
S a e i m a s 
Cilvēktiesību 
un sabiedris-
ko lietu komi-
sija trešdien, 

28. novembrī, lēma neturpināt darbu 
pie grozījumiem Latvijas Evaņģēliski 
luteriskās Baznīcas (LELB) likumā.

LELB likuma grozījumi paredzē-
ja papildināt likumu ar preambulu par 
LELB darbības nepārtrauktību Latvi-
jā. Deputāti un uzaicinātie institūciju 
pārstāvji sēdē uzsvēra likumprojektā 
esošās pretrunas un aicināja pārdomāt 
citus iespējamos risinājumus situācijas 
uzlabošanai, piemēram, jauna likum-
projekta izstrādi. 

Vienlaikus deputāti vienojās, ka 
turpinās darbu pie Reliģisko organizā-
ciju likuma grozījumiem. Grozījumi 
paredzēti, lai izpildītu šī gada aprīļa 
Satversmes tiesas spriedumu, kas par 

neatbilstošām Satversmei atzina vai-
rākas Reliģisko organizāciju likuma 
normas, tostarp, atsevišķus ierobežo-
jumus jaunu reliģisku savienību veido-
šanai Latvijā.

Satversmes tiesas spriedums pēc 
būtības maina līdz šim pastāvējušo 
kārtību valsts un reliģisko organizāci-
ju attiecībās, izbeidzot līdz šim likumā 
noteiktās atšķirības attiecībā uz drau-
džu reģistrāciju, juridiskās personas 
statusa iegūšanu un organizāciju tiesī-
bu un pilnvaru apjomu, likumprojekta 
anotācijā atzīmē tā autori.

Kopumā 13. Saeima var lemt par 
145 likumprojektu pārņemšanu, kuru 
izskatīšana nav pabeigta iepriekšējā 
Saeimas sasaukumā. 

Saeimas kārtības rullis paredz – 
ja iepriekšējā Saeima savu pilnvaru 

Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis aici-
na partijas KP VLV Mi-
nistru prezidenta amata 

kandidātu Aldi Gob zemu sastādīt 
valdību.

Valsts prezidents norāda, ka politis-
kās partijas nogaidot, nevis aktīvi kon-
sultējoties par iespējamo atbalstu vie-
nam Ministru prezidenta kandidātam, 

rada riskus mūsu valsts turpmākajai at-
tīstībai un izaugsmei. Pagājušajā nedē-
ļā panāktās vienošanās par 13. Saeimas 
darbu, ievēlot komisiju sastāvu, ir sig-
nāls, ka partijas var vienoties, ja ir tāda 
griba. Tāpēc Valsts prezidents sagaida 
no A. Gobzema aktīvas konsultācijas, 
lai vienotu partijas atbalstam savai kan-
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Aldis Gobzems sastādīs valdību
Prezidents dod divas nedēļas panākt vienošanās

Aldis Gobzems.
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LELB likumu negrozīs
Saeima neturpinās darbu pie grozījumiem
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Brīvības piemineklis Rīga 18. novembrī.
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Valsts svētki pagā-
juši – tuvojas Ziemas-
svētki un domājam par 
dāvanām. Sākām gadu 
ar lūgumu dzimšanas 
dienas jubilārus atteik-
ties no dāvanām un to 
vērtību nodot kopējai 

dāvanai Latvijai – Vītolu fondam.
Vītolu fonda mērķis ir stipendiju 

veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, 
bet maznodrošinātiem jauniešiem 
studēt Latvijas augstskolās. Mūsu 
mērķis, $ 50 000 dāvana Latvijai, 
nav sasniegts; līdz šim esam saņē-
muši $ 13 382.50, ko nodot Vītolu 
fondam. Tie, kas atsaukušies aici-
nājumam kopš iepriekšējā raksta, 
ir: Vija Bruzgule, Daina un Kārlis 
McDonald, Ināra Rumba, Visvaldis 
Sniedze un no sarīkojuma atlikuma 

Sidnejas  Latviešu  biedrības Dāmu 
kopa un Sidnejas Latviešu vīru ko-
ris. Paldies jums!

Lai sasniegtu mērķi, paplašinām 
akciju un lūdzam šogad piedalīties, 
atsakoties no savas Ziemassvētku dā-
vanas. Tās vietā atbalstiet mūsu kopē-
jo centienu – Mana dāvana Latvijai. 
Arī atkārtojam aicinājumu un lūdzam 
visus, kam vēl priekšā dzimšanas die-
nas, vai kam tā pagājusi, bet nav bi-
jusi iespēja atsaukties, piedalīties šai 
kopējā dāvanā un atteikties no savas 
dāvanas par labu mērķim atbalstīt iz-
glītību Latvijā.

Vītolu fonda stipendiāti augsti 
novērtē iespēju turpināt studijas, ko 
viņiem devusi piešķirtā stipendija, un 
bez kuras viņiem nebūtu bijis iespē-
jams apmeklēt augstskolas. Palīdzē-
sim sagādāt arī citiem latviešu jaunie-

šiem šo iespēju.

Kas jādara, lai piedalītos
Lūdziet savus radus un draugus 

paredzētās dāvanas vērtību nodot 
jums iemaksāšanai vai aicināt pašus 
veikt maksājumu LAAJ kontā ar mēr-
ķi Mana dāvana Latvijai.

Account name – LAAJ davana
BSB 704 235
Acc No. 00018127.
Par katru maksājumu lūgums ziņot, 

rakstot e-pastu: manadavanalatvijai@
gmail.com, minot jubilāra vārdu, 
uzvārdu un iemaksāto summu.

Vai var izrakstīt čeku un nosūtīt to 
uz: Mana dāvana Latvijai c/o PO Box 
457 Strathfield, NSW 2135

Katra atsaukšanās šim aicināju-
mam, neatkarīgi no tā, par cik, palī-
dzēs tuvoties iecerētai dāvanai. To va-
ram sasniegt tikai, ja katrs ir gatavs un 
vēlas piedalīties.

Jānis Grauds,
LAAJ prezidija priekšsēdis
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 AICINA JŪS PIEDALĪTIES 

KOPĒJĀ DĀVANĀ LATVIJAS SIMTGADĒ

MANA DĀVANA LATVIJAI
IZGLĪTĪBAI – „VĪTOLU FONDAM“

DZIMŠANAS DIENAS VAI ZIEMASSVĒTKU DĀVANAS 
VIETĀ TĀS VĒRTĪBU IEMAKSĀJIET LAAJ KONTĀ!

LAAJ Davana - BSB 704 235 Acc. No. 00018127

Par iemaksu, minot vārdu un iemaksāto summu, lūdzu paziņojiet ar 
epastu manadavanalatvijai@gmail.com

Var arī izrakstīt čeku uz LAAJ Davana un nosūtīt uz:
Mana dāvana Latvijai c/o PO Box 457 Strathfield, NSW 2135

Tuvojas gada beigas, bet nav par vēlu piedalīties, ja arī esat to aizmirsuši 
savā dzimšanas dienā; – dariet to ar Ziemassvētku dāvanu.

Priecīgus Svētkus un laimīgu Jaungadu!

Ja vajag paskaidrojumu rakstiet: manadavanalatvijai@gmail.com - vai zvaniet 0417 225 535
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Krievija uzbrūk 
Ukrainas 
kuģiem
Latvija nosoda Krievijas agresīvo 
rīcību Melnajā un Azovas jūrā

Latvija nosoda 
Krievijas agresīvo 
rīcību Melnajā un 
Azovas jūrā un aici-
na Krieviju ievērot 
starptautiskās tiesību 
normas, nekavējoties 
pārtraucot agresīvu 

rīcību Melnajā un Azovas jūrā. Latvija 
aicina pārtraukt kuģu satiksmes blokādi 
un garantēt netraucētu jūras satiksmi.

Latvija pauž atbalstu Ukrainas teri-
toriālajai integritātei un tās robežu ne-
aizskaramībai un aicina starptautisko 
sabiedrību ar stingru un konsekventu rī-
cību atbildēt uz Krievijas agresīvo rīcību.

2018. gada 25. novembrī Krievijas 
Federācijas kuģi, pārkāpjot starptau-
tisko tiesību normas un navigācijas 
brīvību, pretlikumīgi īstenoja agresī-
vu rīcību pret Ukrainas Jūras spēku 
kuģiem Kerčas jūras šauruma rajonā, 
atklājot uguni pret tiem un tos sagrāb-
jot. Pamatojoties uz Latvijas Ārlietu 
ministrijas rīcībā esošo informāciju, 
Ukrainas jūrnieku vidū ir ievainotie.

LR Ārlietu ministrijas
Komunikācijas grupa

26.11.2018.

„Maza mana tēvuzeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā.“

(Knuts Skujenieks)
Dārgie tautieši! Latvijas vēstnie-

cības vārdā vēlos jūs visus sirsnīgi 
sveikt mūsu mīļās tēvu zemes Latvijas 
simtajā gadadienā!

Šis ir īpašs gads Latvijai, jo atzīmē-
jam simts gadus kopš mūsu valsts dibinā-
šanas. Valsts veidošana nebija vienkāršs 
un viegls process, bet tas bija iespējams, 
pateicoties tautas nelokāmai gribai, ga-
tavībai cīnīties par savu zemi, upurēties 
un nepadoties. Neizsīkstoša diplomātu 
darba rezultātā pēc pāris gadiem Latvi-
jas valsts tika atzīta arī de iure.

Traģiskā vēsture un piecdesmit oku-
pācijas gadi mums māca, ka par neatka-
rību un valsts pastāvēšanu mums ir jābūt 
modrībā katru dienu. Esam pateicīgi lat-
viešu sabiedrībai Austrālijā, kas vistum-
šākajos gados uzturēja dzīvu Latvijas 
neatkarības ideju. Bija eksperti un vēs-

turnieki, kas teica, ka Padomju Savienība 
nesabruks un Baltijas valstis brīvību ne-
atgūs. Taču bija cilvēki, kas ne tikai ticēja 
brīvības idejai, bet par to arī cīnījās. Bez 
jūsu devuma Latvijas valsts neatkarības 
atgūšana nebūtu iespējama. Un pateico-
ties jūsu pūlēm, Austrālija bija starp tām 
valstīm, kas Latvijas okupāciju neatzina.

Šodien Latvija ir moderna un dina-
miska ES un NATO dalībvalsts, kas aktī-
vi iesaistās pasaules procesos. Latviju un 
Austrāliju vienu kopīgas vērtības – de-

Redakcijā
Patriotiskā nedēļa 

atkal atnākusi un pagā-
jusi, un varam mierīgi 
atgriezties nepatriotiskā 
ikdienā. Varbūt pareizāk 
būtu teikt apatriotis-
kā ikdienā, ja būtu tāds 

vārds, līdzīgi vārdam apolitisks – ne 
patriotisma iedvesmots, bet arī ne nai-
dīgi noskaņots patriotismam.

Latvietim gada ritējumu definē 
augstumpunkti: Jāņi, Ziemassvētki, 
Patriotiskā nedēļa, Dziesmu svētki (ik 
pēc pieciem gadiem) un zemie punkti: 
25. marts, 14. jūnijs un vairākas citas 
sēru un upuru piemiņas dienas.

Dažreiz liekas, ka nespējam adek-
vāti reaģēt uz notikumiem ārpus šiem 
rāmjiem. Lāčplēša diena un 18. novem-
bris pavadīti ar militārām parādēm, un 
tāpēc varam justies droši. Mūs nevar 
izsist no ierastā līdzsvara tāds sīkums 
kā karš Ukrainā – mums ir mūsu drau-
gi, un ar mums ir viss kārtībā.

Priecāsimies vēl Patriotiskās ne-
dēļas atskaņās, bet atcerēsimies, ka 
dzīves īstenība var jebkurā mirklī 
veikt savas korekcijas.

GN

LR vēstniece Austrālijā
Apsveikums Latvijas simtajā gadadienā

Dace Treija-Masī.
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LAAJ Atzinības raksti
Divdesmit saņēmēji 2018. gadā

Var brīnīties, ka 
laiks ir pienācis gatavo-
ties braukt uz Adelaidi 
apmeklēt vai piedalī-
ties Austrālijas Latvie-
šu 57. Kultūras dienās! 
Laiks vienmēr nemanot 
skrien uz priekšu, un 

šķiet, ka mēs tikko noslēdzām 56. Kul-
tūras dienas Melburnā!

Svētku programmas plānošana ir 
izsmelta, un tagad ir laiks realizēt visu, 
ko Rīcības komiteja ir plānojusi. Mēs 
jūs aicinām uz Adelaidi svinēt Austrā-
lijas Latviešu 57. Kultūras dienas! Bi-
ļetes var vēl iegādāties mūsu oficiālajā 
mājaslapā (www.alkd.org.au), bet biļe-
tes tiek ātri izpārdotas. Iesaku publikai 
ātri pieteikties uz Kultūras dienu sarī-
kojumiem, jo mēs noteikti redzam pil-
nīgu biļešu izpārdošanu uz vairākiem 
uzvedumiem.

Šobrīd vispopulārākais koncerts 
būtu, bez šaubām, Prāta Vētras kon-
certs. Koncerts notiks 29. decembrī 
Norvudas koncertu zālē, plkst. 19.00. 
Tas noteikti ir koncerts, ko nevajag 
nokavēt. Uz Prāta Vētru nav vajadzīga 
pierunāšana. Grupa ir ieguvusi vai-
rākas Latvijas mūzikas balvas un uz 
pēdējo koncertu Mežaparkā izpārdeva 
60 000 biļešu.

Arī citi viesu koncerti ir populāri; 
RTU vīru kora Gaudeamus koncerts 
un TDA Rotaļas uzvedums Pa saules 
ceļu. RTU vīru koris Gaudeamus uz-
stāsies ar savu koncertu 28. decembrī, 
plkst. 14.00, Adelaides Latviešu namā, 
Tālavā. Repertuārs noteikti ieprieci-
nās klausītājus. Gaudeamus arī ir ļoti 
pazīstams Latvijā, un šis viņiem nav 
pirmais brauciens uz Austrāliju, bet vēl 
arvien Austrālijas klausītāji ir gandrīz 
jau izpirkuši visas sēdvietas Tālavā.

TDA Rotaļa nupat svinēja sava 70 
gadu jubileju un ar to plāno piedalīties 
savās pirmajās Kultūras dienās Austrā-
lijā. Uzvedums sagaidāms vienreizējs. 

Rotaļnieku dejotāji oficiāli ir amatieri, 
bet uzstājas kā profesionāļi. Uzvedums 
notiks Skotu teātrī (Adelaides Univer-
sitātē) 29. decembrī, plkst. 15.00.

Nevaram aizmirst mūsu Austrā-
lijas talantus. Kopējā deju uzvedumā 
Atbalsis baudīsim Austrālijas latviešu 
dejotājus no vairākām vietām, ieskai-
tot Sidnejas Jautro pāri, Melburnas 
Ritenīti un Piekto riteni un vēl citus. 
Uzvedums arī notiks Skotu teātrī 
28. decembrī, plkst. 17.30.

