
Karavīri! Zemessargi!
Glābēji un ugunsdzēsēji!
Policisti un robežsargi!
Ekselences! Dāmas un kungi!
I
Mēs šovakar, vēsturiskā dienā, esam pulcējušies šeit, vēs-

turiskā vietā, lai godinātu visus mūsu varoņus un brīvības cī-
nītājus.

Kā katru gadu Lāčplēša dienā 11. novembra krastmalā Rīgā un visā Latvijā 
atceramies šeit pirms simts gadiem izcīnīto vēsturisko uzvaru, nosargājot Rīgu, 

Latvijas izcilās mū-
ziķes, vijolniece Baiba 
Skride un māsa, pia-
niste Lauma Skride 
šobrīd uzstājās ar savu 
2016. gadā dibināto 
Skrides klavieru kvarte-

tu, Musica Viva rīkotajā koncertturnejā 
Austrālijā. Kvartets uzstāsies Melbur-
nā, Melburnas koncertzālē (Melbourne 
Recital Centre) sestdien, 16. novembrī, 
un otrdien, 19. novembrī, plkst. 19.00.

Skrides klavieru kvartets tiek ap-
rakstīts kā „...jauna klasiskā super-
grupa ar četrām vadošām Eiropas so-

listēm … Kopā šie satriecošie virtuozi 
spēlē ar uzmundrinošu prieka sajūtu, 
savstarpēju cieņu un bezgalīgu nova-
torismu.“

Baiba un Lauma ar prieku uzstā-
sies tautiešiem Valsts svētku svinībās 
Melburnā, svētdien, 17. novembrī 
plkst. 12.00 Melburnas Latviešu 
namā.

Ļoti novērtējām un priecājāmies 
par izrādīto sirsnību. Šī ir unikāla ie-
spēja dzirdēt šīs pasaulē atzītās virtuo-
zās mūziķes un turklāt – savās mājās!

Anita Andersone,
MLOA priekšsēde
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Māsas Skrides uzstāsies 
Melburnas Latviešu namā!
Vēlēšanās būt kopā ar tautiešiem Valsts svētkos

„Iesim visi kopā tautas gājienā“
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna
Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas vienību militārajā parādē 2019. gada 11. novembrī

 
Turpinājums 11. lpp.

Brāļu kapi Rīgā 2019. gada 11. novembrī – Lāčplēša dienā.
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iespējams to kaut cik labi atstāstīt.
Man tikai atliek Pertas latviešu 

vārdā teikt: cien. Dagmāra, paldies, ka 
ceļojāt tādu garu ceļa gabalu un atne-
sāt mums tik daudz ne tikai jautājumu, 
bet arī interesantas un nozīmīgas atbil-
des jautājumiem, kurus tieši Latvijas 
dzimšanas dienā varbūt mums katram 
būtu jāpacilā un jāpajautā. Ja es esmu 
latvietis, kā es to pierādu?

Jānis Purvinskis
11.11.2019.
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Dagmāra Beitnere-Le Galla Pertā
Valsts svētku runa

Tā kā Pertā Valsts 
Svētkus vienmēr esam 
svinējuši tieši 18. no-
vembrī, un svētku viesi 
pie mums tieši 18. nov. 
tik un tā nekad neat-
brauc, esam jau pieradu-
ši, ka viesu svētku runas 

ir atsevišķs sarīkojums, un to uzņe-
mam vairāk kā referātu. Tomēr nākam 
ar nepacietību klausīties ciemiņus, 
kuri vienmēr mērojuši garus ceļa ga-
balus, lai šajā nomaļus pasaules stūrītī, 
arī mums varētu sniegt kaut ko, par ko 
padomāt, kad domājam par mūsu val-
sti tās dzimšanas dienā. Mēs pateica-
mies LAAJ par šo runātāju un viņas 
ceļa izkārtošanu arī pie mums Pertā.

Šogad, Latvijas 101. gadadienas 
runu no Latvijas mums nesa mūsu Sa-
eimas priekšsēdētājas biedre Dagmāra 
Beitnere-Le Galla, sieviete ar garu rin-
du panākumiem gan politikā, gan pēt-
niecības sociālās zinībās. Viņas runas 
tēma bija par mums pašiem: kas mēs īsti 
esam? Kas ir latvietība? Kas ir tas, kas 
mums liek būt, justies kā latviešiem? 
Kāpēc nācija un ne tikai tauta? Cik sva-
rīgi ir šos jautājumus mums pašiem risi-
nāt? Es nemaz nemēģināšu atrisināt šos 
jautājumus, bet mūsu viešņa visu mūsu 
kopiņu noturēja pārdomās daudz vairāk 
nekā viņa bija domājusi, un tomēr mūs 
nemaz neapgrūtināja, jo katrs jautājums 
attiecās uz katru pašu no mums.

Kas ir, vai kā es sev parādu, ka esmu 
latvietis? Vai tas ir tikai no ārienes, vai 
kaut kas vēl dziļāks? Un domāju abas at-
bildes ir pareizas, jo ja es jūtos kā latvie-
tis, tad būšu arī lepns to parādīt uz āru, 
bet to kā es jūtu savu latviskumu izpau-
dīsies tur, kur es ar savu stāju un ar savu 
darbu, rādīšu savu latviskumu tieši Lat-
vijai. Kas bija tas, kas lika mūsu Atmo-
das laika rakstniekiem, tiem, kuri pauda 
par Latviju kā neatkarīgu valsti, vispār 
kaut ko tādu iedomāties? Kristietība 
veda tautu kopībā vienoties, un doma 
par Latvijas valsti nāca no studējošo lat-
viešu pašapziņas, ko pauda Atmodas lai-
ka rakstnieki, kuri sāka lasīt un arī tul-
kot Eiropas slavenos rakstniekus, kuri 
jau tad rakstīja par lielajām sociālajām 
pārmaiņām ikdienas dzīvē. Akuraters, 
Auseklis, Alunāns, Barons, Valdemārs 
un vēlāk Aspazija, Rainis u.c. Jaunas 
dzīves dziņas, kuras tika paustas Eiro-
pā, atrada vietu mūsu rakstnieku raks-

tos. No tiem nāca 
valstiskuma idejas.

Mūsu runātā-
ja mums piepildīja 
galvas un atrisināja 
šādus jautājumus. 
Ja Nameja gredzens 
pa lielākai daļai 
rāda, ka tā valkātājs 
ir latvietis, vai sak-
tiņa dara to pašu 
latvietei? Kāpēc šie 
priekšmeti ir man 
tik nozīmīgi, un 
es jūtos laimīgs ar 
tiem lepoties. Vai tā 
ir tā latvietība?

Dagmāra mums stāstīja par to, cik 
svarīgi bija notikumi 13.gs. un kā mēs 
sakarā ar Čingizhana apstāšanos pie 
Zilupes, īstenībā pieslējāmies Eiropai: 
palikām par eiropiešiem, par Eiropas 
ziemeļu valsti. Viņa mums stāstīja, ka 
mūsu dainās mēs varam atrast kristie-
tību.

Mūsu senču pagātnē mēs nebijām 
latvieši, bet bijām baltiešu ciltīm pie-
derīgi: kurši, līvi, sēļi, letgaļi. Ja kurši 
bija zvejnieki un jūras sirotāji, tad sēļi 
bija vairāk zemnieki un muitnieki, kuri 
ieņēma muitu no Daugavas lietotājiem.

Kas, kāda ir Latvija? Latvijas vien-
sēta ir pamats mūsu dzīvei un Latvijas 
laukiem un lauku dzīvei. Ja agrāk katrai 
ģimenei bija tuvi sakari ar kādu saimnie-
cību, šodien tas vairs tā nav, bet viensē-
tas vēl ir, un daudz jauniešu pārceļas no 
pilsētas uz laukiem, no pilsētas burzmas 
uz svaigu gaisu, tur mūsu lauku sētās.

Ja šodien pasaule paliek mazāka 
caur tehnikas sakariem, tad caur to arī 
mūsu valoda mainās, bet mēs nedrīk-
stam to kropļot, ja tam ir labs latvisks 
vārds, kurš to izsaka, mums tas ir jā-
lieto. Un tomēr valodai ir jāattīstās ar 
modernismu, un tas tomēr var notikt 
bez mūsu valodas kropļošanas. Mums 
ir jāsaudzē to, kas ir lietojams.

19. gs. radīja nācijas. Ne tikai Lat-
vijā, bet arī citur Eiropā. Tauta ir cilvē-
ku kopība, valsts ir tās politiskā būtība, 
tad nācija ir tauta ar savu valsti. Šodien 
Latvija ir ekonomiski viena no Eiropas 
vispieaugošākām nācijām, par ko mēs 
varam lepoties. Mūsu ciemiņa tēmas 
lauks bija tik plašs un tomēr katram tik 
tuvs, ka tas stāsts varēja turpināties vēl 
daudz ilgāk, un man tik un tā nebūtu 

Dagmāra Beitnere-Le Galla Pertā.

FO
TO

 Jā
ni

s P
ur

vi
ns

ki
s

Valsts svētku tirdziņā
svētdien, 17. novembrī,
Melburnas Latviešu namā
būs 36. Jaunatnes dienu informācijas galds.
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Izcelt un atvērt 
mūsu brīvības simbolu 
ar gaismu – šāda ideja 
ir vienojusi iniciatīvas 
grupu, kas pēc savas ie-
rosmes uzsākusi darbu 
pie Brīvības pieminekļa 
izgaismošanas. Jā, Brī-

vības piemineklis ir mantojums, pie 
kura atgriezties ar jaunām domām un 
darbiem, aktualizējot tautai kopīgās 
nacionālās vērtības. Tas ir apliecinā-
jums mums pašiem, ka šādas vērtības 
nav vēsturiski sastingušas, bet var at-
tīstīties, lai ietu līdzi laikam un uzru-
nātu ikvienu no mums kopējo vērtību 
valodā.

Mūsdienās gaismu tehnoloģijas 
ir ievērojami pilnveidojušās un kļu-
vušas par patstāvīgu mākslinieciskās 
izteiksmes līdzekli. Gaisma var iz-
celt un atvērt latviešu tēlnieka Kārļa 
Zāles veidotajā Brīvības piemineklī 
ietvertās tēlnieciskās vērtības gan to 
kopumā, gan atsevišķos fragmentos, 
lai diennakts tumšajā laikā, kura Lat-
vijā ir krietni daudz, izgaismotu vienu 
no Latvijas nacionālajiem simboliem. 
Turklāt primārais mērķis ir nevis radīt 
jaunu pieminekļa simbolisko slāni, bet 
ar gaismas palīdzību izcelt tā esošās 
kultūrvēsturiskās vērtības.

Lai īstenotu šo ieceri, 2018. gada 
rudenī tika dibināts Brīvības piemi-
nekļa izgaismošanas fonds. Fonda mi-
sija – organizēt Brīvības pieminekļa 
izgaismošanas projekta izstrādi, sa-
skaņošanu un īstenošanu.

Konceptuāli projektu paredzēts īs-
tenot trīs līmeņos: ikdienas apgaismo-
jums izgaismos pieminekli diennakts 
tumšajā laikā; svētku apgaismojums 
izgaismos pieminekli un tā laukumu 
valsts svētkos un citos svinīgos gadī-
jumos, savukārt īpašais apgaismojums 
iecerēts kā gaismas mākslas darbs, ko 
īpašās svētku reizēs realizēs ar jaunā-
kajām apgaismojuma tehnoloģijām.

Brīvības piemineklis atšķirībā 
no tādiem nacionāliem simboliem kā 
Latvijas karogs vai himna nav minēts 
Satversmē vai citos konstitucionāli 
nozīmīgos likumos. Vienlaikus nav 
šaubu, ka Brīvības piemineklis ir fun-
damentāls nacionālais simbols, kurš 

izšķirīgos vēstures posmos ir vienojis 
Latvijas tautu un atgādinājis par Latvi-
jas valsts ideju.

Kopš šī gada aprīļa Brīvības pie-
minekļa izgaismošanas fonds ir uz-
sācis savu darbību publiski un vāc 
ziedojumus, lai īstenotu pieminekļa 
izgaismošanu. Lai atvieglotu ziedoju-
mu vākšanu, fonds ir oficiāli ieguvis 
sabiedriskā labuma organizācijas sta-
tusu, nodrošinot iespēju ziedotājiem 
saņemt nodokļu atvieglojumus.

Vēsturiski Brīvības piemineklis ir 
bijis saistīts ar vairākām tautas ziedo-
šanas akcijām. 1927. gadā tika uzsākta 
ziedojumu vākšana Brīvības piemi-
nekļa izveidei, kuras ietvaros pavisam 
tika saziedoti apmēram 3 miljoni latu. 
1998. gadā tika veikta ziedojumu vāk-
šana Brīvības pieminekļa restaurāci-
jai, bet tagad ar akciju Gaisma mūsu 
brīvībai tiek vākti ziedojumi piemi-
nekļa izgaismošanai.

Katrs ziedojums ir arī personīga 
saikne ar mūsu Brīvības simbolu un 
apliecinājums tam, ka tautas kopīgās 
vērtības sakņojas ikviena ziedotāja 
personiskajās vērtībās. Ja iecere īs-
tenota ar kopīgiem spēkiem, veido-
jas daudz personīgāka attieksme pret 
panākto rezultātu. Tā ir apjausma, ka 
sasniegtais nav nokritis no gaisa vai 
iegūts kā citu dota dāvana, bet radīts 
ar pašu spēkiem un pūliņiem.

Projekta īstenošanas nolūkos 
Brīvības pieminekļa izgaismošanas 
fonds ir noslēdzis trīspusēju sadar-
bības līgumu ar pieminekļa juridisko 
valdītāju – Rīgas pieminekļu aģentū-
ru un Nacionālo kultūras mantojuma 
pārvaldi. Rīgas pieminekļu aģentūrai 
ir uzticēts veikt būvdarbu realizāciju, 

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Viens no Trešās At-

modas laika saukļiem 
bija prasība „Par tiesis-
ku valsti“. Ko tas nozī-
mē? Ļoti vienkārši – ka 
visi ir likuma priekšā 

vienlīdzīgi, un nevar personiskās ērtī-
bas dēļ cilvēks varas pozīcijā neņemt 
vērā likumus. Ar vārdu sakot, ka ir 
kārtība, kura attiecas uz visiem.

