
S e s t d i e n , 
6. oktobrī, Lat-
vijas balsstiesī-
gie iedzīvotāji 

visā pasaulē devās uz 13. Saeimas vē-
lēšanām.

ASV darbojās 21 vēlēšanu iecirk-
nis. Kopumā iecirkņos un pa pastu 
ASV nobalsoja 2423 Latvijas balsstie-
sīgie, kas ir par 187 jeb 8,36 % vairāk 
nekā pagājušajās vēlēšanās.

Amerikas latviešu apvienības (ALA) 
priekšsēdis Pēteris Blumbergs, reaģējot 
uz vēlēšanu rezultātiem, izsaka gandarī-
jumu par vēlēšanu procesu un rezultātu:

„Priecājamies, ka tūkstošiem 
Amerikas latviešu nolēma piedalīties 
13. Saeimas vēlēšanās un darīja zinā-
mu savu redzējumu par Latvijas nākot-
ni. Esam pateicīgi Centrālajai vēlēšanu 
komisijai par piešķirto iespēju Ame-
rikas Savienotajās Valstīs izveidot 21 

vēlēšanu iecirkni, kas ir vislielākais ie-
cirkņu skaits pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas. ALA piestrādāja, lai vēr-
stu Amerikas latviešu publikas uzma-
nību uz vēlēšanām un informētu mūsu 
tautiešus par partiju programmām, sa-
rīkojot vairākas priekšvēlēšanu disku-
sijas ar deputātu kandidātiem, pasūtot 
un izplatot neatkarīgas politiskas ana-
līzes apvienības izdevumos un sociālos 
medijos. Apvienība turpinās strādāt, lai 
Amerikā dzīvojošie cilvēki, kas vēlas 
savu piederību saistīt ar Latviju, turpi-
na interesēties par tur notiekošiem po-
litiskiem procesiem un rod iespēju kopā 
ar Latvijas cilvēkiem darboties demo-
krātiskas sabiedrības nostiprināšanā.“

ASV dzīvojošo Latvijas balsstiesīgo 
lielāko atbalstu 13. Saeimas vēlēšanās ie-
guva Jaunā Vienotība – 25%, Attīstībai/
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13. Saeimas vēlēšanas
Izsludināti provizoriskie rezultāti

Centrālā vēlēšanu komisija ir sa-
ņēmusi visu 1078 vēlēšanu iecirkņu 
komisiju balsu skaitīšanas protokolu 
datus par 13. Saeimas vēlēšanās no-
balsojušo skaitu, rezultātus sadalīju-
mā pa kandidātu sarakstiem un kan-
didātiem. 

Apkopotie 13. Saeimas vēlēšanu 
rezultāti liecina, ka vēlēšanās piedalī-
jušies 845 196 jeb 54,60% balsstiesīgo 

vēlētāju, kas ir par 4,3% mazāk nekā 
12. Saeimas vēlēšanās. Visaugstā-
kā vēlētāju aktivitāte bijusi Vidze-
mes vēlēšanu apgabalā – 60,96%, tai 
seko Kurzeme ar 55,86%, Zemgale ar 
54,76%, Rīgas vēlēšanu apgabals ar 
53,93% un Latgale ar 43,07% vēlētāju. 
Vēlēšanu iecirkņos ārvalstīs nobalso-
juši 31 946 jeb 24,44% vēlētāju.

Iekļūšanai parlamentā nepiecieša-

mo 5 procentu barjeru pārvarējušas 
septiņas partijas un partiju apvienī-
bas – Saskaņa sociāldemokrātiskā 
partija, politiskā partija KPV LV, Jaunā 
konservatīvā partija, Attīstībai/Par!, 
Nacionālā apvienība Visu Latvijai! – 
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, Zaļo un 
Zemnieku savienība un Jaunā vieno-

Amerikas latviešu apvienība
Novērtē Latvijas 13. Saeimas vēlēšanu rezultātus
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Dārzs Rīgā rudenī.
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vija, esmu es pats, jo bez manis nav arī 
Latvijas. Cerēsim, ka Saeimas Nr.13 ir 
laimīgais Nr., un Latvijai – pagrieziens 
uz izaugsmi labākai, spīdošai mūsu 
senču un mūsu dzimtenei.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

2019.g. 6. oktobrī
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13. Saeimas vēlēšanas Pertā
Cerēsim, ka tas ir laimīgais numurs

Pagājušā svētdienā, 
6. oktobrī,  arī Pertas 
latviešu saime pulcējās 
13. Latvijas saeimas de-
legātu vēlēšanām. Nā-
cām vēlēt jaunu Latvijas 
valdību, jo liekas, ka 
vecās Saeimas deputāti 

laikam vai nu noguruši, vai iemiguši, 
jo no turienes beidzamā laikā Latvijas 
valsts labumā nekas nav nācis, un tau-
ta vēl gaida, kad stāvoklis mūsu valstī 
izlabosies un daudzi aizbraucēji varēs 
atgriezties atpakaļ uz dzīvi savā dzim-
tenē? Tās nu ir mūsu cerības mūsu 
jaunajai valdībai, jauniem svaigiem 
spēkiem.

Jau plkst. 7.00 no rīta pirmā bal-
sotāja Sarmīte ar savu dēlu ieradās 
Pertas Latviešu Centrā, lai izpildītu 
savu pilsones pienākumu un izvēlētos 
savu delegātu, kurš nu Saeimas sēdēs 
sniegs viņas vēlmes Latvijas jaunajai 
valdībai, un ar ko tad pamazām dzīves 
apstākļi Latvijas pilsoņiem uzlabo-
sies: strādnieki pilsētu uzņēmumos un 
lauksaimnieki laukos varēs sākt izdzī-
vot no saviem darba peļņas augļiem, 
un valsts pilsoņi Latvijā varēs saņemt 
arī iespējamos veselības pakalpoju-
mus, kurus viņi ar valsts palīdzību 
varēs atļauties, kā tas ir daudzās citās 
demokrātiskās valstīs pasaulē. Valsts 
palīdzību, kuru valstīs, kurās mūsu 
izkaisītās diasporas tautieši saņem, 
bet nesaprot, kāpēc tas tā nav mūsu 
pašu valsts iekārtā, Latvijā. Tāpēc nā-
cām un balsojām par tiem deputātiem, 
kuri nu mums solīja lielus uzlaboju-
mus mūsu tautiešiem, mūsu radiem un 
draugiem, kuri vēl turas pieķērušies 
mūsu Latvijas zemei un dzīvo un cer, 
ka reizi vēl nāks tā diena, kad mūsu 
deputāti sāks domāt par tautu un valsti 
un ne tikai par to cik eiro varēšu ielikt 
manā kabatā. Bet kā jau mūsu teiciens 
ir: solīts, makā nekrīt. Dzīvosim un re-
dzēsim, cik patiesi bija viņu solījumi!

Pertas latvieši bija visai cītīgi bal-
sotāji, jo jau ap plkst. 9.00 bija kādi 
deviņi savu pienākumu izpildījuši, un 
tad jau sāka nākt atkal pa diviem, pa 
trim, un balsotāju listes sāka pildīties. 
Tomēr ļoti žēl, ka nepiepildījās goda 
konsula Pertā – Purvinsku Jāņa vēlme 
šajā Latvijas Simtgadē sasniegt vismaz 
apaļo simtu, bet tikai 78, kas visma-
zākais skaits Austrālijas iecirkņos, bet 
tomēr bija vairāk nekā Tokijā, Pekinā 
un tik pat cik Kalamazū (USA). Ļoti 
žēl, jo izpalikuši bija tiešām tādi mūsu 
kopienas ļaudis, daudzi no kuriem 
nekur un nekad neiztrūkst?? Bija arī 
viens balsotājs no Latvijas. Kāpēc cil-
vēki, kuriem vispār veselības dēļ grūti 
pārvietoties, tomēr apzinājās savu pie-
nākumu un, pārvarot pašu grūtumus, 
ieradās un nobalsoja. Nezinu cik 95+ 
gadīgie Latvijā mēroja 30-40 km un 

pat pāri par 70km līdz vēlēšanu ie-
cirknim. Viena iecirkņa biedre mēroja 
pāri par tūkstošiem km no Karratas, 
lai vairākas stundas nosēdētu pie vē-
lēšanu galda, pieņemot vēlētājus. Bet 
to jau ne Latvijas valdība, ne cilvēki 
vispār ne redz, ne zin, un to dara ti-
kai diasporas latvieši. Tad jau laikam 
mums rūp tas, kas notiek Latvijā un 
kas notiek ar mūsu tautu un valsti?

Kaut gan vēlēšanu norises sākums, 
kā jau mums pierasts ar Latvijas Inter-
netiem (atceros, kā par pasēm beidzot 
tomēr arī nevarējām samaksāt ar ban-
kas kredīta karti) nebija bez sarežģīju-
miem, tomēr beidzot tikām pievienoti 
pie sistēmas un vismaz beidzamā skai-
tīšana un datu nosūtīšana aizgāja bez 
bažām. Atceros kā 12. Saeimas vēlē-
šanās nostrādājām līdz 02.00 no rīta, 
kamēr mūs beidzot atlaida mājās.

Tad šoreiz 30 minūšu laikā viss bija 
nodots, visu sakārtojām un ceļā uz mā-
jām jau plkst. 21.30. Paldies maniem 
palīgiem un jo sevišķi – Liānai (mūsu 
vēlēšanu iecirkņa sekretārei), kura, ne-
maz neminēšu cik stundas viņa nosē-
dēja pie vēlēšanu listēm, un galvenais 
Līvai – mūsu vēlēšanu iecirkņa priekš-
sēdei, kura ne tikai mūs beidzot pie-
vienoja pie datoriem, izkārtoja kafijas 
galdu pa dienu, bet, galvenais, nodeva 
mūsu vēlēšanu urnu skaitīšanas datus 
Balsis vēlēšanu datoriem Latvijā. Lielu 
liels paldies Ilmāram, kurš atvēra ie-
cirkni un salika ceļrāžu zīmes uz vē-
lēšanām jau plkst.7.00 no rīta, saņēma 
pirmos balsotājus, un tad vakarā vēl 
atbrauca mums palīgā ar skaitīšanu. 
Paldies arī Madarai un Melānijai, ku-
ras gādāja gan par vēlētāju saņemšanu, 
viesmīlību, gan pavadīja mani manā 
garajā ceļojumā, lai es neapmaldos un 
tieku laikus atpakaļ uz iecirkni. Sapro-
tams, paldies tiem Pertas latviešiem, 
kuri apzinājās savu pilsoņa pienākumu 
un atnāca un nodeva savu balsi, jo Lat-

1069. iecirkņa valde. No kreisās: Jānis, Melānija, Madara, Līva – priekšsēde 
un Liāna sekretāre. Fotogrāfijā trūkst Ilmārs.
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Latvijā ir dīvai-

na kārtība, ko nosaka 
Satversmes 12. pants: 
„Jaunievēlētā Saeima 
sanāk uz pirmo sēdi no-
vembra mēneša pirmajā 

otrdienā, kad arī izbeidzas iepriekšē-
jās Saeimas pilnvaras.“

Vecie (12. Saeimas) deputāti, kuru lie-
la daļa vairs nav 13. Saeimā, 11. oktobrī 
sprieda par grozījumiem Latvijas evaņģē-
liski luteriskās Baznīcas likumā. Grozīju-
mus šā gada 9. martā ierosināja 8 Saeimas 

deputāti, bet pēc PBLA un trimdas baz-
nīcas protestiem tie labu laiku gulēja bez 
tālākas virzīšanas. Debatēs 11. oktobrī 
deputāts Ilmārs Latkovskis paskaidroja: 
„Paskatāmies, kā šis likumprojekts tika 
virzīts. Astoņi deputāti tur bija – no visām 
frakcijām. Bet šobrīd... No astoņiem ir 
pārvēlēts tikai viens, kas šo likumprojektu 
virza, – Jūlija Stepaņenko no SASKAŅAS. 
Seši nav ievēlēti, viens nepiedalījās vēlē-
šanās. Varbūt arī tas ir zināms iemesls 
nevirzīt šo likumprojektu tālāk.“

Likuma būtība ir tāda, kas nosaka, 
ka vienīgā latviešu evaņģēliski luteriskā 
baznīcā Latvijā ir Latvijas evaņģēliski 
luteriskā baznīca (LELB), kuru vada 
arhibīskaps Jānis Vanags, proti: „ar šo 
likumu apstiprina Baznīcas darbības ne-

pārtrauktību Latvijā, un to, ka tā ir vie-
nīgā tiesību pārmantotāja tai Baznīcai, 
kas darbojās Latvijā līdz 1940. gadam“.

Ar vārdu sakot, arhibīskapa Grīn-
berga atrašanās trimdā pēc kara kopā 
ar pusi no latviešu luterāņu mācītājiem 
nozīmē vienīgi viņu svītrošanu no jeb-
kādām tiesībām Latvijā. Arī tas, ka viņi 
pēc kara pārstāvēja Latvijas evanģēliski 
luterisko baznīcu starptautiskos forumos 
nekā nenozīmē. Jo likums nosaka oku-
pētās Latvijas baznīcas nepārtrauktību.

Protams, likuma pamatā ir man-
ta. Kam pieder baznīcas ēkas? Katoļu 
baznīcai Latvijā tās nepieder ne Va-
tikānam, ne Rīgas diecēzei. Ārzemju 

LATVIJAS VALSTS SVĒTKU ATZĪMĒŠANA MELBURNĀ 2018. g.

Sestdien, 10. novembrī, plkst. 15.00
Melburnas Latviešu namā, 3 Dickens Street, Elwood

Valsts svētku uzruna ar kamerkoncertu
◊ Svētku runas teicējs – Māc. Juris Cālītis [1]
◊ Koncertā piedalās –

soprāns Maija Kovaļevska [3],
kori Daina un Veseris,
čellists Jānis Laurs.

