas acīm. Zīmējumā debesīs 
parādās gan zvaigznes, gan mākoņi, 
gan balons ar trīs sirdīm. Vai zvaig-
znes viņai atgādināja tās, kas Latvijas 
klusā naktī debesis piepilda un liek 
cilvēkam izbrīnā klusēt, un tomēr ce-
rēt, ka Dievs saklausīs katru lūgšanu. 
Vai tādas debesis nodrošinātu Latvijas 
nākotni? Vai varbūt tādas, kur parādās 
balti, gandrīz vai priecīgi mākoņi, kas, 
šķiet, vēsta – tuvojās gaiša, cerīga nā-
kotne, ne tumšas, vētrainas dienas. Un 
balons ar trīs sirdīm? Debesis bez mī-
lestības nav iedomājamas, ja Latvijai 
gribam novēlēt nākotni, kurā gribētos 
dzīvot.

Trīs baloni lika domāt par apus-

tuļa Pāvila vārdiem: „Tā  nu  paliek 
ticība,  cerība,  mīlestība,  šīs  trīs; 
bet  lielākā  no  tām  ir  mīlestība!“ (I 
Kor.13:13) Kādēļ mīlestība tā lielākā? 
Jo tā ir Dieva mīlestība un tik liela, 
ka no tevis prasa tikai kā dāvanu to 
saņemt. Ticība, jā, tā tevi ved tuvāk 
Pestītājam; cerība, tā tevi uztur svēt-
ceļojumā un dāvina iedvesmu, bet 
Dieva mīlestība? Tā tevi pārvērš par 
tās tālāk dalītāju! Pēkšņi, tu nespēj 
sev vienam to taupīt! Kā Dievs ne-
spēja. Varbūt tādēļ tā ir vispilnīgākā, 
lielākā, svētākā Dieva velte.

Domājot par nākotni un Latviju 
tās Simtgadē, lūgsim līdz ar Evelīnu, 
lai tās nākotnes debesis nestu mieru, 
kā naktī klusā zvaigžņu sega – un pa-
teicības pilnu prieku debesīs sveicot 
baltos mākoņus saules apmirdzētās 
dienās! Lūgsim, lai debesis virs Lat-
vijas nākotnē būtu ticības, cerības un 
mīlestības svētītas!

Lai Dieva senie vārdi svētī Latvi-
ju, tai vēstot: „Es zinu savus nodomus, 
ko es jums esmu iecerējis, saka Kungs, 

miera  nodomus,  ne  ļaunus – Es  došu 
jums  nākotni  un  cerību!” (Jer. 29:11) 
Caur bērna acīm lai šī nākotne taptu 
par svētību debesīs virs Latvijas un ār-
pus tās! Visur, kur latvju tauta dzīvo, 
tic, cer un mīl. Malu malās izkaisīti, 
kā Evelīnas zīmējums māca – mēs to-
mēr visi esam, zem vienas debess, un 
mums viena nākotne! Paldies, Evelīna! 
Lai tev tikai labas dienas un prieks, sa-
gaidot Latvijas Simtgadi!

No sirds apsveicu arī jūs, ikvienu, 
mūsu Latvijas 100. dzimšanas dienā! 
Dievam pateicos par tiem, kas reiz dzi-
ļā ticībā, cerībā un mīlestībā īstenoja 
neatkarības ieceri. Viņi no sevis deva 
visu, lai vēl 100 gadus vēlāk mēs vēl 
viņiem un viņu bērnu bērniem dotu 
apsolījumu: lūgt un kopā strādāt, lai 
tuvumā un tālumā, kur latvju tauta 
pulcējas, debesis arī nākotnē vēstītu: 
Dievs ir svētījis un svētī Latviju!

+ Lauma
Arhibīskape

LELBāL
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas Simtgades gaidās...
Turpinājums no 1. lpp.

jot mantras formātu, man iestājās me-
lanholiska sajūta, domājot par mūsu 
cilvēces stāvokli.