Lai to nodrošinātu, Latvijā ir neat-
karīga tiesu sistēma. „Ulmaņa laikā“ 
Rīgā cēla jaunu, skaistu Tiesas pili 
trīsstūrī starp Brīvības bulvāri, Eliza-
betes ielu un Tērbatas ielu.

Tiesas pils Senāta zālē ir liels uz-
raksts, kas izsaka tiesiskās valsts pa-
matdomu: „Viens likums, viena taisnī-
ba visiem“. Šodien Tiesas pils telpās 
atrodas arī Ministru kabinets un Valsts 
kanceleja. Tieši Senāta zāle tagad ir 
Ministru kabineta sēžu zāle. Tātad mi-
nistri sēžu laikā redz saukli, kas atgā-
dina tiesību pamatprincipu.

Saukļi palīdz saliedēt sabiedrības 
daļas, noformulēdami vienkāršotu 
mērķi. Reālā dzīvē, protams, nav viss 
tik vienkārši, bet arī ar dažādām at-
kāpēm no vienlīdzības normām, var 
droši teikt, ka princips Viens likums, 
viena taisnība ir iesakņojusies mūsu 
sabiedrībā.

Tiesiskās valsts princips iet tālāk 
par tikai kriminālatbildību. Tas sevī 
ietver veselu ētikas struktūru, kura 
prasa turēšanās pie izsludinātām nor-
mām dažādos dzīves līmeņos.

Piemēram, biedrību darbību regu-
lē Biedrību un nodibinājumu likums, 
kurš paredz, ka katrai biedrībai ir 
savi statūti, kuri nosaka gan biedrības 
mērķi, gan definē darbības detaļas. 
Statūtus un to maiņas pārbauda un 
piereģistrē Latvijas Republikas Uz-
ņēmumu reģistrs, kurš var arī noraidīt 
maiņas, ja tās ir pretlikumīgas vai nav 
pieņemtas pašas biedrības paredzētajā 
kārtībā.

Jebkurš Uzņēmuma reģistra norai-
dījums norāda uz trūkumu attiecīgās 
biedrības darbībā, un vajadzēja likt 
biedrībai nopietni pārdomāt, kāpēc 
tika pieļauta šāda kļūda.

Tiesiskās valsts princips un tās 
atvasinājums biedrību un uzņēmumu 
darbībā nozīmē zināmu pakļautību 
rakstiski pieņemtiem noteikumiem. 
Dažām spēcīgām personībām biedrī-
bu vai uzņēmumu vadībā var būt grūti 
pieņemt šādus ierobežojumus, bet at-
cerēsimies, ka patvaļa parasti noved 
pie bēdīga iznākuma.

Ja Padomju okupācijas laikā bija 
pieņemta varasvīru patvaļa, tad ta-
gad mums jāuzsver: Latvijai jābūt 
tiesiskai valstij – visos līmeņos. Tas 
ir viens no 18. novembra un 4. maija 
mērķiem.

GN

Gaisma mūsu brīvībai
„Pievieno savu gaismu!“
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36. Jaunatnes dienas aicina!
Jauniešu muzikālais koncerts

Nāciet izbaudīt Jauniešu muzikālo 
koncertu, Jaunatnes dienu ietvaros! Šis 
būs raibs un daudzpusīgs notikums, 
kas izcels milzīgo radošo talantu starp 
Austrālijas latviešu jauniešiem. Pieda-
līsies jau populāri mākslinieki, kā arī 
plaukstoši debitanti, piemēram, pazīs-
tamās grupas Jā un Blāzma, brīniš-
ķīgā Aija Dragūna, jautrais Fēlikss 

Baumanis, vokāli un instrumentāli 
ansambļi un daudz kā cita!

Izskanēs dažādi žanri no klasiskā 
līdz jaunrades, ar muzikāliem atdari-
nājumiem, kā arī ar oriģinālkompozī-
cijām. Katram būs par ko priecāties!

Uzjautriniet dzīvi ar mūziku un at-
balstiet mūsu daudzpusīgos jauniešus 
ar savu klātbūtni šajā koncertā! Kon-

certs sāksies 
29.  decem -
bra pēc-
p u s d i e n ā 
plkst. 16.00. 
Melburnas Latviešu nama Lielajā zālē. 
Biļetes $15/$20.

Kārla Jaudzema,
36. JD Jauniešu koncertu rīkotāja

Ikgadējā 3x3 latviešu saietā šoreiz 
gan pieaugušajiem, gan bērniem būs 
iespējams atsvaidzināt un nostiprināt 
latviešu valodas zināšanas. Uz saie-
tu no Latvijas brauks latviešu valo-
das pasniedzēja ar filoloģijas doktora 
grādu valodniecībā – Inga Laizāne. 
Ikdienā Inga pasniedz latviešu valo-
du ārzemju studentiem, kas devušies 
mācīties medicīnu Latvijā vai ieceļotā-
jiem, kas Latviju izvēlējušies par vie-
tu, ar ko saistīt savu nākotni un veidot 
ģimeni. Pasniedzējas zinātniskās in-
tereses saistītas ar latviešu valodu kā 
svešvalodu. Inga stāsta, ka viņas darbs 
un latviešu valodas mācīšana un piln-
veidošana ir arī viņas sirdslieta.

3x3 saietam Inga būs sagatavoju-
si dažāda veida aktivitātes. Tajās va-
rēs piedalīties bērni, pieaugušie, kam 
latviešu valoda nav dzimtā valoda, un 
pieaugušie, kas vēlas pilnveidot lat-
viešu valodas lietojuma kultūru. Bēr-
nu darbnīca norisināsies katru dienu 
priekšpusdienā, kur Inga caur spēlēm 
un rotaļām palīdzēs bērniem iedzīvi-
nāt ikdienas leksikā lietojamus latvie-
šu valodas vārdus un frāzes.

Pieaugušie pie Ingas varēs doties 
pēcpusdienā, izvēloties starp diviem 
dažādiem puduriem.

Latviešu valoda kā otrā valoda 
pudurī aicināti darboties visi, kam lat-
viešu valoda nav dzimtā valoda. Ingas 

vadībā tiks veidotas sarunas par ikdie-
nišķām tēmām, tādā veidā pārvarot 
valodas barjeru, sākot komunicēt lat-
viešu valodas pamatlīmenī.

Pudurī Runāsim pareizi Inga pie-
vērsīs uzmanību dažādiem latviešu 
valodas kultūras jautājumiem. Tiks 
veidotas diskusijas par to, kā ir pareizi: 
ģerbonis vai ģērbonis, lasam vai la-
sām, zin vai zina, ilggadīgs vai ilgga-
dējs, patreiz vai pašreiz, Kalniņa kun-
dze vai Kalniņas kundze u.c. Uzmanība 
tiks pievērsta arī garumzīmju lietoju-
mam. Inga runās par to kā garumzīmes 
un mīkstinājuma zīmes maina vārdu 
nozīmi, piemēram, kazas un kāzas, 
mele un mēle, virs un vīrs, viņš un vīns, 
ausa un auša, sērot un šērot u.tml.

Būs pieejamas arī lekcijas, kur Inga 
dalīsies ar informāciju par latviešu va-
lodas apguvei paredzētajiem mācību 
līdzekļiem. To ir gana daudz, kopumā 
vairāk nekā 100 mācību līdzekļi, no 
kuriem aptuveni 40 ir mācību grāma-
tas. Lekcijās varēs gūt priekšstatu par 
to, cik plaši tiek apgūta latviešu valoda 
ārpus Latvijas, proti, kuras ir tās aug-
stākās izglītības iestādes ārpus Latvi-
jas, kas piedāvā apgūt latviešu valodu. 
Varēs iegūt informāciju arī par latvie-
šu valodas apguves iespējām Latvijā. 
Vasarās Latvijā tiek piedāvāta iespēja 
apgūt latviešu valodu intensīvos kur-
sos vasaras skolā. Viens no kursiem 

ir domāts tieši diasporas jauniešiem, 
kuri 2 nedēļas latviešu valodu var mā-
cīties bez maksas.

Inga ir no Jelgavas, bet nu jau vai-
rākus gadus dzīvo Rīgā. Ingai pašai 
savu bērnu nav, taču viņa palīdz brā-
lim audzināt divas burvīgas meitas. 
Brīvajā laikā Ingai patīk ceļot, sportot 
un lasīt grāmatas.

Ingas dalību 3x3 saietā 2020. gada 
janvārī atbalsta Latvijas Republikas 
Izglītības un Zinātnes ministrija no 
budžeta programmas Valsts valodas 
politika un pārvalde.

Artūrs Landsbergs
3x3 2000 vadītājs

3x3 2020. g. saietā Austrālijā
Viesosies latviešu valodas pasniedzēja Inga Laizāne

Inga Laizāne.
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35. Jaunatnes dienu Sidnejā Jauniešu koncerta dalībnieki.

FO
TO

 A
ni

ta
 Š

tu
be



Piektdien, 2019. gada 15. novembrī Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

Sestdien, 9. novembrī, DV Adelai-
des nodaļas namā notika Valsts svētku 
un Lāčplēša dienas sarīkojums. Ziņotājs 
sludināja, ka šoreiz būs priekšlasījums 
tiešraidē no Latvijas, precīzāk no Val-
mieras. Ņemot vērā gan Austrālijā, gan 
Latvijā ziemas un vasaras pulksteņus, 
sarīkojuma ierastā kārtība bija izmainīta.

Vispirms notika oficiālā nodaļas 
priekšnieces uzruna, svētbrīdi sniedza 
diakons Ivars Ozols, tad īsfilmiņa par 
to, kāpēc mēs svinam 11. novembri, 
sekoja vīru kora Daugava un Vanadžu 
ansambļa dziesmas, bet priekšlasījums 
pēc tam. Sēdējām pie latviski dekorē-
tiem klātiem galdiem; paldies dziedā-
tājiem un Dainai.

Pirmo reizi mūsu namā referents ne-
bija redzams tieši, bet gan caur nbn* pie-
dāvātām iespējām. Vidzemes augstsko-
las rektors, vēsturnieks Gatis Krūmiņš 
ievadā īsumā pastāstīja par Vidzemes 
augstskolu, par vēsturnieku pētījumiem 
un tad ļoti izsmeļoši par vēsturiski 
politisko situāciju 80. gadu beigās un 
90. gados, par nu jau pasaulē pazīstamo 
Baltijas ceļu, ar tā laika fotogrāfijām un 
dokumentiem. Lektors centās īsā laikā 
pateikt daudz. Mūsu jaunais, Austrālijā 
plaši reklamētais nbn nespēja vienmēr 

tikt līdzi viņa runas tempam, tas mazliet 
traucēja visu skaidri sadzirdēt. Redzēju, 
ka daži pat pierakstīja, lai neaizmirstas 
svarīga informācija, tātad bija arī nezi-
nāmas lietas.

Lāčplēšu dziesmai skanot, tika iz-
nests vanagu karogs. Kā parasti sekoja 
vanadžu piedāvātais kafijas galds; pal-
dies viņām.

Parastām Skype sarunām nav prob-
lēmu, bet kad jāpārraida attēli, notiek 
kavēšanās, un te mums vēl nedaudz jā-
piestrādā pie tehniskiem uzlabojumiem.

Kopumā publika akceptēja šo jau-
ninājumu un izteica vēlmi, lai turpi-
nām; to mēs arī darīsim.

Paldies visiem, kas pielika roku šīs 
dienas sarīkošanā, un paldies visiem, 
kuri atnāca.

I. V. 
Laikrakstam „Latvietis“

* NBN – „National Broadband 
Network“ – angl. „Nacionālais Aus-
trālijas platjoslas tīkls“ – Austrālijā ie-
viešams uzlabojums interneta tīklam.

Lāčplēša diena Adelaidē
Referents nebija redzams tieši, bet gan internetā

Skrides klavieru 
kvarteta koncerts noti-
ka Adelaidē, ceturtdien, 
2019. gada 7. novem-
brī, skaistajā Adelaides 
pilsētas namā. Māksli-
nieki: vijolniece – Baiba 
Skride, brāčiste –  Alise 

Berthaud, čellists – Juliāns Steckel 
un pianiste – Lauma Skride.

Programma sākās ar Ludviga van 
Bēthovena Klavieru kvartetu No 1 (in 
E-flat major): 1 Adagio, 2 Allegro con 
spirito, 3 tēma un variācijas.

Bēthovens vēl nebija sasniedzis 15 
gadu vecumu, kad viņš komponējis 
šo darbu. Pirms koncerta ievadrunā 
lektors teica, ka šis kvartets, kaut arī 
komponēts komponistam tik jaunam 
esot, neesot mazāk komplicēts kā visi 
citi vēlāk komponētie klavieru kvarte-
ti. Bēthovens esot komponējis 32 kla-
vieru kvartetus, un nevienā neatkār-
tojot nekādas iepriekšējās melodijas. 
Publika uzņēma šo skaisti atskaņoto 
skaņdarbu ar lieliem aplausiem.

Otrais skaņdarbs –  Graeme Koeh-
ne Sokrāta dārzs (2019). Graeme 
Koehne ir Dienvidaustrālijas kom-
ponists, kas dzimis 1956. gadā. Viņa 
kompozīcija ir moderna un daiļska-
nīga. Šīvakara atskaņojums bija pa-
saules pirmatskaņojums. Bija pārstei-

gums, ka tagadējā 
laika komponista 
mūzika skan tik 
samtaini skaisti un 
melodiski.

Starpbrīdī var 
satikt paziņas, ap-
runāties, iedzert 
vīnu vai kafiju un 
nopirkt CD, ko pēc 
koncerta māks-
linieki parakstīs. 
Es satiku astoņus 
latviešus publikā. 
Tas nav daudz, un 
jāatzīst, ka šis Mu-
sica Viva koncerts 
nebija plaši izreklamēts ne austrāliešu, 
ne arī latviešu presē. Žēl, jo es zinu, 
ka vēl citi latvieši būtu nākuši, ja būtu 
pārliecināti, ka pie kases varēs nopirkt 
biļetes.