Pēc sarīkojuma atspirdzinājumi un uzkodas foajē telpā. 

Melburnas Latviešu namā, Hugo Misiņa zālē
Plkst. 14.00 Gleznu izstādes atklāšana

◊ Gleznu izstāde Ludmila Meilerte – 110. Darbi 
no privātkolekcijām.

Svētdien, 11. novembrī –
Lāčplēša dienas atzīmēšana 
Sv. Krusta baznīcā – 40 Warrigal Road, Surrey Hills

Plkst. 11.00 – Dievkalpojums
◊ Piedalīsies viesu mācītājs Juris Cālītis.

Plkst. 12.00 – Lāčplēša dienas akts
◊ Uzruna: Sandra Dzenīte-Cālīte [2] – 

Zvannieku mājas
Rīko DV Melburnas nodaļa

  [1]  [2] [3]

Sestdien, 17. novembrī, plkst. 12.00
Melburnas Latviešu namā, 3 Dickens Street, Elwood

Valsts svētku akts ar koncertu
◊ Valsts prezidenta apsveikums
◊ Goda konsula Jāņa Roberta Dēliņa 

apsveikums
◊ PBLA balvu un LAAJ Atzinības rakstu 

paziņojumi
Piedalās –

MLB Daugavas skolas un MLV audzēkņi,
Skauti un gaidas,
jauniešu mūziķi,
kori Daina un Veseris,
ALT.

No plkst. 10.00 līdz 16.00 darbosies tirdziņš.
No plkst. 10.00 būs atvērta Rīgas kafejnīca.

Svētdien, 18. novembrī: 

1. Latviešu ciemā – 60 Fraser Cres., Wantirna South
Plkst. 8.30 – Karoga uzvilkšana ar 

svētbrīdi un brokastīm

2. Sv. Krusta baznīcā – 40 Warrigal Road, Surrey Hills
Plkst. 14.00 – Valsts svētku dievkalpojums

3. Melburnas Latviešu namā, Hugo Misiņa zālē
Plkst. 16.30 – Valsts svētku nedēļas 

Noslēguma vakars ar koncertu.
◊ Saviesīgs vakars ar Latvijas grupu DaGamba

Valsts svētku nedēļas 
Noslēguma vakaru rīko 
MLB un ALT

Tuvāka informācija: Anita Andersone (MLOA) 0411 263 973
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Saulainā sestdienas, 13. oktobra, 
rītā vanagmājā dziesmas skandināja va-
nadzes, vēlāk dāmām pievienojās vīru 
koris – notika nopietna gatavošanās 
sestdien paredzētajam kora koncertam.

Lai dziedātāji pēc mēģinājuma atgū-
tu spēkus un zaudētās kalorijas, nedzie-
dātājas sparīgi cepa pankūkas, dziesmu 
pavadījumā pavisam cita cepšana! Mūsu 
kopas jaunpienācēja Ingrīda no Kanbe-
ras nokļuva visgrūtākajā postenī – pie 
lieliem toveriem ar 3 dažādām kartupe-
ļu pankūku mīklām un četrām pannām. 
Ir gan viņai spēks un izturība! Cerams, 
ka ar to mēs viņu nenobiedējām.

Par Ilgu nerunāsim, jo neko vairāk 
kā parasti viņa nedarīja, vienlaicīgi bija 
vairākās vietās (cerams, ka neklonēsies). 
Ilze C, Daina un Rasma bija sagatavoju-
šas dažādas zaptes, Ilze M un Valda jau 
iepriekšējā dienā bija sacepušas gaļas 
pankūku kalnus un vēl supergardu bul-
jonu, bet Daina pēc savas receptes sarū-
pēja pildītās biezpiena un ābolu garšas 
kārpiņu kairinātājas; toties Biruta piedā-
vāja nekļūdīgās plānās; savukārt Geņa 
un Dzidra cepa tradicionālās ananāsu.

Dažādos sīkos, bet nepieciešamos 

darbiņus čakli veica Irmgarde, Ras-
ma, Ilze C un no jaunās dzīvesvietas 
ciemos atbraukusī Regīna. Agris un 
Daina sakārtoja galdus notikumam 
piemērotā stilā. Liels PALDIES visiem 
čaklajiem darbarūķiem!

Rezultātā bija sagatavots nopietns 
uzbrukums pusdienotāju vēderiem. 
Un kur tad vēl pupiņkafija no jaunās 
mašīnas! To laipni piedāvāja Daina, 
kura jau apguvusi darbošanos ar jauno 
instrumentu. Varēja izvēlēties kafijas 

stiprumu, karstumu, piedevas. Jāsaka, 
ka dabīgas kafijas smarža vien jau ir 
ko vērta, ožas receptori ir tik ļoti jutīgi 
šādam kairinājumam, ka tā vien gri-
bas to nobaudīt. Neatteicās arī tie, kas 
kafiju dzer tikai no rīta.

Tikai žēl, ka pusdienotāju nebija 
tik daudz kā gaidīts, varbūt nobiedēja 
karstais laiks; atnācējiem savs labums 
bija – varēja dabūt arī līdzņemšanai.

IV
Laikrakstam „Latvietis“

Pankūkas Adelaides vanagmājā
Nopietns uzbrukums pusdienotāju vēderiem

AL57. KD Jaungada sagaidīšanas balle
Par mūzika gādās plaši pazīstamā Latgales postfolkloras grupa „Rikši“

Austrālijas Latviešu 57. Kultūras 
dienas Adelaidē izskanēs ar Jaungada 
sagaidīšanas balli. Adelaides pilsētas 
nama (128 King William Street – pašā 
pilsētas centrā) vēsturiskajā un grez-
najā balles zālē viesus sagaidīs dzīvā 
mūzika, par kuru gādās plaši pazīsta-
mā Latgales postfolkloras grupa Rikši. 
Grupa tiek uzskatīta par YouTube sen-
sāciju.

Biļetes var iegādāties TryBooking.
com, ieejot Kultūras dienu tīmekļa 
lapā: alkd.org.au. Biļešu cenas: pie-
augušiem – $135, pazeminatā cena 
(zem 18 gadiem) – $95. Pieaugušo 
cenas biļetē ieskaitītas vakariņas trim 
(3) ēdieniem un plaša dzērienu izvēle 
(dzirkstošais vīns uz ierašanos, visu 
vakaru būs neierobežoti pieejams vīns, 
alus un bezalkaholiskie dzērieni).

Protams, pus-
naktī, Jaunā gada 
viesi varēs viens 
otru apsveikt un 
novēlēt laimes, 
baudot dzirkstošo 
vīnu! Pazeminātās biļetes cenā iekļau-
tas vakariņas ar trim (3) ēdieniem.

Austrālijas Latviešu 
57. Kultūras dienu Rīcības komiteja

Vanadzes ar pankūkām.
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Par! – 22%, Jaunā konservatīvā par-
tija – 20%, Nacionālā apvienība „Visu 
Latvijai!“ – „Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK“ – 13%. Kaut Amerikas latviešu 
apvienība oficiāli neizteica atbalstu ne-
vienai partijai vai deputātu kandidātam, 

ALA priekšsēdis Blumbergs uzsver: 
„Esam gandarīti, ka vēlētāji ASV ar savu 
izvēli atbalstīja arī mūsu apvienības tra-
dicionālās vērtības – uz Rietumu demo-
krātijas vērtībām balstītu valsts attīstību, 
izsakot atbalstu tiem kandidātu saraks-
tiem, kas redz Latvijas vietu NATO, Ei-
ropas Savienībā, iestājas pret korupciju, 
atbalsta latviešu valodu un kultūru, kā 

arī vēlas aktīvu sadarbību ar diasporu. 
Mēs ceram uz stipru, saliedētu valdību, 
kas turpinās uzturēt šīs vērtības.“

Informāciju sagatavoja
Tatjana Žagare-Vītiņa,

Amerikas latviešu apvienības 
Informācijas nozares vadītāja

2018. gada 15. oktobrī
Laikrakstam „Latvietis“

Amerikas latviešu apvienība
Turpinājums no 1. lpp.

latviešu luterāņu dievnami pieder drau-
dzei, kura tos izmanto. Bet Latvijā visi 
dievnami pieder centrālai organizācijai.

Ja ārzemju latviešu draudze izstājas 
no Latviešu evaņģēliski luteriskās baz-
nīcas ārpus Latvijas (LELBĀL), tā patur 
savu dievnamu. Bet Latvijā ir paredzēta 
putnu brīvība. Ja draudze izstājas no 
LELB, tad „ir uzskatāms, ka draudzes 

locekļi ir individuāli izstājušies no Baz-
nīcai piederīgās draudzes“, ar sekām, ka 
„tās manta pāriet Baznīcas īpašumā“. 
Ar vārdu sakot – nepatīk, izstājaties, bet 
mēs savāksim jūsu dievnamu.

Kā 2009. gadā norādīja patreizē-
jo likuma grozījumu bīdītājs Ringolds 
Balodis: „Luterāņu baznīca izveidojās 
16. gadsimtā reformācijas periodā. Šie 
īpašumi, kas ir luterāņiem, nonāca tādā 
veidā, ka katoļu draudzes kļuva par lute-
rāņu draudzēm – ar visu savu īpašumu 

pārejot pie luterāņiem.“ Bet tagad tāda 
pāriešana ar visu dievnamu, pat starp 
luterāņiem tiks ar likumu aizliegta.

Saeimas balsojums pieņemt pret 
trimdas vērstos likuma grozījumus 
pirmā lasījumā ir interesants. Tos at-
balstīja gandrīz visi Nacionālās apvie-
nības un Saskaņas deputāti, bet preto-
jās gandrīz visi Vienotības un Zaļo un 
Zemnieku savienības deputāti.

Bēdīgi.
GN

Redakcijā
Turpinājums no 3. lpp.
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29. un  30. septembrī Austrālijas 
novusisti pulcējās Adelaidē piedalīties 
Dienvidaustrālijas 2018. gada novusa at-
klātās meistarsacīkstēs. No Sidnejas tālo 
ceļu bija mērojuši brāļi Edgars un Rūdis 
Nemmes, Imants Graudiņš, Rihards 
Puisēns un Helmūts Šulcs. No Melbur-
nas ar autiņiem bija ieradušies tēvs ar 
dēlu Edvīns un Dīns Jansoni, Juris Grīn-
bergs, Aija Van Oosteron, pāris Maija 
un Dainis Balceri un Ivars Mirovics.

Ar lidmašīnu ne pārāk laimīgi ielido-
ja Gunta Vagars un Aleksandrs Grimms. 
Gunta, kāpjot ārā no lidmašīnas Adelai-
dē, paklupa un sadauzīja tik stipri kāju, 
ka bija jāizsauc ambulanci. Aleksandrs, 
lielāks džentlmenis kā novusists, devās 
līdzi ambulancē uz slimnīcu. Rezultātā 
viņš uz sacīkstēm ieradās par vēlu un ne-
varēja piedalīties novusa vienspēlēs sest-
dien. Guntai bija jāpaliek slimnīcā abas 
spēļu dienas. Laimīgā kārtā kāja nebija 
lauzta un drīz vien būšot atkal kā jauna. 
Varam tikai priecāties, ka ar novusu sais-
tītie ievainojumi nav tik briesmīgi kā, 
piemēram, futbolā. Guntas neierašanās 
radīja bažas spēļu norises izkārtošanā; 
turnīra vadība tomēr bija sagatavota un 
sekmīgi aizvietoja Guntas iztrūkumu.

Sestdien, 29. septembrī,  vienspē-
lēs uzvarēja  Rihards  Puisēns, otrā 
vietā atstājot Agri Ezeriņu. Trešo vie-
tu izcīnīja M. Reinhards.

Svētdien, 30. septembrī, jauktās 
dubultspēlēs pirmie pienāca Juris Grīn-
bergs pārī ar Dīnu Jansonu. Otro vie-
tu izcīnīja Agris Ezeriņš pārī ar Ivaru 
Dukātu. Trešā vietā palika Edgars Ne-
mme pārī ar Rihardu Puisēnu. Tā kā 
dāmām savā starpā atsevišķas spēles ne-
notika, būtu jāpiemin, izvērtējot abu die-
nu sasniegumus, ka Anita Misiņa izvir-
zījās kā labākā dāmu spēlētāja turnīrā.

Svētdienas vakarā pēc balvu iz-
sniegšanas un pateicību izteikšanas 
turnīra organizētājiem, dalībnieki, labi 
ieturējušies ar garšīgām vakariņām un 
atspirdzinājušies no Borosas ielejas vī-
niem, pārrunāja novusa turnīru rīkoša-
nas metodes. Vairāki spēlētāji svētdienas 

dubultspēlēs pēc 9 stundām bija spiesti 
noguruma dēļ atmest dažas spēles.

Pacēlās jautājums, vai šodienas aps-
tākļos, senioriem skaitliski dominējot 
turnīra dalībniekos, būtu jāsaīsina spēļu 
dienas uz 5 stundām. Pēdējos gados, lai 
saīsinātu dubultspēļu dienu, ir spēlētas 2 
setu partijas. Šoreiz turnīra rīkotāji bija 
izvēlējušies spēlēt 4 setu partijas, ar ie-
rosinājumu pārtraucot spēli pēc 3 setiem, 
ja viena puse ir uzvarējusi 3 setus pēc 
kārtas. Tas ir atļauts Latvijas novusa li-
kumos. Bet pret to bija iebildumi, ka tādā 
veidā seta skaitīšanu nevar vairs izman-
tot, sadalot vietas finālā. Tāda setu skaitī-
šana fināla beigās ir vienmēr bijusi arbrit-
riska, neloģiska un likumos neminēta.

