
PBLA gadskārtējā valdes sēde Rīgā
Tikšanās ar Valsts prezidentu

No 2. – 4. oktobrim 
Rīgā notiek gadskārtējā 
Pasaules brīvo latviešu 
apvienības valdes sēde, 
uz kuru sabrauc latvie-
šu centrālo organizāciju 
vadītāji un valdes lo-
cekļi no ASV, Kanādas, 

Austrālijas, Dienvidamerikas, Eiropas 
un Krievijas.

Sēdes svinīgā atklāšana notika 
trešdien, 2. oktobrī, plkst. 9.00, Ma-
zajā ģildē, Rīgā. Ceremoniju ar savu 
klātbūtni un uzrunām ārvalstu latvie-
šu sabiedrības pārstāvjiem pagodināja 
Latvijas Valsts prezidents Egils Le-
vits, aizsardzības ministrs Artis Pa-
briks, kultūras ministrs Nauris Pun-
tulis, izglītības un zinātnes ministre 
Ilga Šuplinska, ārlietu ministrijas 
Parlamentārā sekretāre Zanda Kalni-
ņa-Lukaševica, kā arī Kanādas vēst-

nieks Latvijā Kevins 
Rekss (Kevin Rex). 
Svētbrīdi vadīja un 
svinīgu uzrunu teica 
prāv. emeritus Dr. Ju-
ris Cālītis. Atklāša-
nas runu teica PBLA 
priekšsēde Kristīne Saulīte.

PBLA valde darbu turpina viesnīcā 
Radi un Draugi Rīgā, Mārstaļu ielā 1/3. 
Trešdienas, 2. oktobra pēcpusdienā 
paredzētie dalīborganizāciju vadītāju 
ziņojumi. Ceturtdienas, 3. oktobra 
priekšpusdienā saruna ar ministriju 
pārstāvjiem par valsts diasporas politi-
ku un Diasporas likuma ieviešanu dzī-
vē. Piektdien, 4. oktobrī, – apvienības 
budžeta un rezolūciju pieņemšana.

PBLA valde 29. un 30. septembri 
pavadīja Cēsīs, kur norisinājās Pasaules 
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Valsts prezidenta Levita uzruna
PBLA gadskārtējās valdes sēdes atklāšanā

Dārgie tautieši!
Mīļie draugi!
Paldies par šo izdevību uzrunāt jūs Pa-

saules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) val-
des sēdē, kas jau daudzus gadus notiek Rīgā.

PBLA ir izveidojusies kā trimdas orga-
nizāciju centrālā jumta organizācija, kas ap-

vieno latviešus, kuri bija spiesti doties trimdā. Es uzsveru 
vārdu trimda. Trimda ir latviešu nācijas kultūrvēsturiska 
daļa, kas zināmu laiku politisku iemeslu dēļ bija spiesta 

dzīvot ārpus Latvijas. Šajā laikā, 
kad Latvija nebija pati ar saviem 
valsts orgāniem darboties spējīga, 
trimda bija tā, kas uzturēja Latvi-
jas valsts brīvības gribu, brīvības 
garu un ar savu politisko darbību 
spieda negribīgās rietumvalstis (jo 
nebija tā, ka rietumvalstis ārkārtīgi 
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Pie Tevis Kungs, nu 
šodien nākam un lū-
dzam: svētī, sargi mūs!

Ko Tavā vārdā da-
rām, sākam, to vadi pats, 
tad spēks mums būs!

Kaut gadi nāks un 
atkal ies, Tavs gods, 

Kungs mūžam nebeigsies!
Jānis Ermanis
Šogad Adelaides latviešu ev. lut. 

draudzei apritēja 70 darba gadi, un 
draudze šo gadījumu atzīmēja ar 
speciālu Pateicības dievkalpojumu 
svētdien, 22. septembrī, plkst.11.00, 
Sv. Pētera baznīcā ar sekojošām pus-
dienām baznīcas zālē.

Svētku dievkalpojumu vadīja dia-
kons Ivars Ozols, sprediķi teica prā-
vests Dr. Jānis Priedkalns un ar lasīju-
miem no svētās Bībeles dievkalpojumā 
piedalījās katoļu baznīcas pārstāvis, 
prāvests Tēvs Pēteris (Agnis Rozītis).

Ar divām dziesmām – Slavēts tas 
Kungs (H. Šulcs) un Debesis ir tuvu 
klāt (Gr. Jorspeis) dievkalpojumu ku-
plināja ALB koris Dziesmu laiva, diri-
ģente Lilita Daenke. Pēc Svētā Vaka-
rēdiena un Beigu Liturģijas vārdiem, 
ērģelnieces Edītes Zimmermanes pa-
vadījumā, gaiši izskanēja pēdējā dzie-
dātā dziesma:
Vairo mums ticību, Kad saule riet,
Uz tālo mūžību, kad ceļš jau iet!
Tad nāvē dzīvību caur krusta uzvaru,
Mēs beidzot mantosim, ja ticēsim!

Uz draudzes jubilejas pusdienām 
pulcējās 80 draudzes locekļi ar lūg-
tiem viesiem. Pusdienas šim sarīkoju-
mam bija gatavojušas Daugavas Vana-
gu dāmas ar Ilzi Mūsiņu kā vadītāju. 
Svinības zālē sāka ar prāvesta Dr. Jāņa 
Priedkalna teikto galda lūgšanu. Pēc 
galda lūgšanas sekoja draudzes priekš-
nieka, diakona Ivara Ozola uzruna, 
kurā viņš pateicās visiem draudzes 
darbiniekiem, kas strādājuši draudzes 
darbā, pateicās ziedotājiem un drau-
dzes labvēļiem, kas ziedojuši lielākas 
summas, novēlot savus īpašumus tes-
tamentos, kā arī visiem par mazajiem 
ziedojumiem draudzes darbam. Tāpat 
priekšnieks pieminēja korus un mū-

ziķus, kas rīkoja 
baznīcas sarīkoju-
mus par labu drau-
dzes izdzīvošanai.

Turpinot savu 
uzrunu, draudzes 
priekšnieks aicinā-
ja Bruno Krūmi-
ņu saņemt Latvijas 
ev. lut. baznīcas 
ārpus Latvijas 
(LELBAL) Baznī-
cas virsvaldes un 
arhibīskapes Lau-
mas Zušēvicas 
Atzinības Rakstu 
par uzticīgo un 
p a š a i z l i e d z ī g o 
darbu draudzē un Kristus baznīcā.

Turpinot Atzinības Rakstu saņem-
šanu, draudzes priekšnieks aicināja 
Draudzes Dāmu komitejas priekšnieci 
Maiju Silu saņemt arhibīskapes Lau-
mas Zušēvicas Atzinības Rakstu, kas 
piešķirts Draudzes Dāmu Komitejai 
par ilggadīgu kalpošanu draudzei.

Draudzes priekšnieks turpināja 
savu uzrunu, ar aicinājumu Ilgai Vē-
verei, iepazīstināt svētku viesus ar 
viņas sakārtoto grāmatu Adelaides 
Evanģeliski Luteriskai Draudzei 70. 
Šī ir izskatīga, labi ilustrēta grāmata, 
pārdošanā ALB veikaliņā Sakta. Grā-
matas atklāšanai sekoja apsveikumi. 
Rakstiskos apsveikumus no arhibīs-
kapes Laumas Zušēvicas, Melburnas 
latviešu ev. lut. draudzes, Sidnejas 
latviešu ev. lut. draudzes, Kvīnslandes 
latviešu ev. lut. draudzes un Kanbe-
ras latviešu ev. lut. draudzes nolasīja 
I. Vēvere. Mutiski draudzi jubilejā 
sveica DLOA priekšsēde Skaidrīte 
Agulēviča, ALB valdes priekšsēde 
Ilze Radziņa, DV Adelaides noda-
ļas priekšsēde Ilga Vēvere, ALB kora 
Dziesmu laiva diriģente Lilita Daenke, 
DV vīru kora Daugava priekšnieks 
Edgars Ceplītis, Reinis Dancis Ade-
laides latviesu skolas vārdā un DV va-
nadžu ansamblis ar dziesmu. Paldies 
visiem sveicējiem un laba vēlētājiem!

Apsveikumu noslēgumā Maija Sils 
Dāmu komitejas vārdā un Bruno Krū-

miņš pateicās par Atzinības rakstiem 
un apsveikumiem. Draudzes priekš-
nieks vēlreiz pateicās jubilejas mielas-
ta rīkotājām un pasniedza Ilzei Mūsi-
ņai pateicības velti.

Draudzes dibināšanas 70 gadu at-
ceres sarīkojums noritēja labā noskaņā 
un pacilātībā.

Mēs stipri paliksim, ja ticēsim. 
(A. Lūsis)

Bruno Krūmiņš
Laikrakstam „Latvietis“

Published by Sterling Star Pty Ltd
ABN 54053671855

Redakcija / Editorial Office:
Sterling Star
PO Box 6219

SOUTH YARRA, VIC 3141
AUSTRALIA

Tel/fakss: (03) 98273753
redakcija@laikraksts.com
latvietis@netspace.net.au

www.laikraksts.com
Editor: Dr. Gunars Nagels

Associate Editor: Ilze Nagela
Abonēšanas cena drukātam 

laikrakstam: $50 par 10 numuriem, 
$95 par 20 numuriem vai $240 par 
52 numuriem ar piegādi Austrālijā. 

Čekus rakstīt uz vārda:
„Sterling Star Pty Ltd“.

Sludinājumu cena: $6 par 1 cm 
telpu vienā slejā vienā numurā.

Content and design:
© Sterling Star 2019.
All rights reserved.

Tīmeklī/Online ISSN 1837-6991
Abonētājiem/Print ISSN 1837-6983
Ar autora vārdu vai iniciāļiem parakstītos 
rakstos izteiktās domas ne katrā gadījumā 
atbilst redakcijas viedoklim, un redakcija 
par tām neuzņemas atbildību. Redakcija 

patur tiesības manuskriptus un fotogrāfijas 
rediģēt. Laikraksts honorārus nemaksā.

Adelaides Latviešu ev. lut. draudzei –70
70 gadu draudzes darbības atceres sarīkojums

Svētku dievkalpojumu vada diakons Ivars Ozols. Tēvs Pē-
teris (Agnis Rozītis) lasa no bībeles.
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Draudzes jubilejas pusdienas.
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Šajās dienas Pasau-

les Brīvo latviešu ap-
vienības (PBLA) valde 
pulcējas Rīgā gadskār-
tējai Valdes sēdei. Par 
to, ka šī trimdā dibinā-

tā organizācija ir vēl Latvijai zīmīga, 
liecina kaut vai tas vien, ka Valdes sē-
des svinīgajā atklāšanā Mazajā Ģildē 
piedalījās un sniedza uzrunas Valsts 
prezidents, trīs ministri un ceturtās 
ministrijas Parlamentārā sekretāre.

No vienas puses ir skaidrs, ka 
PBLA jāpārkārtojas no trimdas orga-
nizācijas uz diasporas organizāciju, 
bet no otras puses – tās svarīgākie dar-
bi paliek tie paši. Pirmkārt, nodrošināt 
latviskās identitātes saglabāšanu ār-
pus Latvijas dzīvojošajiem latviešiem. 
Otrkārt, turpināt lobēt mītņu zemes 
valdības par Latvijas interesēm. Ja 
agrāk šī lobēšana bija par neatkarības 
atgūšanu, tad tagad tā ir par Latvijas 
aizsardzības nodrošināšanu.

Valsts prezidenta uzrunā bija zī-
mīga atziņa: „Latvijas valstij ir tikai 
jēga kā latviskai valstij“. Tas, protams, 
pieļauj arī citu tautību un kultūru klāt-
būtni, bet vienmēr jāatceras, ka šīm 
citām tautām un kultūrām ir katrai 
sava valsts, bet latviešiem ir tikai vie-
na valsts.

Bija jādomā par citu tautu piene-
sumu Latvijai, klausoties Kanādas 
vēstnieka uzrunu PBLA Valdes sēdes 
svinīgajā atklāšanā. Kā zināms, Kanā-
da vada Latvijā dislocēto NATO kon-
tingentu, spēlējot lielu lomu Latvijas 
drošībā. Viņš paziņoja, ka Kanādas 
valsts pārstāvju (gan militāro, gan dip-
lomātisko) klātbūtne Baltijas valstīs ir 
lielāka nekā jebkurā valstī ārpus Ka-
nādas, bez ASV.

Latvija ārpus Latvijas – tas ir 
PBLA darba lauks. Tagad tas ir vei-
cams kopā ar Latvijas valsts iestādēm. 
Lai veicas!

GN

Latvijas mobilo pasu darbstacija 2019. gadā Austrālijā
Sidnejā – 23.11. un 24.11.
Informācija Mārtiņš Tuktēns; e-pasts: syd.lat.consul@gmail.com Tālr. +61 413 001 995

Adelaidē – 26.11. un 27.11.
Informācija Dr. Valdis Tomanis; e-pasts: baltic@westnet.com.au Tālr. +61 400 283 039

Melburnā – 30.11. un 1.12.
Informācija Jānis Dēliņš; e-pasts: latcon@ozemail.com.au  Tālr. +61 403 892 071

Iespēja pieteikties pasei (vai pases atjaunošanai) un/vai e-ID kartei attiecas tikai uz 
personām ar personas kodiem.

Pieteikšanās līdz 30. oktobrim.