Koncerta otrajā daļā mākslinieki 
atskaņoja Johannes Brāmsa (1833-
1897) Klavieru kvartetu No1, G mi-
norā: 1 Allegro; 2 Intermezzo: Allegro 
ma non troppo; 3 Andante con moto; 
4 Rondo Alla Zingarese.

Man ļoti patika klavieru spēle šai 
darbā. Klavieres skaņas bira kā pērlī-
tes un bija ausij ārkārtīgi patīkamas. 
Pēdējā daļa – čigānu melodija – bija 
ugunīga un klausītājiem ļoti patika.

Domāju, ka Baiba Skride neāva 
sarkanas kurpes tikai gadījuma dēļ, bet 
noteikti ar nodomu. Un kurpes izska-
tījās burvīgi, pievelkot uzmanību katr-
reiz, kad viņa pakustināju savas kājas!

Šad un tad komponisti esot spēlē-
jušies ar savām kompozīcijām, lai uz-
jautrinātu sevi un saprotošo publiku. 
Varbūt, ka Baibai bija tā pati doma?

Pēc ilgiem aplausiem mākslinie-
ki sniedza piedevu. Diemžēl neviens 
nepieteica piedevas vārdu. Tā bija īsa, 
moderna melodija, kur katrs instru-
ments sevi parādīja.

Dace Dārziņa
Laikrakstam „Latvietis“

„Musica Viva“ –  „Skrides klavieru kvartets“
Koncerts Adelaidē izpelnīja ilgus aplausus

Skrides klavieru kvartets.
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Lāčplēša dienas dalībnieki.
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Pilnsapulce notika 
šogad, 2019. g 5. oktob-
rī, DV namā, Benkstau-
nā. Par sapulces vadītāju 
izraudzīja Juri Liepiņu, 
par protokolētāju Gun-
degu Zariņu. Iepriek-

šējo protokolu pieņēma bez grozīju-
miem. Valdes priekšsēde Ināra Sīkā 
sniedza plašu pārskatu par aizgājušā 
gada nodaļas darbību. Valde ir cen-
tusies iespēju robežās atzīmēt DV 
tradicionālās atceres dienas, kā arī 
turpināt sadraudzības pēcpusdienu 
katra mēneša pirmajā sestdienā, pa-
sniedzot pusdienas. Katru piektdienas 
pēcpusdienu namā notiek novusa spē-
les. Neskatoties uz Sidnejas lielajiem 
attālumiem, ir apciemoti slimnieki un 
vecie ļaudis mājā, slimnīcā, veco ļau-
žu aprūpes namā. Šo grūto pienākumu 
ir uzņēmusies G. Zariņa. Ir izvesta 
gadskārtējā DV Austrālijas valdes zie-
dojumu akcija. Ņemot vērā, ka daļa no 
īpašuma ir izīrēta YACAH, Your Age 
Care At Home, arī otrā māja ir izre-
montēta. Galvenajā ēkā ir paveikti vai-
rāki remonti un uzlabojumi.

Janvārī namā naktsmājas bija devi-
ņiem viesiem no Latvijas – vīru kora 
Gaudeamus un deju kopas Rotaļa da-
lībniekiem. Regulāri to izmanto viens 
Rietumsidnejas Universitātes mācīb-

spēks no Melburnas, dažreiz arī kāds 
mūsu tautietis, kam vajag naktsmāju. 
Februārī DV namā notika Baibas Ha-
ringtonas (Harrington) organizētā 
grāmatu pakošana sūtīšanai uz Lat-
viju. DV Sidnejas nodaļa nosūtīja kā 
ziedojumu 42 kastes uz norādītām vie-
tām. Kopā ar privātiem sūtījumiem 98 
kastes tika pārvestas uz Adelaidi tālā-
kam ceļam ar tilpni uz Latviju.

Latvijā finansiāli atbalstītas da-
žādas institūcijas: daudzbērnu/audžu 
ģimeņu biedrība, Vīriešu veselības 
centrs, Latvijas Okupācijas muzeja 
Nākotnes nams, DV Latvijā Slokas 
ielas īpašuma remonta projekts, zāļu 
apgāde bijušajiem leģionāriem.

Austrālijā atbalsts sniegts Sidnejas 
Latviešu biedrības sestdienas skolai, 
projektam Sveika, Latvija, Sidnejas 
jauniešiem Latvijas 100 gades ietva-
ros, Kultūras dienām Adelaidē.

Nobeigumā Valdes priekšsēde 
pateicās visiem DV Sidnejas nodaļas 
biedriem un labvēļiem, kas ar darbu, 
ziedojumiem vai citādi atbalstījuši DV 
organizācijas mērķus un pasākumus.

Kasieris Roms Senkēvičs norādī-
ja, ka nodaļas finansiālie pārskati ir 
izsniegti visiem klātesošiem.

Galvenie ienākumi ir no noguldī-
jumiem (%), īres maksas un CBA ak-
ciju augļiem (dividends). Nodaļas val-

de ir saimniekojusi budžeta ietvaros. 
$28 614 zaudējums segts no rezerves 
fonda.

Sapulces vadītājs nolasīja Toma 
Veidnera revīzijas ziņojumu par 
2017./18. finansiālo gadu, apstiprinot, 
ka visi ieraksti atbilst attaisnojošiem 
dokumentiem. Dace Bogdanoviča 
sniedza revīzijas ziņojumu par gadskār-
tējās DVAV ziedojumu vākšanas akci-
ju. Klātesošie visus ziņojumus pieņē-
ma vienbalsīgi. Arī pret nākamā gada 
budžetu nebija iebildumi: ienākumi 

Lāčplēša dienas at-
cere, 11. novembris, ir 
gadskārtējs Sidnejas 
Daugavas vanagu sa-
rīkojums. Šogad tas 
notika 2. novembrī 
DV namā, Benkstaunā 

(Bankstown). Gundega Zariņa, at-
klājot sarīkojumu, atgādināja šīs die-
nas lielo nozīmi latviešu tautai ceļā 
uz brīvību un neatkarīgu valsti. Viņa 
atcerējās 1979. gadu, kad vēl okupāci-
jas laikā, ciemojoties Latvijā, 11. no-
vembrī kapos varēja redzēt slepeni 
iedegtās svecītes pie bijušo valstsvīru 
kapiem. Šogad Daugavmalā pie pils 
mūra degs sveces, degs ugunskurs, no-
tiks lāpu gājiens, būs armijas parāde. 
Tauta godinās savus brīvības cīnītājus.

Sarīkojuma viesis Juris Krādziņš 
referāta vietā bija izvēlējies nolasīt 
fragmentu no Aleksandra Grīna 
romāna Dvēseļu putenis. Pēkšņi no 
saulainās Sidnejas pēcpusdienas klau-
sītāji domās tika pārcelti uz kara ugu-
nīm apņemto Daugavas krastu Rīgā. 
Grīna tēlainie kauju apraksti visā to 
nežēlībā neļāva atslābt klausītāju uz-
manībai. Klusībā bija jāapbrīno jaunie 
Cēsu skolnieku rotas cīnītāji, kas bija 

pievienojušies strēlnieku bataljonam. 
Tad pēkšņi lielgabali un kara troksnis 
apklusa. Sāka skanēt Rīgas baznīcu 
zvani. Bija 1919. gada 11. novembris. 
Rīga bija atbrīvota no Bermonta armi-
jas iebrucējiem.

Nobeigumā Gundega pateicās Ju-
rim Krādziņam par interesanto priekš-
nesumu. Neviens nevarēja paredzēt, 
ka Latvijas neatkarība nebūs ilgstoša 
un ka atkal būs jāpārdzīvo kara bries-

mas ar visām tās sekām.
Vēl jāpiemin Aleksandra Grīna 

traģiskais liktenis. 1941. gada 14. jūni-
jā viņu kopā ar citiem Latvijas armijas 
virsniekiem Litenes nometnē apcie-
tināja. 24. jūnijā izsūtīja uz Krieviju, 
kur 25. decembrī Astrahaņas cietumā 
viņu nošāva. Aleksandrs Grīns bija ti-
kai 46 gadu vecs.

Ilga Niradija
Laikrakstam „Latvietis“

Lāčplēša dienas atcere Sidnejā
Referāta vietā „Dvēseļu putenis“

Juris Krādziņš lasa fragmentu no romāna „Dvēseļu putenis“.
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DV Sidnejas nodaļas gadskārtējā pilnsapulce
Nodaļas valdi apstiprina līdzšinējā sastāvā

Ināra Sīkā apsveic DV priekšnieku Gu-
nāru Spodri viņa 80. dzimšanas dienā.
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Koris Pa Saulei sīvā konkurencē 
ieguvis bronzas medaļu pirmo reizi 
savā pastāvēšanas vēsturē, piedaloties 
vienā no prestižākajiem koru konkur-
siem pasaulē. Kori konkursā diriģēja 
kora mākslinieciskā vadītāja Marta 
Ozola. Folkloras programma vienmēr 
ir īpaša, jo tiek atskaņota latviešu tau-
tas mūzika. Šoreiz tā bija vēl īpašāka, 
jo koris programmu noslēdza ar kora 
diriģenta Jāņa Ozola tautas dziesmas 
aranžiju Deviņi dēli, ar kuru uzstājās 
arī apbalvošanas ceremonijā, godinot 
autoru ar lielām ovācijām. Folkloras 
programmā koris atskaņoja arī īpa-
ši korim veltītu Lauras Jēkabsones 
skaņdarba Nāc, dieviņi otro redakciju, 
kas veltīta korim Pa Saulei. Tā ļāva 
klausītājiem iepazīt latviešu tradicio-
nālo dziedājumu kopā ar brīnišķīgu 
melodisku dziedājumu.

„Ar šo panākumu „Pa Saulei“ ir 
sevi pieteicis pasaules koru elitē un 
iegūtā pieredze, emocijas un publi-
kas mīlestība katram koristam ir solis 
augšup. Ir paveikts liels darbs,“ stāsta 
kora vadītāja Marta Ozola.

Koris Basku zemē ne tikai pieda-
lījās konkursā, bet arī aktīvi koncer-
tēja, sniedzot koncertus dažādās pil-
sētās – Ordizia, Los Arcos, Muskiz 

un Urretxu, kur tika uzņemts ar stā-
vovācijām. Liels prieks un lepnums 
ir par mūsu latviešu vokālo ansambli 
Ēra, kas šajā konkursā arī ieguva go-
dalgas.

Garkalnes novada koris Pa Saulei 
saka lielu paldies par atbalstu Garkal-
nes novada domei un Valsts Kultūrka-
pitāla fondam.

Koris Pa Saulei ir dibināts 

2009. gadā. Desmit gadu pastāvēša-
nas laikā koris diriģentu Jāņa Ozola, 
Martas Ozolas un Margaritas Dud-
čakas vadībā, ir ieguvis vietēja un 
starptautiska mēroga atzinības, izcī-
not vairākas zelta godalgas koru kon-
kursos ne tikai Eiropā, bet arī Āzijas 
valstīs.

Inese Siksna
2019. gada 5. novembrī

Šī gada 26. oktobrī, 
Imanuēla baznīcas zālē, 
DV Kanberas nodaļas 
vanadzes rīkoja savu 
ikgadīgo oktobra saietu 
veltītu labdarībai.

Saietu ievadot, 
DV Kanberas nodaļas valdes priekš-
sēde Inta Skrīvere nolasīja rakstiskās 
pateicības no finansiālas palīdzības sa-
ņēmējiem, Latvijā:
• Nameja fonds – pārstāvis Rai-

monds Graube raksta, ka ar saņem-
to ziedojumu segs divu Afganistānā 
kritušo karavīru vecāku veselības 
rehabilitācijas kursu Jaunķemeros 
(Piezīme – valdība to nesedz);

• biedrība Zvannieku mājas mācītāja 
Jura Cālīša un Sandras Dzenītes 
Cālītes gādībā dzīvo 35 bērni un 
jaunieši, kuriem nav vecāku paspār-
nes un gādības;

• Marijas Ķeņģes fonda stipendiāte 
Armanda Višņona, Latvijas Uni-

versitātes Peda-
goģijas studente;

• Vītola fonda sti-
pendiāts Rāvis 
Mikalauck is , 
s p e c i a l i z ē j ā s 
siltumtehnikas 
un santehnikas 
jomā.

Mutiski Kan-
beras latviešu 
tautas deju kopas 
Sprigulītis vadī-
tājs Tomas Volšs 
(Walsh) pateicās 
DV Kanberas no-
daļai par finan-
siālo ziedojumu, 
ko kopa izmantos 
savas darbības iz-
devumu segšanā.

Sekoja vanadžu gatavotās pusdie-
nas – smaržojošas un garšīgas. Loteri-
jas mantu klāsts, kā vienmēr, bagātīgs.

Viss tīrais atlikums labdarībai Lat-
vijā un Austrālijā.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Paldies, paldies devējam!
Saiets Kanberā veltīts labdarībai

DV Kanberas nodaļas valdes priekšsēde Inta Skrīvere un 
Kanberas latviešu tautas deju kopas „Sprigulītis“ vadītājs 
Tomas Volšs (Walsh).
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Garkalnes novada jauktais koris „Pa Saulei“ Tolosā
Izcīnījis bronzas godalgu folkloras kategorijā Eiropas koru Grand Prix konkursā

Koris „Pa Saulei“ Tolosā. Centrā diriģente Marta Ozola.
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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 $41.
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KUNGI = DĀMAS
SLT izrāde „Tirgus ļembasts“
Sidnejas Latviešu namā 2. un 3. novembrī notika Ilzes Viļumas lugas „Tirgus ļembasts“ pirmizrādes.

Dienās, kad daudz 
tiek runāts par dzimumu 
maiņu (gender fluidity), 
steidzos paziņot, ka Sid-
nejas Latviešu teātris 
turas modei līdzi. Tādēļ 
Tirgus ļembasta divas 

svarīgākās sieviešu lomas tika uzticē-
tas vīriešiem.