Lai turnīros saīsinātu spēļu laiku, 
būtu jāpieņem dažas likumu maiņas, tos 
pielāgojot šodienas apstākļiem. Katrā 
valstī novusu spēles noteikumi ir maz-
liet savādāki. Latvieši Amerikā spēlē 
pēc Amerikas noteikumiem, kas ir an-
gļu valodā. Latvijas noteikumi ir plaši, 
aptveroši, un var teikt, lielāko tiesu tie ir 
pareizi un pieņemami mums Austrālijā. 
Tomēr, kā visos plašos noteikumos, tur 
ir kļūdas, pretrunīgi norādījumi, grūti 
iztulkojami panti un daži likumi, kas 
mūsu šodienas apstākļiem nav piemēro-
ti. Mēģinājumi ierosināt maiņas Latvi-
jas likumos ir bijuši nesekmīgi. Varbūt 

pienācis laiks pašiem izstrādāt Austrāli-
jas pielikumu Latvijas likumiem.

Ievedot vairākas sīkas maiņas, turnī-
ra spēles laikus varētu dramatiski saīsi-
nāt. Piemēram, ja 2 setu partijas turnīros 
liekas par īsu, varētu spēlēt 3 setus, bet 
ja nemaina sitiena noteikumus 3. setā, 
tad izloze, ne spēles māka, izšķir uzvaru; 
tāda spēle turnīros nav pieņemama. Lai 
mēs varētu spēlēt nepārskaitu 1 vai 3 setu 
partijas, pēdējā setā melniem kauliņiem 
būtu jādot sitienu, kad sarkanais ir nobei-
dzis. Tāds likums nemaz nav tik radikāls, 
jo Latvijas likumos viens tāds precedents 
jau pastāv – pēc pirmsitiena štoses. Vie-
na seta partijas tad var arī lietot pārspēlē-
šanas reizēs. Vēl viens gadījums, kur var 
pazaudē stundām laiku, ir kad spēlē iesā-
cēji, kuri beigās nonāk pie situācijas, kad 
abiem paliek viens tumšais kauliņš un, 
to neiesitot 3 reizes, setu atkārto, un tāda 
atkārtošanās var atkārtoties vēlreiz. Šādu 
problēmu var novērst, piešķirot zaudēju-
mu spēlētājam, kurš pirmais ar trešo si-
tienu netrāpa savam tumšajam kauliņam.

Visiem derētu padomāt, kas būtu da-
rāms, lai novuss neiznīktu, un mēs vēl 
ilgi varētu ar prieku iet uz treniņiem un 
braukt uz turnīriem citās pavalstīs.

I. M.
Melburnā, 13.10.2018.

Laikrakstam „Latvietis“

Svētdien, 28. oktobrī, plkst. 11.00 dievkalpojumā Svētā Krusta baznīcā

piedalīsies Austrālijas Latviešu Evaņģēliski Luteriskās Draudžu Apvienības (ALELDA)

prāvests Dr. JĀNIS PRIEDKALNS.
Pēc dievkalpojuma ap plkst. 12.30 baznīcas zālē pie kafijas galda

prāvests Jānis Priedkalns sniegs referātu:

Vai ārzemju latviešu luteriskā baznīca varam apvienoties ar luterisko baznīcu Latvijā,
katrai paturot savu ierasto darbošanās kārtību un teoloģiskās nostādnes?

Laipni aicināti ņemt līdzi groziņus!

Novuss atklātās meistarsacīkstēs notiek Adelaidē
Ierosinājums pieņemt dažas noteikumu maiņas

DA novusa meistarsacīkšu uzvarētāji. A. Ezeriņš (2.v. 2.v. dub.), I. Dukāts (2.v. dub..), 
J. Lindbergs (sacīkšu vadītājs), D. Jansons (1.v. dub.), D. Ezeriņa (rezulāti), J. Grņ-
bergs (1.v. dub.), R. Puisēns (1.v., 3.v.dub.),N. Reinhards (3.v.), E. Nemme (3.v.dub.).
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Sestdien, 22. sep-
tembrī,  Melburnas 
Latviešu namā pulcējās 
akadēmiskā saimi, kora 
dalībnieki un tautieši, 
lai piezīmēt Latvijas 
Universitātes dibināša-

nas gadadienu.
Vairāk nekā 70 uz šo sarīkojumu 

atnākušie iesāka atceri, nodziedāt 
Universitātes himnu, ko uz klavierēm 
pavadīja Edgars Vegners. Sarīkojuma 
ievad vārdus teica fil! Linda Graudi-
ņa  (korporācija Spīdola) un studenšu 
korporācijas kopas Melburnas se-
niore, citējot Kārļa Ulmaņa, Latvijas 
Ministru prezidenta, uzrunu 1919. g. 
28. septembrī svinīgajā universitātes 
atklāšanas aktā: „Latvijas Augstskola 
mācīs audzināt dēlus un meitas tā, lai 
tie ar paceltu galvu atzītos, ka viņi ir 
Latvijas dēli un meitas.“

Latvijas Universitāte dibinātāji 
izvēlējās kā universitātes moto: Scien-
tiae et patriae – Zinātnei un Tēvzemei. 
Moto ir ievīts Universitātes himnas 
vārdos „Latvijas slava- Latvijas glī-
tums – mākslām un zinībām patvē-
rums.“ Izglītība ir būtiska ne tikai kor-
porācijas saimei, bet katram latvietim. 
Ir svarīgi, ka mēs atbalstam Latvijas 
Universitātes darbu – scientiae – mā-
cīt mūsu nākamajās paaudzes – pat-
riae – Latvijas dēli un meitas.

Pēc ievadu tika nodziedāta Latvi-

jas valsts himnu 
Dievs, svētī Lat-
viju!

Sekoja Ani-
tas  Andersones, 
korp! Imeria filis-
tres un pazīstamas 
sabiedrības dar-
binieces uzruna 
DZIEDOT MŪŽU 
DZĪVOJAM: Kora 
tradīcija Austrālijā 
un lāpas nodoša-
na turpmākajām 
paaudzēm. Anita 
sagatavojusi ne ti-
kai referātu savos 
vārdos bet arī mul-
timedija prezentā-
ciju ar ierakstiem no kora ekspertiem 
Ivara Cinkusa, Ginta Ceplenieka, kā arī 
no pazīstamiem melburniešiem – Arņa 
Grosa, Roberta un Sandras Birzēm.

Vīru koris Veseris un koris Dai-
na, Edgara  Vegnere  B.A.,  Dip.Ed., 
M.Ed vadībā, papildināja aktu ar mu-
zikāliem priekšnesumiem. Kora iz-
pildījumā skanēja dziesmas: Brīvība 
(A. Eglīts / Ē. Ešenvalds), Tas vārds 
(Aspazija / R. Brože) un Birzēm rotāts 
(K. Jēkabsons / V. Dārziņš).

Pēc koncerta fil! Linda Graudiņa 
pateicās akadēmiskās runas teicējai, 
kora dalībniekiem un Edgara Veg-
neram, kā arī tehniskajam vadītājam 

Jānim Kārkliņam un referentes pa-
līdzei, Lijai Andersonei. Sarīkojuma 
noslēgumā Fil! Gita  Pūpēdes, Spī-
dola, vadībā tika nodziedāta studentu 
himna Gaudeamus.

Visi tika laipni lūgti pēc sarīkoju-
ma baudīt raitas pārrunas ar atspirdzi-
nājumiem, sieru, uzkodām un svētku 
kliņģeri.

Melburnas latviešu akadēmiskā 
saime rīkoja Universitātes atceri. Pa-
teicību fil!  Jurim  Drēziņam,  korp! 
Selonija un K!K!M! seniors un Mel-
burnas korp! Spīdolas kopai.

fil! Linda Graudiņa
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas Universitātes 99. gadu atcere
Akadēmisko runu Melburnā sniedz korp! Imeria filistre Anita Andersone

No kreisās: Linda Graudiņa, Anita Andersone, Edgars 
Vegners.
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Dziedot mūžu dzīvojam!
Kora tradīcija Austrālijā un lāpas nodošana turpmākajām paaudzēm.

Kaut Anita Andersone pēc profe-
sijas ir juriste, viņas sirds profesija ir 
vienmēr bijusi saistīta ar Latviju un lat-
viešu sabiedrības uzturēšanu Austrālijā. 
Augusi latviešu ģimenē, latviskā vidē. 
Otrās paaudzes latviete. Latvijas pilso-
ne. Kas attiecas uz dziesmotu audzinā-
šanu, iepazinusies ar daudzbalsīgu dzie-
dāšanu kā bērns Sprīdīšu bērnu vasaras 
nometnes dibinātajā Sprīdīšu meiteņu 
ansamblī. Dziedājusi Gunāra Nāgela 
dibinātajā etnogrāfiskās mūzikas an-
samblī Mēmais, Melburnas jauktā korī 
Rota, Austrālijas apvienotā korī Atbal-
sis un beidzamos 5 gadus Melburnas 
jauktajā korī Daina. Piedalījusies vai-
rākās Kultūras dienās un trīs Latvijas 
Dziesmu svētku Noslēguma koncertos. 
Beidzamajos 10 gados, kopš viņai uz-
ticēja Austrālijas Latviešu 53. Kultūras 
dienu vadīšanu, Anita kora tradīcijas 
uzturēšanai Austrālijā pievērsusi īpašu 
vērību un piestrādājusi to stiprināšanas 
procesā ar skatu uz pēctecību, tradīcijas 
nodrošināšanu nākotnē. Anita uzsvēra, 
ka viņas LU svētku uzruna nav zināt-
niska pētījuma rezultāts, bet skatījums 
caur savas personīgās pieredzes prizmu.

Tika aplūkotas tēmas par kora tra-

dīcijas nepieciešamību kultūras manto-
juma saglabāšanā un tās nodrošināšanā 
nākotnē, no sekojošiem aspektiem: kora 
tradīcijas nozīme; Latvijas Dziesmu 
svētku nozīme; kora tradīcijas pirm-
sākumi Austrālijā; Kultūras dienas un 
kora tradīcijas uzturēšana gadu gaitā; 
paaudžu maiņa – jauni meklējumi; ko-
pīgs ceļš ar Latviju un kora tradīcijas 
nākotnes nodrošināšana Austrālijā.

Savu  stāstījumu  veidojot, Anita 
griezās pie vairākiem ilggadīgiem koru 
vadītājiem, diriģentiem un koristiem 
no Austrālijas un Latvijas. Daļu domu 
izklāstījumu Anita bija uzfilmējusi šo-
vasar Latvijā, citus saņēmusi rakstiskā 
veidā. Sniegumā tika izmantoti arī vai-
rāki fotoattēli, ieskaitot bildes no pir-
majiem Latvijas Dziesmu svētkiem, no 
agrākiem Kultūras dienu kopkora kon-
certiem, no patreizējiem Austrālijas ko-
riem un Kultūras dienu koncertiem, no 
Vasaras vidusskolas dziedošās saimes 
un no neseniem diriģēšanas kursiem.

Kopumā  varēja  secināt, ka otrā 
paaudze ir pārmantojusi kora tradīcijas 
būtisko vērtību latviešu kultūras dzīvē 
un teicami to uztur, un ka arī trešā pa-
audze veidojās ar līdzīgu interesi un at-

bildības sajūtu. Bija skaidrs, ka latviska 
ģimenes vide un latviska audzināšana 
šajā jomā ir būtiskas, un tika uzsvērta 
Annas Ziedares Vasaras vidusskolas 
nozīmīgā loma jaunatnes muzikālajā 
audzināšanā. Lai izveidotu pēctecību, 
svarīgi tika uzskatīts, ka jārod iespējas 
jauniešiem piedalīties mūzikas pasā-
kumu izveidošanā un uzticēt viņiem 
atbildību. Stāstījumiem cauri vijas bū-
tiskā nozīme saskarsmei un sadarbībai 
ar Latvijas koriem un mūziķiem. Bez 
šaubām, sadarbība ar Latvijas profesio-
nāliem mūziķiem, kā arī piedalīšanās 
Dziesmu svētkos, ir koristiem un mūzi-
ķiem veicinājusi interesi un izaugsmi.

Ar  saviem  ieskatiem  par  koru 
dzīvi un tās attīstību Austrālijā va-
rēja noklausīties divu Latvijas Dzies-
mu svētku virsdiriģentu uzskatus – no 
ilggadīgā Austrālijas koristu dziesmu 
drauga Ivara Cinkusa un jauniegūtā 
koru labvēļa Ginta Ceplenieka.

Ivars  Cinkuss bija novērojis, ka 
desmit gados, starp viņa pirmā Kultūras 
dienu apciemojuma 2002. gadā un otrā – 
2012. gadā, koru dzīve bija „...diezgan 
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Šī gada Latvijas 
universitātes gadasvēt-
kus Sidnejā atzīmēja 
22. septembrī.

Aktu ievadīja 
K!K!S! seniors Indri-
ķis  Kalniņš, pieminot 
universitātes dibināšanu 

pirms 99 gadiem un tās nozīmi mūsu 
tautas vēsturē, un aicināja klātesošos 
vienoties tautas lūgšanā.

Tad S!K!K!S! seniore Andra 
Rone iepazīstināja ar šī gada akadē-
miskās runas teicēju Dr. Ināru  St-
rungu.  Ināra 1981. g. beigās ieguva 
medicīnas grādu (MB, BS) Kvīnslan-
des Universitātē. Pēc tam viņa spe-
cializējās anatomiskā pataloģijā un 
ieguva FRCPA grādu (Karaliskā 
Austrālijas patologu kolēģija). Kopš 
tā laika,viņa kā patoloģe ir strādājusi 
Brisbanes, Adelaides un Tuvumbas 
slimnīcās un pēdējos 17 gadus pie 
QML Pathology Brisbanē. Viņa ir 
specializējusies ādas patoloģijā. Inā-
ra ir publicējusi vairākus zinātniskus 
rakstus un sarakstījusi divas grāma-
tas. Bez tam viņa ir arī ieguvusi ba-
kalaura grādu humanitārās zinībās 
BA (Hons) ar 1. šķiras uzslavu angļu 
valodā Kvīnslandes Universitātē.