PBLA valde tiekas ar 
LV Prezidentu Egilu Levitu
Pārrunāja ar diasporas aktualitātēm saistītos jautājumus

Dienu pirms PBLA 
valdes sēdes svinīgās at-
klāšanas Latvijas Valsts 
prezidents Egils Levits 
uzaicināja PBLA valdi 
uz iepazīšanās vizīti un 
sarunu Rīgas pilī. Prezi-
dents personīgi iepazi-

nās ar valdes locekļiem un pārrunāja 
ar diasporas aktualitātēm saistītos jau-
tājumus. Valsts prezidents uzsvēra, ka 
Latvija ir iegājusi jaunā attīstības fāzē 
un tradicionālā trimda, tagad diaspo-
ra, ieguvušas citu jēgu un uzdevumu.

„Jūs, PBLA, esat šo transformāci-
ju veikuši,“ uzsvēra Valsts prezidents.

Prezidents uzsvēra, ka aizvadītajā 
gadā pieņemtais Diasporas likums ir 
bijis kā pagrieziena punkts šajā trans-
formācijas procesā, lai panāktu, ka 
ārvalstīs dzīvojošie latvieši ir piesais-
tīti Latvijas dzīvei ne tikai kultūras un 
valodas ziņā, bet arī kā neatraujama 
nācijas sastāvdaļa.

PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte 
teica, ka PBLA ir sena, bet ne veca or-
ganizācija, kas iet laikiem līdzi. „Mūsu 
tradicionālās vērtības un prioritātes 
nemainās – tās ir kultūra, izglītība, 
valsts drošība un visa veida sadarbība 
ar Latviju, tomēr katrai organizācijai 
ir savi izaicinājumi,“ viņa piebilda, uz-
sverot, ka arī maiņas ir izaicinājums.

Valsts prezidents uzrunāja remigrā-
cijas jautājumu, uz ko Kristīne Saulīte 
atbildēja, ka PBLA veicina remigrāciju 
caur savām un dalīborganizāciju prog-
rammām, redzamākās no kurām ir Pa-
vadi vasaru Latvijā un Sveika, Latvija!

Prezidents jautāja, kādu palīdzību 
PBLA gribētu sagaidīt no valsts, uz ko 
PBLA priekšsēde atbildēja, ka mums 
pašiem ir pienākums būt atbildīgiem 
pret valsti un palīdzēt tai attīstīties. 
K. Saulīte teica, ka vecās trimdas orga-

nizācijas un pārstāvji 
vēl arvien cenšas un 
domā kā palīdzēt Lat-
vijas valstij. K. Saulīte 
pateicās prezidentam 
par valsts atbalstu un 
uzsvēra, ka valstij un 
ministrijām jācenšas, lai atbalsts būtu 
pārdomāts un strukturēts. (Tad saruna 
mazliet aizgāja par to birokratisko slo-
gu, kā to mazināt...)

Kristīne Saulīte uzsvēra, ka jauna-
jai diasporai lielākais izaicinājums ir 
pašstrukturēšanās, organizāciju vei-
došana.

ALA priekšsēdis Pēteris Blum-
bergs teica, ka būtu svarīgi, ja valsts 
dotu targeted support (tas ir, mērķtie-
cīgu atbalstu), piemēram, latviešu sko-
lām ar skolotājiem no Latvijas un mā-
cību vielu un atbalstu ekonomiskiem 
pasākumiem, kā Pasaules latviešu 
inovāciju forumiem, kas savukārt palī-
dzētu Latvijas ekonomikai ar potenciā-
lajiem ieguldījumiem un citos veidos.

Tad saruna novirzījās uz diasporas 
latviešu presi. Prezidents pielīdzināja 
diasporas latviešu presi ar reģionālo 
presi Latvijā, kurai varētu sniegt atbal-
stu jaunās mediju politikas ietvaros, ka 
tas ir pat svarīgs drošības jautājums 
Latvijas valsts apdraudējuma gadīju-
mā.

„Jādomā par kvalitatīvas preses 
atbalstu; mēs esam nonākuši pie sliek-
šņa, kad tas ir nepieciešams.“

Tika īsi pārrunāti arī citi drošības 
politikas jautājumi, kā politiski infor-
matīvais (lobija darbs) Vašingtonā, sa-
darbība ar Michigan National Guard, 
ko veic ALA un darbs ar Kanādas aiz-
sardzības ministriju un karavīriem, ko 
veic LNAK.

Raits Eglītis,
PBLA pārstāvniecība
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Šī gada 21. septem-
brī Austriešu kluba tel-
pās Mosonā (Mawson) 
tika svinētas Kanberas 
Latviešu biedrības 70 
gadu un Kanberas lat-
viešu tautu dejas kopas 

Sprigulītis – 65 gadu darbības atceres.
Kanberas aktīvo latviešu skaits 

ir ļoti sarucis, bet tomēr bija ļoti liels 
prieks skatīt lielo apmeklētāju pulku 
(aptuveni 200) šajās svinībās. Viņu 
vidū bija biedrības garo gadu atbalstī-
tāji, un Sprigulīšu saimes – nu jau trīs 
paaudžu bijušie dejotāji un atbalstītāji. 
Viesu pulkā bija arī draugi, dejotāji un 
atbalstītāji no Sidnejas un Melburnas.

Svētkus ievadīja svinību norises 
vadītāja Maruta Volša (Walsh), svei-
cot klātesošos.

KLB priekšnieks Juris Jakovics 
īsi pastāstīja biedrības vēsturi un pē-
dējos darbības gados rīkotās atceres – 
Latvijas Simtgadi un Baltijas ceļu.

Sprigulīšu vadītājs Tomas Volšs 
(Walsh) pateicās Sprigulīša dibinātā-
ju saimei un viņu atbalstam vēl līdz 
šai dienai. Viņš pateicās Sidnejas deju 
kopai Jautrais pāris par draudzību un 

sadejošanos (kopš 
1955. gada), kas 
vaiņagojās ar uni-
kālo Saules jostu. 
Viņš pateicās Mel-
burnas deju kopām 
Piektais ritenis un 
Ritenītis par viņu 
klātbūtni svētkos.

LAAJ priekš-
sēdis Jānis 
Grauds sveica un 
pasniedza abām – 
Kanberas Latviešu 
biedrībai (Juris Ja-
kovics), un Kanbe-
ras latviešu tautas 
deju kopai Sprigu-
lītis (Tomas Volšs) 
LAAJ Atzinības 
rakstus par darbo-
šanos latvietībā.

Apsveicēju pulkā bija Sidnejas 
Latviešu biedrības priekšnieks Jānis 
Čečiņš, sava laika bijušais KLB priekš-
nieks Andrejs Bobets, kā arī Kanberas 
DV nodaļas valdes un Kanberas latviešu 
ev.lut. draudzes vārdā – Inta Skrīvere.

Ar puķēm no dejotāju saimes Spri-

gulīšus un Sprigulīšu dibinātāju un 
bijušo vadītāju (60 gadus) Skaidrīti 
Dariusu sveica Iveta Rone un Sarma 
Strazda (Sidneja) un Naomi Vitersa 
(Withers) (Melburna), kā arī šodienas 
Sprigulīšu kopa, bet ar koka rungu, at-
miņās no Saules jostas – Linda Grau-
diņa (Melburna).

Izsakot pateicību, ar ziediem Spri-
gulīši godināja savu dibinātāju saimi – 
Vitu Eversoni, Intu Skrīveri, Skaid-
rīti Dariusu, Tāli Burkevicu un Juri 
Skuju.

KLB ar ziediem pateicās 
Andrejam Grigulim par viņa 30 gadu 
darbošanos KLB valdē.

Rakstiski apsveikumi bija: Sprigu-
līšiem – Zinta Volša (Walsh), piemi-
not savu skaisto laiku Sprigulīša dejas 
solī; biedrībai – Iveta Laine, Melbur-
nas latviešu biedrības priekšsēde, un 
Ināra Graudiņa – Latvijas Okupāci-
jas muzeja pārstāve Austrālijā.

Nākamā vakara daļa piederēja tau-
tas dejai.

Turpat stundu garā dejojumā pie-
dalījās Sidnejas Jautrais pāris (vadītāja 

Kanberas latviešu saimes Lielā diena
Biedrībai – 70 un tautas deju kopai „Sprigulītis“ – 65

Kanberas Latviešu biedrības un „Sprigulīšu“ svētku viesi.
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LAAJ valdes priekšsēdis Jānis Grauds pasniedz LAAJ At-
zinības rakstu. No kreisās: LAAJ valdes priekšsēdis Jānis 
Grauds, „Sprigulīšu“ vadītājs Tomas Volšs (Walsh) un 
Kanberas Latviešu biedrības priekšnieks Juris Jakovics.
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Tautas deju vadītāji svinībās. No kreisās: Maija Drēziņa – „Ritenītis“, Tomas 
Volšs (Walsh) – „Sprigulītis“, Naomi Vitersa (Withers) – „Piektais ritenis“, Ive-
ta Rone un Sarma Strazda – „Jautrais pāris“.
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Katru gadu septem-
bra mēneša beidzamajā 
nedēļas nogalē viena no 
Adelaides akadēmiskām 
kopām, vai nu Studen-
tu vai Studenšu kopa, 
vai akadēmiskā vienība 

Atāls, atzīmē Latvijas Universitātes 
dibināšanu, rīkojot aktu. Šogad, Uni-
versitātes simtgadē, rīkošana iekrita 
studentu vienībai Atāls.

29. septembrī, tieši tad, kad Rīgā 
notika LU simtgades ekumēniskais 
dievkalpojums Rīgas Domā, Adelaidē 
pulcējās ap 30 cilvēku, lai atzīmētu šo 
svinīgo notikumu.

Pēcpusdienu vadīja Atāla vecā-
kais Dr. Pēteris Strazds, kurš atklāja 
aktu ar īsu pārskatu par Universitātes 
dibināšanu un attīstību. Augstskolas 
dibināšanas domu grauds jau tika 
iedēstīts 1917. gadā Skolotāju kon-
ferencē Tērbatā. Kongress publicēja 
rezolūciju par latviešu augstskolu, 
uzsverot, ka jaunajai universitātei ir 
nepieciešama dabas zinātņu, huma-
nitāro un tehnisko zinātņu vienotība. 
Daudzi no šiem skolotājiem kļuva par 
pirmās augstskolas mācību spēkiem. 
Latvijas Universitāte no sākuma līdz 
šai dienai nekad nav bijusi slēgta, vai 
darbība pārtraukta, pat abu okupantu 
varas laikos.

2019. gadā Latvijā darbojas se-
šas universitātes, 21 augstskola un 
akadēmija, 19 koledžas (neskaitot 6 
augstskolu aģentūras) un divas ārval-
stu augstskolu filiāles. Pie Latvijas 
Universitātes pieskaitāmas Latvijas 
Universitātes P. Stradiņa medicīnas 
koledža un Latvijas Universitātes Rī-
gas Medicīnas koledža.

Lai noturētu savu vietu kā nacio-
nālo, vadošo studiju un pētniecības 
centru Latvijā, patreiz notiek liela 

Universitātes pār-
kārtošana, telpu 
m o d e r n i z ā c i j a 
un centralizēša-
na Pārdaugavas 
krastā Torņkalnā, 
kur izveido Stu-
dentu pilsētiņu. 
Daļu no šī kom-
pleksa jau atvēra 
2016. gadā – Da-
baszinātņu Aka-
dēmisko centru. 
Sekos Zinātņu 
centrs, kas liecina 
par nopietnu zi-
nātnes akcentēša-
nu. Augstākās citējamības izdevumos 
starp publikācijām no Latvijas, vai-
rākums zinātnisko publikāciju pieder 
Latvijas Universitātei.

Klātesošie varēja iepazīties ar LU 
himnu, kurai vārdus devis Edvarts 
Virza un mūziku komponējis Jāzeps 
Vītols.

Līdzīgi saulei Tu atnes mums dienu,
Gudrību vērīgiem gariem Tu sniedz.
Celdamās augstāku pati arvienu,
Tautai Tu augstāku pacelties liec.
Akadēmisko runu teica ilggadējā, 

vairāku universitāšu bibliotekāre Ilze 
Tomasa (Thomas) par tēmu Kā latvie-
šiem deva uzvārdus. Pamatojoties uz 
tiešiem tā laika dokumentiem, kuros 
norādījumi visi rakstīti vecā ortogrā-
fijā, referente izskaidroja 1821. gada 
cara pavēli atcelt dzimtbūšanu Kurze-
mē un Vidzemē, līdz ar to norādot, kā 
un kur jānotiek uzvārdu piešķiršanai.

Galvenais pamatiemesls uzvārdu 
došanai bijis miera un sabiedriskas 
kārtības dēļ, lai policija varētu cilvē-
kus vajadzības gadījumā atrast. Pro-
cess ir bijis ļoti rūpīgi izdomāts ar sī-
kiem norādījumiem muižniekiem un 

pagasta domēm. Sievietēm, atskaitot 
saimniecēm, nav bijusi balss uzvārdu 
izmeklēšanas procesā. Latgalē dzimt-
būšanu atcēla tikai 1866. gadā, un uz-
vārdu došana notika pēc tam. Klāteso-
šie visam varēja labi izsekot, skatoties 
dokumentus uz lielā ekrāna.

Referāts bija saistošs ar intere-
santiem piemēriem. Visizplatītākais 
uzvārds esot Bērziņš. Tam seko visā-
di citi koku nosaukumi un lietvārdi, 
kurus cilvēks novēro dabā. Bijis aiz-
liegts likt vāciskus uzvārdus vai sla-
venu cilvēku vārdus, tā ieturot star-
pību starp šķirām. Kaut gan visumā 
uzvārdu piešķiršana esot bijusi godī-
ga, dažs labs muižkungs aiz spītības 
tomēr dažkārt pierakstījis rupju vai 
necildinošu vārdu. 1939. gadā Latvi-
jas valdība deva cilvēkiem izdevību 
mainīt uzvārdus.