Visām recenzijām, kas atradās 
trijās avīzēs, bija viena kopīga doma – 
izcila izrāde.

Dienvidaustrālijas avīzē  The 
Advertiser par izrādi rakstīja Stīvens 
Vitingtons (Stephen Whittington), mi-
not: Rezultātā izrāde ir vienkārši vie-
na no labākajiem teātra aizraujošiem 

vakariem, ko tu varētu kādreiz baudīt. 
[...]  Izrāde  ir  galvenokārt  ansambļa 
opera, ko izpilda Latviešu Radio koris, 
viens no labākajiem pasaules koriem, 
ar četriem lieliskiem solistiem no pašu 
rindām,  īpaši  Ieva  Ezeriete,  kas  kā 
Stāstītāja bija superīga...[...] Rezultāts 
ir totāli saistošs un dziedāšana dižena.

Adelaides patstāvīgā tīmekļa avīze 
Indaily piemin:  „Ar  operas  bagātiem 
vokāliem  „War  Sum Up“  parāda  po-
tenciālās  iespējas  laikmetīgai  skatu-
ves mākslai.[...] Lieliskā mūzika ir tas 
sudraba diegs, kas savij izrādi. Vokā-

lais spēks lido...“
No Austrālijas laikraksta The Aus-

tralian, Graims Strāls (Graham Strah-
le) raksta: „Latviešu Radio Koris izpil-
da  operu  ar  precizitāti  un  brīnišķīgo 
rezonansi...[...]  „Stāstīstāja“  ir  audi-
torijas acis un ausis, un to ar siltumu 
izdzied kora visizcilākais soprāns Ieva 
Ezeriete...[...] „War Sum Up“ noteikti 
ir  viens  no  izaicinoši  oriģinālākiem 
darbiem, kas pēdējos gados ir sniegts 
Austrālijas skatuvei.“

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

„KARA DABA“ – ...
Turpinājums no 8. lpp.

daļa no viņa dzīves jēgas un no pienā-
kuma sajūtas. Viņa daudzpusīgie raksti 
avīzē atspoguļoja plašu interešu lauku, 
īpaši par teātri un mākslu. Šī interese 
veicināja  viņu  ielūgt  māksliniekus  un 
literātus  no  ārzemēm  un  rīkot  viņiem 

koncertus un publicēt viņu darbus. Tai 
starpā bija Vaira Vīķe-Freiberga, ku-
ras pirmo referātu turneju pa Austrāli-
ju organizēja Zariņš 1979. gadā.“

Zariņu mājā (Dunāji) viesmīlība 
bija labi pazīstama: apmēram, 40 gadus 
līdz Zariņa nāvei Dunāju viesu istabā 
ir apmetušies virkne latviešu rakstnie-
ku, dzejnieku, mūziķu un mākslinieku.

Ir nozīmīgi, ka Aleksandrs Arvīds 
Zariņš, kas piedzima Latvijas Valsts 
proklamēšanas dienā, tika izvadīts 
Latvijas sēru dienā – 14. jūnijā.

Aleksandrs Zariņš bija latvietis ar 
mīlestību un pienākuma apziņu pret 
savu tautu.

Kristaps Zariņš un Ojārs Greste
Laikrakstam „Latvietis“

Aleksandrs Zariņš – 100
Turpinājums no 9. lpp.
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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; laulātie draugi Ivars un Lynda;

mazbērni Daina, Lucy, Magnus, Samuel, Tiana, Isabel un Lia,
Meta Šterns Kanberā, un radi Amerikā un Latvijā

✝
Mūžībā aizgājusi mūsu filistre

BAIBA BRŪDERE, 83.C.
dzimusi 3.02.1936, Rīgā

mirusi 28.10.2018., Minjah caur Caramut

Sēro korp. Imerias kopa Melburnā

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
19. novembris
Elizabete, Betija, Liza, Līze
1903. rakstnieks, žurn. Vilis Lesiņš.
1926. ALT režisors, aktieris Gunārs 
Klauss.
1938. Spānijas nacionālā kara flote pie 
Gibraltāra atsavina Latvijas kuģi Eve-
radu.
1953. SLT aktrise, sabiedriskā darbi-
niece Austrālijā Linda Ozere.