Savā runā Ināra stāstīja par savu 
pieredzi par dažādiem ādas vēžiem – 
kā tie rodas, kā tos diagnozē. Ādas 
vēži ir visizplatītākie vēži baltādaino 
cilvēku vidū un īpaši izplatīti Aus-
trālijā. Vairums ādas vēžu ir bazālo 
šūnu un plakanšūnu vēži, kas parasti 
slimnieku nenonāvē, bet visbīstamā-
kā audzēju forma ir melanoma. Saule 
izraisa lielāko daļu no šiem vēžiem, 

un mums visiem 
der sargāties no 
saules. Tomēr da-
žādas kampaņas, 
ieskaitot Necepies! 
kampaņu Latvijā, 
ir panākušas to, 
ka cilvēki arvien 
vairāk apzinās, ka 
pārlieka sauļoša-
nās ir bīstama.

Referāta otrā 
daļā Ināra paka-
vējās pie patolo-
ga darba, par ko 
daudz nedzird; 
paskaidroja, kas 
notiek patoloģijas 
laboratorijā un garo procesu, kā audus 
pēc izgriešanas sagatavo, pirms pato-
logs var zem mikroskopa apskatīt un 
veikt diagnozi.

Pēc runas S!K!K!S! viceseniore 
Gundega  Zariņa  nolasīja paziņoju-
mu par pēdējā gadā augstāko mācību 
iestāžu beigušajiem Jaundienvidvelsas 
latviešiem:
• Emma  Larisa  Ātrena 2016. gada 

12 jūlijā Lankasteras Universitātē 
Anglijā ieguvusi bakalaura grādu 
mākslā, ar otrās šķiras uzslavu (Ba-
chelor of Fine Arts (Second class 
honours, Division 1);

• Hugo  Viljams  (William)  Mež-
gailis 2018. gada 30. maijā Sidne-
jas Universitātē ieguvis bakalaura 
grādu humanitārās zinātnēs (vēs-
turē un Amerikas zinībās) (Bache-
lor of Arts (History and American 
Studies)) un bakalaura grādu taut-
saimniecībā (uzņēmumu vadīšanā 

un finanšu zinībās) Bachelor of 
Commerce (Management and Fi-
nance);

• Katia Supe 2017. gada 8. decembrī 
Ņūkastles Universitātē ieguvusi ba-
kalaura grādu humanitārās zinātnēs, 
specializējoties filozofijā un reliģijā 
(Bachelor of Arts with a major in 
Philosophy and Religion);

• Margita Līvija Tomasa  (Thomas) 
2018. gada 18. jūlijā Sidnejas Uni-
versitātē ieguvusi maģistra grādu 
pamatveselības aprūpē (Masters of 
Primary Health Care Nursing).

I. Kalniņš pateicās runātājām un 
aktu noslēdza, visiem kopā nodziedot 
Nevis slinkojot un pūstot un Gaudea-
mus. Pēc tam akta dalībnieki pakavē-
jās pārrunās par dzirdēto pie vīna glā-
zes un kliņģera.

Andra Rone
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas Universitātes gadasvētku atcere Sidnejā
Akadēmiskā runa par ādas vēžiem

No kreisās: Ināra Strunga, Andra Rone.
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19. gadsimteņa otrā 
puse uzskatīta kā latvie-
šu tautas pirmais atmo-
das laikmets. Politiska 
kustība izveidojās roku 
rokā ar kultūras uzplau-
kumu. Pirmie Vispārī-

gie latviešu dziedāšanas svētki notika 
1873. gada vasarā, Rīgā. Tajos piedalī-
jās 46 kori ar kopīgo dziedātāju skaitu – 
1003. Tās centrā bija tautas dziesmu, 
garīgo mūziku un jauno dzejnieku un 
mūziķu mākslinieciskā uzplauksme. 
Dziesmu svētku tradīcija piedzīvoja 
brīvības atgūšanu, bet arī pārdzīvo-
ja divus pasaules karus un okupāciju. 
Tomēr latviešu dziesmu gars turpina 
tradīcijās augt un veidoties.

2018. gadā svinam Latvijas Repub-
likas simtgadi, un šogad Dziesmu svēt-

ku noslēguma koncertā dziedāja 16 500 
dziedātāju. Atzīmējot abus šos pasāku-
mus Adelaides Filharmoniskais koris, 
Alda Sila vadībā, uzvedīs koncertu, 
svinot 150 gadu latviešu kora mūzikā.

Programmā iekļautas gan vecas, 
gan jaunas dziesmas no 1880. gada 
un 2018. gada Dziesmu svētkiem, gan 
no Latvijas, kā arī diasporas kompo-
nistiem. Koncertu iesāks ar Viktora 
Baštika Rekviemu. Tas veltīts brīvību 
cīņās kritušajiem karavīriem, un tajā 
izmantoti bībeles un latviešu dzej-
nieku teksti, kā arī latviešu mūzikas 
motīvi. Tur piedalīsies instrumentālu 
grupa un arī soprāns Bethany Hill un 
bass Alex Roose.

Andrejs Jurjāns veltīja savu Dzies-
mu svētku maršu 1880. gada dziesmu 
svētkiem. Tas skaitās kā pirmais lat-

viešu simfoniskais darbs. Koncertā 
to izpildīs Marriatville Vidusskolas 
simfoniskais orķestris, kas arī pavadīs 
kori Jāzepa Vītola Beverīnas dziedonī.

Programmā vēl dzirdēsiet Emī-
la Dārziņa emocionālo Melanholis-
ko valsi; Lūcijas Garūtas – Lūgšanu; 
Mārtiņa Brauna – Saule, Pērkons, 
Daugavu; Jāzepa Vītola – Gaismas 
pili un vēl citus skaņdarbus.

Vieta un adrese: Elder Hall, North 
Terrace, Adelaide. Biļetes: Pilna cena 
$45, pazemināta cena $35, studentiem/
bērniem $15; biļetes pērkamas tīmek-
lī/internetā: Trybooking:

www.trybooking.com/XSTN
vai ALB grāmatnīcā sestdienās no 

6. oktobra līdz 10. novembrim.
Aldis Sils

Laikrakstam „Latvietis“

„Sounds of Latvija“ – „Latvijas skaņas“
Svinot Latvijas Republikas simtgadi
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Ceturtdien, 2018. gada 11. oktob-
rī,  Igaunijas Mākslas muzejā KUMU 
Tallinā tika atklāta izstāde Nepiera-
dinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas 
valstu mākslā – vērienīgs visu triju 
Baltijas valstu simtgades kopprojekts, 
kas pirms tam ar ievērojamiem panā-
kumiem bija izrādīts prestižajā Orsē 
muzejā Parīzē. Ekspozīcija būs skatā-
ma līdz 2019. gada 3. februārim.

Baltijas valstis – Lietuva, Igauni-
ja un Latvija – kļuva par neatkarīgām 
republikām īsi pēc Pirmā pasaules kara 
beigām. Atzīmējot šo valstu simtgades, 
izstāde Nepieradinātās dvēseles piedā-
vā iepazīt simbolismu Baltijas mākslā 
no 19. gs. 90. gadiem līdz 20. gs. 30. ga-
diem. Projekta mērķis un galvenā ideja 
ir parādīt, ka topošā Baltijas valstu 
māksla atradusies profesionāli augstā 
līmenī, un tās rakstura īpatnības iekļau-
jas kopējā Eiropas mākslas sniegumā. 
Simbolisms, kas dzimis Francijā 19.gs. 
otrajā pusē, iespaidoja visu Eiropas kul-
tūru, arī Baltijas mākslas kopainu.

Eiropas simbolisms un apziņas 
emancipācija, ko tas iemieso, Baltijas 
valstīs ir cieši saistīti ar to brīvību. Eks-
pozīcija iezīmē ietekmju un pretošanās 
spēles, caur kurām mākslinieki attīstīja 
savai pasaules izjūtai atbilstošu izteiks-
mes valodu. Smeļoties tautas kultūrā, 
folklorā un vietējās pasakās, kā arī uni-
kālajās dabas ainavās, tapa mākslas dar-
bi, kuriem piemita patiesa oriģinalitāte.

Šī virziena tēmu loks, kas ietver 
mitoloģijas, folkloras, fantāzijas, sapņu 
un vīziju pasauli, dekadences noskaņas, 
uzskatāmi atspoguļojas izcilo latviešu 
mākslinieku Jaņa Rozentāla, Vilhelma 
Purvīša, Johana Valtera, Riharda Zari-
ņa, Gustava Šķiltera, Teodora Zaļkalna, 
Pētera Krastiņa, Rūdolfa Pērles, Teodora 
Ūdera, Aleksandra Romana, Sigismun-
da Vidberga darbos. Savukārt Lietuvu 
ekspozīcijā pārstāv tādi spilgti simbolis-
ma klasiķi kā Mikalojs Konstantins Čur-
ļonis (Mikalojus Konstantinas Čiurlio-
nis), Ferdinands Ruščics (Ferdinandas 
Ruščicas / Ferdynand Ruszczyc), Petrs 
Kalpoks (Petras Kalpokas), Staņislavs 
Jarockis (Stanisław Jarocki), bet Igau-
niju – Kristjans Rauds (Kristjan Raud), 
Oskars Kalliss (Oskar Kallis), Konrāds 
Megi (Konrad Vilhelm Mägi) un citi.

Izstādes Nepieradinātās dvēseles. 
Simbolisms Baltijas valstu mākslā ģe-
nerālkurators un tās koncepcijas autors 
ir Rodolfs Rapeti (Rodolphe Rapetti, 
Francija) – plaši pazīstams Eiropas sim-
bolisma pētnieks, kurš ilgstoši interesē-
jas par Baltijas mākslu. Savā esejā Ter-
ra incognita, kas būs publicēta izstādi 
pavadošajā katalogā, Rapeti teicis šādus 
vārdus: „Baltijas mākslas personība ir 
neatdalāma no konkrētā brīža – laik-
metu mijas – politiskā konteksta. Vizu-
ālā māksla, tāpat kā dzeja, literatūra un 
folklora, veicināja nacionālās identitā-

tes nostabilizēša-
nos; gleznotāji un 
tēlnieki bija aktīvi 
tās veidotāji. Ne-
apšaubāmi, katras 
zemes leģendu un 
mītu izmantojums 
bija viens no galve-
najiem šīs identitā-
tes iemiesojumiem 
(..). Tas viennozīmī-
gi definē t.s. nacio-
nālo romantismu 
un tā oriģinalitāti 
saistībā ar interna-
cionālajām simbo-
lisma iezīmēm.“

Plašo motīvu 
un rokrakstu pa-
norāmu KUMU 
izstādē veido vai-
rāk nekā 160 eks-
ponāti no Latvijas 
Nacionālā mākslas 
muzeja (Rīga), Igaunijas Mākslas mu-
zeja (Tallina), Tartu Mākslas muzeja 
(Tartu), Lietuvas Nacionālā mākslas 
muzeja (Viļņa), M. K. Čurļoņa Nacio-
nālā mākslas muzeja (Kauņa) krājuma 
un privātkolekcijām.

Par projekta vizuālās identitātes 
zīmi, tāpat kā tas bija Parīzē, izvēlēta 
izcilā latviešu vecmeistara Johana Val-
tera (1869–1932) glezna Zemnieku mei-
tene (ap 1904). Apskaidrotais meitenes 
tēls simbolizē nacionālās pašapziņas pa-
cēlumu un radošo garu, kas pirms simts 
gadiem īstenojās trijās neatkarīgās val-
stīs – Lietuvā, Igaunijā un Latvijā.

Kā jau ziņots, no š. g. 10. aprīļa 
līdz 15. jūlijam izstādi Nepieradinātās 
dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs 
(„Âmes sauvages. 
Le symbolisme 
dans les pays bal-
tes“ / Wild Souls. 
Symbolism in the 
Baltic States“) 
vienā no pasaulē 
ievērojamākajiem 
muzejiem – Orsē 
muzejā kopumā 
apmeklēja 236 079 
mākslas cienītāji, 
dienā pulcējot vidē-
ji 3000 interesentu 
no visas pasaules.

Pēc Tallinas 
izstāde Nepiera-
dinātās dvēseles. 
Simbolisms Balti-
jas valstu mākslā (Wild 
Souls. Symbo-
lism in the Art of 
the Baltic States) 
ceļos uz Viļņu, 
kur tā tiks parā-
dīta 2020. gada 
vidū. Savukārt 

2020. gada beigās un 2021. gada sā-
kumā šī ekspozīcija būs skatāma Rīgā, 
Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.

IZSTĀDES KURATORI: Rodolfs 
Rapeti  (Rodolphe  Rapetti), Fran-
cijas nacionālā mantojuma galvenais 
glabātājs, Kompjēņas un Blerankū-
ras nacionālo muzeju direktors; Līsa 
Pehlapū  (Liis  Pählapuu), Igaunijas 
Mākslas muzeja KUMU kuratore un 
projektu vadītāja.

PROJEKTA VADĪTĀJA Dr.  art. 
Ginta  Gerharde-Upeniece,  Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja Latvijas Vi-
zuālās mākslas departamenta vadītāja

Nataļja Sujunšalijeva
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 

Preses centra vadītāja

Atklāj baltiešu izstādi Tallinā
„Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā“

Johans Valters (1869–1932). „Zemnieku meitene“. Ap 
1904. Audekls, eļļa. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 
kolekcija, Rīga.
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Mikalojs Konstantins Čurļonis (Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis, 1875–1911). „Eņģelis“ (Eņģelis Prelūdija). 
1909. Papīrs, tempera. M. K. Čurļoņa Nacionālā mākslas 
muzeja kolekcija, Kauņa.
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Sestdienas, 8. septembra, dzestrā, sau-
lainā pavasara rītā Melburnas Latviešu 
namā bija iespēja piedalīties īpašā notikumā 
– Latvijas Simtgades svētku karoga uzvilk-
šanā – pirmo reizi Austrālijā.