Kā zinām, tiek baumots, ka virtu-
vē vīrieši pierādoties kā labākie šefi, 
un ka vīrieši vislabāk tēlojot sieviešu 
lomas. Un, kā arī zinām, nevienu no 
Šekspīra slavenajām varonēm, ne viņa 
laikā, ne kādus 50 gadus pēc tam, ne-
spēlēja sievietes. Kad pirmās aktrises 
parādījās uz angļu skatuves, viņām 
bija jāiemācās kā sieviešu lomas tēlot.

Šī dilemma tiek apskatīta labā, ne-
senā filmā Skatuves Skaistums/Skatu-
ves Skaistule (Stage Beauty). Šeit sla-
venam 17. gs. sieviešu lomu tēlotajam 
tiek uzdots tieši tāds pienākums. (Pa-
zīstama tā laika personība, šo aktieri 

apraksta kā „skaistāko sievieti, ko es 
jebkad esmu redzējis“.)

Protams, tā ir filma, bet saturā, 
personās, notikumos tā ir vēsturiski 
akurāta. Vērts paskatīties visiem, kam 
teātris interesē... (Tāpat, ja patīk Steve 
Coogan, ļoti iesaku paskatīties viņa 
mūsdienu skatuves skaistuli!)

Sidnejas izrādē nebija runas par 
augstmaņu traģēdijām vai karaļu brū-
tēm. Ko mēs redzējām, bija ciema 
tirdziņš Latvijā, apmēram, Blaumaņa 
laikos. Mūsu varones bija trīs tirgotā-
jas: Anna – Ilona Brūvere, Minna – 
Jānis Čečiņš un Zuze – Ojārs Gres-
te. Darbība norit vienas dienas laikā, 
dialogs rakstīts reālistiski, galvenā 
tēma – Zuzes gandrīz izmisīgās ilgas 
būt apprecētai un mīlētai.

Izrādes formāts bija pus-kabarē 
stilā. Mēs atkal sēdējam pie galdiņiem. 
Varējam našķoties un iedzert vīnu. Va-
rējam smieties par tirgus izdarībām. Ja 
vēlējāmies, varējām dziedāt līdzi un 

paklausīties uz dažām nopietnākām 
domām. („Mēs šeit tirgojamies un sē-
žam, sēžam un tirgojamies, un tā dzīve 
aiziet.“ Un kurš nevar, vismaz pa da-
ļai, tam nepiekrist?)

Ilze Viļuma bija izrādi veidojusi, 
lai skatītāji izklaidētos un smietos no 
sirds. 3. novembra izrādē smiekli sā-
kās tikai pēc starpbrīža. Pa daļai tas 
bija tādēļ, ka pirmā daļā bija gandrīz 
kā ievads komiskajai darbībai. Bet 
problēma bija arī tā, ka ansamblis ne-
sagūstīja komisko tempu. Teksts bieži 
tika runāts par ātru, bez iezīmīgām 
pauzēm un reakcijām (timimg).

Kā minēju, darbības vadlīnija ir 
Zuzes izmisīgā steiga apprecēties. 
Bet viņu piekrāpj viss: ciema pirmais 
puisis – Andris Kariks, kurs izvēlas 
„preilenīti“ – Marita Lipska; čigā-
nietes – Ilze Viļuma – zīlējums un pat 
draudzeņu viegla viņas apstrādāšana. 
Kā katram, Zuzei jāsamierinās ar dzī-
vi, kāda tā ir. Bet, hey! – kas zin, ko 
nākošā tirgus diena atnesīs?

Izrādes dziesmas bija ļoti labi iz-
vēlētas, dejas vienkāršas un piemēro-
tas. Uz mazās skatuvītes ansamblis 
brīžiem šķita iesprostots. Režijas iz-
veicībai bija maz iespēju. Patika labi 
saskaņotie tirgotāju kostīmi. Tikai 
spilgti zaļais priekšauts par daudz 
ķēra skatu; kaut kas maigāks būtu la-
bāk iederējies. Čigānietes kostīms arī 
vienkāršajā lauku ambiencē bija par 
skaļu. Žēl teikt, ka tēlojums arī bija tik 
pārspīlēts un tik pārkliegts, ka vārdu 
skaidrība bieži pazuda.

Īsta ansambļa esence, kā Staņis-
lavskis māca, ir vienlīdzība, t.i., – 
katrs tēlotājs ir svarīgs, un neviens ne-
cenšas sevi iegrūst priekšplānā. Ja tavs 
tēlojums būs nesavtīgi patiess, publika 
to uztvers un atzīs. Kā viņa slavenie 
vārdi pauž: Mīli mākslu sevī, nevis 

Ansamblis. No kreisās: Raimonds Sokolovskis (klavieres, dziesmu pavadītājs), Andris Kariks, Ojārs Greste, Ilona Brū-
vere, Lāra Veidnere, Sigrīda Veidnere, Janis Grauds, Ilze (Bonija) Viļuma (autore un režisore), Marita Lipska, Jānis 
Čečiņš, Pēteris Saulītis.
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No kreisās: Jānis Čečiņš (Minna) un Ojārs Greste (Zuze). Zuze dzied: „Kas 
pirmais atnāks, tam piederēšu,/Ar krizantēmām rotāšos./Un smaidīdami mēs 
grēkā grimsim,/Kā ievas ziedi atvarā.
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LATVIAN VOICES – 
profesionāla a capella 
grupa no Latvijas šī gada 
oktobrī koncertēja vairā-
kās ASV pilsētās un arī 

mūsu skaistajā, rudens koši iekrāsotajā 
Sietlā, respektablajā Benaroya Illsley 
Ball Nordstrom koncertzālē. Ziņa par 
a capellas jauno, skaisto, eleganto 
dziedātāju unikālo, individuālo stilu 
un teiksmaino izpildījuma manieri jau 
sen bija sasniegusi sietliešu ausis, un 
rezultējās klausītāju pārpildītā zālē.

LATVIAN VOICES ir seši izcili, 
precīzi uzskaņoti apbrīnojami mūzi-
kas instrumenti – sieviešu balsis. Kon-
certā atskaņotie muzikālie vēstījumi, 
kas krietni pārsniedza jau tā jūsmīgās 
atsauces, ir pašu vokālistu un grupas 
vadītājas Lauras Jēkabsones oriģi-
nāldziesmas un dažādu muzikālo žan-
ru aranžējumi a capella. Grupas des-
mit gadu pastāvēšanas vēsture ir tās 
izaugsmes vēsture: augsti godalgotas 
vietas starptautiskajos konkursos, jau-
ni skaņdarbi, meistarklases gan Latvi-
jā, gan ārzemēs, Amerikā un arī šeit 
Sietlā akadēmiskā līmenī.

Pirms koncerta turpat koncertzālē 
interesentiem bija iespēja noklausīties 
LATVIAN VOICES vadītājas, kompo-
nistes Lauras Jēkabsones ievadrunu 
angļu valodā un Sietlas Vašingtonas 
Universitātes profesora Dr. Gunta 
Šmidchena lekciju ar dziļu ieskatu 
Latvijas vēsturē, koru mūzikas vēstu-
rē; dziesma kā tautas vienotāja, dzies-
ma kā tautas mentalitātes izpausme, 
misija pasaulē, dziesma kā neatkarības 
cīņu ierocis, īpaši izgaismojot Baltijas 
ceļa vēsturisko aspektu.

Koncerta pirmajā daļā dzirdējām 
piecas dziesmas Inglemoor vidussko-
las koristu izpildījumā (diriģente Ai-
lisa Ņūhola (Newhall)) un arī Latvijā 
jau pazīstamo izcilo, interesanto Mägi 
ansambli ar tās vadītāju un diriģenti 
Dr. Hetera Makloklina Gārbs (He-
ather MacLaughlin Garbes). Mägi 
dziedājumā klausījāmies divas igauņu 
dziesmas (komponisti Veljo Tormis 
un Ester Mägi), somu jaunās paaudzes 
komponistes Mias Makaroff maigo, 

melodisko Taureni un latviešu kom-
ponistu Uģa Prauliņa Vakardziesmas, 
Jura Kļavas aranžēto tautas dziesmu 
Aijā, žū-žū... Īpaši dinamiska, trokš-
ņaina, īsta buramdziesma, kas izsauca 
vētrainus aplausus bija Veljo Tormisa 
komponētā Raua needmine (Dzelzs 
apvārdošana). Meistarīgs izpildījums!

Pēc neilga pārtraukuma koncerta 
otro daļu ievadīja Amerikas Latviešu 
apvienības (ALA) ģenerālsekretāre 
Marisa Gudrā, iepazīstinot publiku 
ar dziedātājām no Latvijas, un klau-
sījāmies desmit dziesmas LATVIAN 
VOICES izpildījumā. Patīkams šoks! 
Pārsteidza dziesmu stilistiski daudz-
veidīgais, emocionāli spēcīgais izpil-
dījums, apbrīnojamā vokālā harmonija 
un fascinēja dažviet gandrīz vai tīri 
intuitīvi uztveramie vieglie, gaistošie 
toņi. Ne mazāk iespaidīgs likās arī 
vizuālais skatuviskais tēls. Dažādi tēr-
pi, bet vienota etniskā līnija, BALTU 
ROTAS kolekcija katrai individuāli. 
STILS!

Dzirdējām vairāku tautas dziesmu, 
klasikas un popmūzikas aranžējumus. 
Lauras Jēkabsones aranžētās tautas 
dziesmu melodijas, vārdi, ķermeņu va-

loda – viss raksturo latvisko mentalitā-
ti un pasaules uztveri, saikni ar dabu, 
īpaši tautas dziesmā Latvietes mīts 
par sievietes dzīvi mūža garumā. Ļoti 
skaisti ir aranžējumi Gloria, Sanctus 
un Melanholiskajam valsim. Savukārt 
Zane Stafecka aranžējusi pop klasiku 
Cranberries Dreams un Frigga Kei-
das, nodēvējot to par mazu pārsteigu-
mu no Somijas, bet mūziku līvu tautas 
dziesmai Pūgo Tūl bija komponējusi 
Laura Leontjeva. Katra dziedātāja ar 
nelieliem komentiem tulkoja dziesmu 
tekstus raitā angļu valodā, un mēs at-
kal un atkal varējām priecāties par lie-
liskajām LATVIAN VOICES.

Koncerta izskaņā grupa sumināja 
profesoru Gunti Šmidchenu un patei-
cās koncertu rīkotājiem ALA, Ma-
risai Gudrajai. Savukārt publika vēl 
ilgi dārdināja aplausus, piemirstot, ka 
priekštelpā to gaida glāze šampānieša 
un iespēja parunāties ar māksliniecēm.

No sirds novēlam mūsu brīnišķī-
gajām BALSĪM labu veiksmi, panāku-
mus un neizsīkstošu enerģiju radošajā 
darbā.

Sarmīte Lunde
Laikrakstam „Latvietis“

sevi mākslā.
Izrādes neapšaubāmais centrs bija 

abi kungi – Jānis Čečiņš un Ojārs 
Greste. Jānis Čečiņš Minnai deva 
niansētu apdomību, kas ļoti saderēja 
komiskajā saspēlē ar Ojāru Gresti. Un 
Grestes Zuze bija vienkārši brīnišķīga, 
beigās saņemot skaļu un garu skatītāju 
ovāciju. (Un tik skaistas bizītes!)

Ilonas Brūveres Minna šo rožu 
vidū bija ņipra un stipra. Pēteris Sau-

lītis labi iejutās un labi dziedāja Joskes 
lomā. Jānis Grauds tēloja Minnas 
vīru. Lāra un Sigrīda Veidneres ti-
cami un mundri izpildīja bērnu lomas.

Klavieru pavadījumu veica Rai-
monds Sokolovskis, ar īsu vijoles 
palīdzību no Andra Karika. Gais-
mas un skaņas pārzināja parastie SLT 
meistari – Gints Kārkliņš un Jānis 
Grauds.

Ilze Viļuma, izrādes autore un 
režisore, ir apsveicama ar viņas apņē-
mību, drosmi un enerģiju. Viņa ir ne 
tikai pārcēlusies uz citu kontinentu, 

kur cenšas turpināt un paplašināt savu 
teātra karjeru, bet kopš paša sākuma ir 
bijusi nesavtīga savā darbībā pie SLT. 
Esmu redzējusi viņas patiesās skatu-
ves spējas vismaz divās lomās, vis-
nesenāk viņas skaisti izjustajā Mildas 
tēlojumā (Simts gadi – Simts minūtes).

Zinu, ka nākotnē varam no viņas 
daudz sagaidīt. Varbūt jaunu lugu?

Tāpat no SLT – drīzumā gaidī-
sim – Lugu!

Inta Rodžersa (Rogers),
Sidnejā, laikrakstam „Latvietis“

KUNGI = DĀMAS
Turpinājums no 8. lpp.

Latvijas briljanti
LATVIAN VOICES koncertē ASV

„Selfie“ koncertā. No kreisās: Laura Jēkabsone, Zane Stafecka, Beāte Locika, 
Elīna Ose (priekšā), Laura Leontjeva, Una Stade.
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Man bieži ir nācies 
dzirdēt jautājumu: kā jūs 
tur tālumā, trimdā, visus 
tos gadus varējāt tik labi 
saglabāt latviešu valodu 
un mūsu tradīcijas? At-
bilde ir tāda, ka mēs jau 
mūsu latvietību nekur 

nepazaudējām, jo mēs to kopām un tajā 
pēc iespējas dzīvojām. Tas notika Vā-
cijā, bēgļu nometnēs, un to ņēmām sev 
līdzi arī uz Austrāliju. Mūsu latvietība 
glabājās mūsu dibinātajos un pastāvoša-
jos koros, tautas deju kopās, jaunatnes 
kopās, teātru kopās, skautos un gaidās 
un sestdienas skolās. Un tā ļaudis, kuri 
gan Latvijā, gan Vācijā bija apguvuši te-
ātra mākslu, nupat no bēgļu nometnēm 
bija ieradušies Pertā, sāka meklēt citus, 
savai teātra pieredzei līdzīgus cilvēkus, 
ar cerībām vēl turpināt staigāt pa latvie-
šu teātra skatuves dēļiem arī Austrālijā.