20. novembris
Anda, Andīna
1918. dibināts Latvijas Sarkanais 
Krusts.
1924. dib. studentu korp. Imeria.

21. novembris
Zeltīte, Andis
Starptautiskā televīzijas diena
1903. dramaturgs Arturs Vilks.

1928. literatūras un teātra zinātniece 
Biruta Gudriķe.
1948. gleznotāja Helēna Heinrihsone.
2013. sabrūkot jumtam Maxima vei-
kala ēkai Rīgā, Zolitūdē, bojā gāja 54 
cilvēki, vairāki desmiti ievainoti. Šis 
notikums tika atzīts par visu laiku 
lielāko traģēdiju atjaunotās Latvijas 
vēsturē.

22. novembris
Aldis, Aldris, Alfons
1878. politiķis, žurnālists, Liepājas 
pilsētas galva Ansis Buševics.
1908. rakstnieks Voldemārs Rihters.

23. novembris
Zigrīda, Zigfrīda, Zigfrīds
1843. skolotājs, literāts Toms Gailī-
tis-Gaidulis.
1873. (j.s., pēc v.s. 11. novembrī) lat-

viešu padomju pulkvedis Jukums Vā-
cietis.
1898. ķīmiķis Mārtiņš Eduards Straut-
manis.

24. novembris
Velta, Velda
1944. Latv. ev. lut. Baznīcas Virsval-
des 1. sēde ārpus Latvijas (Zālfeldā).

25. novembris
Katrīna, Katrīne, Kadrija, Kate, Trīne
Katrīnas diena
1898. skolotāja, lit. Emma Stegere.
1908. katoļu garīdznieks, publicists 
Heinrihs Trops.
1958. ārsts, politiķis, sabiedriskais dar-
binieks, LR veselības valsts ministrs 
(1995.g. 3.febr. – 1995.g. 21.dec.), Lat-
vijas Ārstu biedrības prezidents (kopš 
2006.) Pēteris Apinis.  ■

komandieri iecelts Rundāles Pils mu-
zeja direktors, mākslas vēsturnieks, 
Dr. art h.c. Imants Lancmanis.

Atzinības krusta IV šķiras saņē-
mēju vidū ir Saldus Mūzikas skola 

direktors, pūšaminstrumentu spēles 
pedagogs, Saldus novada pūtēju orķes-
tra Saldus diriģents, pūtēju orķestru 
virsdiriģents Arturs Maculevics, tau-
tas deju pedagoģe, horeogrāfe, Deju 
svētku virsvadītāja Ilze Mažāne, Liel-
vārdes novada mūzikas un mākslas 
skola direktore, Ogres novada kultūras 

centra vokālās grupas Anima Solla va-
dītāja Marite Purina, mūzikas izdev-
niecības SIA Musica Baltica dibinātā-
ja un direktore Solvita Sējāne. 

Atzinības krusta V šķiras saņē-
mēju vidū – sabiedrisko un kultūras 
darbiniece, ilggadējā Latvijas Radio 
žurnāliste Baiba Šāberte.  ■

