
26. novembrī Latvi-
jā diemžēl sasniegts jau-
ns antirekords – iepriek-
šējā diennaktī atklāts 
līdz šim lielākais Co-

vid-19 gadījumu skaits – 898. Savukārt 
slimnīcās ievietoti 94 Covid-19 pacien-
ti, kopumā slimnīcās patlaban ārstējas 
489 slimnieki ar Covid-19. Šie dati 
liecina, ka ārkārtējās situācijas pagari-

nājums ir realitāte un atsevišķās slim-
nīcās jau šobrīd ir sarežģīti nodrošināt 
visus veselības aprūpes pakalpojumus.

„Šīs dienas lielie saslimšanas rā-
dītāji ir nopietns signāls. Ja noteiktie 
drošības pasākumi netiks ievēroti, nā-
kamais solis jau būtu dienas stacionāru 
darbības apturēšana, lai nodrošinātu 
palīdzību Covid-19 slimniekiem,“ norā-
dīja veselības ministre Ilze Viņķele. Ja 

saslimstība turpinās strauji izplatīties 
un netiks ievēroti drošības pasākumi, 
stingrāki ierobežojumi būs jāattiecina 
ne tikai uz atsevišķām pašvaldībām, bet 
jau uz visu valsti. Tādēļ jau tagad ir jā-
mazina sociālie kontakti, neatkarīgi no 
tā, kurā pašvaldībā cilvēks dzīvo. „Ne-
vieni ārēji ieviesti ierobežojums, nebūs 

Mīļie melburnieši!
Sveicu jūs 18. no-

vembrī – Latvijas 
Valsts svētkos, Latvijas 
102. dzimšanas dienā! 
Man ir liels prieks un 
pagodinājums, ka Mel-

burnas latviešu organizāciju apvienī-
ba aicināja mani šogad jūs uzrunāt! 
Es atrodos Rīgā, manā darba vietā 
Rīgas pilī, un reizē virtuāli katrā jūsu 
mājā – tāds ir šis dīvainais pandēmi-
jas laiks. Zinu, ka Melburna ir izturē-
jusi ārkārtīgi stingrus ierobežojumus, 
lai pārrautu Kovid19 izplatību. Es ļoti 
ceru, ka slimība neskāra jūs pašus un 
jūsu tuviniekus! Arī šeit situācija ir 
nopietna, bet ticu, ka kopīgiem spē-
kiem un rīkojoties atbildīgi, Latvija 

pārziemos.
Tikmēr melburnieši jau ir pārzie-

mojuši, un jums tagad ir pavasaris. 
Tā vēsmas nedaudz arī atnākušas uz 
Latviju, jo Cēsīs, Pasaules latviešu 
mākslas centrā, līdz gada beigām ir 
izstāde Austrālijas pavasaris. Es ne-
sen biju aizbraukusi apskatīt šo iz-
stādi un, vērojot Austrālijas latviešu 
mākslinieku darbus, es domās atgrie-
zos Melburnā.

Es jūs šodien uzrunāju kā Latvijas 
amatpersona, bet arī kā melburniete, 
kas pirms 27 gadiem pārcēlās uz savu 
vecāku dzimteni – Latviju. Es dzimu 
un uzaugu Melburnā laikā, kad Latvi-
ja vēl bija okupēta, tādēļ 18. novembris 
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„Taisīšu tiltu pār 
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Uz Kanberas Lat-
viešu biedrības (KLB) 
lūgumu un Austrālijas 
galvaspilsētas teritorijas 
valdības doto atļauju rī-
kot sabiedrisku pasāku-
mu, Kanberas Latviešu 

biedrības rīkotā 18. novembra atcere 
notika sestdien, 21. novembra, pēc-
pusdienā, ezera Lake Burley Griffin 
piekrastē, Nara parkā pie Kanberas 
rotāriešu kluba celtā pieminekļa Mie-
ra zvans.