1950. g. maijā Pertā sanāca gru-
piņa tieši šādu cilvēku. Šai pirmajā 
grupiņā bija Bobete Blicava, Dailonis 
Olmanis, Leo Geidāns, Jūlijs Bernš-
teins, Anna Lanske un Gunārs Ka-
ģis; tie tad turpat tai dienā arī nolēma 
nodibināt Pertas Latviešu dramatis-
ko kopu (PLDK).

Pagāja gadi, un no šiem sešiem te-
ātriniekiem izauga varena teātra kopa, 
kura Pertas latviešu sabiedrībai snie-

dza caurmērā divus latviešu lugu iestu-
dējumus gadā, kurus uzveda gan Pertā, 
gan arī veda uz Teātru festivāliem citos 
latviešu centros Austrālijā. 1980. gados 
PLDK jau bija darbojušies ap 145 aktie-
ri, iestudējot ap 74 lugas. Tomēr laiks 
ņēma savu lomu, un pamazām dilstot 
Pertas latviešu kopienai, PLDK pama-
zām zuda spējīgi režisori, zuda aktieri 
un zuda dekoratori un skatuves meis-
tari; bija arvien grūtāk iesaistīt jaunus 
spēkus. Tomēr vēl 2010. gadā PLDK ar 
vienu lugu piedalījās 50. Teātru Festi-
vālā, Sidnejā. Pēc tam Kopas aktivitāte 
arvien samazinājās, līdz kamēr tagad, 
jau tikai meklējam kādu teātra aktieri, 
lai mums noskaita kādu dzejoli Pertas 

latviešu sarīkojumos, kas tomēr ir arī 
devums, un ko tikai labs aktieris to var 
labi sniegt.

Pienāca brīdis, kad vajadzēja lemt 
gan par teātra mantu, gan vēsturiskiem 
albumiem un vēsturiskiem datiem. Ko 
nu darīt ar pagurušo PLDK un tās teāt-
ra piederumiem? 3. novembrī sanāca 
teātra biedru pilnsapulce un ar smagu 
sirdi nolēma, ka Pertā teātra darbību, 
vismaz tuvākā nākotnē, nav iespē-
jams atjaunot un tātad: no šīs dienas, 
2019. g. 3. novembra, pēc 69 gadiem 
PLDK vairs nepastāv. Mūsu Pēdējais 
Cēliens ir beidzies, un tagad ir tikai at-

Nu tā mēs, kaut gan 
jau stipri sarukusi kopiņa, 
arī šogad vēl kā katru gadu 
sanācām kopā mūsu noda-
ļas biedru saietā. Vienmēr 
esam ņēmuši līdz savas 
otrās puses, un draugus, 
jo priekš tam jau tas viss ir 

domāts. Un tagad esam nonākuši pie slē-
dziena, kāpēc tur vandīties apkārt, ka va-
ram papriecāties tāpat savās mājās – zem 
kuplā ozola, ko paši kādreiz stādījām. 
Te arī ne lietus, ne pārāk silta saule nevar 
mūs ietekmēt; ieregulējam paši savu kli-
matu ar tehnoloģijas palīdzību, un varam 
rīkoties kad un cik ilgi mēs vēlamies. Nu 
skaidrs, ka tas ir mūsu klubā, bet ozols 
taču ir izaudzis tik liels, ka arī mūsu klu-
biņā tomēr vēl esam zem ozola.

Tā arī mūsu nodaļas valdes priekšsē-
dis Ilmārs Rudaks, svētdien mūs svei-
cot un uzrunājot, pie šīs tēmas arī pie-
skārās un mums atgādināja, ka tas viss 
tā sākās tad – vecos senos laikos, kad 
vēl visi gāja dienas darbā un mūsu star-
pā bija grūti saskatīt kādu sirmu galvu, 
nedēļas nogalēs braucām uz mežu vai uz 
upes malu atpūsties no darba un padzī-
voties ar draugiem svaigā gaisā, prom no 
pilsētas putekļiem. Diemžēl, gadu nasta 

kādreiz mums nosaka, kas ir darāms un 
ko ir jāmaina. Bet tikšanās saiets tomēr 
paliek, un ar draugiem pasēdēt, pamielo-
ties, atdzesināt slāpes un atcerēties labos 
vecos laikus tomēr turpinām.

Arī Vucēnu Jānis bija atkal sastiķējis 
kādus skaistus gabaliņus no TV program-
mas Latvijā, kura saucās Latvijas Sirds 
Dziesma; – dziesmas, daudzas no kurām 
arī mūs aizveda atpakaļ pagātnes atmiņās 
un dažām varējām arī, ja nu ne īsti dziedāt 
līdzi, tad vismaz just kā kādreiz bija arī 
laba balss, ar kuru dziedāt. Tagad tā jau 
kaut kā īsti neklausa un kādreiz iečīkstas. 
Bet paldies, Jāni, par skaistajām atmiņām.

Nu skaidrs, ka bez mūsu vanadžu 
bagātā galda, kurš vēl kuplināja ar Ilmā-
ra (laikam visu nakti un pusi dienas) cep-
tām desām, bijām arī pilnīgi piebaroti un 
nemaz nebija sliktāk, kā kādreiz mežā 
barbekjūā (šis nu gan ir mans piegudro-
tais, jaunais vārds, latviešu valodā).

Paldies visiem, kuri bija strādājuši, lai 
varētu sanākt un kopā pakavēties ar drau-
giem un visiem, kuri atnācāt un kuplinājāt 
mūsu pulciņu. Nākamgad iesim atkal Zem 
Ozola pasēdēt un pakavēties latviskā vidē.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

2019. g. 28. oktobrī

Pertas Daugavas vanagi „Zem Ozola“
Ik gada nodaļas biedru saiets

Ilmārs laikam cepa šīs desas vai visu 
nakti, jo tās mums nepietrūka.
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Pertas Latviešu dramatiskās kopas pēdējais cēliens
Pēc 69 gadiem izbeidz darbību

PLDK pēdējās pilnsapulces dalībnieki: „Bija skaisti laiki! Un paliek tikai atmiņas.“
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Latvijas valsti un tās nākotni.
II
Latvijas valsts pamatā ir mūsu tau-

tas negrozāmā valstsgriba – griba uz-
turēt pašiem savu neatkarīgu valsti un 
pašiem lemt par savu nākotni.

Ja kāds vaicātu, kā varētu sajust 
vai saskatīt valstsgribu, mēs droši 
varam atgādināt par mūsu armijas un 
mūsu tautas uzvaru pār Bermontu pie 
Rīgas.

III
Tas bija kritisks brīdis Latvijas 

valstiskumam, kad ienaidnieka straujā 
uzbrukuma un pārspēka dēļ varējām 
zaudēt daudz, teju visu.

Pēc gadsimta ir grūti iedomāties, 
ka šajā vietā notika izšķirošā kauja 
par Latvijas valsti. Pāri Daugavai, tajā 
krastā bija ienaidnieks, un šī krastma-
la bija frontes līnija ar steigā izraktām 
tranšejām un improvizētiem nocieti-
nājumiem. Mūsu virsnieki un karavīri 
visgrūtākajā brīdī tieši šeit, krastmalā, 
noturēja fronti un noturēja valsti. Tas 
iedvesmoja visu tautu un deva pārlie-
cību par iespēju uzvarēt.

Bermonta uzbrukums ir pagrie-
ziena punkts mūsu neatkarības karā, 
kad cīņā par savu valsti aizgāja visa 
tauta. Latvijas armijā pieteicās brīv-
prātīgie, kuri bija gatavi ar ieročiem 
rokās aizstāvēt Latviju. Sabiedrība 
iesaistījās ar ziedojumiem un palīdzī-
bu armijas uzturēšanā un apgādē, rū-
pēs par ievainotajiem. Visa tauta bija 
frontē par Latviju, pret tās ienaidnie-
kiem.

Raiņa Daugava, kas tieši tolaik 
iedvesmoja izšķirošajai cīņai, izrādī-
jās pravietiska. Uzvara pār Bermontu 
deva to ticību Latvijai un pārliecību 
par savu spēku, kas ļāva atbrīvot Lat-
vijas zemi un pabeigt brīvības cīņas 
pašiem saviem spēkiem un savā neat-
karīgā valstī.

IV
11. novembrī mēs simboliski svi-

nam mūsu uzvaru neatkarības karā. 

Tā bija uzvara ne tikai pār konkrētu ie-
naidnieku. Tā bija uzvara pār neticību 
saviem spēkiem, neticību savas valsts 
neatkarībai un nākotnei. Tā bija uzva-
ra pār palikšanu malā un vienaldzību 
pret kopējo labumu.

Šovakar mēs svinam tautas izcīnī-
tās uzvaras gadsimtu, kas apstiprināja 
mūsu kopējo gribu būt neatkarīgiem 
un brīviem un spēju savu valsti nosar-
gāt. Lāčplēša diena ir mūsu valstsgri-
bas apstiprinājuma diena.

V
Tepat netālu pie Rīgas pils mū-

riem kā katru gadu cilvēku aizdegto 
svecīšu tūkstoši izgaismo novembra 
nakti. Aizdegto svecīšu gaisma silda 
arī mūsu varoņu atdusas vietas Brā-
ļu kapos un citur. Latvijas pilsētās 
un novados cilvēki godina un atceras 
mūsu brīvības cīnītājus un mūsu uz-
varu.

Tieši tāpat kā pirms simts gadiem 
mūsu Latvijas sargi tagad dosies pāri 
Daugavai un simboliski iesoļos Pār-
daugavā. Tāpat kā pirms gadsimta 
mums visiem ir iespēja būt kopā ar 
saviem bruņotajiem spēkiem un kopā 
ar viņiem doties pāri Daugavai, aplie-
cinot, ka Daugavas abas malas ir mūsu 

un nevienam mēs Rīgu un Latviju ne-
atdosim.

Iesim visi kopā tautas gājienā pāri 
Akmens tiltam uz Pārdaugavu mūsu 
brīvās Latvijas galvaspilsētā.

VI
Gadsimtu senie notikumi mums 

atgādina, ka valsti izcīnīt un nosargāt 
nevar tikai karavīri vieni paši. Valsti 
var izcīnīt un nosargāt tikai tauta visa 
kopā.

Mēs mācāmies no mūsu vēsturis-
kās pieredzes un veidojam visaptvero-
šu valsts aizsardzības sistēmu, lai būtu 
gatavi reaģēt uz šodienas apdraudēju-
miem. Mēs varam iedvesmoties no tās 
ticības un pārliecības par savu spēku, 
kas tolaik veda pretī mūs uzvarai Brī-
vības cīņās.

Nekad neļausim neticībai savas 
valsts nākotnei un neatkarībai mūs uz-
varēt!

Nekad nepaliksim vienaldzīgi 
malā, kad jāiestājas par Latviju!

Mūsu tautas Lāčplēša cilts spēks 
ir neuzvarams, ja mēs esam kopā par 
Latviju un mūsu valstsgriba ir stipra.

Dievs, svētī Latviju!
Valsts prezidents Egils Levits

2019. gada 11. novembrī

bet Nacionālajai kultūras mantojuma 
pārvaldei – vispārējo projekta uzrau-
dzību kultūras pieminekļu aizsardzī-
bas jomā.

Brīvības pieminekļa izgaismo-
šanas projekta pirmā posma ietvaros 
pirmo reizi vēsturē jau ir veikta pie-
minekļa fotometriskā uzmērīšana un 
izveidots pieminekļa 3D modelis. Šī 
modeļa izveide ne tikai ir pamats turp-
mākajam darbam pie izgaismojuma 
ieceres izstrādes, bet arī nodrošina 
augstas precizitātes pieminekļa mode-
ļa atveidi kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanas interesēs.

Izgaismojuma modeļa izstrādē ir 

iesaistīts starptautisku atzinību iegu-
vušais latviešu jaunais talants – arhi-
tekts Austris Mailītis, gaismu māks-
linieks un gaismu iekārtu inženieris 
Normunds Bļasāns, kā arī gaismu un 
videoprojekciju mākslinieks Māris 
Kalve. Fonda organizatorisko vadību 
ir uzņēmies Valdis Zatlers, Pēteris 
Cielavs un Sandis Bērtaitis, bet fon-
da uzraudzību īsteno Rūta Dimanta, 
Raimonds Graube un Kristīne Saulī-
te.

Fonda vadība un padome darbojas 
brīvprātīgi un tās galvenais uzdevums 
ir organizēt fonda ikdienas darbu, lai 
sasniegtu izvirzītos mērķus.

Plašāka informācija par 
projektu pieejama mājaslapā 
brivibaspiemineklis.lv [1].

Savukārt Brīvības pieminekļa iz-
gaismošanu ikviens aicināts atbalstīt 
ar ziedojumu bankas pārskaitījuma 
veidā (LV18HABA0551045933364, 
saņēmējs – Brīvības pieminekļa iz-
gaismošanas fonds), Ziedot.lv mā-
jaslapā, vai zvanot uz ziedojumu tāl-
runi 9006 7006 (maksa par zvanu 
1,42 euro).

Pievieno savu gaismu!
Valdis Zatlers,

Valsts prezidents no 2007. gada līdz 
2011. gadam, ārsts traumatologs 
ortopēds. Triju Zvaigžņu ordeņa 
lielkrusta komandieris.
Brīvības pieminekļa izgaismošanas 
fonda valdes vadītājs

[1] http://brivibaspiemineklis.lv

Gaisma mūsu brīvībai
Turpinājums no 3. lpp.

„Iesim visi kopā tautas gājienā“
Turpinājums no 1. lpp.

Gājienā no 11. novembra krastmalas pāri Akmens tiltam līdz Latvijas Nacio-
nālajai bibliotēkai. No kreisās: Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Valsts 
prezidents Egils Levits, aizsardzības ministrs Artis Pabriks.
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Šorīt ēdam brokastis 
istabā, jo pa nakti esot 
uznākusi vētra, un visas 
balkona mēbeles – gal-
diņš, krēsli un dīvāns – 
pamatīgi slapji! Suzan-
na rāda mobilā telefonā 

uzņemtās vētras bildītes, sakot, ka es 
esot nogulējis vētru kā nosists!