Pēc tradicionālā Gaudeamus no-
dziedāšanas, visus aicināja pakavē-
ties pie glāzes vīna un uzkodām. Kā 
jau dzimšanas dienās, uz galda lielais 
kliņģeris ieņēma goda vietu.

Astra Kronīte (korp! Dzintra)
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas Universitātes simtgades akts Adelaidē
Akadēmiskā runa – „Kā latviešiem deva uzvārdus“

Dr. Pēteris Strazds sniedz LU vēstures pārskatu.
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Sarīkojuma dalībnieki.
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Ilze Tomasa (Thomas).
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latviešu kultūras konference. Pēc at-

griešanās Rīgā, 1. oktobrī valdes locek-
ļus Rīgas pilī uzņāma Valsts prezidents 
Egils Levits. Notika vizīte pie Aizsar-
dzības ministra Arta Pabrika, bet pēc-

pusdienā dalība Diasporas konsultatīvās 
padomes sēdē Ārlietu ministrijā.

Raits Eglītis un LL redakcija
PBLA pārstāvniecības izpilddirektors

PBLA gadskārtējā valdes sēde
Turpinājums no 1. lpp.
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Sestdien, 21. septembrī, Melburnas 
Latviešu nama mazajā zālē liela daļa 
latviešu sabiedrības bija pulcējusies uz 
Melburnas latviešu akadēmiskās saimes 
un Melburnas Latviešu biedrības rīkoto 
Latvijas Universitātes 100 gadu atceri.

Sarīkojumu uzsākot, ar lielu Mel-
burnas latviešu vīru kora Veseris atbal-
stu, visi atnākušie nodziedāja Latvijas 
Universitātes himnu (Jāzepa Vītola mū-
zika, Edvarta Virzas vārdi); pie klavie-
rēm – fil! Sandra Birze, korp! Imeria.

Pēc fil! Ronalds Freiverts, lettg! 
ievadvārdiem tika nodziedāta Latvijas 
valsts himna Dievs, svētī Latviju!

fil! Ronalds Freiverts, lettg! nolasī-
ja akadēmisko grādu ieguvēju vārdus, 
un tie ir:
• Oskars Andis Graudiņš ir ieguvis 

Bachelor of Emergency Health and 
Paramedic Practice grādu Monaša 
(Monash) Universitātē;

• Jānis Toms Daliņš ieguvis PhD 
grādu Monaša Universitātē.

Akadēmisko runu sniedza 
Fil! Kārlis Kasparsons, lettg! Fil!

Fil!Ronalds Freiverts, lettg! nolasī-
ja Kārļa Kasparsona dzīves stāstu.

K. Kasparsons dzimis Latvijā, Cē-
sīs 1938. gada 9. augustā. Pirmos sešus 
gadus pavadījis Cēsīs un ģimenes lauku 
mājās Līgatnē. 1944. gada beigās ģimene 
dodas bēgļu gaitās no Līgatnes uz Liepā-
ju, tad ar kuģi uz Dancigu un vēl tālāk uz 
Vāciju. 1945. gada vidū ģimene nonāk 
Grēvenes bēgļu nometnē, kur Kārlis uz-
sāk pirmās skolas gaitas latviešu valodā.

1949. gadā ģimene piesakās izceļot 
uz Austrāliju un šī paša gada februāri 
no Itālijas ar kuģi Castelbianco dodas 
uz Austrāliju. 1949. gada 19. martā ģi-
mene pēc četru nedēļu garā jūras ceļo-
juma ierodas Melburnā, Austrālijā.

Skolas gaitas Austrālijā atsākas 
angļu valodā Heidelberg State School. 
1951. gadā sekmīgi noliek iestāšanās 
pārbaudījumu, lai turpinātu mācības 
Preston Technical School. 1956. gadā 
uzņemts RMIT School of Electrical En-
gineering, 1959. gadā piešķirts RMIT 
Associate Diploma of Electrical En-
gineering. 1960. gadā turpina studijas 
RMIT School of Electrical Engineering, 
1962. gadā piešķirts RMIT Fellowship 
Diploma of Electrical Engineering. 
1977. gadā uzņemts Latroba (La Trobe) 
Universitātē, 1978. gadā piešķirts Ba-
chelor of Education. MIEAust CPEng – 

Member Institution of Engineers, Char-
tered Professional Engineer (Retired)

Strādājis Department of Civil Avia-
tion, Victoria Tasmania Region, Tulla-
marine Lidlauka celtniecībā, Project En-
gineer of Electrical Engineering Works. 
Northern Territory Administration, Elec-
trical Supply Undertaking, Area Engineer 
Darwin and Environs. Lecturer, Electrical 
Engineering, Sydney Technical College, 
Ultimo. Lecturer, Electrical Engineering 
Yallourn Technical Caollege, Yallourn. 
Lecturer, School of Electrotechnology, 
Faculty of Egineering RMIT University.

Akadēmiskās runas noslēgumā 
Fil! Kārlis Kasparsons, lettg! Fil! mi-
nēja, ka bijušie Latvijas Universitātes 
beidzēji, sākoties Latvijas okupācijai, no-
nāca visdažādākajās pasaules malās, kur 

Latvijas Universitātes 100 gadu atcere
Akadēmiskai runai sekoja muzikāli priekšnesumi

Vīru koris „Veseris“ ar diriģenti fil! Sandru Birzi, korp! Imeria.
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Adelaides Latviešu skolai 70
Svinīgs sarīkojums ar balli

Aicinām visus Adelaides latviešu 
pamatskolas un vidusskolas skolnie-
kus, kuri kaut īsu brīdi ir pavadījuši 
Adelaides Latviešu skolā uz svinīgo 
sarīkojumu ar balli.

Sestdien, šī gada 19. oktobrī, 
atzīmēsim skolas pastāvēšanas 70. 
dzimšanas dienu, dalīsimies atmiņās 
un piedzīvotajā. Varēsiet satikt bijušos 
klases biedrus, skolotājus, pārziņus un 
vecās mīlestības un atkal ieelpot Tāla-
vas un Latviešu skolas gaisu.

Sāksim vakaru ar svinīgu sarīko-
jumu plkst. 18.00 un turpināsim ar 

balli. Biļetes cenā ir iekļautas arī vaka-
riņas, tāpēc lūdzam biļetes iegādāties 
iepriekš, lai zinām apmeklētāju skaitu. 
Biļešu cenā nav iekļauti dzērieni; par 
tiem lūdzam rūpēties katram pašam 
un ņemt līdzi (BYO).

Biļetes var iegādāties www.
trybooking.com (Latvian School of 
Adelaide 70 Year Anniversary).

Pasākuma dienā biļetes pie durvīm 
nebūs iespējams iegādāties.

Biļešu cenas: Pieaugušo biļete 
(personām no 16.g.vecuma) – $ 40.00; 
senjoriem – $30.00; bērniem (no 

5-15 gadi) – $15.00; ģimenes biļete – 
$90.00 (lūdzam skatīties sīkāku sada-
lījumu, pasūtot biļetes).

Ja vēlaties rezervēt galdu 
(1 galds = 10 personas), lūdzu ziņojiet 
Mel Skābei: mhumphrys@live.com.au

Ja ir organizācijas, kas vēlās ap-
sveikt skolu 70 gada jubilejā tajā va-
karā, tad lūdzu ziņojiet Dailai Mohr 
pa e-pastu: adelaidesskola@gmail.
com.

Ļoti ceram, ka Jums izdosies izbrī-
vēt laiku, lai atkal sajustos kā toreiz…

Adelaides Latviešu skolas saime

Laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde
sveic

Adelaides Latviešu skolu
70 darba gadu jubilejā!
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Augsti godātais 
priekšsēdētāja kungs!

Ekselences!
Cienījamās dāmas 

un godātie kungi!
I Ievads

Man ir liels gods pir-
mo reizi pēc stāšanās amatā uzrunāt 
Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) 
Ģenerālās asamblejas dalībniekus. 
Vispirms vēlos apsveikt Dr. Muha-
medu-Bandē ar iecelšanu Ģenerālās 
asamblejas 74. sesijas priekšsēdētāja 
godā. Varu jums apliecināt, ka Latvijas 
puse aktīvi un konstruktīvi iesaistīsies 
kopīgajā sesijas dalībnieku darbā.

Pirms 30 gadiem man kā jaunam 
politiķim un juristam bija iespēja pie-
dalīties savas valsts neatkarības atgū-
šanā.

Līdzīgi kā Igaunija un Lietuva, arī 
Latvija II Pasaules kara sākumā nonāca 
Padomju Savienības okupācijas jūgā. 
Atšķirībā no Rietumeiropas valstīm, 
kurām karš beidzās 1945. gadā, Baltijas 
valstis spēja atgūt savu neatkarību tikai 
1991. gadā. Mēs būsim vienmēr patei-
cīgi tām valstīm, kas neatzina Baltijas 
valstu okupācijas likumību (de iure).

Mēs atguvām neatkarību, pateico-
ties spēcīgām tautas kustībām, kuru 
galvenā prasība bija ievērot starptau-
tiskās tiesības. Mēs esam viens no 
retajiem vēsturē atrodamajiem piemē-
riem tam, kā brīvība var tikt atgūta ne-
vardarbīgā ceļā.

Vienlaikus tā bija arī starptautisko 
tiesību uzvara, kas apliecina, ka pat 
no šķietami bezcerīgas situācijas var 
atrast izeju, ja paļaujas uz tiesībām un 
pilsoniskās sabiedrības spēku. Agrāk 
vai vēlāk – taisnība vienmēr uzvar!

Nākamos 25 gadus man bija iespēja 
strādāt tiesneša amatā divās starptau-
tiskās un pārnacionālās tiesu iestādēs – 
vispirms Eiropas Cilvēktiesību tiesā un 
vēlāk – Eiropas Savienības tiesā.

Minētie fakti paskaidro to, kādēļ 
taisnīgums un tiesiskums ir tik svarīgi 
gan Latvijas valstij, gan latviešu nāci-
jai, kā arī man personīgi.

Tādēļ man bija prieks šorīt paraks-
tīt un iesniegt Latvijas apņemšanos 
pievienoties Starptautiskās tiesas ju-
risdikcijai, tādējādi vēlreiz apliecinot 
Latvijas gatavību aizstāvēt tiesiskumu 
un starptautisko kārtību reglamentējo-
šās starptautiskās normas.
II Starptautiskās tiesības un 
tiesiskums

Godātais priekšsēdētāja kungs!
Lai saglabātu mieru un drošību 

pasaulē, starptautiskajai kārtībai ir 
jābūt stabili veidotai uz multilaterālis-
ma, iekļautības un tiesību noteikumos 
balstītiem principiem. Tās aizsargā-
šana un stiprināšana ir mūsu kopīgs 
uzdevums. Apvienoto Nāciju Orga-
nizācija ir un būs multilaterālisma un 

tiesību noteikumos balstītas pasaules 
kārtības centrālā institūcija.

Pieredze rāda, ka visefektīvāk va-
ram sasniegt vēlamo, darbojoties tieši 
daudzpusējā formātā. Tādēļ Latvija 
aktīvi izmanto visas iespējas padarīt 
mūsu pasauli miermīlīgāku un taisnī-
gāku. Piemēram, pērn Latvija labprāt 
uzņēmās 5. Ieroču tirdzniecības lī-
gumu ratificējušo valstu konferences 
priekšsēdētājvalsts pienākumus.

Kārtība, kas balstās uz daudzpusē-
ju sadarbību, nepieļauj ANO Statūtos 
iestrādāto mērķu un principu neievē-
rošanu no ANO dalībvalsts puses at-
tiecībā uz kādas citas valsts teritoriālo 
nedalāmību un suverenitāti.

Vēlos atgādināt, ka Krievija jopro-
jām pārkāpj starptautisko tiesību prin-
cipus, turpinot pārkāpt Ukrainas un 
Gruzijas teritoriālo nedalāmību. Šāda 
klaja necieņas izrādīšana starptautis-
ko tiesību principiem nedrīkst kļūt par 
„jauno normalitāti“.

Latvijas piemērs rāda, ka tiesisku-
ma, demokrātijas un cilvēktiesību prin-
cipu garantēšana ir svarīgs priekšnosa-
cījums tam, lai valsts varētu veiksmīgi 
pilnveidoties. Tādēļ Latvija ir gatava 
aktīvi piedalīties šo principu nostipri-
nāšanā starptautiskajās tiesībās.
III Valstīm un demokrātiskajām 
iekārtām radītie hibrīddraudi

Mūsdienās nākas konstatēt, ka 
starptautiskās tiesības tiek pārkāp-
tas, izmantojot ne tikai tiešu militāru 
spēku, bet arvien biežāk manipulējot 
arī ar dezinformāciju, kiberuzbruku-
miem, ekonomisko ietekmi, energore-
sursu piegādēm un vēlēšanu norisi.

Valstu robežas hibrīddraudiem nav 
šķērslis, tādēļ no tiem pasargāts nav 
neviens.

Apvienoto Nāciju Organizācija var 
būt, un tai ir jābūt ietekmīgam pasau-

les mēroga spēkam, kas veicina mieru, 
drošību un stabilu kibertelpas funkcio-
nēšanu.

Latvija ir gatava sniegt savu kons-
truktīvo ieguldījumu sarunās par šo 
tematu, kā arī dalīties ar savu pieredzi 
ļaunprātīgas kibervides izmantoša-
nas nepieļaušanā, kā arī indivīdu un 
institūciju noturības stiprināšanā pret 
tīšiem kaitējumiem.
IV Digitalizācija

Nav šaubu, ka digitālās tehnoloģi-
jas ir veicinājušas cilvēces progresu. 
Tajā pašā laikā mums ir jābūt uzma-
nīgiem, lai nepieļautu šādu tehnoloģiju 
ļaunprātīgu izmantošanu. Aizbildinā-
šanās ar nejaušību vai neparedzamību 
gadījumos, kad tehnoloģijas rada kai-
tējumu sabiedrībai, nav pieņemama. 
Tehnoloģiju izstrādei ir jākļūst apzinī-
gākai un atbildīgākai.