Nama pagalmā pulcējās paliels skaits 
tautiešu, kuri bija iegriezušies Namā tajā 

rītā, to starp Daiļamatnieku kopas darbnīcas dalībnieki 
un 3ZZZ raidstacijas Latviešu raidījuma komandas piln-
sapulces dalībnieki – kopā pāri simtam. Karoga uzvilk-
šana notika Melburnas Daugavas skolas mācību dienas 
ievada ietvaros.

Šī rindiņu rakstītāja sniedza īsu paskaidrojumu par ka-
roga nozīmi un kā tas nokļuvis Austrālijā – ar īpašu pretim-
nākšanu no Kultūras Ministrijas Simtgades biroja. Karogu 
uzvilka Daugavas skolas audzēkņi, kopā nodziedot Dauga-
vas skolas himnu Daugav’ abas malas.

Karogs tālāk ceļos par Austrāliju novembra mēnesī, 
kopā ar Valsts svētku goda runas teicēju no Latvijas – 
māc. Juri Cālīti, nokļūstot arī Jaunzēlandes kopienas 

Kraistčerčas Valsts svētku atzīmēšanā, ar māc. Kolvina 
Makfersona starpniecību. Karoga ceļojums pilnveido-
sies, simtgadei izskanot Austrālijas latviešu Kultūras 
dienās Adelaidē.

Anita Andersone
MLOA priekšsēde, LAAJ vicepriekšsēde (Viktorijā)

Simtgades karogu uzvelk pirmo reizi
Tas plīvos Valsts svētkos Austrālijā un Jaunzēlandē!

Skolas audzēkņi un saime ar karogu Melburnas Latviešu nama pagalmā; karogu tur Roberts Birzulis un Anika Rone.
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Represijas, apcieti-
nāšanas un izsūtīšanas 
padomju okupācijas lai-
kā 1940.-1941. gadā dziļi 
satrieca daudzus Latvijas 
iedzīvotājus. 1944. gadā, 
tuvojoties Sarkanajai ar-
mijai, apmēram 180 000 

(10%) Latvijas iedzīvotāju atstāja savas 
mājas un devās bēgļu gaitās, meklēda-
mi glābiņu Rietumos.

Cilvēki, kuriem nebija iespēju aiz-
braukt ar vācu organizētajiem kuģiem, 
slēpās Kurzemes piekrastes mājās un 
mežos, cerēdami nokļūt Zviedrijā. 
Bēgļi devās uz Zviedriju gan privātās, 
gan Latvijas Centrālā padomes organi-
zētās laivās. Šos braucienus atbalstīja 
Zviedrija un ASV. Ne visi braucieni 
bija veiksmīgi. Laivu vadītāji riskēja 
ar dzīvību, uz Gotlandes salu nogādā-
jot vairāk nekā 4500 bēgļu.

Latvieši pasaulē muzeja krājumā 
glabājas priekšmeti, fotogrāfijas un in-
tervijas par latviešu bēgļu gaitām Otrā 
pasaules kara laikā.

Inesas Osis kristību karote
Šī kristību karote ir gandrīz vienīgā 

lieta, ko Austra Amālija Osis varēja pa-
ņemt līdzi, bēgot no Latvijas 1944. gada 
novembrī. Fricis Osis, Ventspils apriņ-
ķa Ventas pagasta Ošu māju saimnieks, 
apmaiņā pret pārtiku savai ģimenei bija 
sarunājis vietu bēgļu laivā. Taču laikā, 
kad pienāca Ošu ģimenes kārta doties 
ceļā, vācu varas iestādes Frici bija ap-
cietinājušas, tādēļ viņš palika Latvijā. 
1944. gada 10. novembrī Friča sieva 
Austra ar trīs maziem bērniem – Ine-
su,  Sigurdu  un  Jāni, kopā ar citiem 
bēgļiem ar laivu Centība izbrauca no 
Jūrkalnes un tajā pašā dienā sasniedza 
Hervikenas (Herrvik) ostu Gotlandē.

Meita Inesa: „Mēs sēdējām visu nak-
ti (krastā). Mēs visi bijām slapji kā žur-
kas. (...) Mūsu pekelītes palika krastā ar 
absolūti visu, kas paņemts līdzi. (...) Mēs 
zinājām, ka mums ir jāglābj dzīvība, itin 
nekas cits. Mēs tikām pāri – un slapji mēs 
bijām un neēduši mēs bijām, un drēbes 
mums bija tikpat kā... Vismaz apavi bija.“

Marianna Auliciema
Laikrakstam „Latvietis“

Mēneša priekšmets – Oktobris
No LaPa muzeja krājuma – Bēgšana no Latvijas: Kurzeme –Gotlande, 1944. – 1945. gads

Ziņojums par „Dzintariem“
Novembrī būs biedru pilnsapulce

Viena no Latviskās 
izglītības  veicināšanas 
kooperatīvās  sabiedrī-
bas (LIVKS) valdes at-
bildībām ir rūpēties par 
skaisto īpašumu Dzinta-
ri, kas atrodas Adelaides 
dienvidos. Šo īpašumu, 

agrajos 1980. gados iegādājas vispārē-
jā latviešu sabiedrība, nopērkot pajas.

Paju īpašniekiem ir tiesības būt 
informētiem par valdes darbību un arī 

dalīties darbā. To var panākt, apmek-
lējot Gadskārtējo biedru pilnsapul-
ci, kas 2018. gadā notiks Melburnas 
Latviešu namā, 3. novembrī. Tuvāku 
informāciju par pilnsapulces norisi 
LIVKS biedri saņems rakstiski.

Valde saprot, ka gadu gājumā no-
tiek dzīves pārmaiņas, kas var iespai-
dot katra situāciju, un ka tā varētu ras-
ties situācija, kur biedru saraksti varētu 
būt nepilnīgi. Laipni aicinu visus, kas 
varētu būt biedri vai kam ģimenēs va-

rētu būt Dzintaru pajas, to pārbaudīt un 
attiecīgi rīkoties. Adrešu labojumus, 
paju pārrakstīšanu vai citu jautājumu 
noskaidrošanu var veikt rakstot:

LIVKS („Dzintari“),
PO Box 293,
Goodwood, SA 5034,

vai epasts: info@dzintari.com.au.
LIVKS valde pateicās visiem par 

atbalstu un uzticību.
Zinta Ozoliņa

Laikrakstam „Latvietis“

Inesa Osis ar vecākiem Ventspilī 
1937. gadā.
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Inesas Osis kristību karote.
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Bēgļu laivas šķērso Baltijas jūru 1944. gada rudenī.
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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 $28.
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Austrālijā  –  saiets 
notika no 2. – 8. janvā-
rim, Kanberā; to vadīja 
Iveta Laine. Saietā bija 
57 dalībnieki; 17 no 
tiem – bērni. Austrāli-
jas 3x3 šogad svinēja 35 
gadu jubileju.

Īrijā  –  saiets notika no 31. mai-
ja – 4. jūnijam; Lāsmas Andersones 
vadībā. Saietā bija 84 dalībnieki. Kā 
ievirzes vadītāja piedalījās Dace Mel-
bārde, Latvijas kultūras ministre.

Latvijā – Pirmais saiets notika 
Krāslavā no 8. – 15. jūlijam; un to va-
dīja Ilze un Lauris Cekuli. Saietā bija 
448 dalībnieki, 77 – no ārzemēm.

Latvijā – Otrais saiets notika 
Zaļeniekos no 22. – 29. jūlijam Ilvas 
Miezes un Edmunda Barkāna vadībā. 
Šai saietā piedalījās 419 dalībnieki, ap 
55 no ārzemēm. Abos saietos pieda-
lījās ap 60 dalībnieku no vietējās ap-
kārtnes. Kā parasti, saietos bija daudz 
bērnu un jauniešu.

Lielbritānijā – Nometne  angļu 
valodā notika no 30. jūlija – 6. augus-
tam; to vadīja grupa entuziastu. Gru-
pas kontaktpersona ir Rita Harrison. 
Nometnē bija 60 dalībnieki.

Lielbritānijā – Saiets  latviešu 
valodā  notika no 5. – 12. augustam, 
Avitas O’Donnell vadībā. Saietā bija 
85 dalībnieki.

Vācijā  saiets notika no 29. jūli-
ja – 5. augustam; to vadīja Indulis 
Bērziņš un Inese un Āris Aveni. Šis 
bija pirmais 3x3 Vācijā, un tur pieda-
lījās 130 dalībnieki no 13 valstīm. Sa-
ietā visu nedēļu piedalījās arī Latvijas 
kultūras ministre Dace Melbārde.

ASV – Garezerā nometne notika 
no 5. – 12. augustam Maijas Zaeskas, 
Daigas Rūtiņas un Larisas Kaļiņas va-
dībā. Nometnē bija 173 dalībnieki, no 
kuriem 43 bija bērni.

ASV – Katskiļos nometne notika 
no 12. – 19. augustam Helēnas Vīksni-
ņas vadībā ar 103 dalībniekiem.

3x3  nometņu/saietu  kopskaits 
(kopš pirmās nometnes Garezerā, 
1981. gadā) 2018. gada rudenī ir 247; 
kopējais dalībnieku skaits – 37 169.

2019. gada nometnes/saieti
Austrālijā, Adelaidē – no 2018. g. 

31. decembra – 2019. g. 6. janvārim; 
vad. Vizma Boag un Daila Mohr.

Latvijā  –  Vecpiebalgā – no 7. – 
14. jūlijam, vad. Inese un Ainārs Grī-

nvaldi.
Latvijā  – Alojā – no 21. – 28. jū-

lijam; vad. Ieva un Eduards Krūmiņi
Lielbritānijā  – angļu  val. no 

28. jūlija – 4. augustam; vad. Ingrīda 
Dzeriņa;

Lielbritānijā – latviešu valodā no 
4. – 11. augustam; vad. Avita O’Don-
nell.

ASV – Garezerā – no 4. – 11. au-
gustam; vad. Maija Zaeska, Daiga Rū-
tiņa, Larisa Kaļiņa;

ASV – Katskiļos – no 18. – 25. au-
gustam; vad. Ingrīda Jansone.

Īrijā – no 19. – 25. augustam; vad. 
Zane Kažotniece.

www.3x3.lv ir atrodama informāci-
ja par 3x3, ieskaitot visu nometņu avī-
zes un Latvijas 3x3 ik rīta video ziņas, 
kā arī Vācijas 3x3 sagatavotais video 
par 3x3 Bērzainē un pasaulē.

3x3 pateicās LV Kultūras minis-
trijai par piešķirto atbalstu un cer, ka 
tas turpināsies arī nākotnē. Īpašs pal-
dies Kultūras ministrei Dacei Melbār-
dei par viņas dāsno pienesumu 3x3.

Līga Ruperte,
3x3 globālā koordinatore

 PBLA IP locekle 

Sestdien, 13. oktobrī, LBĪ aici-
nāja Īrijas un Ziemeļīrijas latviešu 
skolu skolotājus un vadītājus apmek-
lēt skolotāju metodisko dienu Slaigo. 
Šajā gadā skolotājus uzņemt uzņēmās 
jaunākā Īrijas latviešu skola Zemene; 
vadītāja Vineta Mutule.

Metodiskās dienas mērķis bija vei-
dot sadarbību starp latviešu skolām 
Īrijā un Ziemeļīrijā.

Metodiskajā dienā piedalījās 8 
skolu skolotāji, vadītāji un vecāki. 
Klātienē varējām iepazīties ar Kava-
nas skolas Zinītis, Longfordas latvie-
šu skolas Vinijpūks, Limerikas – Gal-
vejas – Čarnevilles latviešu skolas 
Tīģeris – Rū, Dublinas latviešu skolu 
Saulgriezīte, Dublinas mūzikas studi-
jas skolas LABKĪ – Letiņš, Drohedas 
latviešu skolas Ābolītis, Ziemeļīrijas 
latviešu skolas Zīļuks, Slaigo latviešu 
skolas Zemene skolotājiem, vadītā-
jiem.

Skolotāju mājas darbs bija saga-
tavot 15 min. nodarbību ieskatu, kurā 
iesaistīja skolas Zemene dažāda vecu-
ma bērnus. Uzdevums skolām nebi-
ja viegls, jo neviens nezināja bērnus, 
bērnu vecumus un zināšanu līmeni. 
Rezultāts bija lielisks. Vislielākie ie-
guvēji bija bērni. Bērni ar lielu interesi 
iesaistījās nodarbībās: vēroja, klausī-
jās, atbildēja, darbojās.

Pēc nodarbībām LBĪ priekšsēdētā-
ja un ELA prezidija pārstāve Inguna 
Grietiņa-Dārziņa atkārtoti informē-
ja skolu skolotājus/vadītājus par ELA 
darbu un attīstību latviskās izglītības 
nodrošināšanu diasporā.

LBĪ izglītības nodaļas vadītāja 
Vineta Makšus dalījās pieredzē, kur 
iegūt mācību materiālus nodarbību sa-
gatavošanā. Jau vairāku gadu garumā 
latviešu skolu skolotāju darbu atvieglo 
LVA sagatavotie materiāli, kuri brīvi 
pieejami LVA mājas lapā.

Laba vēlējumus skolotājiem vēlēja 

LBĪ vicepriekšsēdētāja Liene Eškina, 
kura bija patiesi pārsteigta un gan-
darīta par skolotājiem, kuri bērniem 
sniedz zināšanas latviešu valodas un 
kultūras apguvi svešumā.

Īrijas un Ziemeļīrijas skolotāji vē-
las turpināt iesākto tradīciju un tikties 
vismaz reizi gadā, lai gūtu pozitīvu 
enerģiju viens no otra.