Sveicam!
Turpinājums no 3. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Piektdien, 16. nov., plkst. 10.00 Lat-
vijas karoga pacelšana pie Unley paš-
valdības ēkas
Piektdien, 16. nov., plkst. 19.00 koncerts 
Sounds  of  Latvia Elder Hall. Diriģents 
Aldis Sils ar Marryatville Vidusskolas 
simfonisko orķestri un solistiem soprānu 
Bethany Hill un basu Alex Roose. Biļetes 
$45/$35/$15. Biļetes pērkamas tīmeklī/in-
ternetā: www.trybooking.com/XSTN vai 
ALB grāmatnīcā 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. 10.30 Rota-
ļas un aktivitātes bērniem Tālavas pa-
galmā un ALB dārzā
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.
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 Tālavas 
mazajā zālē novuss. Vēl joprojām dzī-
vojam cerībā uz papildus spēlētājiem.
Ceturtdien, 29. nov., plkst. 10.00 
ALB namā SCRABBLE rīts, un ēdī-
sim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 29. nov., plkst. 11.00 līdz 
12.00, ALB namā LAIMAS RAA ceļu 
noteikumi; visi ir laipni aicināti atsvai-
dzināt zināšanas par jau zināmiem, bet 
ne tik saprotamiem ceļu noteikumiem, 
kā arī apgūt jaunos ceļu satiksmes no-
teikumus. Pēc tam visi ir lūgti uz sil-
tām pusdienām. Pieteikties LAIMAS 
birojā līdz 27. novembrim. 
Piektdien, 30. nov., plkst. 18.00 Tāla-
vā šī gada pēdējā LAIMĪGĀ STUN-
DA. Laba izdevība ievilkt elpu pēc 

valsts svētku svinībām un pirms nā-
kamajiem svētkiem – Ziemassvētkiem 
un Kultūras dienām! Mums būs bbq 
vakariņas kafējnicā un dārzā. Ēdiens 
līdz plkst.19.30. Viss par izdevīgām 
cenām. Spēlēs Četri kaķēni un būs arī 
kāds pārsteigums! Visi mīļi gaidīti.
Sestdien, 1. dec., Vanadžu tirdziņš – 
pusdienas un loterija.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 18. nov., plkst. 10.30 Valsts 
svētku dievkalpojums, ar sekojošu 
Svētku aktu.
Svētdien, 2. dec., plkst. 11.00 1.Adven-
ta svētdiena; dievkalpojums ar dievgal-
du. Pēc dievkalpojuma draudzes dāmu 
komiteja laipni aicina visu kopā pava-
dīt jauku pēcpusdienu Adventa laikā; 
klausīsimies dzejas, un ar dziesmām 
iepriecinās Daugavas vanadžu ansamb-
lis. Lūdzam ņemt līdzi nelielu dāvani-
ņu. Visi laipni aicināti un mīļi gaidīti!

Brisbanē
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 bibliotēkā.
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.
Pirmdien, 26. nov., plkst. 18.00 Hyatt 

hotelī, 120 Commonwealth Ave, Kanbe-
rā pieņemšana federālās valdības politi-
ķiem un diplomātiem, atzīmējot Latvijas 
Valsts simtgadi. Rīko Latvijas vēstniece 
Austrālijā, Dace Treija-Masī, rezidējoša 
Tokijā, Japānā, sadarbībā ar goda kon-
sulu Melburnā Jāni Dēliņu, KLB Kan-
berā un LAAJ prezidiju Sidnejā.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
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 skolas un 
MLV audzēkņi, skauti un gaidas, jaunie-
šu 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.
Piektdien, 30. nov., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakara DV mītnē.
Sestdien, 1. dec., plkst. 11.30 Dauga-
vas skolas 8.klases izlaiduma akts Lat-
viešu namā.
Sestdien, 1. dec., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē (tikai ar ie-
priekšēju pieteikšanos). 
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
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.
Svētdien, 2. dec., plkst. 11.00 1.Adven-
ta dievkalpojums Latviešu ciemā.