Mums ir jāapzinās jauno tehnoloģi-
ju ietekme uz cilvēku savstarpējo sazi-
ņu. Ik mirkli gan valsts, gan nevalstiskā 
sektora pārstāvji iegūst lielus personī-
go datu apjomus. Mūsu privātā saziņa, 
veselības stāvoklis, atrašanās vieta un 
pārvietošanās maršruti var tikt pastā-
vīgi novēroti. Šobrīd arvien aktīvāk 
tiek izmantotas arī sejas atpazīšanas 
datorprogrammas. Mēs tiekam nepār-
traukti novēroti. Taču šādas informā-
cijas iegūšanas, piekļuves kontroles un 
aizsardzības tiesību normas ir, maigi 
izsakoties, pārāk neskaidras. Mūsu dati 
var viegli kļūt par apdraudējumu mūsu 
brīvībai un mūsu privātumam.

Kad jūtam, ka mūs novēro, mēs mē-
dzam mainīt savu izturēšanos un iztei-
kumus. Šāds apdraudējums mūsu domu 
un rīcības neatkarībai tuvākajos gados 
tikai pieaugs, ņemot vērā straujo māks-
līgā intelekta attīstību. Mēs nedrīkstam 

Valsts prezidenta Levita uzruna
ANO Ģenerālās asamblejas sesijas dalībniekiem
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Latvijas Valsts prezidents uzrunā ANO Ģenerālo asambleju.
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Ilze Švarca dro-
ši vien zina vairāk par 
dzintaru, nekā jebkurš 
cits latvietis Austrālijā, 
un ir apdāvināta pasnie-
dzēja. Ar lielu prieku 
un interesi klausījāmies 
viņas bagātīgi ilustrē-

to lekciju Brisbanes Latviešu namā 
21. septembrī. Kaut daļu no teiktā 
biju jau dzirdējusi Kultūras dienās 
citās Austrālijas pilsētās, un dzintara 
rotas mums visiem ir pazīstamas un 
mīļas, Ilzes daudzpusīgais, jūsmīgais 
stāstījums angļu valodā, kuplo – ap 50 
klausītāju pulku, saistīja un katram at-
klāja ko jaunu.

Savu uzrunu Ilze sāka ar trīs bal-
tiešu tautu meitu fotogrāfijām, no 
kurām tikai lietuvietes tērpu grezno-
ja dzintara krelles. Kāpēc? Meklējot 
atbildi izsekojām Baltijas ģeogrāfijai, 
vēsturei, arheoloģijai un zinātniskiem 
pētījumiem par dzintaru.

Dzintars ir pārakmeņojušies koku 
sveķi, kas miljoniem gadus gulējuši 
zemes slāņos. Ir daudz dažādi dzinta-
ri, kas radušies no dažādiem augiem, 
dažādās vietās, pat Austrālijā. Zinātne 
beidzot var atšķirt dažādo dzintaru 
pirmdzimteni un vielas, ko tas satur. 
Tā var gan pierādīt, gan atspēkot mī-
tus un ticējumus, kas apvij šo jau senā 
vēsturē pazīstamo saules akmeni.

Šodien īstu Baltijas dzintaru var at-
šķirt no tiem, kas radušies citās pasau-

les malās, lietojot spektrogrāfus, kas 
var noteikt tā dzintarskābes (succinic 
acid) saturu. Baltijas dzintars ir vismaz 
40 milj. gadu vecs, bet nav vecākais 
dzintars pasaulē. Tas tirdzniecības ceļā 
jau pirms mūsu ēras kā liels dārgums, 
izplatījās pa dzintara ceļiem uz dien-
vidu impērijām, un pat veido centrālo 
skarabeju Ēģiptes faraona Tutankha-
men mūmijas krūšu greznojumā.

Ģeogrāfiski Baltijas dzintara slā-
ņi galvenokārt atrodas Baltijas jūras 
austrumu krastā ar bagātākiem depo-
zītiem Polijā, Kaļiņingradā (Krievi-
jā), Kuršu jomā Lietuvā un Kurzemes 
krastos Latvijā. Pie mums to vētras 
izskalo no jūras mazos gabaliņos, bet 
Krievijā un Polijā to rok tieši no paze-
mes slāņiem.

Atgriežoties pie jautājuma – Kāpēc 
mūsu tautas tērpiem nav dzintara ro-
tas? Iemeslus atklājām daudz nesenākā 
vēsturē. Bronzas laikmetā ļoti daudz 
dzintaru iemainīja pret vērtīgāko me-
tālu, un tas aizplūda uz citām zemēm. 
Mainījās arī Baltijas jūras līmenis, un 
dzintaru krastā izskaloja mazāk. Kur-
zemē apbedījumu sārtos dzintars sa-
dega, un tā kapenēs redzam tikai me-
tāla rotas. Pēc krustnešu kariem, 500 
gadus vācieši ar nāves sodu aizliedza 
latviešiem krāt, apstrādāt vai pārdot 
dzintaru – tas bija jānodod kungiem. 
Tā laikā, kad veidojās mūsu tautas 
tērpi, dzintars nebija mums pieejams! 
Lietuva bija daļa no lielās Polijas im-

pērijas, un tur turpināja dzintaru nēsāt.
Ilze ir daudz ceļojusi pa Latviju un 

pasaules muzejiem, tieši pētot dažādus 
dzintarus, to apstrādāšanu un tirgu. 
Īsts, dabīgs Baltijas dzintars vēl arvien 
ir dārgs retums, ko tirgū cenšas dažādi 
viltot vai atdarināt. Ilze plaši paskaid-
roja, kā atšķirt īsto no viltojuma, bet, 
diemžēl, to nevar viegli un vienkārši 
izdarīt. Pavisam noteikti to var panākt 
tikai ar dārgu spektrogrāfu, kas maz 
kādam pieejams. Varbūt vairāk vaja-
dzētu izcelt starpību starp dabīgu un 
kausētu dzintaru, jo arī tāds vēl ir īsts 
Baltijas dzintars, kaut pārveidots un 
ne tik iedarbīgs. Ilze izdalīja klausītā-
jiem lapu ar vērtīgiem padomiem, kā 
izsargāties no viltojumiem un novērtēt 
dāvinātās rotas, bet atzina, ka varam 
ar prieku un lepnumu valkāt visu, kas 
mums patīk un ir mīļš. Visvairāk viņa 
iesaka uzticēties tiem meistariem Lat-
vijā, kas paši ar dzintaru strādā, un 
nevērtēt to pēc cenas vai veikalnieku 
apgalvojumiem.

Dzintaram bieži piedēvētās dzied-
niecības spējas daļēji tiek izskaidrotas 
ar zinātniskiem pētījumiem par dzin-
tarskābes ietekmi uz cilvēka šūnām. 
Mīti un ticējumi dzintaru apvij visās 
pasaules malās, un tie visi saistās ar 
ļaunuma vai slimību atvirzīšanu no 
valkātāja. Un ticības spēks noteikti 
palīdz tiem iedarboties!

Ilze līdzi atveda arī klāstu ar pašas 
darinātām Vasara Jewellery sudraba 
rotām un dažādiem dzintaru parau-
giem. Klausītāji vēl ilgi pēc referāta 
izjautāja viņu par dzintaru un viņas 
pieredzi. Paldies Ilzei un viņas vīram 
Viktoram Švarcam, ka mērojāt garo 
ceļu pie mums ar tik vērtīgu dāvanu!

Māra Siksna
Laikrakstam „Latvietis“

„Dzintarzintniece“ Brisbanē
Kāpēc mūsu tautas tērpiem nav dzintara rotas?

Baltijas dzintars.
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Ilzes Švarcas referātu noklausījās daudzi brisbanieši.
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turpināja un uzturēja Latvijas akadēmis-
kās dzīves tradīcijas. Līdz ar to šogad visā 
pasaulē tiek atzīmēta Latvijas Universitā-
tes simtgade, bet melburnieši ir pirmie, jo 
patreiz esam 7 stundas priekšā Latvijas 
laikam. Viņš arī īsumā iepazīstināja ar 
pasākumiem, kādi Latvijas Universitātes 
simtgades atzīmēšanai notiks Latvijā.

Pēc akadēmiskās runas muzikālu 
priekšnesumu sniedza Melburnas latvie-
šu vīru koris Veseris; diriģenti fil! Sand-
ra Birze, korp! Imeria un Edgars Veg-
ners. Kā pirmo koris nodziedāja Ērika 
Ešenvalda dziesmu Brīvība (Andreja 
Eglīša vārdi); tai sekoja 4 dziesmas no 
Mārtiņa Brauna dziesmu cikla Dauga-
va (Raiņa teksts): Sasaukšanās, Skrobe, 
Daugav māte un Saule, pērkons, Dauga-
va. Kaut arī šai koncertā nevarēja pieda-

līties pilns kora sastāvs, kora skanējums 
bija lielisks un balsis ļoti labi saliedētas.

Sarīkojuma noslēgumā, visiem 
kājās pieceļoties, tika nodziedāts Gau-
deamus; to vadīja fil! Roberts Birze, 
sel! K!K!M! mag! Cant!

Pēc sarīkojuma visi tika aicināti 
pakavēties, lai kopā baudītu atspirdzi-
nājumus un uzkodas.

I. N.
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas Universitātes 100...
Turpinājums no 6. lpp.
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Svētdien, 20. oktob-
rī, plkst.13.00 Latviešu 
namā, Sidnejas Latviešu 
vīru koris atzīmēs savu 
63. darbības gadu ar 
koncertu veltītu, kā no-
saukums norāda – dār-

gai tēvu zemei – Latvijai. Grūti ticēt, 
ka vairāk nekā gads pagājis kopš vare-
najiem Dziesmu Svētkiem.

Šis vienreizējais, vēsturiskais noti-
kums ir atstājis mūsos skaistas, neaiz-
mirstamas atmiņas.

Tomēr dzīve rit uz priekšu, un ko-
risti turpina savu darbību ar lielu prie-
ku un entuziasmu, lai sniegtu dziesmu 
klāstu mūsu lojālai klausītāju saimei.

Koncertā dziedāsim dziesmas no 
svētku Noslēguma koncerta repertuāra, 
seno klasiķu kompozīcijas, kā arī tautā 
iemīļotus un populārus skaņdarbus.

Piedalīsies mūsu pašu Sidnejietis 

viesdiriģents Ivars Štubis, kora biedres 
veicinātājas un ilggadīgās pavadītājas 
Ingrīda Šakurova un Daina Kaina.

Dzirdēsiet solo un duetu dziedāju-
mus, kā arī dziesmas ģitāras pavadīju-

mā.
Mīļi lūdzam un ceram Jūs visus re-

dzēt kuplā skaitā mūsu koncertā!
Daina Jaunbērziņa,

Sidnejas Latviešu vīru kora diriģente

„Pie tēvu zemes dārgās“
Sidnejas Latviešu vīru kora koncerts

Iveta Rone), Melburnas Piektais rite-
nis – vadītāja Naomi Vitersa, Ritenītis – 
Maijas Drēziņas vadībā un Kanberas 
Sprigulītis – vadītājs Tomas Volšs.

Bija prieks skatoties dejas, vieglo 
soli un dejotāju prieku, deju dejojot. 
Jāpiemin arī mazie dejotāji, kas ļoti 
nopietni dejoja Tūdaliņ, Tāgadiņ.

Deju noslēgumā vakara vadība ar 
puķēm pateicās deju kopu vadītājiem 
par skaisto sniegumu.

Sekoja vakariņas. Dace un Peter 
De Dekker bija rotājuši vakariņu tel-
pu – uz galdiem grezns puķu sakārto-
jums, bet telpas malās attēli no garo 
gadu darbības.

Noslēgumā – Danču vakars Toma-
sa Volša un jauniešu vadībā.

Mūziķu – Aija Dragūna, Maija 
Drēziņa, Ronans Larmanis, Kaspars 
Moore un Kaspars Švolmanis – raitā 
muzicēšana mudināja ikvienu, jaunu 
un vecu, mesties dejas solī. Un dancis 
pēc danča, gan Mugurdancis, gan Pa-
lēciena deja vijās ar citām. Dejas telpa 
bija pilna ar dejotājiem, maziem, jau-
niem un veciem.

Pienāca pusnakts, un Lielā diena 
bija beigusies. Kā var pāris vārdos pa-
teikt tik garu gadu paveikto, sasniegto 
un sapņoto.

Vecie devās mājup atmiņās, bet 
jaunie ar priecīgi pavadītu dienu.

Atceres noskaņa bija skaisti at-
tēlota Daces De Dekker zīmētajā un 
puķu rotājumā iespraustajā kartē: Kar-
tes vienā pusē Latvijas kontūra, Rīgas 
panorāma, uz kartes otras puses – Lat-
vijas kontūra un Sprigulīšu ķenguru 
pāris, dejodams ceļā uz Latviju.

Skaidrī te Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Kanberas latviešu saimes...
Turpinājums no 4. lpp.