Metodisko dienu atbalstīja: LVA, 
IZM un ELA

Vineta Makšus,
LBĪ valdes pārstāve,

izglītības nozares vadītāja

Īrijas un Ziemeļīrijas skolotājiem metodiskā diena
Tikšanās piedalās astoņu skolu skolotāji

Metodiskās dienas dalībnieki.
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Trīsreiztrīs pasaulē
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No 22. jūlija līdz 29. jūlijam aiz-
vadīts skaists, bagātīgs un krāšņs Il-
vas  Miezes un Edmunda  Barkāna 
ģimenes un jelgavnieku darba grupas 
vadītais 3x3 saiets Zaļeniekos – pašā 
Zemgales sirdī netālu no Jelgavas. 
Zemgales līdzenumu rāmums un labī-
bas vārpu spēks mijies dienu no die-
nas, ko kopā dažnedažādās aktivitātēs 
aizvadīja teju 481 ļaužu, piedaloties 54 
ievirzēs un kopīgos pasākumos. Aptu-
veni puse no visiem dalībniekiem bija 
bērni, aptuveni 100  saieta dalībnie-
ku bija pirmo reizi 3x3, 62 – tie, kuri 
saieta norises apmeklēja kā vietējie, 
53 –  latvieši, kas dzīvo ASV, Nīder-
landē, Apvienotajā Karalistē, Norvēģi-
jā, Austrijā, Luksemburgā, Kanādā un 
Krievijā. Tas ir gluži neticami, ka tik 
liels skaits ļaužu ar savām vajadzībām, 
vēlmēm, iegribām un garastāvokli, kas 
ne mirkli netraucēja cits citam sadzī-
vot saskaņā ar Dievu. Dabu. Darbu. 
Lielais dalībnieku skaits ne mirkli 
nemazināja personisko, iejūtīgo un 
ieinteresēto attieksmi, ko saieta darba 
grupa bija uzbūrusi nedēļas garumā.

No latviešu dižās rakstnieces An-
nas Brigaderes triloģijas patapinātais 
saieta sauklis Dievs. Daba. Darbs, 
šķiet, noturēja un nosargāja gan prak-
tiski ērtu, gan emocionāli noturīgu 
līdzsvaru saietnieku vidū visa saieta 
laikā. Vispirms tas bija dabas tuvums – 
vieta, kur visi sapulcējās – Zaļeniekos. 
Kaut arī notikumi risinājās pie un ap 
Zaļo muižu, muižas simtgadīgo ozolu, 
un skaisto dīķu ieskautais parks ļāva 
bērniem un jauniešiem attīstīt savas 
maņas un intereses ievirzēs, kas saistī-
tas ar kokiem, ūdeni, būšanu dabā. To 
vēl vairāk varēja izjust visi, kas devās 
ekskursijās pa apkārtējām muižām, 
dabas takām, arī apciemojot vietējos 
saimniekus. Un te nu nonākam pie 
darba. Bez darba nebūtu ne ikdienas 
mācīšanās dziesmās un kustībās, ne 
praktiskajos rokdarbos. Darbs ir arī 
prāta darbināšana tādās ievirzēs, kas 
liek padomāt un aizdomāties, un tādu 
šajā mierpilnajā nedēļā netrūka. Dieva 
klātbūtne ir tā, kas liek apklust, pie-
rimt, samazināt un noklusināt skaļo 
troksni. Pateicoties šai klātbūtnei, bija 
vieglāk laipni uzsmaidīt un sniegt pa-
līdzīgu roku otram tad, kad tā visvai-
rāk vajadzīga. Ikviens varēja sajust to 
garu un enerģiju, kas atvieglo sūrumu 
un sāpes, ko reizēm rada gan dabas 
vētras, gan smags darbs. Zaļenieku 
3x3 bija jūtama gan šī ļaušanās, gan 
pacietība.

Mēs visi kopā ēdām trīsreiz dienā 
vienojāmies kopīgā galda dziesmā un 
gandrīz katru dienu arī jubilārus svei-
cām, dziedot kopkorī. Tas nemaz nav 
tik ierasti 3x3 saietos – Zaļeniekos visi 
ēda kopā! Kaut danči sita augstu vilni 
un pat iebojāja danču grīdu, tas netrau-

cēja to žigli savest kārtībā un danču 
vakari bija notikumu nagla ikvienam 
dancot gribētājam. Arī dziesmas nīk-
šanā pie kafejnīcas galdiem un sirsnī-
gās sadziedāšanās vakaros pie uguns-
kura, kas šogad bija jaunums 3x3! 
Jauna pieredze trīsreiztrīsniekiem bija 
arī pievakares ekskursijas, kurās iepa-
zīt kājāmgājēja statusā tuvāko apkārt-
ni gida pavadībā – Zaļo muižu, baznī-
cu un kokaudzētavu.

Katrs dalībnieks Zaļeniekos at-
brauca ar savu vārpu vai graudu sau-
ju, ko sabērt kopā ar citām – savīties, 
saplūst un savienoties uz nedēļu, lai 
mājās atgrieztos ar kopīgos darbos, 
dančos, dziesmās, sarunās un saskares 
punktos saceptu gara maizi, ko pār-
vest mājās.

Kā jau maizītes cepšanā pienā-
kas – ir vajadzīga arī silta uguntiņa. 
Šo uguntiņu 3x3 dalībnieki sakūra 
daudzinājuma laikā. Ne tikai fiziskā 
izpratnē, bet arī garīgi. Senpils balko-
nā plīvojošo valsts karogu pakājē visi 
pulcējās krāšņi tērpti tautastērpos un 
goda drānās, lai godināto lielo uguni, 
dotu tai savus dziesmotos spēka vār-
dus, uzticētu klusībā savus sapņus un 
vēlmes, kā arī smeltu gaismas neiz-
sīkstošo enerģiju. Kad uguns pieņē-
ma tai dāvināto austo jostu un lielo 
puzuru, uztvērām to kā zīmi, ka katra 
nodoms ir uzklausīts un mājās visi 

dosies mazliet tīrāki, gaišāki, garā 
bagātināti un uzlādēti darīt labus dar-
bus un vēl stiprāk mīlēt savu Latviju. 
Saieta avīzi un vairāk fotogrāfiju var 
skatīt www.3x3.lv un Facebook lapā 
3x3Zaļeniekos. Pateicamies atbals-
tītājiem – Latvijas Republikas Kul-
tūras ministrijai, Jelgavas novadam, 
Valsts kultūrkapitāla fondam un Lat-
vijas valsts mežiem.

Tīna Sidoroviča
Laikrakstam „Latvietis“

Zemgales līdzenums 
Tās rāmums un labības vārpu spēks mijies dienu no dienas 3x3 Zaļeniekos

Godu solis saietu atklāšanā.
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Pirts slotu gatavošana.
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Jau pirms trim ga-
diem no Klīvlandes drau-
giem atvadoties, teicu, 
ka nu gan uz Ameriku 
vairs nebraukšu, jo esmu 
tam par vecu un slimu. 
Bet... tā laikam ir gan, ka 
nekad nevajag teikt – ne-

kad! Latvijas labie ārsti mani pa šiem 
gadiem pataisījuši mazliet veselāku 
un stiprāku, tādēļ šogad sadūšojos un 
devos vienai māsai līdzi uz Ameriku 
un, atpakaļ uz Latviju braucot, paņēmu 
citu māsu līdzi sev. Tā nevienā virzienā 
nebija jālido vienai. Amerikā pie mā-
sas Čikāgā nodzīvoju gandrīz mēnesi, 
tad nedēļu pavadīju 3x3 nometnē Ga-
rezerā, kur piedalījos ļoti interesantā 
ievirzē un palīdzēju pierakstīt nomet-
nes avīzi Kurmis klausās.

Ievirze, kuru aktīvi klausījos un 
šo to pierakstīju bija Latviskās dzī-
ves ziņa. To vadīja Čikāgas latviešu 
Ciānas draudzes mācītāja Gundega 
Puidza un bijušais dievturu dižvado-
nis Amerikā un Kanādā Ričs Spuris. 
Mums tā likās interesanta un ļoti sais-
toša, jo pirmo sesiju iesākām ar asto-
ņiem dalībniekiem, bet nākošajā rītā 
jau mūsu klasē bija 18. Cits citu bija 
mudinājis atnākt un paklausīties arī 
vēlāk. Pārrunas ritēja viegli, jo katram 
bija kaut kas sakāms, kas interesēja ne 
tikai viņu vien. Laiks mums pagāja 
ļoti ātri un interesanti, un katru dienu 
mums pievienojās jauni dalībnieki. Zi-
ņas par mūsu nodarbībām izplatījās pa 
visu nometni, un gandrīz katrs gribēja 
no tās kaut ko dzirdēt.

Jau pirmajās stundās mēs bijām 
nonākuši pie pāris lietām, kas bija 
jāpopularizē. Pirmkārt, mēs vieno-
jāmies, ka jāveicina tautas tērpa val-
kāšana, jo tikko latvietim mugurā ir 
tautas tērps, viņš izstiepjas staltāks un 
kļūst pašapzinīgāks. Tāpat ir jāveicina 
izpratne par latvisko dzīves ziņu, jo kā 
lai latvietis prot latviski dzīvot, ja viņš 
neizprot, ko tas nozīmē. Treškārt, tiem, 
kas to saprot, ir jārāda priekšzīme. Bez 
tam mums visiem ir jādara viss iespēja-
mais, lai latvieši visā pasaulē justos kā 
vienas tautas locekļi, kaut arī viņi pie-
derētu kādai kristīgo draudzei, dievtu-
ru sadraudzei vai pat kādai latviešiem 
līdz šim neraksturīgai draudzei vai pat 
ticībai. Īstenībā jau tas ir kaut kas, ko 
latviešiem vienmēr vajadzētu paturēt 
prātā, ka visi esam latvieši, un mums 
vienmēr jābūt vienotiem.

Otrā dienā mēs iepazināmies ar 
dievturību, kas nav tikai Brastiņa 
vēstījums vien. Tam pamatā ir latvie-
šu dainas. Ričs mums pastāstīja par 
Amerikas un Kanādas dievturu mā-
jām – Dievsētu un to, kas tur notiek. 
Viņu mājas lapā internetā es atradu šo 
informāciju:

„Dievsēta ir īpašums Viskonsīnas 

laukos, kur Ziemeļamerikas dievturi 
un viņu domubiedri pulcējas, lai svi-
nētu latviešu gadskārtas un godus. 
Dievturību dibināja 1920. gados Lat-
vijā. Pa otrā pasaules kara laiku ne-
daudz dievturu nonāca rietumu zemēs 
kā bēgļi. Ar laiku viņi dibināja Latvju 
dievturu sadraudzi un nelielas dievtu-
ru draudzes ASV, Kanādā, Vācijā un 
Austrālijā. Grencionu Kārlis ar savu 
ģimeni Latvju dievturu sadraudzei 
ziedoja zemi netālu no Tomas pilsēti-
ņas dienvidrietumu Viskonsīnā. Tur 
1979. gadā sāka būvēt „Skandavu“, 
kas kalpo par Dievsētas galveno satik-
šanās telpu. Vēlāk uzbūvēja vēl Skoliņu 
un Saimes ēku ar virtuvi un naktsmā-
jām apmēram 25 cilvēkiem. Dievsēta 
ir pirmais zināmais – un pagaidām 
vienīgais – īpašums pasaulē, kas ir 
veltīts tieši senās latviešu gadskārtas 
un dievturības piekopšanai.

Latvietis ir saistīts ar un atkarīgs 
no dabā notiekošajām norisēm un arī 
debess spīdekļiem, it sevišķi sauli, kas 
nosaka gadalaiku maiņas. Zīmīgos lai-
kos, piemēram, saulstāvjos un saulgrie-
žos, svin lielākus svētkus – Meteņus, 
Lielo dienu, Ūsiņus, Jāņus, Apjumības, 
Mārtiņus, Ziemassvētkus. Katram svi-
namajam laikam ir savas īpašas izda-
rības un dziesmas. Daudzām ir sakars 
ar augšanas un zemniecības cikliem, 
un liela daļa no šiem svētkiem ir bijuši 
atzīmēti jau no aizvēsturiskiem, pirms-
kristīgiem laikiem.“

Latviešiem kā senai tautai bija iz-
kopta sava kultūra, ar kuras palīdzību 
viņus varēja atšķirt no citām tautām. 
Tikumi un paražas, kā arī tradīcijas 
pavadīja viņus visā dzīvē.

Krustabas ir pirmais lielais mūža 
gods, kad jaundzimušajam bērnam 
deva vārdu. Senos laikos vārda došanu 
saistījās ar bērna uzņemšanu dzimtā, 
un dievturi to sauc par pādes dīdīšanu. 
Latvieša kāzas dievturim ir līdzināša-
na, kas nozīmē, ka abi līdzināmie tie-
šām ir līdzīgi tiesībās un pienākumos. 
Kad cilvēks nomirst, viņš dievturiem 
kļūst par veli, un ir velis tik ilgi, kamēr 
ir kāds, kas viņu atceras.

Tālāk vadību pārņēma atkal Gun-
dega un pastāstīja par nacionālās do-
māšanas rašanos latviešos un izglīto-
šanās sākumu 1730to gadu beigās, kas 
radusies Brāļu draudžu iespaidā. Uz to 
latviešus mudināja arī Čehijas hernhū-
tiešu ierašanās Latvijā. Hernhūtieši un 
Brāļu draudzes latviešos panāca to, ka 
viņi strādāja ļoti daudz un godīgi un 
latviešos radīja nacionālu apziņu. Līdz 
ar to radās pirmā Nacionālā atmoda. 
Tālākās pārrunās mēs nonācām pie 
slēdziena, ka patiesībā kristīgai ticībai 
un dievturībai ir daudz kā kopīga, jo 
gandrīz katram bauslim mēs varam 
atrast piemērotu dainu, un mēs diev-
kalpojumos varam dziedāt arī dainas, 

viņa 18. novembrī savu dievkalpojumu 
ir beigusi ar tautas dziesmu Pie Dievi-
ņa gari galdi. Pēc tam neviens par to 
nav sūdzējies. Galvenais mums ir ne-
ļaut ticības jautājumiem mūs šķelt.