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.
Sestdien, 17. nov., plkst. 9.30 Sv. Pāvi-
la draudzes seminārs.
Svētdien, 18. nov., plkst. 10.30 Semi-
nāra noslēguma dievkalpojums.
Svētdien, 2. dec., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 14. novembrī.
€1 = 1,56570 AUD
€1 = 0,87048 GBP

€1 = 1,66510 NZD
€1 = 1,12960 USD

Sidnejā
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.
Sestdien, 1. dec., plkst. 11.00 Dauga-
vas Vanagu namā Daugavas Vanagu 
Sidnejas nodaļas eglīte.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
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.
Svētdien, 2. dec., plkst. 10.00 Pirmās 
Adventes svētdienas dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 18. nov., dievkalpojums 
baznīcā nenotiks. SLB namā Latvijas 
Valsts dibināšanas atceres akts.
Svētdien, 25. nov., plkst. 9.30 Mirušo 
piemiņas dievkalpojums.
Svētdien, 2. dec., plkst. 9.30 I Adven-
tes dievkalpojums.

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 bilingvāls 
dievkalpojums ar dievgaldu 38 Gasson 
St. Kalpos prāv. Kolvins Makfersons. Sa-
viesīgs vakars. Ņemt līdzi ēdienu, dzērie-
nu, mantiņu loterijai. Loterijas biļetes $1.
Svētdien, 18. nov., plkst. 11.00 Latvi-
jas 100 gada diena - neformāla diena 
Victoria Park, Port Hills. Sapulcēsi-
mies pie piknika galdiem zem lape-
nēm. Ņemiet līdzi savu pikniku. Suņi 
un bērni laipni gaidīti.

Zviedrijā
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, 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.
No 16. līdz 25. nov., prestižajā Londonas 
džeza festivālā, kas norisināsies Lielbritā-
nijas galvaspilsētā, uzstāsies Māra Briež-
kalna kvintets ar projektu Rothko in Jazz 
un Kristīnes Prauliņas programmu Rai-
monda Paula džeza dziesmas ar amerikā-
ņu dzejnieka Gordona Pogodas vārdiem. 
Koncerti ir Latvijas valsts simtgades 
starptautiskās programmas notikums.
Sestdien, 17. nov., plkst. 17.00 – 23.00 
Pilsētvidē. Gaismas festivāls Staro 
Rīga 2018.
Sestdien, 17. nov., plkst. 19.00 Latvijas 
Nacionālā opera. Koncerts Mūsu ope-
rai 100 koncertciklā Dzimuši Latvijā.
Sestdien, 17. nov., Mazā ģildē Dokumen-
tālā kino maratons Filmas ceļā uz brīvību: 
Plkst.13.00 Tālivaldis Margēvičs Zigfrīds 
Anna Meierovics. 2018; Plkst.15.00 Kris-
tians Luhaers Septiņdesmitie.  Spožums 
un posts. 2017; Plkst.17.00 Romualds Pi-
pars Vēsture aiz kadra. Kino. 2018. Rīko 
Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrs 
Mazā ģilde. Ieeja bez maksas
Svētdien, 18. nov., plkst. 8.00 – 20.00 
Zaķusala. Latvijas valsts karogs Rīgas 
Radio un televīzijas tornī. Tikai vienu 
dienu Zaķusalai būs arī īpaša rota – 800 
kvadrātmetru liels karogs, kas, ja laikaps-
tākļi atļaus, tiks pacelts 80 metru augstu-
mā starp torņa trīs balstiem, kļūstot par 
Latvijas simtgades svētku lielāko karogu.
Svētdien, 18. nov., plkst. 10.00 –16.00 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 18. no-
vembris Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 
Aicinām apmeklēt 13 izstādes, skatu lau-
kumu jeb kori (11., 12. stāvā), aplūkot 26 
metrus garo valsts karogu un piedalīties 
īpašā akcijā, izgatavojot kopiju ieejas kar-
tei, kādu saņēma 1918. gada 18. novembra 
valsts dibināšanas notikuma dalībnieki.
Svētdien, 18. nov., plkst. 11.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Svētdien, 18. nov., plkst. 11.00 – 17.00 
Laukumā pie Rīgas Pasažieru ostas. 
Latvijas un sabiedroto spēku militārās 
tehnikas un ekipējuma izstāde.
Svētdien, 18. nov., plkst. 12.00 – 16.00 
Rīgas Sv. Pētera baznīcā. Multimediāla 
izstāde Latvijas varonis – no senatnes 
tagadnē. Izstāde veltīta Pirmajā pasau-
les karā (1914.–1918.) un Latvijas at-
brīvošanas cīņās (1918.–1920.) krituša-
jiem karavīriem. www.mansvaronis.lv
Svētdien, 18. nov., plkst. 12.45 – 13.30 
Pie Brīvības pieminekļa. Ziedu nolik-
šanas ceremonija. Rīko Latvijas Re-
publikas Saeima.
Svētdien, 18. nov., plkst. 14.00 koncerts 
Rīgas Latviešu biedrības Lielajā zālē. 
Par koncerta moto esam izvēlējušies 
mūsu valsts himnas nosaukumu Dievs, 
svētī Latviju! Žanru un tematikas ziņā 
izvēlētajai daudzveidīgajai program-
mai ir  gan patriotiska, svētkiem atbil-