Sidnejas Latviešu vīru koris, diriģente Daina Jaunbērziņa Latvijas simtgades 
Valsts Svētku aktā Sidnejā.
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Septembra vidū, pā-
ris nedēļas pēc skolas 
gada sākuma, Losan-
dželosā satikās skolotāji 
no desmit ASV latviešu 
skolām. Kopā pavadī-
jām pusotru dienu, piln-

veidojot mūsu skolotāju prasmes. Kā 
atzina paši skolotāji, no Latvijas ek-
spertēm uzzinājām, ka ir diasporas 
izglītības vadlīnijas, kas ir izmantoja-
mas kā ceļa stabi latviešu skolu darbā. 
Iepazināmies ar skolotāja Mārtiņa 
Puteņa izveidotajiem vēstures mācību 
materiāliem un ar tiešsaistes lietotnēm 
mācību stundu dažādošanai. Uzklausī-
jām ieteikumus un skatījāmies parau-
gus par valodas mācības integrēšanu 
citos mācību priekšmetos. Saņēmām 
praktiskus padomus, kā mācīt dažāda 
vecuma un dažādu valodas prasmju 
skolēnus mācību stundās. Un visiem 
par prieku daudz dziedājām!

Ineta Upeniece, Valsts izglītības 
satura centra, Vispārējās izglītības sa-
tura nodrošinājuma nodaļas vadītāja, 
pirmā uzrunāja konferences dalībnie-
kus. Pusotrā stundā Ineta iepazīstināja 
skolotājus ar latviskā mācību satura 
tapšanas vēsturi un nozīmi. Diasporas 
vadlīniju Es esmu vajadzīgs Latvijai, 
un Latvija ir vajadzīga man uzdevums 
ir palīdzēt jaunietim būt lepnam par 
savu latvietību, motivēt kopt valodu 
un attīstīt pilsonisko līdzdalību. Mācī-
bu saturs tiek piedāvāts četrās jomās: 
latviešu valoda, kultūra, daba un ģeo-
grāfija un vēsture.

Otrais darba posms sākās ar pie-
mēru – Jāņa Petera un Raimonda 
Paula dziesmu Manai dzimtenei. Par 
dziesmas bagātajiem vēsturiskiem ele-
mentiem mums stāstīja Mārtiņš Pute-
nis, kas ilgus gadus māca vēsturi Ņū-
džersijas latviešu pamatskolā. Radās 
nepieciešamība pēc saistošas vēstures 
vielas vienam mācību gadam. Mār-
tiņš ņēma dziesmas par pamatu, lai 
mācītu skolēniem Latvijas vēsturi no 
ledus laikmeta līdz mūsdienām. Mār-

tiņš Putenis demonstrēja daudz inte-
resantu nodarbību, dažādas spēles un 
paņēmienus, kā ieinteresēt skolēnus 
vēstures mācību stundās. Piemēram, 
iepazīstinot skolēnus ar 1972. gadā 
komponēto dziesmu Manai dzimtenei 
noklausoties ierakstu no dziesmu svēt-
kiem Rīgā, skolēniem rodas priekšstats 
par to, kā dziesma stiprināja nacionā-
lo pašapziņu un vairoja tautas spēku. 
Mārtiņa jaunie materiāli ir pieejami 
Latviešu valodas aģentūras mājas lapā 
Māci un mācies portālā.

Sekoja Antas Lazarevas, VISC 
Valsts valodas pārbaudes nodaļas va-
dītājas, prezentācija Integrēta latviešu 
valodas mācīšanās. Anta uzsvēra, ka 
lai pilnveidotu latviešu valodas pras-
mi, ir svarīgi integrēt latviešu valodas 
mācību vēstures, kultūras un ģeogrāfi-
jas mācību saturā un mācību stundās. 
Jaunās diasporas vadlīnijas to padara 
skaidrāku. A. Lazareva dalījās ar lat-
viešu valodas programmas svarīgā-
kām sadaļām un pēc tam demonstrē-
ja integrētas programmas veidošanu, 
saistot valodas mācīšanu ar vēsturi, 
ģeogrāfiju, literatūru un folkloru. Lek-
tore arī rādīja piemērus kā program-
mas adaptēt dažādiem valodas līme-
ņiem.

Pēc trešās uzrunas sekoja pārrunu 
laiks, kurā skolotāji identificēja jau-

nā mācību satura izaicinājumus. Tika 
sarakstīti šķēršļi un grūtības, veidojot 
efektīvas mācību stundas. Izskanēja 
arī daži risinājumi.

Dienas pēdējais posms tika vel-
tīts sarunām par to, kā dzīvāk padarīt 
mācību stundas, izmantojot internetā 
atrodamo materiālu. Izmantojām sa-
vus telefonus, planšetes un datorus, lai 
spēlētu spēles, kas viegli izmantoja-
mas mūsu skolās. Tiešsaistes materiāli 
līdzinās skolēnu pieredzei amerikāņu 
skolās, un dažādās lietotnes viegli iz-
mantojamas latviešu valodas vingri-
nājumu un pārbaudījumu veidošanai. 
Informāciju sniedza Dace Mažeika, 
ALA Izglītības nozares konsultante.

Daces ieteikumus var lasīt 
viņas blogā, Tikai latviski: https://
t ikailatvisk i .blogspot.com/2018/, 
un FB lapā Raita valoda, https://
www.facebook.com/pg/RaitaValoda/
posts/?ref=page_internal

Pēc tam blakus telpā skanēja 
dziesmas Daces Mažeikas un Mārti-
ņa Puteņa vadībā. Izmantojot sagata-
votās grāmatas, dziedājām karavīru 
dziesmas par godu Rīgas atbrīvošanas 
simtgadei. Par daudzām dziesmām 
Mārtiņš pastāstīja par dziesmu nozīmi 
un par pieminētajiem vēsturiskajiem 
notikumiem.

ALA skolotāju konferenci šogad 
uzņēma jaukā Losandželosas Latviešu 
skolas saime. Aija Zeltiņa-Kalniņa 
uzņēmās rūpes par telpu iekārtošanu 
un viesu labklājību. Baudījām gardas 
maltītes un brīnišķīgu viesmīlību. Pal-
dies Losandželosas skolotājiem, kas 
piedalījās konferences rīkošanā! Pa-
teicamies nama pārvaldniekam Jānim 
Taubem par palīdzību ar tehnoloģiju 
un jautro uzņemšanu nama krodziņā. 
Liela daļa dalībnieku bija mērojuši 
tālu ceļu no pilsētām, kur vasara strau-
ji ieiet rudenī. Baudījām arī Losan-
dželosas silto sauli, tādējādi pastiepjot 
vasaru garāku.

Svētdienas rīts tika veltīts darba 
grupām. Skolotājiem bija iespēja ie-

Mūsdienīgs un saistošs mācību saturs
Amerikas Latviešu apvienības Izglītības nozares skolotāju konference Losandželosā

Mārtiņš Putenis demonstrē mācību metodes, kas piesaista skolēnus vēstures 
mācību stundās.
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Valsts izglītības satura centra speciālistes (Ineta Upeniece un Anta Lazareva) 
apdāvina Losandželosas skolu, Aiju Zeltiņu-Kalniņu un ALA Izglītības nozari – 
Elisu Freimani ar jaunā prezidenta plakātu.
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Pagājušā svētdienā, 
29. septembrī, bija pul-
cējušies Pertas Latviešu 
Biedrības biedri, lai savā 
gadskārtējā pilnsapulcē, 
pārrunātu biedrības pa-
gājušā gada notikumus 
un plānotu nākamā gada 
darbību.

Tā kā Latviešu Biedrības priekš-
nieka Jāņa Kukuļa veselība pašreiz ir 
mazliet sašķobījusies, viņš bija lūdzis 
mūsu sekretāri Ritu Džonsonu atklāt 
Biedrības pilnsapulci, ko Rita arī vei-
ca, vispirms mūs aicinot, lai ar klu-
suma brīdi atceramies pagājušā gadā 
mūžībā aizgājušos biedrus. Pēc klusu-
ma brīža par sapulces vadītāju ievēlē-
jām Jāni Vucēnu, kuram šis postenis 
liekās jau norādīts uz visiem laikiem. 
Tad kad ievēlējām Jāni Purvinski 
sekretāra amatā, sanāksme varēja iet 
uz priekšu ar Purvinska pagājušā gada 
pilnsapulces protokola Nr. 75 nolasīša-
nu un protokola pieņemšanu.

Īsumā apskatījām, ko Biedrība pa-
gājušā gada gājumā bija veikusi. Latvie-
šu Biedrība turpina darboties ar mums 
jau pierastiem sarīkojumiem: Draudzī-
go aicinājumu janvārī, Jāņu sarīkojumu 
jūnijā un ar zupu pusdienām un filmu 
izrādēm no Latvijas. Tā kā grāmatu 
galds vairs nedarbojas, jo nav vairs ne-
viena lasītāja, telpas varējām dot jaunās 
bērnu spēļu grupas Zīļuks un pieaugušo 
latviešu valodas klases lietošanā.

Nu varam gandrīz teikt, ka Pertas 
Latviešu biedrībā darbojas Pertas lat-
viešu skola ar divām klasītēm. Cerē-
sim, ka šis pasākums nostabilizēsies, 
un turpinās lieliem un maziem mācīt 
vai uzlabot latviešu valodu. Jo sevišķs 
prieks ir par sekmēm pieaugušo klasē.

Sekoja Revīzijas komisijas ziņo-
jums, ka pēc dokumentu pārbaudes, 
visi ieraksti ir bijuši kārtīgi vesti, labi 
iegrāmatoti un saskan ar uzrādītiem 
dokumentiem. Ainas Timmermanes 
sliktas veselības dēļ, valde lūdza Ni-
kolājam Džonsonam izvest revīziju, 
par kuru viņš arī deva minēto ziņo-

jumu. Revīzijas komisijas pr. izteica 
pateicību valdei par labi veikto darbu.

Sekoja Biedrības priekšnieka un 
valdes vēlēšanas. Tā kā priekšnieka 
amatam bija divi kandidāti – Jānis Ku-
kuls un Līva Ulmane, tad Kukuls savu 
kandidatūru priekšnieka amatam ne-
uzturēja, bet bija ar mieru palikt val-
dē. Aklamācijas kārtībā par biedrības 
priekšnieku ievēlējām Līvu Ulmani. 
Biedrības valdē tāpat aklamācijas kār-
tībā ievēlējām pagājušā gada valdi ar: 
Jāni Kukuli, Rutu Auziņu, Austru 
Kaģi, Ritu Džonsonu un Jāni Pur-
vinski. Revīzijas komisijā ievēlējām 
Nikolāju Džonsonu.

Pieņēmām nākamā gada budžetu 
ar iztrūkumu, jo mūsu ienākumi ar-
vien samazinās. Tomēr mūsu iespēju 
robežās Biedrībai ir jāturpina pastāvēt 
un jāpalīdz uzturēt Latviešu Centru 
Pertā, jo bez tā nebūs arī latviešu ko-
pienas. Nākamā gada darbībai sanāks-
me nolēma atbalstīt mūsu parastos 
Biedrības rīkotos sarīkojumus.

Pēc sanāksmes slēgšanas Vucē-
nu Jānis rīkojās ar filmu aparātu un 
mums rādīja sevis paša sastādītas īsfil-
miņas – šoreiz par Latvijas Dzelzceļu.

Mūsu dāmas bija arī gādājušas par 
uzkodām, un Viktors arī rīkojās ap 
bāru mūsu slāpju dzesināšanai. Tā nu 

kad bijām sprieduši un ar draugiem ap-
spriedušies, tad bija jāauj kājas uz māju 
pusi. Paldies, kaut mazam, tad omulī-
gajam draugu bariņam un čaklajām dā-
mām par jauki pavadītu pēcpusdienu.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Latviešu Biedrības pilnsapulce Pertā
Biedrībai ir jāturpina pastāvēt

Pertas Latviešu biedrības jaunā val-
des priekšniece Līva Ulmane.
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2019./20. gada Pertas Latviešu biedrības valde; no kreisās: Jānis Kukuls, Rita 
Džonsona, Austra Kaģe, Ruta Auziņa un Jānis Purvinskis.
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pazīties ar tematisko plānu veidošanu 
kopā ar lektorēm Inetu un Antu. Bija 
vairāki skolotāji, kas iedziļinājās lie-
totņu izmantošanā ar Daci. Grupa 
skolotāju ar interesi klausījās Mārtiņa 
ieteikumus par vēstures mācīšanu lat-
viešu skolās.

Amerikas Latviešu apvienība iz-
sludinājusi 2019./2020. skolas gadu par 
Sveika, Latvija! gadu. Dzirdējām Ņū-
džersijas latviešu pamatskolas ieteiku-
mus par skolēnu projektiem saistībā ar 
Sveika, Latvija! izglītojošajiem brau-

cieniem. ALA vēlas nodrošināt nākot-
ni programmai, ko baudījuši 820 lat-
viešu jaunieši. Skolu uzdevums ir būt 
par Sveika, Latvija! vēstnešiem savās 
pilsētās, cerībā piesaistīt plašāku lat-
viešu publiku programmu atbalstīšanā.

Nobeidzot konferences dienas, lū-
dzām dalībniekiem izteikties par kon-
ferencē iegūto un par to kā pietrūka. 
Par laimi dalībnieki labāk saprot vad-
līnijas un varēs tās pielietot mācību 
stundās. Par laimi skolotāji iepazinās 
ar jauniem materiāliem un saņēma 
konkrētus piemērus, kā veidot mācību 
stundas, izmantojot vadlīnijas un mi-
nētos materiālus. Par laimi dalībnie-

kiem bija iespēja dalīties pieredzē un 
apspriest risinājumus dažādiem izai-
cinājumiem. Diemžēl konference bija 
par īsu, un nepietika laika praktiskām 
nodarbībām. Diemžēl neizdziedājām 
visas karavīru dziesmas. Tas lai paliek 
uz nākošo konferenci!