Kā jau parasti, noslēguma Kopkora 
koncerts arī jau plānots Kultūras die-
nu svētku nedēļā. Koncertā Alda Sila 
vadībā piedalīsies koristi no visām 
Austrālijas malām un arī no Latvijas. 
Dziesmu repertuārs atspoguļos Latvi-
jas 100 gadu pastāvēšanu, bet koncertā 
būs arī citas mūsu sirdīm tuvās dzies-
mas. Šis noteikti būs koncerts, kas jā-
apmeklē obligāti. Koncerts notiks ļoti 
glaunajā Elder zālē Adelaides Univer-
sitātē 30. decem-
brī plkst. 17.00. 

Bet 31. decem-
brī ir paredzēts 
referātu rīts. Sīkā-
ku informāciju par 
referentiem mēs 
paziņosim tuvāk 
pie Kultūras dienu 
sākuma.

Mēs noslēg-
sim šo brīnišķīgo 
svētku nedēļu ar 
Noslēguma balli. 
Balle, kas notiks 
Adelaides Pilsētas 
namā, tēlos izsau-
kuma zīmi svētku 
nedēļai. Dalībnie-
ki ir aicināti nākt 
glaunos apģērbos, 
un kopīgi baudīsim 
Dienvidaustrālijas 
visgaršīgākos vī-
nus, gardu ēdienu 

piedāvājumu un 
dejosim ar mūzi-
ku, ko piedāvās 
folkloras grupa 
Rikši. Garantētas 
neaizmirstamas 
beigas 2018. svēt-
ku gadam.

Biļetes uz kat-
ru sarīkojumu, ie-
skaitot Noslēguma balli, var iegādāties 
mūsu oficiālā mājaslapā www.alkd.
org.au, bet iesaku iegādāties biļetes 
tuvākā nākotnē, jo sēdvietas uz vairā-
kiem koncertiem drīz beigsies.

Rīcības komiteja novēl visiem prie-
cīgus un jautrus Ziemassvētkus! Ceru, 
ka Ziemassvētku vecītis jums atnesīs 
Kultūras dienu sarīkojumu biļetes! 
Tiekamies Kultūras dienās Adelaidē!

Rūdis Dancis,
Austrālijas Latviešu 57. Kultūras dienu

Rīcības komitejas priekšsēdis

Sveiks svētkos no AL57. KD Rīcības komitejas!
Pienācis laiks gatavoties braukt

„Prāta Vētra“. FO
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Dienvidaustrālijā
Dacei  Freijai –  par ieguldījumu 

darā Adelaides latviešu skolā un darbā 
ar jauniešiem AZ vasaras vidusskolā.

Ullai  Gičasvilli –  par ilggadīgu 
darbību, devumu, padomu došanu un 
atbalstu Adelaides Latviešu biedrības 
pavārmākas klasēm, senioru grupai 
Rosme, kā arī pašaizliedzīgo darbu pa-
vārgrāmatas Latvian Flavours rediģē-
šanas komandā.

Anitai  Hale –  par ilggadīgu dar-
bību, devumu, padomu došanu un at-
balstu Adelaides Latviešu biedrības 

pavārmākas klasēm, kā arī pašaizlie-
dzīgo darbu pavārgrāmatas Latvian 
Flavours rediģēšanas komandā.

Andrim  Jaudzemam –  par ne-
izmērojamu ieguldījumu latviešu sa-
biedrības darbā, kā arī DV nodaļas 
darbā.

Valdim  Jaudzemam –  par ilgga-
dēju ieguldījumu latviešu sabiedrības 
darbā, DV nodaļas un katoļu draudzes 
darbā.

Ģintai Orchard – par izciliem no-
pelniem latviešu sabiedrības darbā.

Inārai Strazdai – par aktīvu dar-
bu latviešu sabiedrības labā strādājot 

finanšu jomā.
Pēterim Strazdam – par ilgo paš-

aizliedzīgo darbu daudzās Adelaides 
organizācijās un notikumu iemūžinā-
šanu fotouzņēmumos.

Zaigai  Sudrabai –  par ilggadīgu 
un nenogurstošu darbu vadot Adelai-
des Latviešu biedrības bibliotēku.

Dzidrai Virgin – par ilggadīgu un 
nenogurstošu darbu un možu prātu va-
dot autobusu Adelaides Latviešu bied-
rības ikmēneša izbraukumos un citos 
īpašos gadījumos.

 
Turpinājums 7. lpp.
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Godinot Latvijas 
simtgadi, Kanberas 
latviešu organizāciju 
kopīgā vadība ievieto-
ja Kanberas laikrakstā 
Canberra Times 18. no-
vembra izdevumā vienu 

lapaspusi ar ieskatu latviešu tautas un 
Latvijas vēsturē.

Jura Jakovica stāstījums sākas 
par senajām latviešu ciltīm, kas jau 
pirms gadu tūkstošiem ienāca un ap-
metās pie Baltijas jūras, par lielajām 
pasaules varām, kas ienāca un pakļā-
va latvieti savā varā. Kā gaiša stīga 
ieskanas latvieša garīgā pasaule – tās 
folklora, tās dzīves ziņa. Ir pieminē-
ti vēl pat šogad notikušie Dziesmu 
un deju svētki, kad pulcējas tūksto-
šiem dziedātāju, dejotāju un skatītā-
ju dziesmā un dejā. Politiskā laukā 
ir pieminēta Brīvības atgūšana un 
Baltijas ceļš, kurā visas trīs Baltijas 
valstis sadevās rokās cauri visām Bal-
tijas zemēm.

Stāstot par lat-
viešiem Austrālijā, 
ir pieminēti latvie-
ši ANZAC rindās, 
bet jo vairāk – par, 
pēc Otrā Pasaules 
kara latviešu ie-
braucēju devumu 
Austrālijai, tās 
garīgā un saimnie-
ciskā plāksnē.

Noslēgumā – 
Latvijas valsts 
kā demokrātiska 
valsts ierindojās 
pasaules valstu 
saimē.

L a p a s p u s e s 
apakšējā daļā 
Daces  Dedeke-
res  (De  Deckker) izkārtojumā, ir 
iespaidīgs Kanberas latviešu saimes 
sveiciens Kanberas avīzes lasītājiem 
Latvijas simtgadē. To grezno Latvijas 
ģerbonis, un acu skatu pievelk baltu 

bērzu stumbru sakārtojums ar saukli 
Latvija 100 un sarkanbaltsarkanām 
krāsām.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Saulainā svētdienas 
dienā, 18. novembrī, 
Kanberas zvanu torņa 
zvanos spēlētā Tev mū-
žam dzīvot Latvija ska-
nēja pāri Kanberas eze-
ram Lake Burley Griffin 

un atbalsojās ezera otrā krastā un ap-
kārt esošajos Kings un Commonwealth 
parkos.

Gandrīz stundu garajā spēlējumā 
atskanēja gan latviešu tautas dzies-
mas, gan latviešu komponistu darbi.

Klausoties šajā zvanu spēlē, bija 
skaista sajūta un lepnums, un gribējās 
visiem klausītājiem abos ezera krastos 
teikt: Ieklausies, garāmgājēj, te skan 
latviešu tautas dvēsele; Latvija svin 
savu simtgadi!

Šo latviešu mūzikas atskaņojumu, 
veltītu Latvijas simtgadei, iecerēja un 
īstenoja Kanberas Latviešu organizā-
ciju apvienotā vadība (KLO).

Zvanu mūziķe (carillonist) bija 

igauniete Astrūda 
Boulera  (Astrid 
Bowler).  Astri-
da Boulera ir 
ilggadīga (kopš 
1984. gada) atbil-
dīgā zvanu mūziķe 
Kanberā. Viņa ir 
vairākkārt piedalī-
jusies mūziķu kon-
gresos Eiropā un 
muzicējusi gan Ei-
ropas, gan Ameri-
kas zvanu torņos. 
Astrida Boulera ir 
Kanberas latviešu 
ev. lut. draudzes 
ērģelniece.

Kanberas zva-
nu tornis pasaules 
mērogā ir viens no lielajiem zvanu 
torņiem. Tam ir 55 bronzas zvani, no 
kuriem mazākie katrs sver 7 kg, bet 
lielie – 6 tonnas. Šis zvanu tornis bija 

Lielbritānijas valdības dāvana Kanbe-
rai tās 50 gadu pastāvēšanas jubilejā.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Tev mūžam dzīvot, Latvija
Kanberas zvanu torņa zvani zvan latviski

Carilloniste Astrīda Boulera pie lielajiem zvaniem.
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Kanberas laikraksts „Canberra Times“
Latvijas simtgade

Laikraksts „Canberra Times“, 2018. g. 18. nov.

mokrātija un likuma vara. Tas ir stingrs 
pamats, lai vēl vairāk stiprinātu draudzī-
bu un sadarbību starp abām valstīm. Vi-
sās sarunās ar Austrālijas amatpersonām 
esmu dzirdējusi tikai izcilus vārdus par 
latviešu sabiedrības devumu Austrālijas 
attīstībai. Jums, izmantojot savu pieredzi, 
dzīves gudrību un nākotnes redzējumu, 
ir izdevies veidot Austrāliju un veidot 

Latviju. Tāpat kā jums ir izdevies savie-
not abas valstis, lai, neskatoties uz fizisko 
attālumu, Latvija un Austrālija varētu pa-
plašināt un padziļināt sadarbību.

Šodien mums katram jāapzinās, ka 
esam daļa no Latvijas. Mums jāstrā-
dā un jāpiedāvā savas idejas Latvijai, 
lai mēs varētu savu valsti lepni nodot 
nākamajai paaudzei un nākamā – aiz-
nākamajai. Tāpat nekad nav par vēlu 
atgriezties tēvu zemē un pilnveidot to 
no turienes. Ne visiem Latvija ir dzim-

tene, bet tēvu zeme tā ir ikvienam no 
mums, un tā mūs vienmēr gaidīs mājās.

Šajā īpašajā laikā novēlu mums 
visiem priecāties un svinēt svētkus! 
Novēlu turpināt veidot Latviju kā mo-
dernu un dinamisku valsti, kur katrs 
cilvēks var justies laimīgs un piepil-
dīts! Sirsnīgi sveicu Valsts svētkos! 
Dievs svētī Latviju!

Patiesā cieņā,
Dace Treija-Masī,

Latvijas Republikas vēstniece Austrālijā

LR vēstniece Austrālijā
Turpinājums no 3. lpp.
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Pasaules brīvo latviešu apvienības 
valde apstiprinājusi Amerikas latviešu 
izcelsmes sporta ārstu Dr. Visvaldi 
Georgu Nagobadu 2018. gada PBLA 
balvai.

Dr. Visvaldis Georgs Nagobads sa-
ņem 2018. gada PBLA balvu par mūža 
ieguldījumu Latvijas vārda populari-
zēšanā pasaulē ar savu darbu hokeja 
un sporta medicīnā ASV, kā arī neno-
gurstošu palīdzību Latvijai, veidojot 
Latvijas sporta medicīnas pamatus 
pēc valsts neatkarības atgūšanas.

Visvaldis Georgs Nagobads dzimis 
1921. gada 18. novembrī Rīgā tolaik pazīs-
tamā sabiedriskā darbinieka un Rīgas pil-
sētas II ģimnāzijas direktora Ernesta Na-
gobada ģimenē (Visvalža Nagobada māsa 
ir ievērojamā latviešu diplomāte Aina 
Nagobads-Ābola). Pēc vidusskolas beig-
šanas Visvaldis Nagobads uzsāka studijas 
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultā-
tē. Pēc pirmajiem diviem studiju kursiem 
sākās karš, un Nagobadu iesauca leģionā, 
kur viņš dienēja sanitārajā rotā un strādāja 
frontes slimnīcā kopā ar citiem latviešu ār-
stiem. 1944. gadā Nagobads nonāca bēgļu 
nometnē Tībingenā, Vācijā. 1947. gadā 
kopā ar citiem trimdas mediķiem Eslin-
genē, Vācijā nodibināja Latviešu ārstu un 
zobārstu apvienību (LĀZA), kas šodien 
kļuvusi par spēcīgu mediķu organizāci-
ju ārpus Latvijas. 1951. gadā Tībingenas 
Universitātē Visvaldis Nagobads pabeidza 
medicīnas studijas un ieguva ārsta diplo-
mu. Pēc tam izceļoja uz ASV, kur studēja 
rezidentūrā Minesotas Universitātē.

1958. g. Nagobads uzsāka darbu kā 
Minesotas Universitātes hokeja koman-
das ārsts, bet 1967. gadā kļuva par ASV 
hokeja valstsvienības ārstu, kur strādāja 
līdz 1990. gadam. Viņš bija ne tikai ko-
mandas ārsts, bet arī padomdevējs tre-
nerim. Arī 1980. gadā, kad ASV hokeja 
komanda, kuras sastāvā lielākā daļa bija 
studenti, uzvarēja pasaules hokejā do-
minējošo Padomju Savienības komandu 
Leikplesidas (NY) Olimpiskajās spēlēs.

Pateicoties sekmīgai karjerai, Na-
gobads ir pirmais latviešu ārsts, kurš 
1984. gadā ieguvis Fellow American Col-
lege Sports Medicine grādu, kā arī pirmais 
latvietis un pirmais ārsts, kurš uzņemts 
ASV hokeja Slavas zālē (Hall of Fame.)

„Būtu grūti nosaukt vēl kādu cilvē-
ku, kurš ASV starptautiskajās hokeja 
komandās būtu darbojies vairāk nekā 
dakteris Visvaldis Georgs Nabogads. 
Lai arī piedzimis Rīgā, Latvijā un pir-
mo savas dzīves ceturksni pavadījis Ei-
ropā, Dr. Nagobads kļuvis par vienu no 

Latviešu Ciems aicina
uz 

Ziemassvētku tirdziņu
svētdien, 2. decembrī, no plkst. 12.00 – 16.00
60 Fraser Crescent, Wantirna South
www.latvianfs.org.au

Tirdziņā varēs iegādāties:
◊ Dāvanas (latviskas un pārsteigumu); 
◊ Apsveikumu kartītes;
◊ Amatnieku izstrādājumus;
◊ Alkoholiskos dzērienus un dažādus gardumus;
◊ Piparkūkas;
◊ Apavus.

Labam noskaņojumam būs:
◊ Lauku pavarda stila ēdieni;
◊ Kafijas galds – dažāda veida kūkas, pīrāgi plātsmaizes;
◊ Loterija;
◊ Muzikāli priekšnesumi...

Visu pat neuzskaitīt!

Nāciet paši un ņemiet līdzi radus un draugus!

PBLA 2018. gada balva par mūža ieguldījumu
Sporta ārsts Visvaldis Georgs Nagobads

Visvaldis Georgs Nagobads.
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ietekmīgākajām personībām ASV hoke-
ja vēsturē,“ raksta portāls USA Hockey.