Pēc brokastīm sēžam atkal Bertī un 
mērojam ceļu uz Ličfildas Nacionālo 
parku, apmēram, 120 km uz dienvi-
diem. Tūristu brošūrā rakstīts, ka par-
kā var vairākās vietās droši nopeldēties 
saldūdens ezeros, un tamdēļ tas ir ļoti 
populārs Darvinas iedzīvotājiem. Kro-
kodilus tur nesastapsi. Peldbikses somās 
paņemtas līdzi, bet mēs vēl pa ceļam ap-
stājamies, kad redzam lielu sludinājumu 
ūdens nūdeles un nopērkam trīs.

Ceļš apkopts un labā stāvoklī. Ber-
tī skrien labi, un kilometri ātri pazūd 
aiz muguras. Pa ceļam redzam pāris 
kara laika gaisa flotes skrejceļus, kur 
tagad var droši paskrieties pats bez 
celšanās gaisā! Mēs tikai paskatāmies, 
garam braucot.

Ārpus pilsētas robežas mainās 
atļautais braukšanas ātrums. Atļauts 
braukt līdz pat 130 km stundā. Kad es 
piespiežu gāzi, Bertī uzņem ātrumu 
bez nekādas kratīšanas. Tomēr pasa-
žieri sūdzas. Ja brauc par ātru, nevarot 
pilnīgi novērtēt skaisto apkārtni. Pie-
lāgojos viņu pieprasījumam, bet jūtu, 
ka Bertī būtu ar prieku labprāt turpi-
nājis izskrieties!

Ličfildas parks aptver gandrīz 
150 kvadrātkilometru platību. Vageit 
(Wagait) aborigēnu cilts bija šeit jau dzī-
vojuši ilgus laikus, kad Fredriks Ličfilds 
vadīja ekspedīciju tur 1865. gadā, un 
parks nosaukts viņam par godu. Kopš 
1865. g. šeit darbojušās vara un alvas 
raktuves, bijušas liellopu ganības un 
koktirdzniecība, bet 1986. gadā tika di-
bināts Nacionālais parks. Parkā atroda-
mi daudz interesanti dabas veidojumi: 

ūdenskritumi, musumu džung-
ļi, brīvdabas smilšakmens atlie-
kas, pionieru māju drupas, bet it 
sevišķi interesanti – netālu pēc 
iebraukšanas parkā ir termīta 
pūžņi. Gudrie termīti sapratuši, 
kā saule darbojas debesīs, un 
lai gūtu maksimālo aizsardzību 
no saules karstuma, būvējuši 
savas šaurās mājiņas ziemeļu, 
dienvidu virzienā. Es arī, kad 
gāju mājas pirkšanas medībās, 
vienmēr nesu kabatā kompasu, 
lai varētu uzzināt, kur ziemeļi, 
un kurā kompasa virzienā atro-
das galvenā guļamistaba. Ap-
stājamies, lai tuvāk apskatītu 
pūžņus. Laukumā stāv vairāk 
nekā pāris desmit pūžņu. Daži 
stiepjas stipri pāri cilvēka au-
gumam, bet laukums iežogots 
tūristiem, lai tie nelien klāt at-
stāt savus parakstus vai citas 
muļķības uz pūžņu sienām. 
Turpat pie auto novietnes var 
tomēr nofotografēties blakus 
vienam 3 m augstam pūznim.

Stāvot un apbrīnojot ter-
mītu mājiņas, jūtam dienas karstumu 
un dodamies uz mašīnu, kas novietota 
zem ēnaina koka, lai turpinātu ekspe-
dīciju parkā.

Pa ceļam uz Vandži (Wangi) 
ūdenskritumiem, kur plānojam ēst 
pusdienas un nopeldēties ezerā, ap-
stājamies apskatīt Florensu un Bjūli 
(Buley) ūdeņus. Ja iepriekš sarunāts 
un samaksāts, tad pie šīm ezeriem var 
arī pārnakšņot, ja luste apmesties zem 
klajas debesis, un viss nepieciešamais 
pašam līdzi. Mums pietiktu ar pastai-
gu, apskatīšanu un fotografēšanu.

Piebraucot Vandži ūdenskritu-
miem, atrodam ēnainu vietiņu Bērtiam 
un dodamies pārģērbties un atvēsināties 
ezerā. Meitenes dodas ūdenī, bet es pa-
lieku krastmalā ar nūdeli padusē! Kad 
man vaicā, kāpēc nelienu ūdenī, atbil-

du, ka labāk, ja kāds paliek krastmalā, 
taču jābūt piesardzīgam, varbūt kroki 
tuvumā. Meitenes nesaprot humoru, un 
es arī lienu ūdenī. Ezerā patīkami atvē-
sināties un paplunčāties. Ūdens tīrs un 
salds, bet pieņēmis brūnu krāsojumu 
no apkārtnes auglīgās zemi. Ezera otrā 
pusē divi augsti ūdenskritumi nepār-
traukti pilda ezeru, un es mēģinu iedo-
māties, kā tie darbotos vasarā, ziemeļu 
slapjā sezonā. Būtu gan ko redzēt!

Laimīgā kārtā kafejnīca vēl darbo-
jās, kaut gan ēdienu izvēle neliela. Jau-
ns īpašnieks darbojas iekārtoties pirms 
slapjais laiks sākās. Pietiek ar kafiju un 
maizītēm.

Pirms sēžamies braucienam mā-
jup, ejam pastaigā, kur izbūvētais gai-
tenis atļauj vieglu, ērtu un ēnainu stai-
gāšanu un interesantu fotografēšanu 
caur tropisku purvu. Purvā aug milzī-
gi, mūžam zaļojošie koki un palmas, 
daudzi ar vīteņiem apauguši, purvains 
dīķis, un strautiņi tek uz ezeru. Dzir-
dam putnus čivinot kokos un augšpē-
dus guļot – sikspārņu koloniju.

Daudz šodien Ličfildā redzēts 
un darīts, bet meitenes prasa vēl pie-
braukt apskatīt Adelaides Upes ciemu. 
Tur esot kapsēta un piemineklis tiem, 
kuri gāja bojā šeit pat, Austrālijā, japā-
ņu uzbrukumu laikā, un krodziņš, kur 
Krokodīls Dendijs reiz apmetās.

Grūti izdomāt kaut ko, lai pretotos. 
Braucam!

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Dzimšanas dienas ceļojums (4)
Džūdija Darvinā
Trešais turpinājums. Sākums LL563, LL564, LL565.

Džūdija un es pie skudru pūžņa.
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Vandži ūdenskritums un ezers – Suzanna un Džūdija.
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Atvadas no leģendas
Džemma Skulme (1925.20.09. – 2019.9.11.)

Sestdien, 9. novembrī, visu dienu 
Latvijas debesis bija kā ar smagu vāku 
pārklātas. Kādēļ? Vai debesis zināja, 
ka no rīta 94 gadu vecumā mūžībā 
aizgājusi latviešu glezniecības un kul-
tūras leģenda Džemma Skulme? Jau 
ilgāku laiku viņa bija visas Latvijas 
uzmanības centrā, kad māksliniece 
atradās Biķernieku slimnīcā un kad 
mazdēls Jānis Facebook vairākkārt 
lūdza Latvijas sabiedrību, lai glezno-
tājas talanta cienītāji domās vēlē viņai 
labu, sūta gaišas domas, kas vairotu 
viņas spēku atveseļoties, un aicināja 
palīdzēt. Diemžēl vairākkārtīgi kritie-
ni un gūžas operācija piekala viņu pie 
gultas. Viņa turējās, cik bija viņas spē-
kos, taču dzīvība tomēr apdzisa.

„Bet Dievs viņu pieņēma,“ mēdi-
jiem dziļā pārliecībā vēstīja mazdēls Jā-
nis, „tas ir tas, ko mēs tagad domājam.“

Tā domā ne tikai viņš, bet dro-
ši vien arī dēls Juris Dimiters, meita 
Marta Skulme un visi tuvinieki. Viņu 
klusajiem miera vēlējumiem, šķiet, 

pievienojas visi, kuriem ir tuva viņas 
daiļrade, viņas paveiktais Latvijas ne-
atkarības labā. Džemma Skulme bija 
vieda. Ik saruna un intervija vēstīja 
par viņas redzējuma plašumu, par no-
tiekošā izpratnes dziļumu. Allaž bija 
jāvaicā, vai Džemmai Skulmei ir kāda 
citiem nesaredzama, citiem nesajūtama 
saite ar ārpus mūsu sapratnes robežām 
pastāvošiem spēkiem, kas palīdz viņai 
aptvert pasaules pamatlikumsakarības, 
palīdz saskatīt nākotnes vīzijas?

Varbūt šo redzējuma plašumu, garī-
gās atklāsmes viņai raidīja garum garā 
priekšteču virtene? Māksliniece gan 
no tēva, gan mātes puses nāk no ļoti 
senām un slavenām dzimtām. No tēva 
puses tālākie senči nāk no Zemgales, 
Vecsaules, vēlāk nogruntējās Jēkabpi-
lī, kur dienasgaismu redzējis viņa tēvs 
Oto Skulme, gleznotājs, scenogrāfs un 
Mākslas akadēmijas rektors. Savukārt 
mātes, tēlnieces Martas Liepiņas-Skul-
mes, priekšteči cēlušies no Vietalvas 
puses Vidzemē, pēcāk iezemējušies 
Mālpilī. Viņas dzīslās rit arī Lūkinu asi-
nis, saradojoties ar ārstu Fēliksu Lūki-
nu un viņa sievu rakstnieci Ivandu Kai-
ju, kur nu vēl citi tālāki un tuvāki radi!

Vai tie viņai ieteikuši atcerēties vi-
ņus arī mākslā? Neraugoties uz citām 
tēmām glezniecībā, Džemma Skul-
me, kad citi klusēja, viena no pašām 
pirmajām pievērsās tautas nacionālo 
sakņu izpētei un atklāšanai, sējot ska-
tītājos lepnumu par savu tautu. Viņas 
gleznās spēcīgās dzimtu kopējas un 
tālākturpinātājas greznojās krāšņos 
tautas tērpos un lepni nosēdās blakus 
Velaskesa dāmām? Lika pavedienus 
sasiet un dzīparus tālāk vērpt? (Starp 
citu, šogad apritēja 70 gadi, kopš viņa 
ar izcilību 1949. gadā beigusi Mākslas 

akadēmiju).
Gleznotāja ar savu personību kā 

Mākslinieku savienības valdes priekš-
sēdētāja ātri ieguva cieņu ne tikai 
mākslinieku, bet arī visas sabiedrības 
acīs. Džemma Skulme zelta burtiem 
ierakstīja savu vārdu Tautas Atmodas 
laikā, viņa bija Latvijas Tautas fron-
tes dibinātāju pulkā un līdz ar citiem 
deputātiem Maskavā panāca Latvijas 
valstisko neatkarību. Māksliniece līdz 
ar daudzām prēmijām un godalgām 
apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni, bet 
šogad saņēma Purvīša balvu par mūža 
ieguldījumu.

Pagodinājumi ir viena lieta, kas 
palīdz dzīvot, tomēr pēdējā gaita līdz 
mūžībai katram vienatnē ejama, lai 
piebiedrotos saviem godājamajiem 
senčiem. Taču dzīvo acīs Džemma 
Skulme vienmēr saistījusies ar atturīgo 
eleganci apģērbā un silto attieksmi pret 
sarunu biedru ikdienas tikšanās reizēs. 
Viņa nekad neizrādīja sevi kā slave-
nību. Gluži otrādi, apbūra viņas vien-
kāršība, sirsnība, atvērtība, atklātums, 
gaišums. Ik dienas sastopot gleznotā-
ju, radās iespaids, ka viņai ir ārkārtīgi 
daudz garīga spēka pārvarēt sadzīves 
grūtības, kas sarežģīja viņas ikdienas 
soli, un tomēr vienmēr būt saulainai.

Pievienojamies mākslas zināt-
nieces Ingrīdas Burānes paustajai 
skumjajai domai, ka līdz ar Džemmas 
Skulmes aiziešanu, esam zaudējuši ār-
kārtīgi būtisku garīgo vertikāli Latvi-
jas kultūrā un tautas pastāvēšanā, kuru 
diez vai kāds spēs aizvietot.

Līdz ar visiem mākslinieces talan-
ta un personības cienītājiem tuvumā 
un tālumā par Džemmas Skulmes 
aiziešanu skumst –
Māris Brancis un laikraksts „Latvietis“

Džemma Skulme
(1925.20.09. – 2019.9.11.)

S 60 900, izdevumi $ 99 660 (ieskaitot 
$ 47 000 dažādi ziedojumi), iztrūkums 
$ 38 760 tiks segts no rezerves fonda.

Tā kā nebija iesniegts neviens pie-
teikums valdes amatiem, tad nodaļas 
valdi apstiprināja līdzšinējā sastāvā: 
valdes priekšsēde Ināra Sīkā, val-
des locekļi: Gundega Zariņa, Roms 
Senkēvičs, revidents Toms Veidners. 
Šis dienas kārtas punkts izraisīja ie-
bildumus no Riharda Puisēna, norā-
dot, ka pēc noteikumiem nominācijas 
formas valdes amatiem bija jāiesniedz 

līdz š.g. 5. septembrim. Diemžēl viņš 
paziņojumu saņēmis tikai 8. septem-
brī. Jaunievēlētajai valdei jācenšas, 
lai turpmāk šādas kļūdas nenotiktu. 
R. Puisēns arī ierosināja, lai valde 
izstrādā plānu nama uzkopšanai un 
tālākai labiekārtošanai. Arī zāle jāat-
brīvo no nevajadzīgām mantām. Viņš 
iesniegs valdei attiecīgu sarakstu.