Pateicamies visiem 33 dalībnie-
kiem par piedalīšanos un par visu, ko 
darāt par labu mūsu latviešu bērniem 
ASV. Kursus atbalstīja Amerikas Lat-
viešu apvienība un Latviešu valodas 
aģentūra no Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas budžeta programmas Valsts 
valodas politika un pārvalde.

Andra Zommere

Mūsdienīgs un saistošs...
Turpinājums no 10. lpp.
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1. oktobrī Valsts 
prezidents Egils Levits 
Saeimas Cilvēktiesību 
un sabiedrisko lietu ko-

misijai ir nosūtījis ierosinājumus li-
kumprojekta Grozījumi likumā „Par 
svētku, atceres un atzīmējamām die-
nām” pilnveidei un rosinājis noteikt 
17. martu kā Nacionālās pretošanās 
kustības piemiņas dienu un 15. oktob-
ri kā Valsts valodas dienu.

Valsts prezidents ir uzsvēris, ka 
Latvijas valstiskuma otrā gadsimta 
sākumā ir nepieciešams atgriezt sa-
biedrības sociālajā atmiņā zināšanas 
par Latvijas patriotu pretošanos oku-
pācijas režīmiem un godināt mūsu 
varoņus, kuri uzturēja Latvijas tautas 
prasību pēc savas valsts un neatkarī-
bas dzīvu visos okupācijas gados.

Pilsoniskās sabiedrības aktīvis-

tu aizsāktās tradīcijas kā nacionālās 
pretošanās kustības atceres dienu at-
zīmēt 17. martu – dienu, kad profesora 
Konstantīna Čakstes vadītā Latvijas 
Centrālā padome 1944. gadā pabeidza 
parakstu vākšanu memorandam, kurā 
Latvijas tautas vārdā tika pieprasīta 
Latvijas neatkarības faktiska atjauno-
šana un pausta pārliecība, ka Latvijas 
valsts un tās Satversme juridiski tur-
pina pastāvēt, dod iespēju šo dienu 
noteikt kā visas Latvijas nacionālās 
pretošanās kustības atceres dienu.

Valsts prezidents uzskata, ka Na-
cionālās pretošanās kustības piemiņas 
diena būs būtisks atgādinājums, ka 
neatkarīga un demokrātiska Latvija ir 
jāsargā arī šodien. Ar likumdevēja no-
teiktu Nacionālās pretošanās kustības 
piemiņas dienu Latvijas tauta izrādīs 
cieņu un godinās savus varoņus, ap-

liecinās Latvijas valstiskuma nepār-
trauktības uzturēšanu abu totalitāro 
okupācijas režīmu laikā un atgādinās 
katra pilsonisko pienākumu aizstāvēt 
savu valsti.

1998. gada 15. oktobrī konsti-
tucionālais likumdevējs pabeidza 
vēl Satversmes izstrādāšanas laikā 
aizsāktās diskusijas un Satversmes 
4. pantā nostiprināja latviešu valodu 
kā valsts valodu Latvijas Republikā. 
Ar Satversmes 4. panta grozījumu lat-
viešu valoda kā vienīgā valsts valoda 
tika nostiprināta kā viena no Latvijas 
valstiskuma svarīgākajām konstitucio-
nālajām vērtībām.

Atzīmējot Valsts valodas dienu 
15. oktobrī, būtu iespējams uzsvērt 
latviešu valodas kā vienīgās valsts va-

Aicinājums apsvērt attiecības ar „Dzintariem“
Gadu gājumā notiek dzīves pārmaiņas

Latviskās izglītī-
bas veicināšanas ko-
operatīvās sabiedrī-
bas (LIVKS) īpašums, 
kas atrodas Adelaides 
dienvidos, ir skaista un 
iemīļota vieta, kas labi 
kalpo Austrālijas latvie-

šu sabiedrībai. Šo īpašumu, agrajos 
1980. gados iegādājas jauniešu izglītī-
bas atbalstītāju pulks, nopērkot pajas.

Par ēkām un saimniecību rūpējās 
LIVKS jeb Dzintaru valde. Valde pē-
dējā gada laikā ir turpinājusi veikt dar-
bus, kas padara Dzintarus ērtākus un 

vieglāk izīrējamus, lai būtu ienākumi, 
kas atbalsta latviskos pasākumus, kā 
Annas Ziedares Vasaras vidusskolu, 
Jāņu svinēšanu, dažādas konferences 
un sanāksmes.

Paju īpašniekiem ir tiesības būt 
informētiem par valdes darbību un arī 
dalīties darbā. To var panākt, apmek-
lējot Gadskārtējo biedru pilnsapulci, 
kas 2019. gada 2. novembrī notiks 
Melburnas Latviešu namā. Tuvāku in-
formāciju par pilnsapulces norisi LIV-
KS biedri saņems rakstiski.

Valde saprot, ka gadu gājumā no-
tiek dzīves pārmaiņas, kas var iespai-

dot katra situāciju, un ka tā varētu 
rasties situācija, kur biedru saraksti 
varētu būt nepilnīgi. Laipni aicinu 
visus, kas varētu būt biedri, vai kam 
ģimenēs varētu būt Dzintaru pajas, 
to pārbaudīt un attiecīgi rīkoties. 
Adrešu labojumus, paju pārrakstīša-
nu 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“

Sākotnēji iegādātās ēkas.
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„Dzintaru“ iesvētīšana. Runā Eduards Voitkuns.
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Laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde
sveic

Kanberas Latviešu biedrību
70 darba gadu jubilejā!

Valsts prezidents rosina Saeimu noteikt...
17. martu kā Nacionālās pretošanās kustības piemiņas dienu un 15. oktobri kā Valsts valodas dienu
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pieļaut, ka mākslīgais intelekts mūsu 
vietā pieņem juridiski saistošus lēmu-
mus. Kontrolei ir jāpaliek cilvēka rokās.

Tādēļ ANO ir aktīvāk jādiskutē un 
jāaktualizē personas datu aizsardzī-
ba kibervidē, it īpaši personisko datu 
vākšanas un izmantošanas ētiskie un 
tiesiskie aspekti.

Par draudu mazināšanu ir intensīvi 
jādiskutē publiskajā telpā gan valstu, 
gan reģionu, gan pasaules mērogā. Ki-
bervide aptver visu pasauli, tādēļ starp-
tautiska mēroga diskusijām ir īpaša 
nozīme. Latvija uzskata, ka ANO ģe-
nerālsekretāra izveidotās Augsta līme-
ņa digitālās sadarbības darba grupas 
ziņojums un Atbruņošanās dienaskār-
tība, kuros tiek apskatīti tehnoloģiskās 
drošības aspekti, ir konstruktīvs pa-
mats vēl aktīvākai viedokļu apmaiņai 
digitalizācijas jautājumos.
V Klimata pārmaiņas

Godātais priekšsēdētāja kungs!
Arī klimats ir globāls temats. Kli-

mata pārmaiņu izaicinājumi ir jārisina 
gan starptautiskā, gan valstiskā, gan 
individuālā līmenī. Bez starpvalstu 
sadarbības klimata pārmaiņu negatīvo 
seku likvidēšana nav iedomājama.

Jauniešu iesaistei ir būtiska nozī-
me klimata jautājumu risināšanā, par 
ko varējām pārliecināties ANO Jau-
niešu klimata samitā.

Arī tehnoloģiskajiem risināju-
miem ir potenciāls glābt mūsu planē-
tu. Novatoriskas idejas apvienojumā ar 
skaitļošanas jaudām un savienojamību 
ļaus mums kļūt ražīgākiem. Esmu 
gandarīts, ka Latvijas informācijas 
tehnoloģiju uzņēmumi ir gatavi uz-
ņemties šo izaicinājumu un ir pievie-
nojušies mūsu kaimiņvalsts Igaunijas 
iniciatīvai Zaļais solījums.

Latvija ir apņēmusies pildīt Parīzes 
klimata vienošanās mērķus. Salīdzinā-
jumā ar 1990. gada atskaites rādītājiem 
Latvijai ir izdevies samazināt valstī ra-
dīto siltumnīcefekta gāzu izmešu apjo-
mus par 60 %, taču, neskatoties uz to, 
mēs esam apņēmības pilni virzīties uz 
absolūtu klimata neitralitāti. Šobrīd tiek 
strādāts pie ambiciozas attīstības stratē-

ģijas, kas paredz līdz minimumam sa-
mazināt oglekļa produkcijas apjomus. 
Šī plāna īstenošana ļaus Latvijai kļūt 
klimatam neitrālai līdz 2050. gadam.

Šogad Latvijas valdība pieņēma 
Latvijas pielāgošanās klimata pār-
maiņām plānu laika posmam līdz 
2030. gadam. Plānā ir noteikti konkrē-
ti uzdevumi, kas pārredzamā nākotnē 
ir jāveic, lai Latvija varētu pielāgoties 
klimata pārmaiņām.

Latvijas pieredze liecina, ka viens 
no iedarbīgākajiem veidiem, kā mazi-
nāt klimata pārmaiņu izraisītās sekas, 
ir ilgtspējīga meža resursu apsaimnie-
košana, kas ļauj pastāvīgi piesaistīt 
oglekli, kā arī kalpo kā fosilā kurināmā 
aizstājēja avots, ļaujot samazināt izme-
šu apjomu. Salīdzinājumā ar 20. gad-
simta pirmo pusi mežu apjoms Latvijā 
ir gandrīz dubultojies. Latvija ir gatava 
ilgtspējīgi apsaimniekot savus meža re-
sursus esošo un nākamo paaudžu labā.

Paralēli pie šī jautājuma strādā arī 
mūsu pilsoniskās sabiedrības pārstāv-
ji. 21. septembrī Pasaules talkas dienas 
laikā Latvijas iedzīvotāji – gan jauni, 
gan vecāka gadagājuma – visā Latvi-
jā stādīja kokus, tādā veidā ieguldot 
ilgtspējīgā nākotnē. Manā valstī šādas 
vides sakopšanas talkas ir ilggadēja 
tradīcija.
VI Ilgtspējīgas attīstības mērķi – 
darba plāns periodam līdz 
2030. gadam

Godātais priekšsēdētāja kungs!
Latvija stingri iestājas par globālo 

Ilgtspējīgas attīstības dienaskārtības 
līdz 2030. gadam (Agenda 2030) izpil-
di, kas ļaus valstīm un visai pasaulei 
kopumā sasniegt ilgtspējīgas attīstības 
mērķus. Šie mērķi ir mainījuši veidu, 
kā mēs izstrādājam arī savu nacionā-
lo ilgtermiņa attīstības plānu. Latvija 
šobrīd galveno uzsvaru vērš uz diviem 
attīstības virzieniem – inovatīvas un 
ekoloģiski efektīvas tautsaimniecības 
veidošana, kā arī nevienlīdzības ma-
zināšana.

Es uzskatu, ka dzimumu līdztiesī-
ba un plašāka sieviešu līdzdalība ir ne 
tikai pareiza rīcība, bet arī gudrs risi-
nājums ekonomikai. Latvija šajā ziņā 
rāda priekšzīmi. Kā liecina Pasaules 
ekonomikas foruma 2018. gada pār-

skats par dzimumu vienlīdzību pasau-
lē, Latvija pieder pie tām nedaudzajām 
pasaules valstīm, kurās jau tagad pa-
stāv vienlīdzība tādās svarīgās jomās 
kā veselība un izglītība. Savukārt eko-
nomiskās līdzdalības ziņā Latvija ir 
pārsniegusi 80 % atzīmi.

Latvija sniedz savu ieguldījumu 
Agenda 2030 īstenošanā dažādu div-
pusējās sadarbības programmu ietva-
ros. Īpaši aktīva ir sadarbība ar Eiropas 
Savienības austrumu kaimiņvalstīm 
un Centrālāzijas valstīm. Minētajām 
valstīm mēs sniedzam tālāk Latvijas 
pieredzi, kas gūta, īstenojot pāreju 
uz tiesiskumā balstītu demokrātisku 
valsts iekārtu.
VII Nobeigums

Pirms 30 gadiem 2 miljoni Igau-
nijas, Latvijas un Lietuvas iedzīvotāju 
izveidoja 600 kilometru garu cilvē-
ku ķēdi – Baltijas ceļu, kas savienoja 
visas trīs valstis. Akcijas mērķis bija 
parādīt mūsu tautu brīvības alkas. 
Baltijas ceļš un Berlīnes mūra kriša-
na iezīmēja Aukstā kara perioda bei-
gas. Latvijai beidzot bija iespēja kļūt 
par ANO dalībvalsti. Mēs esam aktīvi 
izmantojuši multilaterālisma sniegtās 
iespējas, ko dāvā šī unikālā pasaules 
mēroga organizācija.

Pēdējo 30 gadu gaitā Latvija un 
tās iedzīvotāji ir piedzīvojuši iespaidī-
gas pārmaiņas. Uzskatu, ka arī ANO 
ir jāmainās – jāpielāgojas mūsdienu 
apstākļiem, lai varētu cīnīties ar šo-
brīd aktuālajām problēmām. Izman-
tosim laiku, kas atlicis līdz ANO di-
bināšanas 75. gadadienai, lai padarītu 
organizācijas darbu mērķtiecīgāku un 
vērtīgāku – dosim jaunu sparu orga-
nizācijas darbam pie iekšējām refor-
mām, it īpaši pie Drošības padomes 
pārveides. ANO ir jāattīstās, lai tā ne-
zaudētu savu ietekmi.

ANO Statūtos ierakstītie principi 
mūsdienās ir tikpat aktuāli, kā to pie-
ņemšanas brīdī pirms 74 gadiem. Man 
ir liels prieks, ka Latvijai tagad ir brī-
vība dzīvot saskaņā ar šiem principiem 
savā zemē, kā arī atbildība tos aizstā-
vēt visā pasaulē.