Nagobads ir sarakstījis grāmatu Gold, 
Silver, Bronze, ko 2016. gadā pats uzdāvi-
nāja arī Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

Dzimtenes mīlestības vadīts, viņš 
ilgus gadus centies, cik vien iespējams, 
palīdzēt Latvijas sportam un sporta me-
dicīnai. Savulaik iesācis sūtīt uz Latvi-
jas Traumatoloģijas centru ģipsi, šuves, 
dažādas ortopēdijas lietas, palīdzējis or-
ganizēt Latvijas ārstu tālākizglītošanos 
ASV un sadarbības veidošanu ar kolē-
ģiem Eiropā. Dr. Nagobads arī palīdzējis 
likt pamatus sporta medicīnas attīstībai 
Latvijā pēc neatkarības atgūšanas, par 
ko apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Dr. Nagobads kā līdzdalībnieks un 
atbalstītājs darbojies Trīszvaigžņu spē-
ļu ceļojumos Latvijā. Visvaldis Nago-
bads bijis arī Amerikas latviešu apvie-
nības Sporta nozares valdes loceklis.

„Mēs uzskatām, ka atbalstot sporta 
pasākumus mēs saglabājam saikni ar nā-
kamo paaudzi un mudinām jaunos cilvē-
kus iesaistīties organizāciju darbā un to 
atbalstīt,“ teica Pēteris Blumbergs, Ame-
rikas latviešu apvienības priekšsēdis, 
nominējot Dr. Nagobadu PBLA balvai. 
„Domāju, balvu pelnījuši daudz krietnu 
cilvēku pasaulē, bet Amerikas Latviešu 
apvienības izvēle šogad ir Dr. Visval-
dis Georgs Nagobads. Viņš reprezentē 

sporta nozari, kuras pārstāvji ne tik bieži 
kļūst par PBLA balvas kandidātiem.“

PBLA balvas apmērs ir ASV $2 500, 
ko apbalvotajam viņa mītnes zemē reizē 
ar diplomu pasniedz Latvijas neatkarības 
pasludināšanas aktā 18. novembrī. To pie-
šķir ik gadu kopš 1963. gada, lai aplieci-
nātu cieņu un izteiktu Rietumos dzīvojošo 
latviešu pateicību izciliem zinātnes, nacio-
nālpolitiskiem, sabiedriskiem un mākslas 
darbiniekiem, kā arī jaunatnes audzinātā-
jiem un izciliem fiziskās kultūras pārstāv-
jiem, kas ar saviem darbiem un sasniegu-
miem ir palīdzējuši cittautiešiem izprast 
latviešu tautas brīvības centienus, ir cēluši 
godā un popularizējuši latviešu vārdu, kā 
arī snieguši paliekamas mākslas vērtības.

PBLA pārstāvniecība
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Goda balva
Imantam  Tilleram –  par izcilu 

veikumu vizuālā mākslā, par latviešu 
unikālo kultūras tradīciju godināšanu 
un popularizēšanu plašā pasaulē.

Goda diploms
Vitai  Gaiķei – 

par ilggadēju un 
izcilu darbu, vadot 
laikrakstu Latvija 
Amerikā, informē-
jot latviešus visā 
pasaulē par noti-
kumiem Latvijā un 
ārpus tās.

Krišjāņa Barona prēmija
Andrim  Ritmanim – par plašo 

pienesumu latvie-
šu literatūrā ārpus 
Latvijas, īpaši par 
atmodas dziesmu 
Manai tautai un 
par ilggadējo dar-
bu kā sabiedrības 
un kultūras darbi-
niekam ASV.

Atzinības raksti
Pasaules Latviešu dienas rīcības 

komitejai – par sekmīgu sarīkoša-
nu un norisi, par latviešu dziesmu un 
deju tradīcijas uzturēšanu un latviešu 
kultūras veicināšanu un atzīmēšanu 
ārpus Latvijas, rīkojot Pasaules Lat-
viešu dienu, XXVI Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētku ietvaros.

Laurai  Adlers – par ilggadēju 
un izcilu darbu 
latviešu mūzikas 
koncertu rīkošanā 
ārpus Latvijas.

Sandrai Birzei – par pašaizliedzī-
gu darbu un būtis-
ku lomu latviešu 
kora tradīcijas sa-
glabāšanā un veici-
nāšanā Austrālijā.

Rasmai Gaidei – par ilggadīgu, 
sekmīgu latviešu 
skolu vadību un 
pamatskolas un 
ğimnazijas skolēnu 
latvisku audzinā-
šanu Toronto.

Ritai Grendzei – par lielo un se-
višķo veltījumu 
Latvijas simtgadei 
ar latviski garīgi 
nozīmīgo instalāci-
ju Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas 
telpās 2017. gada 
vasarā „simts raks-
ti tiem, kas meklē 
gaismu.”

Ojāram  Grestem – par ilggadē-
ju darbu Austrālijas 
latviešu sabiedrībā 
plašā apjomā, it īpaši 
atbalstot Austrālijas 
latviešu mākslinie-
kus, rīkojot izstādes 
un veicinot Latvijas 
mākslinieku atpazī-
šanu Austrālijā.

Ingunai  Grietiņai-Dārziņai – 
par iedvesmu un uzņēmību, dibinot 

un vadot Pasaules 
Latviešu dienu, 
XXVI Vispārējo 
latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svēt-
ku ietvaros.

Gundāram Grīslītim – par ilgga-
dēju un izcilu dar-
bu, latviešu presē 
aprakstot latviešu 
sabiedriskās dzī-
ves  un sporta 
notikumus, kā arī 
latviešu senās tra-
dīcijas.

Jānim  Laurim – par ilggadēju 
darbu Austrālijas 
latviešu sabied-
rībā, uzstājoties 
kā māksliniekam, 
rīkojot koncertus, 
popularizējot lat-
viešu komponistu 
skaņdarbus plašā-
kai sabiedrībai un 
veicinot sadarbību 
ar Latvijas mūzikas pasauli.

Aldim Silam – par latviešu mū-
zikas izplatīšanu 
plašākā pasaulē, ie-
viešot latviešu skaņ-
darbus austrāliešu 
koru, ansambļu un 
orķestru repertuā-
ros, kā arī veicinot 
kultūras apmaiņu ar 
Latviju.

Maijai  Zaeskai – par veiksmī-
gu un ilggadēju 
3x3 Garezerā va-
dīšanu un par no-
zīmīgiem sabied-
riskiem darbiem 
Mineapoles orga-
nizācijās un skolā.

PBLA Kultūras fonds
2018. g. 6. novembrī

PBLA Kultūras fonda apbalvojumi
2018. g. kandidāti PBLA KF apbalvojumiem

Imants Tillers.
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Jaundienvidvelsā
Aija Dragūna – par veiksmīgi no-

vadītām Austrālijas Latviešu 35. Jau-
natnes dienām.

Tālis Štubis – par veiksmīgi nova-
dītām Austrālijas Latviešu 35. Jaunat-
nes dienām.

Jaunzēlandē
Miervaldim Altmentam – par iz-

ciliem nopelniem latviešu sabiedrības 
darbā.

Kanberā
Ainai Blyton – par izciliem nopel-

niem latviešu sabiedrības darbā, savā 
mundrumā, kaut grūtos apstākļos, vi-
sus citus uzmundrinādama.

Andrejam  Grigulim –  par izci-
liem nopelniem latviešu sabiedrības 
darbā gadu desmitiem, dažādās noza-
rēs, neatlaidīgi un rūpīgi.

Aijai  Stambulei –  par izciliem 
nopelniem latviešu sabiedrības darbā, 
neuzkrītoši izpalīdzot, kur vien vaja-
dzība paceļas.

Rietumaustrālijā:
Sarmītei Liepai – par izciliem no-

pelniem latviešu sabiedrības darbā.

Viktorijā:
Valentīnai  Krofordai –  par izci-

liem nopelniem latviešu sabiedrības 
darbā, jaunatnes audzināšanā, Lat-
viešu Ciemā un Svētā Krusta ev. lut. 
Draudzē.

Ilzei  Nāgelai – par izciliem no-
pelniem latviešu sabiedrības darbā, it 
īpaši tēlotājas mākslas, žurnālistikas 
un elektroniskā medija laukos.

Kristīnei  Saulītei – par izciliem 
nopelniem latviešu sabiedrības darbā 
un Austrālijas un pasaules latviešu 
jumtu organizāciju vadībā.

LAAJ

LAAJ Atzinības raksti
Turpinājums no 4. lpp.
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Simtgades 18. novem-
bra svinēšanas sarīko-
jums Melburnā tika atzī-
mēts ar svētku uzrunu un 
kamerkoncertu sestdien, 
10. novembrī, Latviešu 
namā. No latviešu tautas 
nacionālā viedokļa šis bija 

tas nozīmīgākais 18. novembra atzīmē-
šanas akts, kāds Melburnā ir piedzīvots 
pēdējos 26 gados. Tas apvienoja latviešu 
tautai veltītu nacionālu uzrunu ar pie-
mēroti izmeklētu mūzikas programmu, 
pasniegtu augstā mākslas līmenī. Šis bija 
sarīkojums, ko varējām atkal svinēt, kā 
latviešu tautas nacionālos svētkus.

Mācītāja  Dr. Jura  Cālīša svētku 
runa bija veltīta latviešu tautas izdzīvo-
šanai. Viņa novērojumi un secinājumi 
ir, ka latviešu tauta var izdzīvot cauri 
grūtiem laikiem, ja pieņemam partizānu 
dzīves veidu: novēršot no sevis uzmanī-
bu, bet būt gataviem nākt ārā no virtuā-
liem krūmiem izdevīgā brīdī, lai atgūtu 
atkal savu zemi un valsti. Tā latviešu 
tauta nonāca 1918. gadā pie 18. novem-
bra. Varbūt viņa padoms dod latviešu 
tautai cerību pārdzīvot šodienas drau-
du – nemest plinti krūmos, bet simbolis-
ki pazust mežā un nākt ārā, kad radusies 
izdevība atkal valdīt pašiem pār sevi.

Ir pietiekami novērojumi un pierā-
dījumi, lai secinātu, ka latviešu tautas 
izdzīvošana šodien ir apdraudēta. Kā 
pirmo varētu minēt novērojumu, ka 26 
gadus aicinātie 18. novembra runas teicē-
ji no Latvijas – ministrus un prezidentus 
ieskaitot – savās uzrunās nav pieminējuši 
latviešu tautu; ir tikai runāts par kaut kādu 
Latvijas hibrīdtautu, un Latvijas valsts 
nepārtrauktu augšupeju viņu valdības 
ietekmē – neizlaižot, atzinībā, uzsist sev 
uz pleca. Šajos Latvijas tautas un Latvijas 
valsts 26 uzplaukuma gados 200 000 lat-
viešu ir atstājuši savu dzimteni. Ja tā nav 
valdības apzināta latviešu tautas iznīci-
nāšanas politika, kas tad tā ir? Vai tiešam 
ir jābūt 50 000 latviešiem izsūtītiem lopu 
vagonus uz Sibīrīju, lai runātu par latvie-
šu tautas iznīcināšanu. Šodienas valdības 
plāni, padomju ietekmju mantojumā, ir 
atraduši rafinētākas metodes kā iznīcināt 
latviešu tautu, nelietojot lopu vagonus. 
Varbūt mācītāja Cālīša runa atmodinās 
mūs, kas mums trimdā jādara, lai palī-
dzētu latviešu tautai izdzīvot Latvijā.

Noklausoties mācītāja Cālīša svētku 
runu, varējām brīnīties, ar kādu intuitīvu 
nojautu koncertdaļas rīkotāji bija varējuši 
saskaņot savu programmu ar iepriekšējā 
runā izcelto patriotismu, lai atzīmētu šos 
lielos latviešu tautas svētkus. Muzikālais 
sniegums saturā un izpildījumā bija aug-
sta līmeņa piedzīvojums svētku viesiem. 
Vislielāko sajūsmu, protams, izraisīja 
operas zvaigzne Maija Kovaļevska. Tas 
bija neaizmirstams pārdzīvojums, klauso-
ties viņas solo dziedājumu kantātē Tēvi-
jai, kad zālē nebija acs, kas neapmiglojās, 

klausoties dziesmas 
vārdos, eņģeļa balss 
izpildījumā... Šis 
koncerts, sastādīts 
un izpildīts no mūsu 
Austrālijas latvie-
šu apdāvinātajiem 
mūziķiem, paliks 
atmiņā melburnie-
šiem kā skanīgākais 
uzvedums, kāds 
Latviešu nama zālē 
dzirdēts. Tas mūzi-
kas spēks, ko sasnie-
dza kori Daina un 
Veseris, atbalstīti no 
solistiem un instru-
mentālistiem, savā daiļumā un varenībā 
apraka un pārgāja pāri visiem zāles struk-
turāliem akustikas trūkumiem. Ar patiku 
varējam vērot, cik pārliecināti un droši 
pa skatuvi rīkojās mūsu pašu Austrālijas 
mūziķi. Mūsu pianistes Sandra Birze un 
Zane Ritere rīkojās skatuvē kā savās mā-
jās. Čellists Jānis Laurs sasniedzis tādu 
profesionālu statusu, ka uz viņu ir ne tikai 
prieks klausīties, bet arī paskatīties brīžos, 
kad viņš nespēlē. Prieks bija arī redzēt un 
klausīties kā Edgars  Vēgners izaudzis 
diriģēšanas mākslā. Liela pateicība pie-
nākas visiem koristiem – bez viņiem un 

viņām tas būtu tikai bijis puskoncerts.
Beigās – liels paldies sarīkojuma 

organizētājai Anitai  Andersonei  un 
viņas palīgiem un palīdzēm par gaišre-
dzību, uzaicinot pareizo runātāju šajos 
lielos latviešu tautas svētkos un piesais-
tīt aukstākās pakāpes koristus, solistus 
un instrumentālistus, atzīmējot šo – 
100 gadu – latviešu tautas jubileju.

Dievs, svēti latviešu tautu!
Ivars Mirovics,

viens no klausītājiem
Melburnā 13.11.2018.

Laikrakstam „Latvietis“

18. novembra atdzimšana
Svētku uzruna un kamerkoncerts Melburnā

Mācītājs Juris Cālītis.
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Maija Kovaļevska.
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Soprāns Maija Kovaļevska, čellists Jānis Laurs, kori „Daina“ un „Veseris“, 
diriģente Sandra Birze, pianists Edgars Vegners.
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Latvija – maza kašķīga valsts pie 
Baltijas jūras. Tā Latvija gadus atpakaļ 
tika apzīmēta kādā enciklopēdijas iz-
devumā. Mēs, šī mazā, kašķīgā valsts, 
rīt svinēsim savu simtgadi. Gribu pa-
kavēties pie šiem trim jēdzieniem: 
maza, kašķīga un pie Baltijas jūras.