stoša, gan arī izglītojoša nozīme.
Svētdien, 18. nov., plkst. 14.00 – 15.30 
11. novembra krastmalā. Svinīgā Na-
cionālo bruņoto spēku parāde.
Svētdien, 18. nov., plkst. 14.00 Rīgas 
Latviešu biedrības nama Lielajā zālē. 
Koncerts Dievs,  svētī  Latviju!. Ieeja 
bez maksas.
Svētdien, 18. nov., plkst. 16.00 Rīgas 
Sv. Pētera baznīcā. Mārtiņa Brauna svīta 
Daugava. Piedalās komponists Mārtiņš 
Brauns, vīru koris Gaudeamus, diriģents 
Ivars Cinkuss. Raiņa un Mārtiņa Brauna 
Daugava īpašā pārlikumā vīru korim. 
Ieeja bez maksas. Vietu skaits ierobežots.
Svētdien, 18. nov., plkst. 17.00 – 23.00 
Pilsētvidē. Gaismas festivāls Staro 
Rīga 2018.
Svētdien, 18. nov., plkst. 18.45 – 20.00 
pie Brīvības pieminekļa Rīgā svinīgs 
muzikāls notikums 18.11.
Svētdien, 18. nov., plkst. 20.00 Latvi-
jas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa 
uzruna pie Brīvības pieminekļa Rīgā.
Svētdien, 18. nov., plkst. 20.10 – 21.00 
11. novembra krastmalā koncerts Dau-
gav’ abas malas.
Svētdien, 18. nov., plkst. 21.00 – 21.02 
Latvijas valsts himnas Dievs, svētī Latvi-
ju! dziedāšana 11. novembra krastmalā.
Svētdien, 18. nov., plkst. 21.02 – 
21.20 Gaismas uzvedums Saules mūžs 
11. novembra krastmalā.
Pirmdien, 19. nov., plkst. 17.00 – 
23.00 Pilsētvidē. Gaismas festivāls 
Staro Rīga 2018.
Pirmdien, 19. nov., plkst. 18.30 valsts 
brīvdienā pie Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas notiks nākamās simtgades pirmais 
koncerts Mīlestības  vārdā.  18+! Kon-
certu kā mīlestības manifestu nākotnei 
veido Jānis Šipkēvics un Gatis Mūrnieks 
kopā ar domubiedriem. Uzstāsies – Alise 
Joste, Armands Birkens, grupa Cosmos, 
Eduards Jansons, Eremijs Sējāns, Evija 
Vēbere, grupa Instrumenti, Kārlis Josts, 
Lorete Medne, Matīss Čudars, Miķeļis 
Putniņš, Reinis Sējāns, Renārs Kaupers, 
Roberta 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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