Paldies!
Valsts prezidents Egils Levits

24.09.2019.

Valsts prezidenta Levita uzruna
Turpinājums no 7. lpp.

lodas konstitucionālo nozīmi saliedē-
tas Latvijas sabiedrības veidošanā un 
Latvijas valstiskuma pastāvēšanā. Tas 
sekmētu labāku Latvijas valstiskuma 
pamatu izpratni un dotu iespēju veidot 
Latvijas sabiedrību vienojošu konsti-
tucionālo identitāti Latvijas kultūrtel-

pā.
Valsts prezidents ir uzsvēris, ka 

Valsts valodas diena Latvijai piede-
rīgajiem gan Latvijā, gan diasporā 
atgādinātu par mūsu kopējo atbildību 
latviešu valodas kā vienīgās valsts va-
lodas kopšanā, lietošanā un turpmākā 
attīstībā. Tas varētu sekmēt ikvienu 
tiekties pēc izcilības valsts valodas 
prasmē un plašāk lietot valsts valodu 

ikdienas saziņā. Valsts valodas dienas 
atzīmēšana 15. oktobrī akcentētu šo 
dienu kā konstitucionāli svarīgu un 
visai sabiedrībai kopīgi atzīmējamu 
dienu. Tas sekmētu mazākumtautību 
iesaisti un veicinātu modernas, atvēr-
tas latvietības nacionālā valstī koncep-
cijas iedzīvināšanu.

LV Prezidenta kanceleja
1.10.2019.

Valsts prezidents rosina...
Turpinājums no 12. lpp.

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.
Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $34.
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atbalstītu Latvijas valsts neatkarības 
atjaunošanu) uzturēt spēkā Baltijas 
valstu okupācijas neatzīšanas politiku. 
Patiešām ir apbrīnojami, kā skaitliski 
samērā neliels skaits latviešu varēja 
tik mērķtiecīgi un efektīvi darboties, 
lai dotu savu pienesumu pasaulvēstu-
riskajos notikumos, un tādā veidā arī 
uzturēja Latvijas valsts de facto pastā-
vēšanu.

Svarīgs elements bija, starp citu, 
arī Latvijas pases, ko izdeva mūs 
sūtniecības Vašingtonā un Londonā. 
Mūsu diplomāti, kuri turpināja darbo-
ties, iztulkoja Latvijas Satversmi un 
Latvijas likumu pretrunā ar toreizējo 
burtu, bet saskaņā ar garu. Tiem, kuri 
tuvāk vēlas to noskaidrot, ir 2010. gada 
13. maija Satversmes tiesas spriedums, 
kur ir uzrādīta šī diplomātiskā dienes-
ta pareizā rīcība okupācijas apstākļos, 
uzturot Latvijas valsti pēc būtības. Arī 
es gribētu izmantot izdevību pateik-
ties visiem, kuriem toreiz bija izņem-
tas šīs Latvijas pases.

Pasaules Brīvo latviešu apvienība 
kā trimdas jumta organizācija ir uni-
kāla arī citos plašākos aspektos. Līdzī-
gi tas bija arī lietuviešiem un igauņiem, 
bet, ja mēs apskatām citas tautas, tur 
nebija tik ļoti organizētas šīs trimdas 
sabiedrības, un noteikti nebija vienota, 
atzīta centrālā organizācija, kā tas bija 
latviešiem jau no paša sākuma.

Mēdz teikt, ka latvieši ir vienpatņi 
un grūti organizējas, bet, ja patiešām 
vajag, tad tas arī notiek, un PBLA ir 
labs piemērs.

Pēc Latvijas valsts atjaunošanas, 
kur, kā jau teicu, PBLA ir diezgan 
liela loma, mainījās latviešu sociālais 
sastāvs, kuri dzīvo ārpus Latvijas. Jau-
tājums ir par to, kā trimda faktiski pār-
transformējās par diasporu. Jo lielākā 
daļa latviešu, kas šodien dzīvo ārpus 
Latvijas, nav trimdinieki un nav arī 
viņu pēcnācēji, bet ir cilvēki, kuri ir 
izbraukuši no brīvās Latvijas dažādu 
personīgu iemeslu dēļ – labāks darbs, 
labāks atalgojums, studijas, mācības, 
pieredzes iegūšana. Un tas brīvā, de-
mokrātiskā valstī un globalizētajā 
pasaulē ir normāli, ka viena daļa no 
tautas vienmēr atrodas ārzemēs. Tas 
nav nekāds Latvijas fenomens, tā tas 
ir visiem. Latvijas fenomens, es teiktu, 
ir tā, ka mēs tomēr kā skaitliski nelie-
la nācija (bet tikai skaitliski neliela, 
nevis savā garā un idejās neliela) vē-
lamies saglabāt šo cilvēku, kuri dzīvo 
ārpus tās, piederību Latvijas valstij un 
latviešu nācijai.

Es apzināti dalu Latvijas valsti un 
latviešu nāciju. Latvijas valstij ir ro-
bežas, un tās mēs varam redzēt kartē. 
64 000 kvadrātkilometru ir Latvijas 
teritorija iekšpus šīm robežām. Savu-
kārt latviešu nācijai nav robežu. Lat-
viešu nācija dzīvo visā pasaulē, un vi-
sur ir latviešu nācijas daļas, kaut vai 
viens cilvēks.

Es biju vasarā 2x2 nometnē Lat-
galē, un tur piedalījās bērni no tādām 
valstīm, par kurām es agrāk nekad ne-
būtu domājis, ka tur ir latvieši, piemē-
ram, no Omānas, Kataras, Bahreinas 
un Pakistānas. Būtībā latviešu nācija 
lēnām sāk pārklāt visu globusu.

Tas ir ļoti svarīgi, ka nācija ir glo-
bāla un valsts ir teritoriāla, taču šī sa-
saiste starp nāciju un valsti ir ļoti bū-
tiska, jo valsts balstās uz nāciju, un tas 
ir arī expressis verbis noteikts mūsu 
Satversmes ievadā – Latvija ir latviešu 
nācijas mājvieta un centrs. Cilvēki dzī-
vo pamatā, protams, Latvijā, un tas ir 
svarīgi, ka Latvijā, bet zināmu dzīves 
posmu pavada ārpus tās atkarībā no 
katra individuālās izšķiršanās.

Šī individuālā izšķiršanās vai lē-
mums, kādu laiku dzīvot ārzemēs, pro-
tams, nenozīmē sakņu vai saišu sarau-
šanu ar savu nāciju un valsti. Šajā ziņā 
Pasaules Brīvo latviešu apvienība ir 
jaunu izaicinājumu priekšā, kādā vei-
dā tā sasaista kopā vai dod savu piene-
sumu šo saišu uzturēšanai, jo latviešu 
nācija ir transformējusies, un līdz ar to 
arī PBLA, kas sākotnēji bija domāta kā 
trimdas organizācija, jātransformējas 
par diasporas centrālo organizāciju. 
Šis transformācijas process joprojām 
notiek. Es runāju par organizatoris-
ko struktūru, kas arī daļēji mainās. 
Es domāju, ka tas ir labi un pareizi, 
ka mums pastāv šāda veida centrālā 
organizācija, kas pārstāv cilvēkus, to 
latviešu nācijas daļu, ko kādreiz sauca 
par piekto novadu – tie, kuri atrodas 
ārpus Latvijas valsts teritorijas.

Šeit parādās divi uzdevumi šai nā-
cijas daļai, kuru reprezentē arī Pasau-
les Brīvo latviešu apvienība. Piederība 
kādai nācijai (konkrētāk – latviskums) 
neiedzimst, latviskumu vai piederī-
bu kādai nācijai iegūst socializācijas 
ceļā – pamatā ģimenē, bet, protams, 
arī no apkārtnes. Tas ir ārkārtīgi sva-
rīgi, ka PBLA pievērš uzmanību šim 
identitātes jautājumam, lai šie cilvēki, 
kuri ilgstoši vai ne tik ilgi dzīvo ārze-
mēs, arī pieaugtu latviskumā, paturētu 
savu saiti, savu piederības sajūtu lat-
viešu nācijai un Latvijas valstij.

Es domāju, ka šī PBLA pieredze 
vai, teiksim, diasporas latviešu piere-
dze un arī šie uzdevumi, ko mērķtie-
cīgi veic PBLA, ir svarīgi arī Latvijā. 
Proti, tādēļ, ka arī Latvijā nacionālā 
piederība globalizētā un eiropeizētā 
pasaulē nav nemaz tik pašsaprotama. 
Piemēram, pirms 100 gadiem zem-
nieks nedomāja, vai viņš ir francūzis 
vai latvietis, viņš vienkārši bija latvie-
tis. Šodien tev ir drusciņ jāpadomā, 
piemēram, kaut vai par valodas lieto-
jumu. Zinātnē mēs redzam, kā latvie-
šu valoda zaudē savu pozīciju. Aktuāls 
arī jautājums, vai ar zināmu politisku 
uzsvaru mēs vienmēr un visur Latvijā 
lietojam latviešu valoda vai tomēr pār-
ejam uz svešvalodu, ja kāds mūs uz-
runā konkrētajā svešvalodā. Tas viss ir 
nacionālās identitātes jautājums.

Pasaules Brīvo latviešu apvienī-

ba un citas diasporas organizācijas ir 
svarīgas Latvijai, lai Latvijas valsts 
paturētu savu latvisko saturu, savu 
latvisko identitāti, jo Latvijas valstij 
pēc būtības ir jēga tikai kā latviskai 
valstij. Es domāju, ka latviešu nācijas 
daļai, kas dzīvo ārpus Latvijas, kuri 
saasinātākā veidā uztver un pārdomā 
identitātes jautājumu, šie jautājumi ir 
svarīgi vai kļūst svarīgāki arī Latvi-
jā, jo piederība savai nācijai nav gluži 
pašsaprotama, kā tas bija varbūt pirms 
simt gadiem.

Vienlaikus lielākā daļa no diaspo-
ras latviešiem dzīvo augsti attīstītās, 
industriālās valstīs Eiropā, Ziemeļa-
merikā, Austrālijā, Jaunzēlandē. Tur, 
protams, ir interesanta politiskā un 
ekonomiskā pieredze un tas, kā funk-
cionē demokrātija. Latvija katrā ziņā 
ir pilnvērtīga, demokrātiska un tiesis-
ka valsts, taču Latvijas demokrātijā ir 
arī zināmi deficīti. Es domāju, ka, esot 
kaut kur citur demokrātiskā valstī, šie 
cilvēki, kuri novēro savu tiešo vidi un 
salīdzina Latviju, var mērķtiecīgāk re-
dzēt šos deficītus un dot savu pienesu-
mu to novēršanā.

Latvijas valstij un latviešu nāci-
jai ir svarīgi, ka mēs paturam šo un 
varbūt vēl plašāku, jaunāku un spē-
cīgāku diasporu, nekā tā bija trimdas 
laikā. Tur tā bija zināma veida alter-
natīva, kur uzturēja Latvijas valsts 
neatkarības garu. Juristi to sauc par 
darbību bez uzdevuma, kas ir Civil-
likumā īpaša nodaļa. Darbība bez uz-
devuma nozīmē, ka mēs darbojamies 
kāda cita interesēs tāpēc, ka viņš nav 
spējīgs pats darboties. Tas nozīmē, ka 
trimda uzņēmās šo politisko līderību, 
tādēļ, ka Latvijā tas nebija iespējams 
okupācijas un represiju dēļ. Daži to 
varētu saukt par slogu vai nastu, citi 
par, teiksim, kategorisko imperatīvu, 
proti, mums tas bija jādara, un, ja mēs 
to nedarītu trimdā, tad vispār šī valsts 
neizskanētu pasaulē. Tagad šāds uzde-
vums diasporas latviešiem vairs nav, 
taču diasporas latviešiem ir citi uz-
devumi latviešu nācijas kontekstā. Es 
jau minēju šos identitātes jautājumus, 
Latvijas atbalsta jautājumus, arī drošī-
bas politikas kontekstā ļoti svarīgi, ka 
latvieši savās mītnes zemēs izdara zi-
nāmu politisku spiedienu viņu zemes 
valdībām, lai tomēr veicinātu Latvijas 
valsts drošību, ekonomiku u. tml.

Jums šeit ir daudz interesantu uz-
devumu. Kā jau teicu, pieņemu, ka tas 
ir iekšējais kategoriskais imperatīvs, 
kādēļ to darāt, un tas ir arī, starp citu, 
ļoti labs, efektīvs un mērķtiecīgs pie-
mērs, kā jādarbojas pilsoniskai sabied-
rībai.

Es pateicos jums Latvijas valsts 
vārdā par šo ilgstošo darbību pirms 
Latvijas valsts atjaunošanas un par 
jūsu darbību tagad un nākotnē. Visi 
kopā mēs veidojam latviešu nāciju un 
Latvijas valsti. Lai patīkama un intere-
santa valdes sēde! Paldies!

Valsts prezidents Egils Levits
2.10.2019.

Valsts prezidenta Levita uzruna
Turpinājums no 1. lpp.
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Klāt Sidnejas pava-
saris, un mūsu teātris ie-
lūdz jūs visus uz komē-
diju Tirgus Ļembasts!

Kolorīts un visiem 
mīļš mūsu pašu aktieru 
kolektīvs ar viesmāksli-

nieku no Melburnas, aizvedīs jūs uz 
vienu lustīgu tirgus placi, kur līdzte-
kus andelēšanās jautrībām būs gan 
mīlnieki, gan krāpēji, būs zīlēšana un 
zagšana, būs izjokošana un salabša-
na – gandrīz kā dzīvē...