Pie Baltijas jūras, to nevar apstrī-
dēt; – Latvija atrodas pie Baltijas jūras.

Maza, to arī grūti apstrīdēt. Platībā 
Latvija ir ap 64 000 kvadrātkilometru 
liela. Salīdzinot ar Austrāliju, tas ir 4 000 
kvadrātkilometri mazāka nekā Tasmāni-
ja. Latvijas iedzīvotāju skaits 2017. gadā 
bija ne gluži divi miljoni. Mūsu kaimiņu 
tautai Lietuvai ir gandrīz 3 miljoni iedzī-
votāju, bet Rietumaustrālijas galvaspilsē-
tā Pertā pašlaik dzīvo 2,4 miljoni iedzīvo-
tāju, un Dienvidaustrālijas galvaspilsētā 
Adelaidē ir ap 1,7 miljons iedzīvotāju. 
Tātad visas Latvijas iedzīvotāju skaits ir 
kaut kur starp Pertu un Adelaidi. Mēs ne-
varam apstrīdēt, ka Latvija ir maza. Mēs 
esam maza valsts pie Baltijas jūras.

Griežoties pie vārda kašķīga. Tur 
varētu būt domstarpības. Mūs dau-
dzus gadus citas tautas ir apzīmējušas 
par kašķīgu, jo neesam bijuši mierā, ka 
mūs okupē citas lielākas valstis. Mēs 
esam kašķīgi tikai, jo gribam savu ne-
atkarību. Mēs visi atceramies garos ko-
munistu okupācijas gadus, bet pat jau 

pirmā pasaules kara laikā mūs okupēja 
vācieši. Pirms neatkarības pasludinā-
šanas 1918. gada 18. novembrī, mūs 
okupēja viena lielvalsts, Vācija, un pēc 
otrā pasaules kara mūs okupēja otra liel-
valsts, Krievija. Krievija un Vācija pat 
1939. gadā parakstīja slaveno Molotova 
Ribentropa paktu, kas sadalīja Eiropu, 
Latviju atdodot Krievijai. Bez tam mūsu 
mazai Latvijai ir pāri gājuši un to okupē-
juši tādi kā poļi, zviedri, vikingi un pat 
lietuvieši. Viss, ko mēs Latvija esam gri-
bējuši, ir savu brīvību. Mēs varbūt esam 
bijuši kašķīgi, bet tas ir bijis ar nolūku – 

sava neatkarība. Mēs neesam gribējuši 
pārņemt vai okupēt citas valstis, mūsu 
galvenais mērķis bija iegūt, un tagad ir 
un nākotnē būs, paturēt savu neatkarību.

Novēlu šai mazai, kašķīgai valstij 
pie Baltijas jūras, mūsu Latvijai, daudz 
baltu dieniņu un ar godu un lepnumu 
rīt nosvinēt savu simtgadi, un lai vēl 
ilgus ilgus gadus tā pastāvēt kā brīva, 
neatkarīga valsts Dzintarjūras krastā.

Jānis Kārkliņš,
MLOA vicepriekšsēdis
2018. g. 17. novembrī,

Melburnas Latviešu namā

Otrdien, 20. novembrī, Melburnas latvie-
šu bērnudārza audzēkņi sanāca kopā, lai svi-
nētu Latvijas 100 gades svētkus. Bērni atnāca 
tērpušies gan ar tautas tērpiem, gan rotājās ar 
smaidiem.

Dekorējam svecītes, taisījām karogus un 
baudījām pīrāgus, svētku torti un saldējumus. 
Kas var būt labāk?

Skatījāmies Latvijas 100 gadu salūtu uz mūsu jaunā 
iPad, kā arī noklausījāmies vairākas dziesmas caur jaunie-
gādāto skaņu pastiprinātāju. Visiem īpaši iepatikās Daudz 
laimes, Latvija, kura izpildīja bērnu vokālā grupa Dzegu-
zīte.

Mēs to spējam darīt, pateicoties līdzfinansējumam no 
LVA (Latvijas Valodas Aģentūra).

Amanda Hirsta Vaita (Hirst Whyte), 
Bērnudārza „Daina“ vadītāja

Laikrakstam „Latvietis“

Latviešu bērnudārzs „Daina“
Svin Latvijas Simtgadi Melburnā

Melburnas Latviešu bērnudārzs „Daina“ svin Latvijas 
Simtgadi. FO
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LV100 svinības Melburnā
Jāņa Kārkliņa uzruna svētku aktā

Pēc uzrunas Jānis Kārkliņš pasniedza LAAJ Atzinības rakstus. No kreisās: Pē-
teris Saulītis (saņem Kristīnes Saulītes vietā), Ilze Nāgela, Valentina Kroforda, 
Linda Graudiņa, Jānis Kārkliņš.
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didatūrai Ministru prezidenta amatam.
Ja divu nedēļu laikā – līdz 

2018. gada 10. decembrim (ieskaitot) 
netiks panākta vienošanās par parla-

menta vairākuma atbalstu A. Gobze-
ma kandidatūrai, Valsts prezidents 
atsauks savu rīkojumu Par Ministru 
kabinetu un aicinās citu Ministru pre-
zidenta kandidātu veidot valdību.

Šajā laikā Valsts prezidents sagaida, 
ka tiks panākta vienošanās par nākamās 

koalīcijas aprisēm un Saeimas vairāku-
ma atbalstu, iespējamo valdības sastāvu 
un prioritāri veicamajiem darbiem.

Kristīne Kļaveniece
Valsts prezidenta preses padomniece

Valsts prezidenta kanceleja
26.11.2018.

Aldis Gobzems sastādīs valdību
Turpinājums no 1. lpp.
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Jau vairākus mēne-
šus pirms 18. novembra 
sākās gatavošanās svinī-
bām, lai skaisti izrotātu 
Latviešu Ciemu Latvijas 
100. dzimšanas dienā.

Pēc Dailas  Pikso-
nes ierosmes un viņas vadībā vairākus 
mēnešus pirms gaidāmajiem svētkiem 
daudzi aprūpes nama un Lejasciema 
iedzīvotāji pa nelielām daļām izkrāso-
ja Lielvārdes jostas fragmentus, kurus 
Daila vēlāk rūpīgi savienoja un izvei-
dojās skaisti raksti. Josta veidojās tik 
gara, ka tā pietika, lai izgreznotu tur-
pat vai visas Latviešu Ciema telpas.

Ciema iedzīvotāja Anna Švalbe tik-
mēr darināja no papīra baltas un sarkanas 
rozes, kuras svētku dienā ielikt vāzēs.

Betija Plūme dažas dienas pirms 
svētkiem pārsteidza ar jaunas bilžu 
galerijas izveidošanu. Blakus dzintara 
skapim pie baltās sienas skaisti izvie-
tojot dzintara glezniņas ar dažādiem 
Latvijas skatiem. Tā, ka ar prieku va-
ram teikt, ka Latviešu Ciema aprūpes 
namā dzintara krājumi papildinās!

Betija bija arī sarūpējusi interesantu 
dekorāciju 18. novembra svinībām – zel-
ta bumbā iespraustus 100 sarkanbaltsar-
kanus karodziņus. Un divus sarkanus 
un vienu baltu balonu ar uzdrukātu 
skaitli 100. Pie sienas tika stiprināts Lat-
vijas karogs, rotāts ar ozola lapām, un 
lielais flīģelis rotāts ar tautiskām jostām 
un prievītēm. Ciems bija izrotāts, un nu 
varējām gaidīt ciemiņus un svinēt paši.

Pienāca 18. novembra rīts; saulains, 
bet dzestrs. Sāka ierasties ļaudis no da-
žādām pusēm – gan no Lejasciema, gan 
aprūpes nama, un bija atbraukuši ciemi-
ņi no tālākām vietām. Saulītei iesildot 
zemi, šajā rīta agrumā Latviešu Ciema 
priekšpagalmā svinīgā gaisotnē tika 
pacelti Latvijas un Austrālijas karogi, 
un klātesošie nodziedāja Latvijas valsts 
himnu. Tad sekoja mācītāja Daiņa Mar-
kovska svētība un pēc tam sekoja Latvi-
jas goda konsula Jāņa Dēliņa uzruna, 
kuras nobeigumā viņš nolasīja Latvijas 
valsts prezidenta Raimonda  Vējoņa 
svētku runu Latvijas valsts simtgadē.

Tad pie karogiem stājās Ciema ie-

dzīvotāja Anna 
Švalbe un dekla-
mēja pašas sacerē-
to dzejoli Dzimtene 
mana un pēc tam 
Viktors Bendrups 
noskaitīja Edvar-
ta Virzas sacerēto 
dzejoli Karogs.

Pēc skaista-
jiem, svinīgajiem 
mirkļiem Ingrīda 
Houka  (Hawke) 
visus sanākušos 
aicināja uz brokas-
tīm Latviešu Ciema 
Lielajā zālē. Zāle 
bija saules pielieta 
un skaisti dekorē-
ta – galdi klāti bal-
tiem galdautiem, vāzēs rotājās sarkani 
un balti ziedi, kas mijās kopā ar zaļām 
ozolu lapām. Zāle izskatījās ļoti sapos-
ta, un radīja mājīgu un mīļu gaisotni. 
Tā vien likās, ka esam šķērsojuši kādu 
neredzamu ceļu un šajā rītā pēkšņi no-
kļuvuši Latvijā, tik piederīgi jutāmies 
šai zemei šajā Latvijai tik īpašajā dienā!

Sanākušie sameklēja vietas, kur 
apsēsties, un ātri vien bija dzirdamas 
sarunas un smiekli. Brokastis bija 
gardas – lašu maizītes, dažādi sieri, 
gardas saldās maizītes, tēja, kafija. 
Gardos cienastus galdā lika Latviešu 
Ciema virtuves darbinieki un arī sa-
nākušos apkalpoja. Arī citi Latviešu 
Ciema darbinieki pievienojās palīdzēt.

Tad pienāca brīdis visiem pacelt 
šampānieša glāzes un saukt: Daudz 
laimes un ilgu mūžu, Latvijai! Ivars 
Štubis uz flīģeļa spēlēja dažādas lat-
viešu dziesmas, un ik pa laikam kādi 
no viesiem pievienojās dziedājumam.

Gaisotne šajā saulainajā svētdienas 
rītā bija svinīga, draudzīga un ļoti mā-
jīga. Kad ciemiņi nesteidzīgi sāka cel-
ties, lai dotos mājās, tad pie manis pie-
nāca viena no viešņām un ar asarām 
acīs pateicās par tik skaistu rītu. Un 
piebilda, ka tikai pateicoties tādiem 
darbiniekiem, kas savu darbu dara no 
visas sirds, var izveidot tik skaistus, 
mīlestības pilnus svētkus.

Liels paldies visiem, kas piedalījās, 
lai varētu būt kopā šajā skaistajā rītā 
un vieni no pirmajiem pasaulē 18. no-
vembrī sākt svinēt Latvijas 100. dzim-
šanas dienu!

Saules mūžu Latvijai!
Ingrīda Biezaite

Laikrakstam „Latvietis“

Svinam Latvijas 100. dzimšanas dienu!
Latviešu ciemā Melburnā paceļ karogus

Karogu pacelšana Latviešu ciemā.
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Dzintaru skapis un dzintara gleznas.
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Svinību dalībnieki. Pie sienas Lielvārdes josta.
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Betija Plūme.
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Aizritējis svētku laiks, izskanējuši 
pasākumi veltītie Latvijas Neatkarības 
pasludināšanas 100 gadei. Iestājies brī-
dis, kad varam atskatīties uz padarīta-
jiem darbiem, bet joprojām esam svēt-
ku varā, tiek pārspriesti un apspriesti 
visi pasākumi, kuri notika Adelaidē 
no 16. novembra  līdz  18. novembra 
vēlajai pēcpusdienai.

Adelaidē svinības noslēdzās ar 
Svinīgo pieņemšanu.  18. novembra 
pieņemšanas aizsācējs un iniciators 
ir Latvijas Republikas Goda konsuls 
Dr. Valdis  Tomanis sadarbībā ar 
Tirdzniecības un Rūpniecības kame-
ru kā arī DLOA (Dienvidaustrālijas 
Latviešu Organizāciju Apvienība). Šo 
pieņemšanu galvenais mērķis ir pēc 
iespējas plašāk iepazīstināt Dienvid-
austrālijas valdību, dažādu politisko 
partiju un organizāciju pārstāvjus ar 
Latvijas vēsturi, kultūru, Adelaides 
latviešu sabiedrību un, protams, arī 
skolu. Kā jau noprotiet, šajā pasākumā 
pārsvarā dominē angļu valoda.

Nekādi nevaram noliegt, ka šogad 
rīkotā pieņemšana bija īpaša ne tikai 
tās rīkotājiem, bet arī tiem 400 vie-
siem, kuri apmeklēja šo pasākumu. 
Goda viesu vidū bija: Vikija  Čep-
manes  (Vickie  Chapman) kundze – 
Dienvidaustrālijas premjera vietniece, 
ģenerālprokurore; Katrine Hiljardes 
(Hilyard) kundze – Opozīcijas Ēnu 

Ministre Daudzkultūru jautājumos. 
Vairāk nekā desmit dažādu valstu 
Goda konsuli, kā arī dažādu tautību 
organizāciju vadītāji.

Oficiālo pieņemšanu atklāja Ade-
laides kopkoris kopā ar Adelaides 
skolas bērniem, izpildot abu valstu 
himnas. Kā jau katrā dzimšanas die-
nā pienākas, neizpalika bez dzimša-
nas dienas tortes, kura jau ir tradīcija 
Adelaides skolas bērniem. Ievadvār-
dus sacīja Reinis  Dancis, Adelaides 
skolas valdes priekšsēdis. Savos ieva-
dvārdos viņš izteica atzinību Adelai-
des Kaurna pirmajiem iedzīvotājiem, 
kā arī apsveica tautiešus svētkos. Sa-
vus apsveikuma vārdus sacīja Katri-

ne Hiljardes kundze (Ēnu Ministre 
Daudzkultūru jautājumos). Savā uz-
runā viņa sveica latviešu sabiedrību 
lielajos svētkos, atzīmējot nozīmīgo 
latviešu sabiedrības ieguldījumu Aus-
trālijas daudzkultūru saimē. Savukārt 
Latvijas Republikas goda konsuls 
Dr. Valdis Tomanis savā uzrunā ie-
pazīstināja klātesošos ar mūsu tautas 
vēsturi, kultūru, papildinot savu runu 
ar īsu video ierakstu par mūsu tautas 
lielākajiem svētkiem – Dziesmu un 
Deju svētkiem, kuri notika šogad Lat-
vijā. Šis trīs minūšu pārskats uz lielā 
ekrāna pārsteidza daudzus viesus ar 

Latvijas simtgades svinības Adelaidē
Piedalās premjera vietniece

Svinību dalībnieki.
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Goda vieses pie Jubilejas tortes.
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Tautas deju ansamblis „Auseklītis“.