Pilnsapulces tālākā gaitā valdes 
priekšsēde pasniedza DVAV Atzinī-
bas rakstu R. Senkēvičam par nopel-
niem organizācijas darbā. Atzinības 
raksts piešķirts arī Sidnejas latviešu 
sabiedriskai darbiniecei B. Harring-
tonai par izcilo darbu, organizējot 

grāmatu sūtīšanu uz Latviju.
Atbildot uz jautājumiem, Ināra 

sniedza tuvāku informāciju par ziedo-
jumiem uz Latviju, par iespaidiem DV 
centrālās valdes sēdē Kanādā, tikšanos 
ar Latvijas Daugavas vanagiem Slokas 
ielas īpašumā Rīgā un iespēju perso-
nīgi apsveikt DV priekšnieku Gunāru 
Spodri viņa 80. dzimšanas dienā.

Pilnsapulci nobeidza ar DV himnu 
Še kopā mēs, biedri ar Andrēja Med-
ņa klavieru pavadījumu. Sekoja tālā-
kas pārrunas pie pusdienu galda un 
glāzes vīna.

Ilga Niradija
Laikrakstam „Latvietis“

DV Sidnejas nodaļas pilnsapulce
Turpinājums no 6. lpp.

licis savākt savas mantiņas un Latviešu 
Centrā atstāt mūsu vietu kādam citam.

Mēs sakām paldies tiem simtiem 

jauniem un veciem aktieriem, kuri 
uzturēja savu un mācīja citiem uzturēt 
mūsu mīļo latviešu valodu, mācoties 
daudzos lugu tekstus, vai kaut arī lat-
viešu dzejoļus, bet tomēr kopjot mūsu 
latviešu valodu. Jūsu darbs nebija 

veltīgs, jo tieši jūsu dēļ daudzi Pertas 
latviešu jaunieši vēl runā labā latviešu 
valodā. Paldies.

Jānis Purvinskis
2019. g. 3. novembrī

Laikrakstam „Latvietis“

PLDK pēdējais cēliens
Turpinājums no 10. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien, 16. nov., plkst. 10.00 Tāla-
vas pagalmā Latvijas un Austrālijas 
karogu uzvilkšana ar skolas bērnu pie-
dalīšanos.
Sestdien, 16. nov., plkst. 12.00 Tā-
lavas Lielajā zālē ALB valde aicina 
visus uz Latvijas Valsts svētku svi-
nībām. Svētku runu teiks Latvijas 
Republikas Saeimas priekšsēdētājas 
biedre Dr. Dagmāra Beitnere-Le Gal-
la, latviešu kultūras socioloģe, augst-
skolas pasniedzēja, politiķe.
Pirmdien, 18. nov., plkst. 9.00 Karo-

gu uzvilkšana, City of Unley.
Pirmdien, 18. nov., plkst. 10.00 Dau-
gavas Vanagu namā Karogu uzvilkša-
na.
Trešdien, 20. nov., plkst. 10.30 iz-
brauksim no ALB nama uz Port Elliot 
un Victor Harbor. Ēdīsim pusdienas 
Hotel Elliot (senioru cena $13.90) un 
dosimies pastaigā pa Victor Harbor. 
Maksa par autobusu $3. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 19. nov.
Ceturtdien, 21. nov., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latviski 
un angliski) visu dienu un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzu pieteikties LAIMAS 

birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 21. nov., plkst. 12.30 
ALB namā JAUNUMS – aicinām uz 
siltām pusdienām katru ceturtdienu. 
Cena $5, pieteikšanās obligāta.
Svētdien, 24. nov., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novuss. Pulcēsimies, 
draudzēsimies un uzspēlēsim novusu!!
Otrdien, 26. nov., un trešdien, 
27. nov., Tālavā pārvietojamā Latvi-
jas pases stacija. Tuvāka informāci-
ja, zvanot Dr. Valdim Tomanim. LR 
goda konsulam Dienvidaustrālijā; 
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi

12. novembris
Kaija, Kornēlija
1959. Latvijas žurnālists un politiķis 
Kārlis Seržants.

13. novembris
Eižens, Jevgeņijs, Jevgeņija
Starptautiskā neredzīgo diena
1424. Rīgas arhibīskapa amatā nāk Rī-
gas domkungs Hennings Šarpenbergs. 
Viņš turpina cīņu par sava amata at-
brīvošanu no ordeņa pakļautības.
1926. ārsts-patologs Niks Niteckis.

14. novembris
Fricis, Vikentijs, Vincents
1829. vācbaltiešu anatoms Kārlis Vil-
helms Kupfers (Karl Wilhelm von Ku-
pffer).
1914. Osmaņu impērijas islāma šeihs 
pasludināja lielo džihādu pret Lielbri-
tāniju, Franciju, Krieviju, Serbiju un 
Melnkalni.
1935. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Imants Kronītis.
1944. vācieši uzbrūk Kureļu grupai 
(Latvijas neatkarības aizstāvjiem Kur-
zemē).
1963. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā, diriģente Lilita Daenke.

1964. sabiedriska darbiniece ASV Tija 
Kārkle.

15. novembris
Leopolds, Undīne, Unda
1744. vācu mācītājs un rakstnieks 
Johans Aleksandrs Stenders (Jaunais 
Stenders).

16. novembris
Banga, Glorija
1917. dibināta Latvijas Pagaidu Nacio-
nālā Padome (LPNP) Valkā.

17. novembris
Hugo, Uga, Uģis
Starptautiskā studentu diena
1664. Anglija un Kurzeme paraksta 
militāru aliansi.
1918. dibināta Latvijas Tautas Padome 
(pagaidu parlaments).
1928. sabiedriskais darbinieks Austrā-
lijā Ilmārs Lūsis.
1929. komponists Valters Kaminskis.
1957. finanšu speciālists, diplomāts 
Daris Gunārs Dēliņš.
1989. Sākās Samta revolūcija: Čeho-
slovākijā armija apspieda studentu 
demonstrāciju Prāgā. Tas izraisīja sa-
celšanos pret komunistisko valdību (tā 

guva panākumu 29. decembrī).

18. novembris
Aleksandrs, Doloresa
Latvijas Republikas Proklamēšanas 
diena
1914. rakstnieks Anatols Imermanis.
1918. Otrā Rīgas pilsētas krievu (tagad 
Nacionālajā) teātrī notiek Latvijas Re-
publikas proklamēšanas akts. Latvijas 
Tautas Padome pasludina neatkarīgu 
Latvijas valsti.
1918. literāts, sabiedrisks darbinieks 
Austrālijā Aleksandrs Zariņš.
1919. Raiņa dramatiskās poēmas Dau-
gava pirmizrāde Latvijas Sarkanā 
Krusta sarīkojumā Otrajā pilsētas teātrī.
1924. dibināta studentu organizācija 
Konkordija Zelmenis.
1935. atklāj par tautas saziedotiem lī-
dzekļiem uzcelto tēlnieka Kārļa Zāles 
veidoto Brīvības pieminekli Rīgā.
1959. ALT aktieris Ero Pūpēdis.
1964. Juliāns Vaivods iesvētīts par bīs-
kapu (Sv. Pētera bazilikā Vatikānā).
1967. izglītības un preses darbiniece, 
interneta portāla Latvians Online lī-
dzīpašniece Daina Grosa.
1975. folkloriste, tulkotāja, publiciste 
Aija Rozentāla-Biezaite.  ■

Apstākļa vārds žēl lietojams kopā vai nu ar 
darbības vārdu, piemēram, žēl (ko darīt?) tērēt, 
žēl aiziet, vai ar lietvārdu ģenitīvā, piemēram, 
žēl (kā?) cilvēka, vai žēl cilvēku, piemēram, 
man ir žēl skolēnu, žēl naudas, žēl abu divu, žēl 
tevis (nevis: žēl skolēnus, žēl naudu, žēl abus 
divus, žēl tevi). Savukārt lietvārdu akuzatīvā 
lietojam kopā ar darbības vārdu žēlot: žēlot cil-
vēkus, skolēnus, tevi.

Protams, vārds žēl lietojams arī vairākās 
citās valodas konstrukcijās. Starp tām izplatī-
ta kļūda ir vārdu savienojums „žēl par… (kaut 

ko)“, piemēram, „man ir žēl par notikušo“. Te 
jūtama gan krievu, gan angļu valodas ietekme. 
Latviski teikumu ieteicams veidot šādi: man ir 
žēl, ka tā noticis; es nožēloju notikušo.

Sanita Dāboliņa
Laikrakstam „Latvietis“

#latviešuvaloda #dzimtāvaloda
#raksti #rakstītprieks
#komunikācijakākvalitātesinstruments
#ceļāuztavugrāmatu
#valodairkāupe

Valoda, valodiņa...
Kā pareizi lietot lietvārdu kopā ar ŽĒL – ģenitīvā vai akuzatīvā?“
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mob. 0400 283 039; e-pasts: baltic@
westnet.com.au
Ceturtdien, 28. nov., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latviski 
un angliski) visu dienu un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzu pieteikties LAIMAS 
birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 28. nov., plkst. 11.00 
– 12.00 ALB namā viesosies pasnie-
dzējs no SA Metropolitan Fire Service, 
lai pastāstītu mums par uguns drošību 
mājās. Sekos siltas pusdienas. Pieteik-
ties LAIMAS birojā līdz 26.nov.
Ceturtdien, 28. nov., plkst. 12.30 
ALB namā JAUNUMS – aicinām uz 
siltām pusdienām katru ceturtdienu. 
Cena $5., pieteikšanās obligāta.
Sestdien, 30. nov., plkst. 11.00 ALB 
namā Pavārmākas kursi. Ināra Kalni-
ņa demonstrēs vienu no savas ģimenes 
iecienītām receptēm. Kuru gardumu 
Ināra izvēlēsies demonstrēt, darīsim 
zināmu vēlāk. Dalības maksa $5. Visi 
laipni aicināti.
Svētdien, 1. dec., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novuss. Pulcēsimies, 
draudzēsimies un uzspēlēsim novusu!!
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 17. nov., plkst. 11.00 Latvi-
jas Valsts svētku dievkalpojums.
Svētdien, 24. nov., plkst. 11.00 ALEL-
DA sinodes dievkalpojums.
Svētdien, 1. dec., plkst. 11.00 Adventa 
1. svētdiena, dievkalpojums ar diev-
galdu. ADVENTES PĒCPUSDIENA 
baznīcas zālē pēc pirmās Adventa 
svētdienas dievkalpojuma. Šogad 
esam nolēmušas mainīt mūsu seno 
pašapdāvināšanās paradumu. Laipni 
aicinām visus kopā ar mums pavadīt 
jauku Adventa sākuma pēcpusdie-
nu bez dāvaniņām, bet ar dziesmām, 
priekšnesumiem un svētku galdu, ga-
tavojoties Jēzus Kristus piedzimšanas 
svētkiem. Visi laipni aicināti un mīļi 
gaidīti!

Brisbanē
Sestdien, 23. nov., plkst. 12.00 Rum-
my / Zolītes / Latviešu Scrabble pēc-
pusdiena Latviešu amā. Maksa $10.
Sestdien, 23. nov., plkst. 13.00 Piene-
ne / Latvian Language Social novem-
bra nodarbība Latviešu nama apakš-
stāvā.
Svētdien, 24. nov., plkst. 14.00 Lat-
vijas Neatkarības proklamēšanas akts 
Brisbanes Latviešu namā, 10 Bank 
Lane, Woolloongabba. Svētku runu 
teiks Latvijas Republikas Saeimas 
priekšsēdētājas biedre Dagmāra Beit-
nere – Le Galla. Aktā būs arī muzikāli 
priekšnesumi un svētku apsveikumi. 
Pēc tam baudīsim svētku atspirdzinā-
jumus un gardas uzkodas! Ieeja par 
ziedojumiem.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Hobartā
Svētdien, 17. nov., plkst. 14.00 Latvi-
jas Valsts svētku saiets.
Trešdien, 20. nov., plkst. 20.00 Skri-
des klavieru kvarteta koncerts Hobar-
tas Pilsētas namā. Vijole – Baiba Skri-
de, klavieres – Lauma Skride.

Kanberā
Ceturtdien, 21. nov., plkst. 19.00 
Immanuel baznīcas zālē, Lyons, Lat-
vijas Valsts proklamēšanas atceres 
akts. Svētku runu teiks LR Saeimas 
priekšsēdētājas biedre Dr. Dagmāra 
Beitnere-Le Galla – latviešu kultūras 
socioloģe, augstskolas pasniedzēja un 
politiķe. Ieeja pret labprātīgiem ziedo-
jumiem.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 15. nov., plkst. 18.00 
Zettas Kantas izstādes Whispering 
Landscapes (Nevajag ainavas) atvēr-
šanas svētki Gippsland Art Gallery, 
70 Foster St., Sale. Izstāde kopā ar 
Mega Viney-Bell.
Sestdien, 16. nov., plkst. 19.00 Skrides 
klavieru kvarteta koncerts Melbourne 
Recital Centre. Vijole – Baiba Skride, 
klavieres – Lauma Skride.
Svētdien, 17. nov., plkst. 12.00 Latvi-
jas Valsts svētku akts Latviešu namā. 
Svētku runu teiks Latvijas Republikas 
Saeimas priekšsēdētājas biedre Dag-
māra Beitnere-Le Galla. Kora Daina 
un Veseris priekšnesumi.
Pirmdien, 18. nov., plkst. 8.30 atzī-
mējot Latvijas Valsts svētkus, karoga 
uzvilkšana un brokastis Latviešu cie-
mā.
Otrdien, 19. nov., plkst. 19.00 Skrides 
klavieru kvarteta koncerts Melbourne 
Recital Centre. Vijole – Baiba Skride, 
klavieres – Lauma Skride.
Sestdien, 23. nov., plkst. 10.00 Mel-
burnas Latviešu vidusskolas Gada 
noslēguma akts Latviešu namā.
Svētdien, 24. nov., plkst. 14.00 Lat-
viešu nama Lielajā zālē Austrālijas 
Latviešu teātris (ALT) aicina uz svi-
nēt ALT 65+1 gadu jubileju. Galdi re-
zervējami, sazinoties ar Ievu Ozoliņu 
(mob.tālr., 0417 833 837, epasta adrese: 
ieva.ozolins@gmail.com).
Piektdien, 29. nov., plkst. 19.00 Kro-
dziņu vakars DV mītnē.
Sestdien, 30. nov., plkst. 10.00  – 
17.00 un svētdien, 1. dec. 10.00 – 16.00 
Skandināvu Ziemassvētku bazārs 
Zviedru baznīcā 21 St Georges Rd, 
Toorak.
Sestdien, 30. nov., Daugavas skolas 
izlaiduma akts Latviešu namā.
Sestdien, 30. nov., un svētdien, 
1. dec. Latvijas mobilā pasu darbsta-
cija Latviešu namā. Informācija Jānis 
Dēliņš; e-pasts: latcon@ozemail.com.
au  Tālr. +61 403 892 071.
Svētdien, 1. dec., plkst. 14.00 Mel-
burnas Latviešu ciemā, 60 Fraser 
Crescent, Wantirna South, lielajā 

zālē Melburnas vīru koris VESERIS 
Gadskārtējais koncerts. Diriģen-
ti Sandra Birze un Edgars Vegners; 
viesmākslinieks – čellists Jānis Laurs. 
Ieeja $25/$20, jauniešiem līdz 18 gadu 
vecumam ieeja brīva. Biļetes pērka-
mas uz vietas pirms koncerta.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Pirmdien, 18. nov., plkst. 19.00 Latvi-
jas Valsts proklamēšanas dienas diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā. Kal-
pos māc. Aldis Elberts. Piedalās kori 
Daina un Veseris. Pēc Valsts svētku 
dievkalpojuma visi aicināti pakavēties 
baznīcas zālē pie glāzes šampānieša 
un uzdzert tostu – saules mūžu Latvi-
jai!
Svētdien, 24. nov., plkst. 10.00 KA-
PUSVĒTKI 3 kapsētās Foknera ka-
pos. Kalpos māc. Aldis Elberts. Plkst. 
10.00 Grosbacha kapos; plkst. 11.30 
Buģa kapos; plkst. 12.00 Kociņa ka-
pos.