Turpmāko dienu pārrunās cits par 
citu mūsu grupā ieteica vairākas lietas, 
ko mums vajadzētu ievērot, lai dievtu-
ru un kristīgo ticību latvieši viens otru 
labāk saprastu un labāk varētu sadarbo-
ties latviešu kopējās interesēs kā Latvi-
jā tā arī ārpus tās. Viens no tādiem bija 
latviešu skolās bērniem paskaidrot arī 
par dievturību, kā seno latviešu ticību, 
otrs norādīt uz latviskiem elementiem 
mākslā kā Annusa vai Kalmītes glez-
nās, to pašu arī literatūrā, veicināt tīru 
latviešu valodu, tautas dziesmu dzie-
dāšanu, tautas tērpu darināšanu, jo ne-
kas tā nepaceļ latvietes pašapziņu, kā 
pašas darināts tautas tērps. Būtu jāra-
da domu biedru grupa, kas sadarbības 
domu iedzīvinātu ar tīmekļa palīdzību.

Pēdējā rītā mēs pārspriedām lat-
vieša raksturīgākās īpašības un vie-
nojāmies, ka īsts latvietis ir: labestīgs, 
gudrs, strādīgs, darbīgs, priecīgs, sa-
ticīgs, devīgs, izpalīdzīgs, taisnīgs un 
dievticīgs. (Te gan jāpiemin, ka diev-
turis tic citādam dieviņam, kā kris-
tīgais latvietis.) Svarīgi ir tas, ka par 
spīti uzskatu dažādībai dot iespēju lat-
viešiem saprasties un pastāvēt.

Diemžēl man jāatzīst, ka rakstot 
par to vairāk nekā divus mēnešus vē-
lāk, bija grūti visu tik labi atcerēties, 
bet ātrāk to izdarīt nebija iespējams.

Tikai tagad jau gandrīz trīs nedēļas 
atpakaļ Latvijā un klausoties latviešu 
diskusijas par 13. Saeimas ievēlēšanu, 
gan atkal bija jāredz, ka mūsu politiķi 
nu gan nav īsti latvieši, jo nebija ne la-
bestīgi, ne saticīgi, ne taisnīgi, ne prie-
cīgi, un priecīga tagad neesmu arī es.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Atkal 3x3 nometnē
Astrīda pavada nedēļu 3x3 nometnē Garezerā

Ričs Spuris un Gundega Puidza.
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✝
Mūžībā aizgājis

JURIS VOLDEMĀRS RUBIS
Dzimis 1922. gada 22. septembrī Liepājā, Latvijā

Miris 2018. gada 29. septembrī Zelta Piekrastē, Austrālijā

Mirst cilvēks, viņa augums zūd.
Bet dvēsele, kur paliek tā?...
Man mazam stāstīja, tā nesatrūd,
Dievs ieliek to sev kabatā.

Aleksandrs Čaks

Par viņu sēro dēli Kārlis un Roberts,
mazbērni Lauren un Paul,

radi un draugi Latvijā un Austrālijā

nomainījusies... Bija ienākusi jaunā pa-
audze – dziedātāju vecums bija mainī-
jies...“ Ivars nezināja, kas to starplaikā 
bija ietekmējis, bet secināja, ka bija at-
tīstījies „progresīvāk un jaunāk domā-
jošs muzicēšanas modelis.“ No šī laika 
(2012. gada beigām), caur Melburnas 
koru saimi, ar Sandras un Roberta Birzes 
iesaistīšanos, veidojusies cieša sadarbība 
ar Ivaru Cinkusu, kopīgi piestrādājot pie 
koru izaugsmes, gan jaunas diriģentu 
paaudzes iedibināšanas. Turklāt Ivars 
beidzamajās Kultūras dienās Melburnā 
2016. gadā bija mākslinieciskais līdzva-
dītājs diviem sarīkojumiem – Kopkora 
koncertam un Pagānu gadagrāmatai.

Gints Ceplenieks, kurš iepazinās 
ar Austrālijas latviešu koristu saimi ti-
kai pērn novembrī, koristus gatavojot 
šī gada Dziesmu svētku Noslēguma 
koncertam un kora skatēm, savukārt 
izteica vislielāko izbrīni par kora tradī-
cijas uzturētāju ilggadīgo pašaizliedzī-
go, brīvprātīgo darbu un uzsvēra, cik 
svarīgi ir turpināt dziesmoto ceļu kopā 
ar Latviju, piesaistot jauno paaudzi.

Patīkama sagadīšanās, ka abi di-
riģenti viesosies Austrālijā šī gada bei-
gās Kultūras dienās Adelaidē – Ivars 
Cinkuss ar savu vīru kori Gaudeamus 
un Gints Ceplenieks, piedaloties KD 
ietvaros rīkotajā skolotāju konferencē 
un pēc tam vadot Vasaras vidusskolā 
kora nodarbības.

Stāstījumā tika uzsvērta kora tra-
dīcijas  uzturēšanas  plašākā  ietekme 
Austrālijas latviešu kopienas mūzikas 
dzīvē. Starp pieminētajiem piemēriem 
bija Arņa Grosa, bijušā melburnieša, ta-
gadējā rīdzinieka pieredze. Arņa video 
stāstījumā tika atspoguļota viņa kora 
tradīcijas apgūšanu Austrālijā un, pārce-
ļoties uz Latviju, apraksts par to, kādas 
bija pavērušās kora dziedāšanas iespē-
jas, par kurām viņš nebūtu nekad ie-
domājies. Ierakstu Arnis papildināja ar 
foto attēliem no daudzveidīgajām uzstā-
šanās iespējām, kas piedzīvotas Latvijā, 
dziedot prestižajā vīru korī Gaudeamus. 
Tika rādīts arī izvilkums no Melbur-

nas vīru kora Veseris, dziedot Latvijas 
koklētājas Laimas Jansones koncertā, 
Laimas un vietējo koristu/mūziķu pava-
dījumā šī gada martā Melburnas Latvie-
šu namā. Priekšnesums izveidojās tikai 
pāris dienu iepriekš, kad koklētāja ap-
meklēja kora mēģinājumu, kurā notika 
spontāna muzikāla sadarbība, kas Lat-
vijas mūziķei pašai bija skaists piedzī-
vojums, it īpaši, jo viņa iepriekš nekad 
nebija saspēlējusi ar vīru kori.

Bija  iespēja  noklausīties  vēl Ade-
laides jauktā kora Dziesmu laivas un 
Annas Ziedares Vasaras vidusskolas ilg-
gadīgās vadītājas Lilitas Daenke un Dai-
nas un Vesera koru dvēselēm Robertu 
un Sandras Birzes stāstījumus, kuri pār-
sedza vairākas tēmas, tostarp kora tradī-
cijas nozīmi, jauniešu piesaisti, pēctecī-
bu, Vasaras vidusskolas lomu, Dziesmu 
svētku un Kultūras dienu nozīmi un ne-
pieciešamību uzturēt sadarbības saites 
ar Latvijas koriem un diriģentiem.

Ar  saviem  uzskatiem  par  kora 
tradīcijas  nozīmi un tās uzturēšanu 
rakstiski dalījās vēl Latvijas Kultū-
ras ministre Dace Melbārde, Sidnejas 
latviešu vīru kora ilggadējā vadītāja 
Daina Jaunbērziņa un Austrālijas ap-
vienotā kora Atbalsis dibinātāja Mari-
ja Perejma. Jauniešu viedokli sniedza 
Melburnas koriste Jāna Andersone.

Kultūras ministre savā vēstījumā, 
kas veltīts Latvijas Universitātes dibinā-
šanas atceres svētku Melburnas saimei, 
dalījās ar savām domām par kora tradī-
cijas piekopšanas nozīmi ārpus Latvijas:

Esmu no sirds pateicīga tautiešiem 
Austrālijā, kuri katru dienu apzinās 
savu latvietību un godā latviešu kultū-
ru. Latvieši skaitliski nav diži liela tau-
ta, taču radošais gara spēks mūs pa-
dara par lielu nāciju. Lai to nosargātu, 
ir ļoti svarīgi uzturēt dzīvu latvietību 
ikvienā vietā, kur mēs dzīvojam.

Nenoliedzami kopt latviešu valodu, 
kultūru un tradīcijas ārpus Latvijas ir 
daudz grūtāk, nekā dzīvojot tās dabiska-
jā vidē. Taču Austrālijā mājo patiesi lat-
visks gars, par to pārliecinājos klātienē, 
kad viesojos Latviešu Kultūras dienās 
Melburnā pirms nepilniem diviem ga-
diem. Joprojām atceros Uģa Prauliņa, 

Ivara Cinkusa un Uģa Brikmaņa „Pa-
gānu gadagrāmatu“, ko tautieši Austrā-
lijā bija iestudējuši ar lielu aizrautību un 
mīlestību pret mūsu tradīcijām. Nevaru 
nepieminēt Austrālijā dzīvojošo vīru 
balsis. Tas ir viens varens vīru koris!

Šovasar – valsts simtgades Dziesmu 
un deju svētkos, kas sapulcēja Latvijas 
meitas un dēlus no 21 valsts pasaulē, 
īpašs prieks man bija redzēt arī piecus 
Austrālijas latviešu korus un deju kopu. 
Kopā Svētkos piedalījās 169 dalībnieki 
no Austrālijas, kuru balsīs un dejas soļos 
skaidri iezīmējās mīlestība pret Latviju.

Pateicībā par nerimstošo dar-
bu latvietības uzturēšanā un cerībā 
Austrālijas latviešus jau 200 dalīb-
nieku sastāvā sveikt Dziesmu svētku 
150. gadu jubilejas svētkos.

Jaunās  paaudzes  pārstāve  Jāna 
Andersone, komentējot savus iemeslus 
iestāties korī pagājušā gadā, izteica do-
mas, kuras atspoguļoja ne tikai trešās pa-
audzes viedokli, bet arī pārsedzās ar pla-
šākās koristu saimes domām: vēlēšanās 
piedalīties Dziesmu svētkos; draudzība ar 
latviešu draudzeni, ar kuru ikdienā sasta-
pās, bet ar kuru vēlējās stiprināt draudzī-
bu, darot kaut ko kopīgi latviešu sabied-
rībā; saistība ar paaudžu šķērsgriezumu; 
iespēja piesaistīt draugus un nelatviešu 
darba kolēģus gan korī, gan sarīkojumu 
apmeklētājos; iespēja piesaistīt koristus, 
kas īslaicīgi viesojās no citām valstīm; 
iespēja ar kori muzicēt (spēlēt dūdas un 
stabules) un iespēja darīt kaut ko kopīgu 
ar mammu latviešu sabiedrībā.

Uzrunas noslēgumā tika minēti vai-
rāki turpmāki ar koriem saistīti notikumi, 
tostarp Melburnā šī gada Valsts svētku 
atzīmēšanas ietvaros Dainas un Vesera 
koru uzstāšanās kopā ar pasaules slaveno 
Latvijas soprānu Maiju Kovaļevsku un 
nākamgad paredzētajā Austrālijas Dzies-
mu svētku dalībnieku – koristu un dejo-
tāju – Austrālijas mēroga koncertturneja.

Anitas Andersones stāstījums iz-
raisīja klausītājos pacilātību un uz-
mundrinošas pārrunas, kuras ieilga 
labu laiku pēc sarīkojuma noslēguma, 
apliecinot aktīvu interesi par kora tra-
dīciju Austrālijā un sajūsmu par trešās 
paaudzes interesi lāpas pārņemšanā. ■

Dziedot mūžu dzīvojam!
Turpinājums no 6. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien,  20.  okt., plkst. 14.00 DV 
namā, Daugavas Vanagu vīru kora 
Daugava muzikālā pēcpusdiena Par 
mani, draudziņ, nebēdā! Piedalīsies 
koris, Vanadžu ansamblis, solisti: 
Geņa Janmeija, Raimonds Jaudzems, 
Vilnis Jankovskis, kā arī ciemiņi no 
Melburnas. Koncerts $15, Koncerts 
ar vakariņām $25. Biļetes pie Aivara 
Vēža (mob. 0416 278 121) vai Andra 
Jaudzema ( mob. 0412 601 306). Visi 
laipni aicināti!
Svētdien, 21. okt., plkst. 9.30 Tālavā 
novuss.
Svētdien,  21.  okt., plkst. 12.00 ALB 
namā Adelaides Latviešu biedrības 
pilnsapulce.
Trešdien,  24.  okt., plkst. 9.30 – 
plkst. 15.30 ALB namā visi ir laipni 
aicināti uz LAIMAS pirmās palīdzī-
bas apmācībām. Par ēdienreizēm tiks 
gādāts. Pieteikties LAIMAS birojā 
līdz 19. okt.
Ceturtdien,  25.  okt., plkst. 10.00 
ALB namā SCRABBLE rīts, un ēdī-
sim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.

Sestdien,  27.  okt., plkst. 11.00 ALB 
namā LAIMAS pavārmākas kurss; 
Ināra Kalniņa ar savu meitu demons-
trēs veģetāriešu receptes. Dalības 
maksa $5.00. Visi laipni aicināti.
Svētdien, 28. okt., plkst. 9.30 Tālavā 
novuss. 
Sestdien,  3.  nov., plkst. 13.00 DV 
namā Vanadžu latvisko ēdienu tir-
dziņš. Pieteikties līdz 29. oktobrim 
Ilgai pa tālr. 8379 6983.
Svētdien,  4.  nov., plkst. 13.00 Bris-
banes Baltijas kora koncerts Latviešu 
namā. Diriģēs Juris Meija un Ruth 
Alison Gabriel. Starplaikā bagātīgs 
Latvijas un Baltijas ēdienu galds (cenā 
iekļauti arī saldie ēdieni un kafija/tēja).
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien,  21.  okt., plkst. 11.00 
22. svētdiena pēc Vasarsvētkiem; 
dievkalpojums.
Svētdien,  4.  nov., plkst. 11.30 Kapu 
svētki Centennial Park kapsētā.