FO
TO

 P
ēt

er
is

 S
tr

az
ds

Vēsturisko plakātu izstādes atklāšana.
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Pertas gadskārtējā 
Kopvalžu sēdē, runājot 
par Latvijas Simtgadi, un 
ko vai kā Pertas latviešu 
saime varētu šo svarīgo 
notikumu godam atzī-
mēt, bija daži ieteikumi. 
LAAJ vicepriekšsēdim 

bija laba doma, izlietot lielo, tukšo 
sienu mūsu pagalmā ar skaistu, lielu 
gleznu par godu Latvijai, kas būtu pa-
liekošs atgādinājums mūsu daudziem 
ciemiņiem, kad viņi iebrauc mūsu pa-
galmā. Tiešām, apsveicama doma. Kas 
tad to darīs un cik tas maksās... utt., utt. 
Ko tad nu mēs jau vairs te darīsim. (Iz-
klausījās kā „nu jau mums tikai jāmeklē 
savu kapa vietu, to jau drīz vajadzēs...“)

Izklausījās, ka neviens vairs ne grib, 
ne domā, ka vairs spēj kaut ko darīt. Nu, 
saprotams, mēs visi esam jau stipri lie-
los gadu gājumos, bet tomēr vēl ir viens 
otrs pertietis/te, kuri ir gatavi vēl tur-
pināt pielikt savu roku Pertas latviešu 
kopienai. Maz mums viņu ir, bet tomēr 
ir. Kad tai pašā sēdē Latvijas goda kon-
suls Pertā pieminēja, ka viņš grib rīkot 
diplomātu un viesu Pieņemšanu, sajūs-
ma bija apmēram tāda pati kā LAAJ 
idejai ko nu mēs vairāk?? Tomēr viņš 
no šīs idejas neatlaidās, jo teica, ka vi-

ņam ir bieži jāpārstāv Latvija un viņas 
vārdā jāsveic citu vēstnieku un konsulu 
pieņemšanās viņu valsts svētkos. Viņš 
jūtas spiests līdzīgu pieņemšanu rīkot 
saviem konsulu kolēģiem, lai rādītu Lat-
vijas tēlu, jo sevišķi šajā sevišķi svarīga-
jā gadījumā – Latvijas Simtgadē. Otru 
Simtgadi jau viņš nepiedzīvos. Un šis 
dod jo sevišķu iespēju rādīt Latviju tās 
spožumā. Neko darīt, šī pieņemšana ir 
jārīko un aši jāķeras pie darba, jo darbu 
ir daudz: ielūgumi jāraksta un jāizsūta 
laicīgi, taču jāsagādā kāda programma, 
palīgi vajadzīgi sarīkojumā vien un vēl 
vairāk pirms tā. Taču mūsu zāle nav lie-
tota jau gadiem, tā ir jāsakārto, jāiztīra, 
jāizdekorē. Kur tad ir mūsu skaistās de-
korācijas? Tās ir arī jāuzstāda... utt., utt.

Kurš grib, tas var un var visu! Radās 
gan darbinieki, gan atradās dekorācijas, 
un radās arī citas domas un idejas. Aiz-
sūtīju pieprasījumu/lūgumu uz Latvijas 
Institūtu pēc Deju un Dziesmu svētku 
saīsinātā CD. No LI nedabūju nekādu at-
bildi. Tikai vēlāk saņēmu veselu kaudzi 
materiālu, ko viesiem arī izdalījām. Lat-
viešu Centra komiteja ķērās pie darba ar 
vairākām talkām, sakārtot gan Centru, 
gan pagalmu, gan zāli. Arī programmu 
vajadzēja sastādīt un sagatavot. Diem-
žēl, mums Pertā ir tik maz to strādnie-

ku, un tie jau ir tie paši, kuri darbojas 
gan organizācijās, gan Latviešu Centra 
darbos. Pagājušo gadu Purvinsku Jānis 
uzsāka latviešu bērnu spēļu grupu, tur 
jaunas māmiņas un bērni. Šogad, vēl 
pirms mēneša, uzsāka latviešu valodas 
pieaugušo klasi. Tur atkal vairāki, sen 
mūsu kopienā neredzēti un daži vēl ne-
zināmi cilvēki. Mūsu kopienā sarodas 
jauni spēki, kuri kapus vēl nemeklē. Vai 
Pertā notiek atdzimšana? Lai Dieviņš 
dotu, ka tas tā būtu, bet bez sava roku 
darba nekas nenotiks. Tomēr Latvijas 
Simtgades Pieņemšana pierādīja, ka 
Pertas latviešu kopienā vēl ir dzīvība, 
tai ir tikai jāziedo laiks, telpa, ļaudis.

Tā nu pēc pūlēm un darba pie Cen-
tra un zāles aptīrīšanas un uzpošanas, 
pēc ielūgumu sarakstes un materiālu sa-
gādes gan viesiem, gan programmas va-
jadzībām, Vucēnu Jānis bija iegādājies 
garu (17m) Lielvārdes jostu, kuru arī va-
jadzēja izkārtot. Jānim arī bija jāiegādā-
jas Deju un Dziesmu Svētku ieraksti, ar 
kuriem uz ekrāna viesiem parādīt kaut 
ko, ko viņi nekad nebija un arī turpmāk 
laikam neredzēs – mūsu aktīvos, Me-
žaparka ļaužu pilno estrādi un Dauga-
vas stadionu. Mūsu Latvijas lepnumu – 
dziesmas un dejas. Tai pašā laikā goda 
konsuls arī gādāja palīdzes, kuras sagā-
dātu pietiekoši pīrāgus un maizītes, ar 
ko pabarot ciemiņus, un vīnu un dzera-
mo slāpju dzesēšanai. Visu gan pa tele-
fonu, gan ar datora palīdzību, gan brau-
kāšanu bija jānokārto. Fizisko darbu 
veicām Centrā, bet pēc tam saziņas ceļā 
ar datora palīdzību – mājās. Ciemiņus 
būs jāapkalpo ar ēdienu un dzērienu: 
tur vajadzēs tautu meitas, tautas tērpos. 
Tērpi mums būtu, tos varētu aizņemties, 
bet nav mums kas tos valkātu. Par laimi 
Purvinsku Jānim nupat uzsāktajā latvie-
šu valodas klasē ir vairākas meitenes un 
sievas kuras vēl tautas tērpus nav valkā-
jušas un būtu ļoti sajūsminātas, ja varētu 
tos pavalkāt. Nu, ar to arī atrisinās viesu 

Pertā svin Latvijas Simtgadi
Piedalās ārzemju diplomāti

Grupa konsulu un Rietumaustrālijas Opozīcijas pārstāvis pēc sarīkojuma, kad daži jau bija aizgājuši. No kreisās: Ķīnas, 
ASV kungs ar kundzi, Opozīcijas pārstāvis, Čehijas, Japānas, otrais ASV, Indijas, Slovēnijas, Latvijas, Austrijas (redza-
ma galva), Indijas kundze, Rumānijas, Zviedrijas un Ilmārs Rudaks (paslēpies).

FO
TO

 n
o 

Jā
ņa

 P
ur

vi
ns

ka
 p

er
so

nī
gā

 a
rh

īv
a

 
Turpinājums 13. lpp.Turpinām svinības Centra pagalmā.
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Piektdien, 2018. gada 30. novembrī Laikraksts „Latvietis“ 13. lpp.

Par godu Latvijas 
simtgadei Viktorijas 
tiltu Brisbanē iededz 
sarkanbaltsarkanās gais-
mās.

Brisbanes Latviešu 
biedrība saka lielu pal-

dies Brisbanes pilsētas valdei (Bris-
bane City Council) par vienreizējo 
iespēju iedegt vienu no galvenajiem 
pilsētas tiltiem Latvijas karoga krāsās 

svētdien, tieši 18. novembrī.
Pie Brisbanes upes pulcējās krietns 

bariņš visu vecumu cilvēku, lai ar pik-
niku, dziesmām, dejām un jauku kopā 
būšanu pie upes atzīmētu šo īpašo da-
tumu Latvijas vēsturē. Tikko tumsai 
iestājoties ar pacilātām balsīm un lielu 
lepnumu par savu valsti, dziedājām 
Dievs, svētī Latviju, kā arī visiem mīļo 
Pūt, vējiņi un Daugav’ abas malas.

Saules mūžu Tev, mīļā Latvija!

Liels paldies Jasmīnei Lācis-Lee 
par tilta iedegšanas pasākuma organi-
zēšanu.

Ance Deksne,
BLB komunikāciju koordinatore

Laikrakstam „Latvietis“

Mūsu mīļākā krāsa mirdz arī Brisbanē!
Viktorijas tilts izgaismots sarkanbaltsarkans

Viktorijas tilts Brisbanē.
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apkalpošanas problēma.
Viss kustējās uz priekšu, un pienā-

ca 14. novembra rīts, kad Vucēnu Jā-
nis vēl ierīkoja savu audio un vizuālo 
iekārtu. Pienāca pievakars: jauks, sau-
lains, silts (gandrīz karsts), liekās viss 
ir kārtībā un varam gaidīt ciemiņus. 
Zāle izdekorēta un sakārtota, tagad ga-
tava sagaida viesus. Latvijas Simtgades 
svinības jau bijām iesākuši iepriekšējo 
svētdienu, kad no LAAJ svētku viesa, 
Latvijas ciemiņa, Jura Cālīša baudī-
jām viņa 18. novembra runu.

Tagad turpināsim mūsu Latvijas 
Simtgades svinības vēl tālāk. Plkst. 18.10 
ierodas pirmie viesi – ASV konsuls, ku-
ram seko Indijas ģenerālkonsuls, kurš ir 
arī konsulārās kopienas priekšnieks, ar 
kundzi. Un tā mūsu Centra zāle pama-
zām pildās ar viesiem. Visi ir lūgti un 
mīļi gaidīti viesi, kurus goda konsuls 
sagaida pie durvīm, bet tautumeita pie-
sprauž Latvijas krāsu lentīti. Visi ir jau-
ki pārsteigti gan ar latviešu vīriešu, gan 
sievu tautas tērpiem, jo tos nekad nebija 
redzējuši. Meitenes tautas tērpos piedā-
vā pīrāgus, maizītes un vīnu vai ūde-
ni, jo laiks ir kļuvis visai silts. Laikam 
mūsu gaidītā vasara klauvē pie durvīm.

Kad viesi ir apsveicinājušies, ap-
runājušies, ieēduši un iedzēruši, tie 
tiek aicināti apsēsties krēslos. Nodziest 
gaismas, un visi gaida, kad kaut kas pa-
rādīsies uz ekrāna. Bet nekas nerādās. 

Ekrāns stāv tumšs, kamēr mūsu pietei-
cējs Ilmārs Rudaks paziņo, ka visā šajā 
rajonā ir noticis elektrības atvienojums, 
un elektrība būs salabota ap plkst.21.30 
vai varbūt pēc stundas. Ko nu darīt, 
tagad taču ir tā formālā daļa. Ārā vēl 
gaišs, aicināsim, lai ņem krēslus un tur-
pināsim, gan saīsinātā veidā, mūsu pa-
galmā. Uz to viesi krēslus noraida: tie 
taču nav vajadzīgi. Visi dodamies laukā 
un sākam, kā jau programmā bija pare-
dzēts, ar Svētbrīdi, kuru Ilmārs piesaka, 
ka pēc mūsu pieņemta paraduma visam 
izlūdzamies Dieva palīgu.

Mūsu ev. lut. Sv. Pāvila draudzes 
mācītājs Gunis Balodis notur Svētbrī-
di ar Dieva vārdiem un runu par Latvi-
jas vēsturi un latviešu tautas ciešanām 
ilgajos kalpu gados, kalpojot mūsu 
kungiem muižniekiem. Tos latviešu 
tauta ar Dieva palīgu ir varējusi izturēt 
un sagaidīt brīvības laikus.

Seko Latvijas goda konsula Jāņa 
Purvinska svētku runa, kuru nu ir grūti 
noturēt, jo nu jau bija palicis patumšs, 
un Jānis savu runu nevar nolasīt, bet to 
nodeva bez lasīšanas, viesiem stāstot par 
vispirms, kur un kāpēc latvieši dzīvo 
tieši tur – Baltijas jūras krastā. Cik liela 
un skaista ir Latvija, kādi ir latvieši, kā 
dzīvoja senatnē, un kāpēc kristīgā ticība 
mums atnesa garos kalpības gadus un ka 
tikai 19. gs. sākumā Krievija pārņēma 
Latviju. Viņš stāstīja, kā latvieši izman-
tojot politisko sajukumu laikus un Pirmā 
Pasaules kara beigu apvērsumu Krievi-
jā, pasludinot Latvijas neatkarību. Ar 

tādu pašu politisko Krievijas Savienības 
izjukšanu 20. gs., Latvija atkal atjauno-
ja savu neatkarību. Diemžēl, no mūsu 
Simtgades tikai 50 gadi ir bijuši neatka-
rīgi, otrie 50 ir bijuši zem okupācijas.

Latvijas neatkarība ir bijusi vienmēr 
jāizcīna gan ar ieročiem rokās, gan ar 
politisku gudrību, bet ir vienmēr jābūt 
gataviem un nomodā, savu brīvību aiz-
stāvēt. Viņš teica, ka Otrā Pasaules kara 
laikā, bēgot no otrās krievu okupācijas 
un nāves bailēm, 200 000 latviešu devās 
bēgļu gaitās, un 20 000 no tiem nokļuva 
Austrālijā, bet 2000 tika izsēdināti Fre-
mantlē. 2008. gada tautas skaitīšanā vēl 
tagad tāds skaits ir Rietumaustrālijā.

Tā nu Jāņa runas vidū iedegās 
gaismas, par ko tūlīt pateicāmies mūsu 
mācītājam par viņa lūgšanām. Un va-
rējām atgriezties atkal zālē un noskatī-
ties īsus izvilkumus no šīgada Deju un 
Dziesmu svētku uzvedumiem Latvijā. 
Par to paldies Jānim Vucēnam.

Sekoja apsveikumi no Rietumaus-
trālijas valdes Opozīcijas pārstāvja un 
Konsulu kopienas priekšnieka, Indijas 
ģenerālkonsula un Jāņa Purvinska pa-
teicība viesiem par viņu dalību mūsu 
svinībās. Visi bija sajūsmināti par at-
nākšanu, par mūsu tautas tērpiem, par 
vēsturi, no kuras viņiem agrāk nebija 
ne mazākās jausmas, par labajiem pīrā-
giem un jo sevišķi par Aptumšošanos, 
ar to atcerēsimies mūsu ciemošanos pie 
latviešiem vēl ilgus gadus uz priekšu.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Pertā svin Latvijas Simtgadi
Turpinājums no 12. lpp.
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Pertā katras 18. no-
vembra svinības mēs 
uzsākam plkst. 7.00 
no rīta, atklājot mūsu 
Valsts svētkus pie Pertas 
Latviešu Centra karogu 
mastiem, kad svinīgi, 
uzvelkot Latvijas karo-

gus, kopā ar šim gadījumam zīmīgiem 
vārdiem un nodziedot Latvijas valsts 
himnu. Tā arī šogad, ar šo īso ceremo-
niju Latvijas Simtgades svinības tālajā 
Austrālijas nomalē, Pertā, mūsu valsts 
svētki bija sākušies. Šī agrā rīta stunda 
ir ņemta ar nodomu, lai tie, kuriem vēl 
jātiek uz darbu, var paspēt gan pieda-
līties šai pasākumā, gan vēl tomēr tikt 
arī laikus darbā.