Pertā
Pirmdien, 18. nov., plkst. 7.00 karo-
gu uzvilkšana pulksten 7.00 Latviešu 
Centrā.
Pirmdien, 18. nov., plkst. 18.00 karo-
gu nolaišanu un svinīgais akts pulk-
sten 18.00 Daugavas Vanagu klubā.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Sestdien, 16. nov., plkst. 10.30 diev-
kalpojums. Viesu mācītājs Guntars 
Baikovs.

Sidnejā
Sestdien, 16. nov., plkst. 11.00 Pamat-
skolas izlaidums un referāts Latviešu 
namā.
Pirmdien, 18. nov., plkst. 19.00 Valsts 
svētku akts Latviešu namā. Svētku 
runu teiks Latvijas Republikas Saei-
mas priekšsēdētājas biedre Dagmāra 
Beitnere-Le Galla.
Sestdien, 23. nov., plkst. 9.00 – 18.00 
Mobilā pases stacija Latviešu namā. 
Nepieciešams iepriekš pieteikties 
pie goda konsula Mārtiņa Tuktē-
na: e-pasts: syd.lat.consul@gmail.
com Tālr. +61 413 001 995
Svētdien, 24. nov., plkst. 9.00 – 18.00 
Mobilā pases stacija Latviešu namā. 
Nepieciešams iepriekš pieteikties 
pie goda konsula Mārtiņa Tuktē-
na: e-pasts: syd.lat.consul@gmail.
com Tālr. +61 413 001 995
Svētdien, 24. nov., plkst. 15.00 Latvie-
šu namā SLT dalībnieku stāsti, video 
ieraksti un preses ziņas par viesizrāžu 
turneju Latvijā š.g. jūlijā un augustā 
Kā Latvija iemīlējās Kabarē de Rīga. 
Ieeja $15/$20.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 17. nov., plkst. 10.00 Valsts 
svētku dievkalpojums ar Svēto Vaka-

 
Turpinājums 16. lpp.

Sarīkojumi
Turpinājums no 14. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 13. novembrī.
€1 = 1,61270 AUD
€1 = 0,85760 GBP

€1 = 1,72280 NZD
€1 = 1,10060 USD

rēdienu.
Svētdien, 24. nov., plkst. 10.00 Miru-
šo piemiņas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
Svētdien, 1. dec., plkst. 10.00 
1. Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 17. nov., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 24. nov., plkst. 10.00 ka-
pusvētki Rukvudas kapsētas latviešu 
nodalījumā.
Svētdien, 1. dec., plkst. 9.30 I Adven-
tes dievkalpojums.

Zelta piekrastē
Svētdien, 17. nov., ja piesakās pietie-
kams skaits – Latvijas Valsts svētku 
svinēšana Mara North mājās Terrano-
ra, NSW. Pieteikties Mārai 55904334.

ASV
Sestdien, 16. nov., plkst. 14.00  – 
Esiet laipni lūgti piedalīties Latvijas 
Valsts proklamēšanas dienas atceres 
sarīkojumā Ņujorkas Ev. lut. draudzes 
Jonkeru telpās, 254 Valentine Lane, 
Yonkers, NY. Valdis un Rūta Muktu-
pāveli koncertu programma Mani balti 
bālēliņi. Biļetes dienā pie durvīm: $30; 
jauniešiem zem 19.g. $15.

Jaunzēlandē
Sestdien, 23. nov., plkst. 16.30 Kraist-
čerčā 18. novembra atcere svinības: 
dievkalpojums, Latvijas neatkarības 
svinēšana; 70 gadu atcere kopš pir-
mo latviešu migrantu ierašanās ar 
kuģi Dundalk Bay. Atzinības raksta 
pasniegšana Miervaldim Altmentam, 
ilggadīgam valdes loceklim latviešu 
saimē. Sekos saviesīgs vakars. Durvis 
atvērtas plkst. 16.30 līdz vēlam. Lūdzu 
groziņus un mantiņu loterijai. Latvie-
šu namā, 38 Gasson St., Sidenhemā. 
Visi laipni lūgti.

Šveicē
Piektdien, 15. nov., plkst. 19.30 koru 
koncerts Terra Chorsalis Tonhal-
le Maag Zürich, Zahnradstrasse 22, 
8005 Zürich. Piedalīsies Cīrihes lat-
viešu koris Balts, Valsts koris Latvija, 
Zürcher Sing-Akademie. Skanēs Švei-
ces, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 
20. gadsimta un mūsdienu mūzika. 
https://terrachoralis.ch/#2019

Zviedrijā
Sestdien, 16. nov., plkst. 18.00 Lat-
vijas Valsts svētku sarīkojums Stok-
holmā Alviks medborgarhus, Brom-
masalen, Gustavslundsvägen 168A, 
Bromma. Svētku runu teiks Elīna 
Pinto. Svinīgai daļai sekos koncerts. 
150SEK/100SEK.
Svētdien, 17. nov., plkst. 15.30 Lat-

vijas 101.dzimšanas dienas svinības 
Malmē – Stpln – Stapelbädden Stapel-
bäddsgatan 3, 211 75 Malmö, Kā goda 
viesi ieradīsies Latvijas vēstnieks 
Zviedrijā Marģers Krams un Latvijas 
goda konsuls Malmē Andreas Pitliks.  
Savukārt, par muzikālo izklaidi rūpē-
sies  Liepājas teātra aktieris Viktors 
Ellers ar pianistu Normundu Kalniņu 
un ģitāristu Mārtiņu Bērtuli,  atskaņo-
jot populārākās latviešu dziesmas un 
iesaistot mūs līdzi gan dziedāšanā, gan 
dejošanā. Biļešu cenas: DLB BIED-
RIEM 100sek; PĀRĒJIEM 150sek; 
BĒRNIEM līdz 18gv par brīvu. AP-
MAKSA: Lūdzu, iegādājieties biļeti 
līdz 15.11.2019., samaksājot uz DLB 
PlusGiro konta numuru:  52 03 10 – 4. 
Svarīgi, lai  maksājuma ziņojumā ie-
rakstāt sākumā LV101 un par kuriem 
cilvēkiem  (sevi, savas ģimenes locek-
ļiem, draugiem) maksājiet.
Svētdien, 17. nov., plkst. 18.00 Stok-
holmā, Somu baznīcas draudzes tel-
pās, Slotsbacken 2, Gamla Stan lejas 
zālē notiks meditācija. Pēc meditācijas 
tēja, kafija un diskusijas.
Pirmdien, 18. nov., plkst. 17.30 Ādol-
fa Fredrika baznīcā Holländargatan 16 
(Sveavägen), T-stacija Hötorget Stok-
holmas latviešu ev. lut. draudzes Eku-
meniskais Latvijas valsts 101 gades 
svētku dievkalpojums. Dievkalpojumā 
piedalās: mācītājs Kārlis Žols, katoļu 
priesteris Dr. Andris Priede; pie ēr-
ģelēm Gundega Novotny. Dievkalpo-
jumu kuplinās Stokholmas latviešu 
koris.

Latvijā
Piektdien, 15. nov., plkst. 19.00 Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa 
zālē notiks Orķestra Rīga koncerts 
Vēstules Latvijai festivāla Trīs zvaig-
znes ietvaros. Koncerta programmā 
ietverti skaņdarbi, kas sacerēti to au-
toriem dzīvojot ārpus Latvijas. Ieeja ar 
bezmaksas ielūgumu, kuru būs iespēja 
saņemt no 4. novembra darba dienās 
plkst. 12.00-14.00 Kronvalda bulvārī 
8, 1. stāva vestibilā.
Piektdien, 15. nov., plkst. 19.00 kon-
certā Manai tautai Liepājas Latviešu 
biedrības namā uz vienas skatuves sa-
tiksies leģendārie dziedātāji Armands 
Birkens, Lorija Cinkusa (Vuda) un 
Ieva Akuratere.
Sestdien, 16. nov., plkst. 19.00 kon-
certā Manai tautai Rīgas Latviešu 
biedrības namā uz vienas skatuves sa-
tiksies leģendārie dziedātāji Armands 
Birkens, Lorija Cinkusa (Vuda) un 
Ieva Akuratere.
Sestdien, 16. nov. – 19. nov., Gaismas 
festivāls Staro Rīga Informācija: www.
staroriga.lv.
Pirmdien, 18. nov., Latvijas Repub-
likas proklamēšanas 101. gadadie-
na. Programma Rīgā:
h t t p s : / / k u l t u r a . r i g a . l v /
l v / k u l t u r a ? t a r g e t = n e w s _
item&news_item=latvijas-valsts-
proklamesanas-101-gadadienai-
veltitie-pasakumi-riga-3786

Pirmdien, 18. nov., plkst. 14.00 Rīgas 
Latviešu biedrības Mūzikas komisija 
ar Rīgas Domes atbalstu Rīgas Lat-
viešu biedrības Lielajā zālē, aicina uz 
svinīgu svētku koncertu PAR KATRU 
STUNDU.
Pirmdien, 18. nov., plkst. 16.00 pē-
dējais festivāla Trīs zvaigznes Orķes-
tra Rīga koncerts Vēstījums nākamām 
paaudzēm simboliski vērsts ar skatu 
nākotnē. Tas iecerēts kā multimediāls 
projekts un dos vārdu jaunajiem kom-
ponistiem. Ieeja ar bezmaksas ielūgu-
mu, kuru būs iespēja saņemt no 11. 
novembra darba dienās plkst. 12.00-
14.00 Kronvalda bulvārī 8, 1. stāva 
vestibilā.
Pirmdien, 18. nov., plkst. 15.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes Valsts svētku 
dievkalpojums Pētera baznīcā.
Pirmdien, 18. nov., Siguldas Devons 
Raimonda Tigula un Rīgas Doma zēnu 
kora koncertprogramma Rīta un vakar 
dziesmas. 
Pirmdien, 18. nov., Latvijas Okupā-
cijas muzejs sveic Latvijas sabiedrību 
un mūsu valsts viesus Latvijas valsts 
dibināšanas gadadienā un dāvina ie-
spēju 18. novembrī apmeklēt ekskur-
siju muzeja veidotājā IZSTĀDĒ – ČE-
KAS VĒSTURE LATVIJĀ jeb Stūra 
mājā par pus cenu. Izstāde atrodas bi-
jušajā LPSR Valsts drošības komitejas 
ēkā Rīgā, Brīvības ielā 61.
Sestdien, 23. nov., plkst. 12.00 un 
16.00 Jelgavas Kultūras namā, noslē-
dzot valsts simtgades varonības un 
veidošanās gadu, pasaules pirmizrādi 
piedzīvos Māras Zālītes un Jāņa Lū-
sēna muzikālā poēma Kā ābeļdārzs ir 
brīvība.
Piektdien, 29. nov., plkst. 19.00 un 
sestdien, 30. nov., plkst. 19 VSIA Lat-
vijas koncerti aicina uz muzikālu izrā-
di Rīgas gredzens 29. un 30. novembrī 
VEF Kultūras pilī. Stāstu par Alek-
sandra Čaka, Ojāra Vācieša, Artura 
Maskata un Ulda Stabulnieka dažādo 
Rīgu dzejas, mūzikas un teātra valodā 
izstāstīs Andris Keišs, Jānis Strazdiņš, 
Latvijas Radio koris un instrumentālā 
grupa. Diriģents Sigvars Kļava, reži-
sors Viesturs Kairišs.
Sestdien, 30. nov., plkst. 18.00 kon-
certzālē Lielais dzintars satiksies divi 
spilgti latviešu jaunās paaudzes mūzi-
ķi – Reinis Sējāns un Jānis Šipkēvics 
un Liepājas Simfoniskais orķestris, 
kas veidojis ne vienu vien programmu 
kopā ar Latvijā populāriem rokmūzi-
ķiem un grupām. 
Līdz 8. dec., muzeja un pētniecības 
centra Latvieši pasaulē Latvijas simtga-
dei veltītā izstāde Es (arī) esmu latvie-
tis ir apskatāma Vidzemes Augstskolas 
telpās Tērbatas ielā 10, Valmierā!  ■
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