Brisbanē
Sestdien, 20. okt., plkst. 12.00 Rum-
my & zolītes pēcpusdiena Latviešu 

namā. Maksa $10.
Sestdien, 27. okt., plkst. 13.00 Pīrāgu 
cepšanas meistarklase Latviešu namā. 
Maksa $20, bērniem $10, zem 5 gadu 
vecumam bez maksas. Apmācībās ie-
tilps arī pēcpusdienas tēja ar latviešu 
gardumiem. Piedalīšanās jāpiesaka 
līdz 19. okt.: Karen McDougall: 0419 
689 175, brisbanelatviancommunity@
gmail.com
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien,  27.  okt., plkst. 13.00 DV 
Kanberas nodaļas pavasara/rudens 
saiets Immanuel baznīcas zālē, Lyons.
Līdz 28. okt. mākslas pasākums Con-
tour 556 dažādās vietās ap Lake Bur-
ley Griffin. Piedalās Harijs Piekalns. 
https://www.contour556.com.au

Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 20. okt., plkst. 12.00 DV sa-
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
22. oktobris
Īrisa, Irīda, Airisa
1929. sabiedriskais darbinieks Austrā-
lijā Aivars Saulītis.
1940. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Valija Kroforde (Crawford).

23. oktobris
Daina, Dainis, Dainida
1948. dibināta Latviešu katoļu biedrī-
ba Lielbritānijā.

24. oktobris
Renāte, Modrīte, Mudrīte
Starptautiskā ANO diena
1913. latviešu hokejists Arvīds Pēter-
sons.
1943. mākslinieks, dizainers, semioti-
kas pētnieks Valdis Celms.
1943. rakstniece Margita Gūtmane.
1952. juriste, sabiedriska darbiniece 
Austrālijā Rudīte Bērziņa.

25. oktobris
Beāte, Beatrise

1886. bīskaps, publicists, sabiedrisks 
darbinieks Jāzeps Rancāns.

26. oktobris
Amanta, Amanda, Kaiva
1958. baptistu mācītājs, politiķis Ai-
nars Baštiks.
1963. horeogrāfs Agris Daņiļevičs.

27. oktobris
Lilita, Irita, Ita
1728. angļu jūrasbraucējs un pētnieks 
Džeimss Kuks (James Cook).
1893. latviešu gleznotājs Augusts An-
nuss.
1905. SLT aktrise Alma Saiva.
1963. latviešu žurnālists un politiķis 
Olafs Pulks.

28. oktobris
Ņina, Ninona, Antoņina, Oksana
1610. Ketleru dinastijas Kurzemes 
un Zemgales hercogs Jēkabs (valdīja 
1642.–1682.).
1696. Saksijas Morics (Moritz Graf 

von Sachsen), Kurzemes hercogs 
(1726.–1728.), Francijas ģenerālmar-
šals.
1700. krievu armija ieņem Pārdauga-
vu. Aplenktajā Rīgā sākas bads.
1709. krievu armija pienāk pie Rīgas 
un sāk pilsētas aplenkšanu.
1883. pedagoģe Eleonora Upatniece.
1888. tēlnieks Kārlis Zāle.
1903. rakstnieks, dzejn. Jānis Plaude.
1905. aktrise, režisore, skatuves 
mākslas pedagoģe Lūcija Baumane.
1908. dzejniece, publiciste Anna Di-
mante.
1909. komponists Ādolfs Skulte.
1941. Otrais Pasaules karš: Kauņas 
geto, Lietuvā vācu SS spēki nogalināja 
ap 9000 ebreju.
1955. firmas Microsoft dibinātājs, ar 
Atzinības krusta II šķiru apbalvotais 
Bils Geitss (Bill Gates).
1983. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā, mūziķe Vēsma Upeniece.
1988. Latvijas futbolists Vladimirs 
Kamešs.  ■

tība.
Tādējādi Saskaņai sociāldemokrā-

tiskajai partijai parlamentā varētu būt 
23 vietas, politiskajai partijai KPV LV 
un Jaunajai konservatīvajai partijai – 
katrai pa 16 vietām, Attīstībai/Par! un 

Nacionālai apvienībai Visu Latvijai! – 
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK – katrai 
pa 13 vietām, Zaļo un Zemnieku sa-
vienībai – 11 vietas, bet Jaunai vieno-
tībai – 8 vietas.

Provizoriskie 13. Saeimas vēlēša-
nu rezultāti, tai skaitā deputātu kan-
didātu saņemto plusu un svītrojumu 
skaits pieejams Centrālās vēlēšanu 

komisijas 13. Saeimas vēlēšanu vietnē 
https://sv2018.cvk.lv

Savukārt galīgos 13. Saeimas vēlē-
šanu rezultātus Centrālā vēlēšanu ko-
misija plāno apstiprināt divu līdz trīs 
nedēļu laikā pēc vēlēšanām.

Centrālās vēlēšanu komisijas 
Informācijas nodaļa

07.10.2018.

13. Saeimas vēlēšanas
Turpinājums no 1. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 18. oktobrī.
€1 = 1,61190 AUD
€1 = 0,87843 GBP

€1 = 1,75220 NZD
€1 = 1,15050 USD

rīkojums DV mītnē: Svētku laika atmi-
ņas: dalībnieku iespaidi.
Sestdien,  20.  okt., plkst. 16.00 gai-
das un skautu Mītnes vakars Latviešu 
namā.
Svētdien, 21. okt., plkst. 12.00 Dzies-
mu svētki Ciemā – muzikālas pusdie-
nas un sadziedāšanās Latviešu ciemā.
Piektdien, 26. okt., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 27. okt., plkst. 11.00 Latvie-
šu Savstarpējās Palīdzības Biedrības 
pilnsapulce Latviešu ciemā.
Sestdien,  27.  okt., plkst. 15.00 Mel-
burnas Latviešu nama kooperatīva 
(MLNK) pilnsapulce Latviešu namā.
Sestdien,  3.  nov., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 3. nov., plkst. 15.30 gaidu un 
skautu nodarbības Latviešu namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien,  21.  okt., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien,  28.  okt., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 4. nov., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.

Pertā
Svētdien, 28. okt., Daugavas Vanagu 
biedru izbraukums zem ozola. Visi 
laipni aicināti.
Svētdien, 4. nov., 18. novembra svētku 
viesis Juris Cālītis DV klubā.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien,  21.  okt., plkst. 10.30 diev-
kalpojums. Kapu svētki.

Sidnejā
Svētdien, 21. okt., plkst. 11.00 Pļaujas 
svētki Latviešu namā.
Sestdien, 27. okt., plkst. 19.00 SLT iz-
rāde Latviešu namā Simts gadi simts 
minūtēs... Ar akadēmisko ceturksni!. 
Aktieri no Rīgas, Melburnas un Sid-
nejas. Uz skatuves varēs sastapt Blau-
maņa mazos velniņus (Klāra Brūvere 
un Bonija Viļuma) un Latvijas garus 
(Egils Melbārdis, Latvijas Nacionālais 
teātris, Paula Buligo).
Svētdien,  28.  okt., plkst. 14.00 SLT 
izrāde Latviešu namā Simts gadi simts 
minūtēs... Ar akadēmisko ceturksni!. 
Aktieri no Rīgas, Melburnas un Sid-
nejas. Uz skatuves varēs sastapt Blau-
maņa mazos velniņus (Klāra Brūvere 
un Bonija Viļuma) un Latvijas garus 
(Egils Melbārdis, Latvijas Nacionālais 
teātris, Paula Buligo).
Sestdien, 3. nov., plkst. 12.00 pusdie-
nas DV namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 21. okt., plkst. 10.00 Kapu 
svētki Rukvūdas kapsētā.

Svētdien, 28. okt., plkst. 10.00 Refor-
mācijas svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
Svētdien, 4. nov., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien,  21.  okt., dievkalpojums 
baznīcā nenotiks. Pļaujas svētku sa-
rīkojums SLB namā, M. Siliņa zālē 
plkst. 11.00, kas iesāksies ar svētbrīdi.
Svētdien, 28. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 4. nov., plkst. 10.00 Kapus-
vētki Rukvudas kapsētā, latviešu no-
dalījumā.

Zelta piekrastē
Ceturtdien,  1.  nov., plkst. 13.00 
kārtējā baltiešu mēneša tikšanās un 
gadskārtējā pilnsapulce Broadbeach 
Library, 61 Sunshine Boulevard, Mer-
maid Waters (iepretim Pacific Fair 
iepirkšanās centram). Ieejot biblio-
tēkā, sekot norādījumam uz Meeting 
Room A.

ASV
18.–  21. okt., pirmais Baltiešu filmu 
festivāls Ņujorkā, Scandinavia House, 
58 Park Avenue (starp 37th un 38th St.) 
https://www.balticfilmfestival.com

Zviedrijā
Sestdien,  3.  nov., Nedēļa Latvijai – 
Igauņu namā, pasākums Viļņu garums 
iepazīstinās ar divām izcilām trim-
das personībām – Kazimiru Vilni un 
Vilni Zaļkalnu, bez kuru ieguldījuma 
Zviedrijā pastāvošā Latvijas valsts iz-
skatītos gluži savādāka.
Svētdien,  4.  nov., Nedēļa Latvijai – 
Igauņu namā Bērnu svētki un bērnu 
radošā darbnīca Mārtiņdienas zīmē, 
kur arī pieaugušajiem būs savi izaici-
nājumi.

Latvijā
Sestdien, 20. okt., plkst. 17.00 Latvi-
jas Universitātes Lielajā aulā koncerts 
Gido Kokara Dziesmusvētku manto-
jums – Noslēguma koncerts, kas būs 
skats uz Maestro veidoto šī koncerta 
ideālo programmu. Koncertā satik-
sies Ints Teterovskis, Juris Jonelis, 
Orests Silabriedis, Jauniešu koris 
Balsis, Jasmīnas koris, NBS štāba 
orķestris, Agita Ikauniece Rimšēvi-
ča, Uldis Kokars, Guntis Kumačevs, 
Kristine Gailite, Viktorija Pakalnie-
ce, saksofonu kvartets N[ex]t move 
un citi. Koncerts būs fragmentārs 
ieskats Dziesmu svētku Noslēguma 
koncerta programmā, ko ar nerimsto-
šu enerģiju Gido Kokars veidojis Me-
žaparka estrādei, pievēršot uzmanību 
vissmalkākajām detaļām un atstājot 
norādes par vēlamo atskaņotājmāks-
linieku sastāvu, muzikālā materiāla 
māksliniecisko interpretāciju. Ieeja 
bez maksas.
Sestdien, 20. okt. – 22. okt., Jūrmala 

kļūs par Latvijas goda galvaspilsētu, 
svinot Latvijas valsts simtgadi festi-
vālā Latvijas Goda aplis. Galvenās 
festivāla aktivitātes norisināsies tieši 
Dzintaru koncertzālē, kur baudīsim 
mākslinieces Lienes Mackus lieliz-
mēra skulptūru izstādi, Jāņa Šipkē-
vica un Katarinas Henrisones (Kata-
rina Henryson) inspirētas muzikālās 
performances sadarbībā ar kori Balsis 
un Voice Improvisation Ensemble no 
Zviedrijas, kā arī Roberta Rubīna au-
diovizuālās projekcijas Gaismas toņu 
mistērija un izstādi Mūsu 100 tautu-
meitas Latvijas simtgadei. Visi Lat-
vijas Goda apļa pasākumi Jūrmalā ir 
bez maksas.
Sestdien,  20.  okt.  –  4.  nov., Jaunās 
mūzikas festivāls ARĒNA. www.
arenafest.lv
Svētdien,  21.  okt., plkst. 16.00 par 
godu latviešu teātra tēva Ādolfa Alu-
nāna 170. dzimšanas dienai Rīgas 
Latviešu Biedrības Lielajā zālē notiks 
viņa jautrības lugas Seši mazi bundze-
nieki izrāde, ko Ādolfa Alunāna Jel-
gavas teātrī iestudējis režisors Arvīds 
Matisons, un tā notiek Rīgas Latviešu 
Biedrības un Latviešu teātra 150 gadu 
jubilejas reizē.
Pirmdien, 22. okt., plkst. 17.00 Latvi-
jas Okupācijas muzejs aicina godināt 
Latvijas brīvības cīnītāju GUNĀRU 
ASTRU viņa 87. dzimšanas dienā pie-
miņas sarīkojumā Latvijas Okupācijas 
muzejā, Raiņa bulvārī 7. Pasākumā 
piedalīsies operators, filmas “Gunārs 
Astra. Sirdsbalss” režisors Raits Val-
ters, vēsturnieks Ritvars Jansons. Tiks 
demonstrēti vairāki vēl nepublicēti 
videokadri, kuros redzams G. Astra 
un topošie tautas neatkarības kustības 
dalībnieki. Būs iespēja arī apskatīt un 
uzzināt par relikvijām, ko saglabāju-
si un Okupācijas muzejam uzticējusi 
G. Astras ģimene.
Svētdien, 28. okt., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Līdz 4. nov. Jaunās mūzikas festivāls 
ARĒNA. www.arenafest.lv
Jaunpils luterāņu baznīcā apskatāma 
izstāde Reformācijai 500 – Latvijas 
evaņģēliski luteriskās baznīcas Lie-
pājas bīskapa emeritus Pāvila Brūvera 
veidotais stāstījums Ceļojums refor-
mācijā. Izstādes veidotāji: LELB un 
Latvijas Nacionālais arhīvs (LNA). 
Izstādē izmantoti materiāli no LNA, 
LELB un Liepājas Sv. Trīsvienības 
evaņģēliski luteriskās draudzes arhī-
viem. Izstāde iepriekš bijusi apskatā-
ma Liepājas Sv. Trīsvienības katedrā-
lē un Saldus Mārtiņa Lutera baznīcā. 
Jaunpils luterāņu baznīcā izstāde būs 
apskatāma līdz šī gada beigām.  ■
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