Pēc ceremonijas tad vēl varam 
nobeigt, kaut ko sakārtot šī vakara 
Svētku aktam vai varam braukt mājās. 
Kaut es jau biju izmērojis 70 km brau-
cienu no mājām, tomēr devos mājās, jo, 
diemžēl, datoram svētku nav, tas tikai 
bez apstājas saņem epastus, uz kuriem 
mums, cilvēkiem, ir jāatbild. Tāda nu 
ir tā mūsu tehnoloģiskā pasaule. Kad 
biju epastu apmierinājis un kad saulīte 
jau sāka tuvoties apvārsnim, es atkal 
mēroju savu ceļu uz Latviešu Centru.

Ierodoties Centra auto novietnē, 
tur jau bija vairākas automašīnas. Ba-
žas par to, cik cilvēku atnāks uz mūsu 
pašu Svētku svinēšanu, tomēr bija. Vēl 
šo trešdienu jau svinējām Valsts Svēt-
ku pasākumu ar Latvijas goda konsula 
rīkoto Pieņemšanu ārzemju diplomā-
tiem, Pertas latviešu vadošām perso-
nām un latviešu valodas skolniekiem. 
Vai tikai mūsu mazajai Pertas latviešu 
saimītei tas viss nav par daudz? Cik tad 
nu atnāks? Šorīt jau bija arī vēl viens 
svarīgs ev. lut. draudzes pasākums, 
kurš varētu atraut vēl vairāk svinīgā 
akta apmeklētājus. Nu, kas būs, būs.

Dodos zālē, kur jau vairāki pazīs-
tamie pertieši ir sanākuši, bet ir arī 
viens otrs, kurš mūsu vidū ir bijis visai 
rets. Tas arī nav liels brīnums, jo mūsu 
Valsts svētku svinīgā akta pasākums 
jau parasti iesaista visvairāk cilvēku 
nekā citi mūsu sarīkojumi. Laiks iet uz 

priekšu, un saulīte 
jau sāk nopietni 
laisties zemāk. 
Karogus ir jāno-
ņem ar saulrietu.

Izsaucam Cen-
tra zālē sapulcēju-
šos ļaudis laukā pie 
mūsu karogu mas-
tiem. Drīz, taures 
skaņām skanot, 
karogi lēni no-
slīd no augstajiem 
mastiem. Visi sa-
pucējušies nu atkal 
dodas atpakaļ zālē 
un sagaida svinī-
gā akta sākumu. 
Ilgi nebija jāgaida, 
kad atskanēja: Uzmanību karogam! 
Ļaudis piecēlās kājās un ar skatiem 
sekoja Latvijas karoga ienākšanai, 
kuru ieveda mācītājs Gunis Balodis, 
ienesa Daugavas Vanagu Pertas nod. 
pr. Ilmārs  Rudaks un karogu pava-
dīja LAAJ vicepr. Pertā Jānis Vucēns 
un Latvijas goda konsuls Pertā Jānis 
Purvinskis. Kad karogs bija iestātnī 
un viņa pavadītāji ar to atsveicināju-
šies, pavadītāji ieņēma savas vietas un 
akts varēja sākties.

Kā jau pie mums ir pierasts, svēt-
ku akts sākas ar svētbrīdi, kuru va-
dīja Pertas ev. lut. draudzes mācītājs 
ar dziesmu Bez krāšņiem vaiņagiem 
un ziediem, kuru nodziedājām ar Sil-
vijas  Lūks  kundzes klavieru pava-
dījumu. Sekoja Bībeles lasījums un 
lūgšana, kur pateicāmies Dievam par 
Viņa gādību un to, ka bez tās mēs šos 
svētkus gan nebūtu varējuši svinēt. Iz-
lūdzāmies, lai arī turpmāk Dievs stāv 
mums un mūsu tautai klāt un lai Viņš 
dod Latvijai piedzīvot laimīgus laikus. 
Svētbrīdi beidzām, nodziedot Šī zeme 
Tava, Dievs.

Pēc svētbrīža Pertas Sv. Pāvila 
draudzes priekšniece Ieva  Vlahova 
atklāja svētku aktu ar īsu uzrunu, kurā 
viņa mūs izveda atpakaļ cauri Latvijas 
tapšanas brīdim pirms 100 gadiem. Ie-
vas uzrunai sekoja Dainas Vārpiņas 

teiktais Antona Bārdas dzejolis Es 
brīnos.

Nu pienācām pie sarīkojuma gal-
venās daļas – Sv. Pāvila draudzes 
Tanundā mācītāja Guntara  Baikova 
svētku runas, kurā viņš uzsvēra, ka 
Bībeles svētie raksti mums saka, ka 
Dievs ir radījis visu: gan zemes un 
tautas, gan valstis un mūs pašus. Un 
tātad, lai gan tas ir tiešām brīnums, to-
mēr mazā latviešu tauta starp lielajām 
un varenajām valstīm un tautām varē-
ja izdzīvot un piedzīvot savu Simtgadi. 
Ja mēs paļausimies uz Dievu un būsim 
viņam uzticīgi, viņš mūsu Latvijai 
ļaus izdzīvot un nosvinēt vēl daudz 
šādas Simtgades. Mūsu pagātne rāda 
Dieva varenību un dod mums cerības 
uz mūsu nākotni. Mācītāja runa mums 
tiešām deva cerības uz mūsu un mūsu 
Latvijas valsts un tautas nākotni, jo 
kopā ar Dievu mēs spējam veikt visus 
un vēl lielākus, brīnumus.

Pēc šīs aizraujošās runas uz ekrā-
na sekoja Latvijas valsts prezidenta 
runa, kurā prezidents pateicās mums 
visiem plašajā Pasaulē, kuri kopā ar 
tautu dzimtenē visus okupācijas gadus 
cīnījāmies, lai Latvija atgūtu savu brī-
vību un neatkarību. Prezidents uzsvē-
ra, ka mēs šeit svešumā cauri visiem 
tiem gadiem esam spējuši saglabāt gan 
mūsu latviešu valodu, gan mūsu tra-
dīcijas un mīlestību mūsu dzimtenei, 
Latvijai. Mūsu neatlaidīgā cīņa ir spē-
jusi saglabāt mūsu tiesības uz brīvību 
un Latvijas vietu rietumvalstu saimē. 
Kaut esam izkaisīti pasaules tālēs, mēs 
smeļamies gudrības, kuras varam iz-
lietot Latvijas labā. Viņš novēl, lai mēs 
ejam uz nākotni lepni un mīlestībā par 
mūsu Latviju. Prezidenta runai sekoja 
Latvijas valsts himna, kuru Lūka kun-
dzes klavieru pavadījumā visi kopā 
nodziedājām.

Tālāk sekoja Jūlija  Bernšteina 
izjusti un aizraujoši sniegtais Edvarda 
Virzas dzejolis Karogs, kurš tiešām 

Pertā svin 18. novembri – Latvijas Simtgadi
Latvijas neatkarības Simtgade Pertā bija aicinājusi 80 viesus

18. novembra rītā karogi ir mastos, Valsts svētki ir sākušies.
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Latviešu Centra zāle piepildījās ne ar parastajiem 40 viesiem, ne ar 60 kā treš-
dien, bet šodien ar 80 viesiem.
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Šī gada 21. novembrī, 
Imanuela baznīcas zālē 
Lyons Kanberas Latvie-
šu biedrība (KLB) rīkoja 
Latvijas valsts 100 gadu 
neatkarības atzīmēšanu.

Aktu atklāja un klāt-
esošos svētkos sveica KLB priekšnieks 
un LAAJ vicepriekšsēdis Kanberā Ju-
ris Jakovics. Viņš iepazīstināja klāt-
esošos ar svētku viesi Juri Cālīti un 
viņa kundzi Sandru Cālīti.

Juris Cālītis ir teologs ar plašu pēt-
niecisku ieskatu sistemātiskā teoloģijā 
un teoloģijas antropoloģijā, akadēmi-
ķis (LU), mācītājs Rīgas Reformā-
tu-Brāļu draudzē un priesteris Sv. Pē-
tera (anglikāņu) draudzē Rīgā.

Cālītis ir viens no Zvannieku mājas 
dibinātājiem un vadītājiem. Zvannieki ir 
kopiena, kur dzīvo vairākas ģimenes un 
kopīgi audzina ap 25 pirmskolas un sko-
las vecuma bērnus un pusaudžus, kuri 
dažādu apstākļu dēļ ir bez vecākiem.

Pēc Jakovica uzrunas sekoja vide-
ofilmā ierakstīta Latvijas prezidenta 
Raimonda Vējoņa Latvijas simtgadei 
veltīta runa un tās noslēgumā Latvijas 
himna.

Svētku runa (J. Cālītis) – Latvijas 
100 gadē latvietis pasaulē.

Cālīša runa bija plaša un ietvēra 
vairākas latvieša dzīves īpatnības; pie-
minēšu dažas.

• Baltais krekls. Latvietim kā darbā, 
tā godos ir baltie krekli. „Es uzde-
vu baltu kreklu, Savam siena pļāvē-
jam...“ Baltums, gaišums, arī cilvē-
ka garīgajā dzīvē.

• Apstiprinot jautāto, latvietis nesa-
ka – Jā, bet atkārto jautāto. Uz jautā-
jumu „Vai Tu jāsi savu kumeliņu?“ 
Viņš atbildēja – „Jāšu.“

• Zvannieku mājas darbojas pēc ko-
pienas principa. Bērni, pusaudži 
un pieaugušie darbojas kopīgi; ēd, 
veic nepieciešamos mājas darbus un 
dalās kopīgās izpriecās un atpūtas 
nodarbībās. Šiem dzīves pabērniem 
ir radīta brīva un droša vide; Mājas, 

kur viņi vienmēr var atgriezties.
Pārdomājot par Zvannieku māju un 

tās iemītniekiem: vai nebūtu skaisti, 
godinot Latvijas simtgadi, piešķirt kā-
diem pieciem bērniem un pusaudžiem 
izglītības stipendijas.

LAAJ Atzinības rakstus par dar-
bošanos latvietībā saņēma Aina Blai-
tona (Blyton) un Aija Stambule (abas 
neklātienē) un Andrejs Grigulis.

Noslēgumā svētku dalībnieki pa-
kavējās sarunās pie glāzes šampānie-
ša. Svētku atcerē bija kupls apmeklē-
tāju skaits.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

mums skrēja pa priekšu un sauca ar 
vienu dzirdamāk un mūs ar visiem 
mirušiem un dzīviem aicināja, lai mēs 
viņam vienmēr sekojam.

Tad LAAJ vicepriekšsēdis Pertā 
Jānis Vucēns sniedza savu uzrunu un 
apsveikumu; nolasīja PBLA izsniegtos 
apbalvojumus un PBLA valdes priekš-
sēdes Kristīnes  Saulītes apsveiku-
mu mums Latvijas Simtgadē. Sekoja 
arī Latvijas goda konsula Pertā Jāņa 
Purvinskas nolasītais Latvijas vēstnie-
ces Austrālijā atsūtītais apsveikums 
mums. Tālāk goda konsuls, sveicot 
mūs šajos Latvijas Simtgadu svētkos, 
Latvijai vēlēja saules mūžu zaļot un 
zelt. Ar to tad Latvijas karogs ar pava-
doņiem svinīgi atstāja Latviešu Centra 
zāli, un oficiālā daļa bija beigusies.

Mūsu Pertas latviešu paraša ir, ka 

18. novembrī pēc oficiālās daļas visi 
tiek aicināti uz glāzi vīna un uzkodām, 
kas notika arī šovakar. Latvijas valsts 
dibināšanas svētki Pertā ir vienmēr 
pulcinājuši vairāk apmeklētāju nekā 
citi sarīkojumi. Šogad bija skaidri 
redzams, ka mēs svinam ne jau tikai 
Latvijas neatkarības pasludināšanu, 
bet gan Latvijas Simtgadi. Gadījumu, 
kādu pat vairākas un daudz lielākas 
valstis par Latviju, nav spējušas pie-
dzīvot. Latvijas Simtgades svinības 
Pertas latviešu Centrā bija aicināju-
šas vairāk apmeklētāju nekā tur esam 
redzējuši vismaz pēdējos piecus un 
vairāk gados. Latvija sauca un latvieši 
nāca. Tieši kā Virzas Karogs to teica.

Ja ar LAAJ viesa mācītāja, 
Dr. Jura  Cālīša apmeklējumu publi-
ka bija apmierināta, tad Latvijas goda 
konsula diplomātiskajā Pieņemšanā 
jau pildījām lielo Centra zāli ar nu 
jau ar 60 viesiem, bet mūsu pašu Lat-

vijas neatkarības Simtgade Pertā bija 
aicinājusi 80 viesus. Vai tas viss bija 
tiešām tikai Simtgades iespaids, vai 
vēl kaut kas vairāk? Vai Pertas latvie-
šu saimē ir jūtama kaut kāda sabied-
riska atdzimšana? Lai Dieviņš mums 
dod, ka tas tā ir, jo pašreizējo darītāju 
gadu nastas paliek arvien smagākas 
un meklē palīgus un vietniekus. Pal-
dies visiem darītājiem, jo viss notika, 
kam bija jānotiek, un vēl vairāk. Bija 
prieks atkal redzēt mūsu centra zāli iz-
dekorētu jau vairāk tā kā vecos laikos 
un piepildītu ar tautu gandrīz kā vecos 
laikos. Paldies visiem, kuri jūt tuvu-
mu Latvijai un nāca svinēt Latvijas 
dzimšanas dienu!! Latvijas valstij un 
latviešu tautai vēlēsim, lai mūsu bēr-
nu bērni svin vēl daudz citas Latvijas 
Simtgades.

Lai Dievs svētī Latviju!
Jānis Purvinskis

Laikrakstam „Latvietis“

Pertā svin 18. novembri
Turpinājums no 14. lpp.