Varat tikai minēt, kuram piestāvē-
tu kura loma. Jūs visus jautrībā vedīs 
aktieri: Andris Kariks, Ojārs Greste, 
Ilona Brūvere, Jānis Čečiņš, Ilze Vi-
ļuma (Bonija), Jānis Grauds, Marita 

Lipska, Raimonds Sokolovs un Pēteris 
Saulītis.

Priecēsim jūs ar vecām labām un 
līdzi dziedamām dziesmām, kā arī 
pārsteigsim ar ne tik bieži dzirdētiem 
meldiņiem. Sēdvietas būs pie galdi-
ņiem, lai aktiermākslu baudot, arī 
kungu tēju un uzkodas varat nobaudīt.

Pirmizrāde sestdien, 2. novembrī, 
plkst. 13.30. Visi Sestdienas skolas 
apmeklētāji laipni lūgti ar visām ģi-
menēm; izrāde piemērota visa vecuma 
auditorijai!

Otra izrāde jau svētdien, 3. novem-
brī, plkst. 17.00. Nāciet un smelieties 
pozitīvas emocijas!!

Ilze Viļuma (Bonija),
Izrādes režisore un lugas autore

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Svētdien, 6. okt., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novusa treniņš. Pulcēsi-
mies, draudzēsimies un uzspēlēsim 
novusu!
Pirmdien, 7. okt., plkst. 10.00 DV 
namā Vanadžu kopas sanāksme.
Ceturtdien, 10. okt., plkst. 10.00 ALB 
namā Scrabble rīts; spēlēsim Scrabble 
(latviski un angliski) visu dienu un 
ēdīsim pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 10. okt., plkst. 10.30 

ALB namā skatīsimies Latvijas televī-
zijas dokumentālo filmu Latgale. Trīs 
stāsti. Pēc filmas pasniegsim siltas 
pusdienas; lūdzam pieteikties LAI-
MAS birojā līdz 8. oktobrim. Dalības 
maksa $5.
Sestdien, 12. okt., plkst. 14.00 Tāla-
vā DV vīru kora DAUGAVA 50 dar-
bības gadu jubilejas koncerts. Kafija 
un uzkodas no plkst.13.00. Biļetes pie 
galdiem aizrunājamas pie kora kasiera 
Andra Jaudzema tālr.: 0412 601 306. 
Maksa $20. Skolniekiem ieeja bez 
maksas.

Svētdien, 13. okt., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novusa treniņš. Pulcēsi-
mies, draudzēsimies un uzspēlēsim 
novusu!
Svētdien, 13. okt., plkst. 13.00 ALB 
namā Adelaides Latviešu biedrības 
pilnsapulce.
Trešdien, 16. okt., plkst. 10.30 iz-
brauksim no ALB nama uz Virginia 
Nursery, kur ēdīsim pusdienas. Cena 
par pusdienām, sākot no $13. Maksa 
par autobusu $3. Pieteikties LAIMAS 

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
1. oktobris
Zanda, Zandis, Lāsma
Starptautiskā senioru dienu
1884. rakstnieks Andrejs Kurcijs 
(Kuršinskis).
1919. Niedra, Golcs, Bermonts nolemj 
gāzt valdību un iecelt Niedru par ģen. 
gubernatoru.
1944. Somijas armija uzbrūk vācie-
šiem Somijā.

2. oktobris
Ilma, Skaidris
1931. inženieris un cilvēktiesību cīnī-
tājs Gunārs Astra.

3. oktobris
Elza, Ilizana
1918. Latvijas teritorijā vācu okupā-
cijas zonā pasludināta Baltijas herco-
giste.

4. oktobris
Modra, Francis, Dmitrijs
1909. šaržists, karikatūrists, baleto-
logs Eduards Hermanis Keišs.
1950. dibināta Velingtonas Latviešu 
biedrība (Jaunzēlandē).

5. oktobris
Amālija, Amēlija
1199. Svētību agresijai pret Baltijas bar-
baru tautām dod pāvests Innocentijs III.
1849. latviešu arhitekts Arturs Neima-
nis.
1939. Latvija ar PSRS paraksta sav-
starpējās palīdzības paktu, dodot bā-
zes Latvijā.

6. oktobris
Monika, Zilgma, Zilga
Skolotāju diena (2019)
1894. Latvijas armijas virsnieks, Rīgas 
policijas prefekts LKok Pēteris Volde-

mārs Pommers.
1894. mākslinieks Niklāvs Strunke.
1909. dzejnieks, dramaturgs Fricis 
Rokpelnis.
1924. Rīgā dibināta studentu korporā-
cija Fraternitas Metropolitana.
1929. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Pēteris Kļaviņš.
1939. Otrais pasaules karš: sakautas 
pēdējās Polijas armijas vienības.
1956. mūziķis, sabiedrisks darbinieks 
Austrālijā Viktors Brenners.
1974. svarcēlājs, olimpiskais medalists 
Viktors Ščerbatihs.
1984. latviešu sporta žurnālists Kriš-
jānis Kļaviņš.

7. oktobris
Daumants, Druvvaldis
1729. Rīgas rātskungs Johans Kristofs 
Bērenss (Johann Christoph Berens).
1949. žurnālists, jurists Juris Kaža.  ■

„Tirgus Ļembasts“
Nāciet smelties pozitīvas emocijas!
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 2. oktobrī.
€1 = 1,63510 AUD
€1 = 0,88970 GBP

€1 = 1,75120 NZD
€1 = 1,09250 USD

birojā līdz 12. sept.
Ceturtdien, 17. okt., plkst. 10.00 ALB 
namā Scrabble rīts; spēlēsim Scrabble 
(latviski un angliski) visu dienu un 
ēdīsim pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Sestdien, 19. oktobrī, plkst.18.00 Tā-
lavas Lielajā zālē Adelaides latviešu 
skolu 70 gadu jubilejas sarīkojums ar 
noslēguma balli.
Svētdien, 20. okt., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novusa treniņš. Pulcēsi-
mies, draudzēsimies un uzspēlēsim 
novusu!
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 6. okt., plkst. 11.00 17. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem, dievkalpo-
jums ar dievgaldu.
Svētdien, 20. okt., plkst. 11.00 – 
19. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, diev-
kalpojums.

Brisbanē
Svētdien, 13. okt., plkst. 14.00 Lat-
viešu namā LAAJ atbalstīts referāts: 
Baiba Martinsone no Latvijas – Ve-
cāku un skolas loma bērnu vispusīgās 
attīstības veicināšana bilingvālisma 
kontekstā.
Sestdien, 19. okt., plkst. 12.00 Rum-
my/zolītes/latviešu Scrabble pēcpus-
diena Latviešu namā; maksa $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 12. okt., plkst. 12.00 Latvie-
šu namā svinēsim Kvīnslandes latvie-
šu ev. lut. draudzes Pļaujas svētkus ar 
bazāru, loterijām un kopējām pusdie-
nām groziņu veidā. Mantiņas bazāram 
lūdzu nodot Adolfam Lācim (0417 902 
102), vai novietot bibliotēkā ar uzraks-
tu draudzes bazāram līdz 5. oktobrim. 
Līdzi ņemami groziņi. Ieeja brīva!

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 5. okt., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Otrdien, 8. okt., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
Piektdien, 18. okt., plkst. 18.00 Viol-
nieces S. Kirsanovas, čellista J. Lau-
ra un pianista K. Olszewski koncerts 
Latviešu ciemā.
Sestdien, 19. okt., plkst. 11.00 Vana-
džu sanāksme Latviešu ciemā.
Sestdien, 19. okt., plkst. 19.00 The 
Ian Potter Southbank Centre, 43 Sturt 
Street. Melburnas Universitātes jau-
najā mūzikas konservatorijas ēkā, 
Hanson Dyer Hall (3. stāvā) koncerts; 
piedalās Sofija Kirsanova – vijole, Jā-
nis Laurs – čells un pie klavierēm – 
Konrad Olszewski. Ieeja bez maksas. 
Programmā: A. Kalējs Tokāta vijolei 
solo Op.40, R. Kalsons Sonāte vijolei 

un klavierēm, J. Ķepītis Dienvidu ski-
ces, J. Mediņš Skabarga, J. Mediņš 
Klavieru trio Nr.1 (1931), M. Einfelde 
Klavieru trio Nr.2 (2017) – pirmatska-
ņojums Austrālijā.
Svētdien, 20. okt., plkst. 13.00 Baltie-
šu festivāls Somu namā, 119 Pier St., 
Altona. Igauņu, latviešu, lietuviešu un 
somu mūzika un dejas. Ieeja $15.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 13. okt., plkst. 11.00 Mi-
rušo piemiņas dienas dievkalpojums 
Sv. Krusta baznīcā. Kalpos māc. Rai-
monds Sokolovskis. Pirms dievkalpo-
juma pieteikt mācītājam pieminēt ģi-
menes aizgājējus.
Svētdien, 13. okt., plkst. 14.00 Mirušo 
piemiņas dienas dievkalpojums Lat-
viešu ciemā. Kalpos māc. Raimonds 
Sokolovskis. Pirms dievkalpojuma 
pieteikt mācītājam pieminēt ģimenes 
aizgājējus.

Pertā
Svētdien, 6. okt., plkst. 14.30 Pēte-
ra Ciemīša gleznu izstādes atklāšana 
Linton and Kay Gallery, Mandoon Es-
tate, 10 Harris Road, Caversham.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.

Sidnejā
Sestdien, 5. okt., plkst. 10.00 DV 
namā DV Sidnejas nodaļas gadskārtē-
jā pilnsapulce. Visi biedri un ieintere-
sētie laipni ielūgti apmeklēt pilnsapul-
ci un sekojošās pusdienas.
Sestdien, 5. okt., plkst. 12.00 DV 
namā pusdienas un draudzības pēc-
pusdiena.
Trešdien, 9. okt., plkst. 13.00 Zolīte 
Latviešu namā.
Piektdien, 11. okt., plkst. 11.00 Senio-
ru saiets Latviešu namā.
Sestdien, 19. okt., plkst. 11.30 Divi 
referāti Latviešu nama Mārtiņa Siliņa 
zālē. LAAJ atbalstīts referāts: Baiba 
Martinsone no Latvijas – Vecāku un 
skolas loma bērnu vispusīgās attīstī-
bas veicināšana bilingvālisma kontek-
stā; Māra Moore stāstīs par LVA di-
asporas skolotāju semināru, kas notika 
Latvijā šī gada jūlijā.
Svētdien, 20. okt., plkst. 13.00 Vīru 
kora koncerts Latviešu namā – Pie 
Tēvu zemes dārgās.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 6. okt., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 13. okt., plkst. 10.00 lasītais 
dievkalpojums.
Svētdien, 20. okt., plkst. 10.00 Kapus-
vētki latviešu kapos.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 6. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Svētdien, 20. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē

ASV
Svētdien, 6. okt., plkst. 17.00 vokālās 
grupas Latvian Voices koncerts Wild 
Beast koncertzālē California Institu-
te of the Arts (24700 McBean Pkwy., 
Valencia, CA 91355); pēc koncerta pie-
ņemšana, ko rīko DK latviešu biedrī-
ba. Ieeja brīva.
Pirmdien, 7. okt., plkst. 10.00 Wild 
Beast koncertzālē California Institu-
te of the Arts (24700 McBean Pkwy., 
Valencia, CA 91355) Latvian Voices 
meistarklase; plkst. 14.00 prof. Gunta 
Šmidchena lekcija studentiem.

Latvijā
Piektdien, 4. okt., plkst. 19.00 Liepā-
jas koncertzālē Lielais dzintars Liepā-
jas Simfoniskais orķestris koncertēs ar 
pianistu Vestardu Šimku, kopā atska-
ņojot Rahmaņinova Trešo klavierkon-
certu. Koncerta programmā arī Kārļa 
Lāča Latviju simfonijas pasaules pir-
matskaņojums.
Otrdien, 8. oktobrī, plkst. 17.30 Ro-
mana Sutas un Aleksandras Beļcovas 
muzejā, Rīgā, Elizabetes ielā 57a, dz. 
26; ieeja caur pagalmu, 5. stāvs, ar 
lekciju Aleksandra Čadaraiņa dzīve, 
literārā darbība un politiskās aktivi-
tātes Krievijā (1917–1922) viesosies 
A. Čaka memoriālā dzīvokļa-muzeja 
vadītāja Mg. art. Antra Medne.
Piektdien, 11. okt., plkst. 18.00 Dzin-
taru koncertzāle un Latvijas Nacionālā 
teātra izpilddirektors Ojārs Rubenis 
aicina uz cikla Kino un teātra mūzi-
ka ceturto koncertu, kurā tiksimies ar 
komponistu Zigmaru Liepiņu.
Sestdien, 12. okt., plkst. 17.00 izstā-
des Aleksandra Beļcova (1892–1981). 
Glezniecība. Grafika. Darbnīcas Bal-
tars porcelāns atklāšana Latvijas Na-
cionālajā mākslas muzejā.
Svētdien, 13. okt., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
(ar kafijas galdu un svētdienas skolu) 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Piektdien, 18. okt., plkst. 19.00 Kul-
dīgas Kultūras centrā Liepājas Simfo-
niskais orķestris (LSO) koncertēs ar 
vijolnieci Vinetu Sareiku. Programmā 
Semjuela Bārbera Vijolkoncerts. Diri-
ģents Gintars Rinkevičs.
Sestdien, 19. okt., plkst. 18.00 Liepā-
jas koncertzālē Lielais dzintars Lie-
pājas Simfoniskais orķestris (LSO) 
koncertēs ar vijolnieci Vinetu Sarei-
ku. Programmā Semjuela Bārbera Vi-
jolkoncerts. Diriģents Gintars Rinke-
vičs.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