Latvijas valsts 100 gades atzīmēšana Kanberā
Bija kupls apmeklētāju skaits

No kreisās: Andrejs Grigulis, svētku viesi – mācītājs Juris Cālītis un Sandra 
Cālīte, KLB priekšnieks Juris Jakovics.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

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

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $53.
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No rīta, iebraucot 
Rīgā, dimdēja baznīcu 
zvani. Brīvības piemi-
neklis apaudzis ziediem; 
apbrīnojami – jau tik 
daudz ziedu. Mans pir-
mais atskaites punkts 

bija Nacionālais teātris, tikai tagad pir-
mo reizi ieraudzīju plāksnīti, kas vēstī 
par vēsturisko notikumu 1918. gada 
18. novembrī, jo uzmanību piesaistīja 
ziedi.

Pēc ekumēniskā dievkalpojuma 
Doma baznīcā, šeit, Nacionālajā teāt-
rī notika Saeimas svinīgā sēde. Biju 
pārliecināta, ka skatuves noformēju-
mā būs kāds nepārprotams atgādinā-
jums par vēsturisko brīdi pirms simts 
gadiem, bet – nē, ja nu tikai galds uz 
skatuves pie kura sasēdās jaunievēlē-
tās Saeimas prezidijs. Deputāti sēdēja 
parterā; ložās un balkonā vietas ieņē-
ma lūgtie viesi. Mediji arī ieņēma ložu 
pie pašas skatuves, visi bijām ļoti drau-
dzīgi, jo sēdes laiku pavadījām ciešos 
apkampienos; tā būtu pusbēda, bet no 
šīs vietas bija redzama tikai daļa no 
tribīnes un tikai no augšas un nemaz 
nebija redzama partera daļa, kur atra-
dās Valsts prezidents, bet to visu jau 
atrādīja LTV. Ievēroju, ka jaunievēlē-
tie deputāti sēdēja kā sastīvināti.

Viss sākās ar Valsts Akadēmis-
kā kora Latvija uznācienu diriģenta 
Māra  Sirmā vadībā, dāmas beidzot 
baltās kleitās. Tad savas vietas ieņē-
ma Saeimas jaunais prezidijs, Saeimas 
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece atklā-
ja svinīgo sēdi veltītu Latvijas Repub-
likas proklamēšanas 100. gadadienai 
un uzrunāja klātesošos un visus, kas 
viņu dzird, savā uzrunā izstaigājot 
visu Latvijas simtgades ceļu, īpaši 
atzīmējot trimdas lielāko nopelnu, 
ka vadošās Rietumvalstis nekad nav 
atzinušas Padomju Latviju par starp-
tautisko tiesību subjektu. Uzrunas 
nobeiguma doma – „Taču savā sirdī 
skaidri zinām – mūsu ceļš visus simt 
gadus vienmēr ir vedis pretim trim 
zvaigznēm. Tā ir mūsu zeme, mūsu 

valoda un mūsu valsts.“ Koris kopā 
ar deputātiem un visiem klātesošajiem 
nodziedāja Valsts himnu, un sēde tika 
paziņota par slēgtu. Visi tika aicināti 
uz šampānieti, teikšu kā ir, tas nebija 
necik labs, jo visa telpa smaržoja pēc 
rauga.

Nākamā svētku vieta pie Brīvī-
bas pieminekļa ar ziedu nolikšanas 
ceremoniju. Bruņoto spēku pūtēju 
orķestrim atskaņojot visiem pazīs-
tamas raitas dziesmas, lēnā solī uz 
pieminekļa pusi uzsāka gaitu daudz, 
daudz apsveicēju ar ziediem, sākot ar 
prezidentu rindu. Uz Latvijas simtga-
des svinībām bija ieradušies Igaunijas, 
Islandes un Somijas Republiku prezi-
denti, tad Valsts augstākās amatperso-
nas, ārvalstu vēstnieki, Bruņoto spēku 
virsnieki, sabiedriskie darbinieki un 
tauta, neierasti daudz tautas. Šī proce-
dūra ir nesteidzīga, un katrs nez kāpēc 
centās nolikt savus ziedus noteikti uz 
augstākā pakāpiena, laikam bija aiz-
mirsies, kā kādreiz veidoja ziedu ceļu. 
Bija daudz lietuviešu un arī igauņu. 
Diemžēl lietuvieši savu prezidenti 
nesagaidīja, neparedzētu apstākļu dēļ 

viņa neatbrauca. Tā nu mūsu brīvībai 
tika daudz ziedu karoga krāsās. Ap 
pieminekli bija gan lielie ekrāni, gan 
skatuve, tikai tā šoreiz bija pretī kāp-
nēm, tur koncerta laikā stāvēja koris 
un vēl, piemineklis daļēji bija apjozts 
ar tādu kā baltu redeļu žogu, tur bija 
salikti ziedi.

Milzum daudz koncertu dažādās 
pilsētas vietās svinību četru dienu ga-
rumā; jau laicīgi ļaudīm bija nopietni 
jāplāno maršruts, lai varētu paspēt.

Tālāk pa Akmens tiltu devos uz 
Daugavas kreiso krastu. Tālu jau ne-
tiku, jo AB dambis bija nožogots dēļ 
vakara uguņošanas. Valsts svētkos 
militāro parādi esmu skatījusies no 
dažādām vietām, nekur jau nav īsti 
labi redzams. Bet šoreiz iedomājos 

18. novembris Rīgā
Visam kā kronis – varavīksne

Saeimas svinīgā sēde Nacionālā teātrī.
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Saeimas svinīgā sēde Nacionālā teātrī. 
Saeimas prezidijs – no priekšas: Ma-
rija Golubeva, Andrejs Klementjevs, 
Ināra Mūrniece, Dagmāra Beitne-
re-Le Galla, Inese Lībiņa-Egnere.
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Turpinājums 17. lpp.

Latvijas Nacionālā bibliotēkā. No kreisās: LNB direktors Andris Vilks, Latvijas 
prezidents Raimonds Vējonis, Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida, Somijas 
prezidents Sauli Nīniste, Islandes prezidents Gudni Johannesons.

FO
TO

 A
in

a 
G

ai
līt

e



Piektdien, 2018. gada 30. novembrī Laikraksts „Latvietis“ 17. lpp.

pievērst uzmanību jau pierastajiem 
lidaparātiem ar karogu. Faktiski, pa-
rādi es noklausījos, bija laba dzirda-
mība, pat prezidenta uzrunu dzirdēju 
un smagās tehnikas ducināšanu arī, 
redzēju pat soļotājus ar karogiem. Re-
dzēju kā lidaparāti riņķoja kaut kur aiz 
ostas, gaidot savu laiku. Un bija heli-
kopteri, šoreiz pat ar diviem karogiem. 
Vispirms ar iekārtu sarkanbaltsarkano 
karogu, tas vienmēr izsauc visu sajūs-
mu, un kā pārsteigums bija vēl viena 
helikopteru grupa ar baltu karogu, 
uz kura uzraksts Latvija100. Tad vēl 
dažas armijas lidmašīnas, un tad Air 
Baltic sarkani balta triju iznīcinātāju 
pavadībā. Mans nodoms piepildījās, 
dabūju kadrā Rīgas panorāmu ar karo-
giem gaisā virs Daugavas.

Nākošais plānotais pasākums bija 
Gaismas pilī. Bija brīvs brīdis un iz-
staigāju lejā visas jaunās izstādes. Ļoti 
interesanta ir Latvijas pilsētu un nova-
du ģerboņu karte, arī stāsts par Valsts 
lielo ģerboni.

Un tad jau pienāca grāmatu dā-
vinājuma brīdis Tautas grāmatu 
plauktam. Šoreiz dāvinātāji bija triju 
valstu prezidenti – Igaunijas Repub-
likas prezidente Kersti Kaljulaida, 
Somijas Republikas prezidents Sauli 
Nīniste un Islandes Republikas pre-
zidents Gudni Johannesons. Pēc 
Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa 
uzrunas, minēto triju valstu preziden-
ti pastāstīja kāpēc tieši šīs grāmatas 
dāvina Latvijas Nacionālajai biblio-
tēkai. Visu prezidentu teiktajā bija 
kas kopīgs un vienojošs, asprātības 
sprēgāja vien, bija redzams, ka viņi 
labi saprotas. Nu jau tradicionāli pre-
zidents viesiem uzdāvināja sudraba 
grāmatzīmes un Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas direktors Andris Vilks 
pēc savas uzrunas viesiem dāvā-
ja Gaismas pils arhitekta Gunāra 
Birkerta grāmatu. Tad visi tika no-
fotografēti pie karogiem uz Tautas 
grāmatu plaukta fona. Manuprāt, tas 
ir ļoti jauks pasākums; visi dāvinā-

tāji, arī karaliskās personas, atceras 
to labāko un senāko no savas zemes 
lasāmgabaliem, tā šoreiz tika piemi-
nētas sāgas, rūnas un eposi.

Ārā tumsa, bibliotēkas ēka krāšņi 
izgaismota kā Gaismas pils. Visapkārt 
spožas kustīgas gaismas, svētku laiks 
ir arī gaismas festivālam Staro Rīga. 
Pa akmens tiltu dodos atpakaļ uz cen-
tru, jātiek atkal pie Brīvības pieminek-
ļa. Te nu man negāja tik gludi; ik pa 
brīdim tiku pretējā gājēju plūsmā. Vie-
nu brīdi sajutu gaisā lāpu dūmus, tikko 
bija beidzies Nacionālās apvienības 
organizētais grandiozais lāpu gājiens, 
un ļaudis steidzās uz krastmalu ieņemt 
vietu uz svētku uguņošanu, par ko pē-

dējā laikā sociālajos tīklos tika lauzti 
šķēpi – vajag vai nevajag, bagāti vai 
nabagi. Es, protams, nokavēju presei 
norādīto ierašanās laiku un pat netiku 
tuvumā, kā jau tas ir masu pasākumos. 
Pa gabalu tik dzirdēju kori dziedam, 
šoreiz izpalika prezidenta foto viņa 
svētku uzrunas laikā.

Dievs Latviju mīl, bija labs laiks, 
pāris minūšu ziemīgs lietus, saule un 
ļoti krāšņi mākoņi un visam kā kro-
nis – varavīksne. Tagad jādzīvo tālāk, 
ir zināma pieredze, visiem kopā jāsar-
gā savu Tēvuzemi un jāstrādā tās uz-
plaukumam.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

laikā nav pabeigusi likumprojekta iz-
skatīšanu, bet tas izskatīts vienā vai 
divos lasījumos, nākamā Saeima savā 
pirmajā sesijā var lemt, vai likum-

projekta izskatīšana ir turpināma. 
Iepriekšējās Saeimas likumprojektu 
izskatīšanu var rosināt Valsts prezi-
dents, Ministru kabinets, Saeimas 
komisija vai ne mazāk kā pieci depu-
tāti. Saeima atsevišķi lemj par katru 
likumprojektu un, ja nolemj turpināt 

tā izskatīšanu, nosaka atbildīgo ko-
misiju un priekšlikumu iesniegšanas 
termiņu. Šādā kārtībā atbildīgajai 
komisijai nodots likumprojekts tiek 
uzskatīts par pieņemtu pirmajā lasī-
jumā.

Saeimas Preses dienests

LELB likumu negrozīs
Turpinājums no 1. lpp.

18. novembris Rīgā
Turpinājums no 16. lpp.

Latvijas Nacionālā bibliotēka.
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Koris pie Brīvības pieminekļa.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $50 par 10 numuriem, $95 par 20 numuriem vai $240 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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Mūžībā aizgājis Lettonias filistrs

ULDIS JĒKABS ŠTERNS
57-I

Dzimis 1935. gada 27. aprīlī, Rīgā
Miris 2018. gada 31. oktobrī, Melburnā

Sit  tibi  terra  levis! Sēro Korporāciju kopa Melburnā

No mums šķīries

DV Centrālās valdes loceklis,
Austrālijas DV priekšsēdis, DV Melburnas nodaļas priekšsēža vietnieks

ALEKSANDRS GRIMMS
20.8.1926. – 19.11.2018.

Izvadīšana otrdien, 4. decembrī, plkst. 11 no Melburnas Latviešu ciema baznīcas.
Ziedu vietā aicinājums ziedot DV organizācijai.

Daugavas Vanagu Austrālijas valde un Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa

Pateicība
Izsakām sirsnīgu pateicību mācītājam Daini Markovskim, ērģelniecei Zanei Riterei par mūsu mīļā

ULDA JĒKABA ŠTERNA
izvadīšanu aizsaules ceļā no Svētā Krusta baznīcas.

Liels paldies organizācijām, radiem un draugiem par mierinošiem vārdiem un līdzjūtības apliecinājumiem

Ziedojumi „Likteņdārzam” pārsniedza $3200.

Ilze ar ģimeni

savu vērienīgumu un krāšņumu, bet 
mums, latviešiem, tas atkal un atkal 
atgādināja, cik svēta mums ir mūsu 
tautas kultūra.

Kā nākošā svētku uzrunu sacīja 
mūsu Premjera vietniece un Ģenerāl-
prokurore Vikija Čepmanes kundze. 
Savā uzrunā viņa izteica neslēptu 
prieku un lepnumu par mūsu tautas 
un Adelaides sabiedrības sasniegu-
miem. Neslēptu prieku viņai sagādāja 

mūsu Adelaides skolas bērnu klātbūt-
ne un sniegums, ko savā uzrunā viņa 
uzsvēra vairākkārt. Nobeigumā Vi-
kija Čepmanes kundze svinīgi atklā-
ja Latvijas 100 gadei veltīto plakātu 
izstādi.

Īsu apsveikumu latviešu valodā 
teica mūsu Dienvidaustrālijas Lie-
tuvas kopienas priekšsēdis Aleksis 
Talanskis. Svinīgās pieņemšanas 
oficiālo daļu noslēdza Skaidrīte Ag-
uļēviča (Agoulevichs), Dienvidaus-
trālijas Latviešu Organizāciju Ap-
vienības priekšsēde. Savā uzrunā 

viņa pateicās visiem klātesošajiem 
viesiem par siltajiem vārdiem, kuri 
izskanēja to uzrunās. Viņa pateicās 
visām organizācijām par atbalstu, tai 
skaitā Latvijas Republikas Ārlietu un 
Kultūras ministrijām. Pateicības vār-
di tika izteikti arī visiem lielā darba 
darītājiem, bet viss sirsnīgākā patei-
cība tika izteikta Adelaides latviešu 
sabiedrībai. Savā uzrunā Skaidrīte 
Aguļēvičas (Agoulevitchs) kundze 
aicināja sabiedrību uzsākt jauno 100 

Latvijas simtgade Adelaidē
Turpinājums no 11. lpp.

 
Turpinājums 19. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Piektdien,  30.  nov., plkst. 18.00 
Tālavā šī gada pēdējā LAIMĪGĀ 
STUNDA. Laba izdevība ievilkt elpu 
pēc valsts svētku svinībām un pirms 
nākamajiem svētkiem – Ziemassvēt-
kiem un Kultūras dienām! Mums būs 

bbq vakariņas kafējnicā un dārzā. 
Ēdiens līdz plkst.19.30. Viss par izde-
vīgām cenām. Spēlēs Četri kaķēni un 
būs arī kāds pārsteigums! Visi mīļi 
gaidīti.
Sestdien, 1. dec., plkst. 13.00 Dauga-
vas Vanagu namā gadskārtējais vana-
džu rīkotais Ziemassvētku tirdziņš; 

piparkūkas, citi gardumi un. protams, 
loterija. Nekautrējieties ierasties!
Svētdien, 2. dec., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novusa treniņi.
Otrdien,  4.  dec., plkst. 11.30 ALB 
namā notiks ALB Rosmes pusdienas. 

 
Turpinājums 20. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
26. novembris
Konrāds, Sebastians
1498. Rīgas tirgotāju delegācija Lon-
donā noslēdz līgumu ar Angliju, kas 
angļiem Rīgā un rīdziniekiem Anglijā 
paredz plašas tirdzniecības privilē-
ģijas. Līgumu pat apstiprina Anglijas 
karalis. Tomēr Rīgas rātē tas paliek ne-
ratificēts, jo par to ir sašutušas Hanzas 
pilsētas, kuru pārstāvji Rīgas delegā-
tiem šo līgumu atņem.
1905. ALT aktrise, režisore Lūcija 
Kalniņa.
1918. vācu civilpārvalde nodod zemes 
pārvaldību Latvijas pagaidu valdībai.
1938. PSRS un Polija atjauno neuz-
brukšanas līgumu.
1978. Latvijas futbolists Andrejs Ru-
bins.

27. novembris
Lauris, Norberts
1918. Sarkanarmija ieņēma Igaunijas 
pilsētu Narvu
1912. tautsaimnieks, operdziedātājs 
(Vācijā un Austrālijā) Ēvalds Maršaus.

28. novembris
Rita, Vita, Olita
1873. dzejnieks Zvanpūtis (īst. v. Kār-
lis Dāvids Viļķers).
1903. publicists Jānis Mende.
1943. sākas Teherānas konference – 
piedalās Rūzvelts, Čerčils, Staļins.

29. novembris
Ignats, Virgīnija
1923. dibināta studenšu korp. Gundega.

30. novembris
Andrievs, Andrejs, Andris
Andreja diena
1498. atsākas ordeņa bruņots uzbru-

kums Rīgai, ko pilsētnieki atvaira.
1878. grāmatizdevējs Jānis Roze.
1900. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā, SLT aktieris Mārtiņš Siliņš.
1937. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Ivars Birze.
1958. aktrise Vizma Kvēpa.

1. decembris
Arnolds, Emanuels.
1868. skatuves mākslas ped., rakstn. 
Zeltmatis (īst. v. Ernests Kārkliņš).
1918. Latvijas brīvības cīņas: Padomju 
Krievija sāka iebrukumu Latvijā.
1943. noslēdzās Teherānas konference.
1968. dibināta Baltijas studiju veici-
nāšanas apvienība (Association for 
the Advancement of Baltic Studies – 
AABS).

2. decembris
Meta, Sniedze
Pret latviešu tautu vērstā totalitārā 
komunisma režīma genocīda upuru 
piemiņas diena (2018)
1907. pedagogs, publicists, rakstnieks 
Eduards Šmugajs.
1908. grāmatu izdevējs Vilis Štāls.
1947. Adelaides Latv. teātra ansambļa 
aktieris Indulis Bumbieris.
1973. latviešu mūziķis, ģitārists Ri-
hards Skudrītis.

3. decembris
Evija, Jogita, Raita
Starptautiskā invalīdu diena
Eiropas diena cilvēkiem ar īpašām va-
jadzībām
1903. tulkotājs Jānis Ozols.

4. decembris
Baiba, Barba, Barbara
1901. Dailes teātra un Sidnejas Latv. 

teātra aktrise Lija Gailīte (Jankava).
1938. ārsts, anesteziologs Andres Sed-
lenieks.
1948. dzejnieks Juris Kunnoss.

5. decembris
Klaudijs, Sabīne, Sarma
1758. Kārlis (Karl von Saxen) ievēlēts 
par Kurzemes un Zemgales hercogu.
1923. dramaturģe Valija Grundmane.

6. decembris
Nikolajs, Niklāvs, Niks, Nikola
1947. Pinebergā (Vācijā) dibināta lat-
viešu studentu vienība Auseklis.

7. decembris
Anta, Antonija, Dzirkstīte
1918. lielinieki Valmierā proklamē Pa-
domju Latviju.

8. decembris
Gunārs, Gunis, Vladimirs
1858. rakstnieks Apsīšu Jēkabs 
(īst. v. Jānis Jaunzemis).
1873. grāmatu izdevējs, rakstnieks 
Ansis Gulbis.

9. decembris
Sarmīte, Tabita
Starptautiskā diena cīņai pret korup-
ciju
1833. Folklorists, arhivārs Jānis Spro-
ģis (Ivans Sproģis). Latīņu drukas 
aizlieguma laikā (1867-1875) izdeva 
krievu valodā kalendārus Vitebskas 
guberņas latgaliešiem, publicējis raks-
tus Vitebskas guberņas presē.
1906. Zeltmaša drāmas stud., Tautas 
teātra, Rīgas mazā teātra, Jaunatnes 
un bērnu teātra., V. Pūces stud. un 
ALT aktrise Zelma Liepa.  ■

gadi ar jaunām idejām un jaunu pieeju 
to īstenošanā.

Pieņemšanas norisi kuplināja 
Adelaides skolas bērni, jauktais koris 
Dziesmu Laiva, DV vīru koris Dauga-
va un deju ansamblis Auseklītis. Pasā-
kums noslēdzās ar atspirdzinājumiem 
no Lobethol Road Vines sagādātajiem 

vīniem, (Lobethol Roads Vines jau il-
gus gadus ir šī pasākuma sponsori), kā 
arī uzkodām, kuras bija sagādājušas 
čaklās Daugavas Vanadzes.

Gribās piezīmēt, ka tāda svētku 
pacilātība Tālavā nebija piedzīvota 
sen. Gaisā valdīja gan prieks par mūsu 
Latviju, gan lepnums par tās tautu, 
gan ticība Latvijas gaišākai nākotnei. 
Likās, ka visas negatīvās negācijas ir 
izgaisušas, un tas bija burvīgs svētku 

noslēgums Adelaidē, šajos tik nozīmī-
gajos mums visiem svētkos.

Šī ir mūsu tēvu zeme,
Šī ir mūsu dēlu zeme,
Mūsu durkļu, mūsu arklu,
Mūsu mīlestības zeme.
Sirsnīgs sveiciens visiem Austrāli-

jas tautiešiem šais svētkos!
Skaidrīte Aguļēviča (Agoulevitchs),

DLOA priekšsēde
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas simtgade Adelaidē
Turpinājums no 18. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 28. novembrī.
€1 = 1,55950 AUD
€1 = 0,88245 GBP

€1 = 1,66130 NZD
€1 = 1,12840 USD

Ziemassvētku noskaņās atskatīsimies 
uz aizvadīto gadu un plānosim nākošo. 
Dalības maksa $5. Visi laipni aicināti.
Trešdien, 5. dec., plkst. 19.00 Tālavā 
DLOA sēde.
Ceturtdien, 6. dec., plkst. 10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble un ēdīsim sil-
tas pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5.
Svētdien, 9. dec., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novusa treniņi.
Trešdien, 12. dec., plkst. 10.30 izbrau-
kums no ALB nama uz Mannum, lai 
tur Murray upes tuvumā pusdienotu 
hotelī Pretoria. Pusdienu cena, sākot 
no $15 (senior ēdienkartē). Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 6. dec.
Ceturtdien,  13.  dec., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble un ēdī-
sim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Sestdien,  15.  dec., plkst. 11.00 ALB 
namā LAIMAS pavārmākas kursu 
eglīte. Visi čaklie cepēji un vārītāji ir 
aicināti uz Eglīti. Lūdzam atnest gro-
ziņu ar savu mīļāko ēdienu, lai dalītos 
ar citiem, kā arī mazu dāvaniņu $10 
vērtībā Laimīgajam katlam. Janvārī 
pavārmākas kursi nenotiks, bet atsāk-
sies nākamgad, 23. februārī.
Svētdien, 16. dec., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novusa treniņi.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien,  2.  dec., plkst. 11.00 
1. Adventa svētdiena, dievkalpojums 
ar dievgaldu. Draudzes dāmu ko-
mitejas rīkotā Adventa pēcpusdiena 
pēc dievkalpojuma. Laipni aicinām 
visus kopā ar mums pavadīt jauku 
pēcpusdienu ar dziesmām un priekš-
nesumiem. Lūdzam ņemt līdz nelielu 
dāvaniņu. Visi laipni aicināti un mīļi 
gaidīti!

Brisbanē
Sestdien, 8. dec., plkst. 12.00 Ziemas-
svētku tirdziņš Latviešu namā. Varē-
siet iegādāties visādus Latviešu gardu-
mus, un nesteidzoties baudiet garšīgas 
pusdienas ar ģimeni un draugiem. Būs 
arī Ziemassvētku dziesmas un danči! 
Mēs gaidīsim arī īpašu viesi sarka-
nā kostīmā un ar lielu bārdu. Tāpēc, 
ja nāksiet ar bērniem, lūdzu, atnesiet 
dāvaniņu katram jūsu bērnam, uz ku-
ras skaidri norādīts bērna vārds. Ieeja: 
monētas ziedojums.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 30. nov., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakara DV mītnē.
Sestdien, 1. dec., no plkst.9.00 Zvied-
ru baznīcas dārzā, 21 St. Georges Rd., 

Toorak, Melburnā Skandināvijas Zie-
massvētku tirdziņš.
Svētdien,  2. dec., no plkst. 10.00 
Zviedru baznīcas dārzā, 21 St. Geor-
ges Rd., Toorak, Melburnā Skandinā-
vijas Ziemassvētku tirdziņš.
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). 
Svētdien, 2. dec., plkst. 12.00 – 16.00 
Ziemassvētku tirdziņš un pusdienas 
Latviešu ciemā. Tirdziņā varēs iegā-
dāties: Dāvanas (latviskas un pārstei-
gumu); Apsveikumu kartītes; Amat-
nieku izstrādājumus; Alkoholiskos 
dzērienus un dažādus gardumus; Pi-
parkūkas; Apavus. Labam noskaņoju-
mam būs: Lauku pavarda stila ēdieni; 
Kafijas galds – dažāda veida kūkas, 
pīrāgi plātsmaizes; Loterija; Muzikāli 
priekšnesumi... Nāciet paši un ņemiet 
līdzi radus un draugus!
Sestdien, 8. dec., plkst. 11.30 Dauga-
vas skolas Gada noslēgums un eglīte 
Latviešu namā.
Otrdien, 11. dec., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 2. dec., plkst. 11.00 1.Adven-
ta dievkalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 9. dec., plkst. 11.00 Ziemas-
svētku ieskaņa un korāļu dziedāšana 
Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien,  16.  dec., plkst. 11.00 
3. Adventa dievkalpojums Latviešu 
ciemā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 2. dec., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.
Svētdien,  16.  dec., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sestdien, 1. dec., plkst. 12.00 Sidne-
jas DV namā nodaļas eglīte. Lūdzam 
pieteikties pa tālr.(02) 9790 1140 vai 
pie Gundegas Zariņas, zvanot – 0424 
717 365.
Trešdien,  5.  dec., plkst. 13.00 zolīte 
Latviešu namā.
Trešdien,  5.  dec., plkst. 13.00 Zolīte 
Latviešu namā.
Piektdien,  14.  dec., plkst. 12.00 Se-
nioru saieta Eglīte Latviešu namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 2. dec., plkst. 10.00 Pirmās 
Adventes svētdienas dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 2. dec., plkst. 9.30 I Adven-

tes dievkalpojums.
Svētdien,  9.  dec., plkst. 11.00 drau-
dzes Eglīte Sidnejas Latviešu namā, 
M. Siliņa zālē; dievkalpojums baznīcā 
nenotiks.
Svētdien,  16.  dec., plkst. 9.30 
III Adventes dievkalpojums.

Zelta piekrastē
Svētdien, 9. dec., plkst. 12.00 Ziemas-
svētku svinēšana Vācu klubā ABFS 
biedriem un draugiem. ABFS dos $10 
atbalstu biedriem (kuri samaksājuši 
biedru naudu vai ir virs 90 g.v.).

Latvijā
Otrdien,  4.dec., plkst.19.00 VEF 
kultūras pilī Rīgā koncerts Edgaram 
Liepiņam 90. Koncertā Edžus dzies-
mas izdziedās un izspēlēs komponis-
ti Mārtiņš Brauns, Juris Kulakovs, 
dziedātāji Zigfrīds Muktupāvels, Atis 
Ieviņš, Olga Stupiņa, Inta Gudovska, 
Anita Levša, aktieri Edgars Pujāts, 
Gunārs Placēns, grupa Ārprāc’ 88 (Ju-
ris Sējāns, Leons Sējāns, Valdis Muk-
tupāvels), mūziķi Juris Kristons, Artis 
Orubs, koncertu vadīs Edgara Liepiņa 
dēls Kristaps Liepiņš. Režisors Valdis 
Pavlovskis.
Ceturtdien, 6. dec., plkst. 18.00 Liela-
jā ģildē festivālu Eiropas Ziemassvēt-
ki atklās baroka orķestris Concerto 
Copenhagen no Dānijas diriģenta Lar-
sa Ulrika Mortensena vadībā. Mūzi-
kas apskatnieku slavēts un klausītāju 
mīlēts, orķestris izpilda labākos baro-
ka skaņdarbus, kā arī mazāk pazīsta-
mu skandināvu mūziku. 
Ceturtdien, 13. dec., plkst. 19.00 Lie-
lajā ģildē Sinfonietta Rīga un diriģents 
Normunds Šnē atkal satiksies festivā-
lā Eiropas Ziemassvētki ar brīnišķīgo 
Mocarta mūzikas izpildītāju – soprānu 
Ingu Kalnu. Līdzās Mocarta trāpīga-
jiem opertēlu portretiem programmā 
lieliski iederas divas austriešu ģēnija 
simfonijas.
Piektdien, 14. dec., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Līdz  šī  gada  beigām Jaunpils lute-
rāņu baznīcā būs apskatāma izstāde 
Reformācijai 500 – Latvijas evaņģē-
liski luteriskās baznīcas Liepājas bīs-
kapa emeritus Pāvila Brūvera veido-
tais stāstījums Ceļojums reformācijā. 
Izstādes veidotāji: LELB un Latvijas 
Nacionālais arhīvs (LNA). Izstādē iz-
mantoti materiāli no LNA, LELB un 
Liepājas Sv. Trīsvienības evaņģēliski 
luteriskās draudzes arhīviem. Izstā-
de iepriekš bijusi apskatāma Liepājas 
Sv. Trīsvienības katedrālē un Saldus 
Mārtiņa Lutera baznīcā.  ■

Sarīkojumi
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