Atceri ievadīja KLB priekšnieks 
Juris Jakovics, sveicot atceres svēt-
ku kuplo saimi – ap 100 apmeklētā-
ju. Viņš sveica Lietuvas vēstniecības 
Kanberā darbinieces – Ramune Kal-
vene (Chief Officer) un Aiste Jakštie-
ne (Chargé d’affaires a.i.); viņš sveica 
Kanberas Lietuviešu biedrības priekš-
nieci Zidri Pemberi (Zydre Pember) 
un igauņu saimes pārstāvi Annu Smi-
tu (Ann Smith). Savā uzrunā Jakovics 
pievērsās 18. novembra nozīmei lat-
viešu tautas vēsturē.

Noslēgumā viņš nolasīja Latvijas 
valsts prezidenta Egila Levita uz-
runu latviešiem pasaulē un pēc tam 
pievērsa uzmanību šī gada PBLA ap-
balvojumiem.

Atceres svinīgās daļas noslēgumā 
svētku saime kopā ar Kanberas latvie-
šu skolas saimi, ko vada Iveta Leitase, 
dziedāja Latvijas un Austrālijas him-
nas.

Tālāk sekoja Kanberas latviešu 
tautas deju kopas Sprigulītis priekšne-
sumi Tomasa Volša (Walsh) vadībā. 
Apvienotajā bērnu un jauniešu saimē 
bija 22 dejotāji, kas ar savu ņiprumu 
un dejas prieku iepriecināja skatītāja 
aci.

Un piepeši skatītājiem bija pār-
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18. novembra atcere Kanberā
Svētku diena bija svētīta ar skaistu laiku

Kanberas Latviešu biedrības tautas deju kopa „Sprigulītis“.

Kanberas Latviešu bied-
rības priekšnieks Juris 
Jakovics.
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steigums. Bija mirklis, kad 
man likās, ka redzu pļavu, 
kurā dejotāji, tāpat kā senāk 
latvietis, pieliekušies pie 
zemes, vāca sienu. Mirklis, 
bet skaists. Īstenībā, dejotā-
ji, lai varētu dejot, salasīja 
valsts darbinieku iepriekšē-
jā dienā nopļautā mauriņa 
nenovākto zāli.

Sprigulīšu dejojumā 
bija četras dejas: Visi ceļi 
(hor. Juris Ruņģis), Lustī-
te (hor. Skaidrīte Dariusa), 
Aizpurves deja (hor. Skaid-
rīte Dariusa) un Tūdaliņ, Ta-
gadiņ (tautas deja).

Pēdējā dejā iesaistīti bija 
bērni, un visjaunākās bija 
divas piecgadīgās – Mīla 
un Dzozef īne. Diena bija pagara un 
nogurdinoša; Mīla dejoja, bet Džoze-
f īne nolēma, ka viņa ir piekususi un 
dejotāju dārziņa vidū nogūlās zemē 
un atteicās dejot. Skatītājiem bija liels 
uzjautrinājums, redzot Tomasu (vadī-
tājs) iznesot mazo Džozef īni no dejas 
dārziņa.

Šī svētku diena bija svētīta ar 
skaistu laiku – spīdēja koša saule, un 
no ezera plūda patīkama vēsa vēja 
plūsma.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“
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Andra Dārziņa:
Esmu laimīga un aizkustināta par 

ziņām, ka man piešķirts Atzinības 
krusts. Esmu priecīga, ka mana mī-
lestība uz latviešu mūziku un pūles šo 
mūziku veicināt ir redzētas (dzirdē-
tas!) un guvušas šo lielo atzinību.

Arī turpmāk pūlēšos izplatīt latvie-
šu komponistu mūziku tālāk pasaulē, 
to spēlējot koncertos, to ierakstot CD 
un radio pārraidījumiem, tāpat arī lat-
viešu darbus ieteikt saviem kolēģiem 
un arī saviem studentiem Štutgartes 
Mūzikas augstskolā un citur pasaulē, 
kur sniedzu meistarklases.

Gribu pateikt, cik nozīmīgs bija  
Erika Biezaiša nošu arhīvs Adelaidē. 
Šis nošu krājums tagad jau ir pārcelts 
uz Latviju. Tad, kad es augu Adelai-
dē un arī uzstājos koncertos latviešu 
sabiedrībai, man vienmēr bija iespēja 
uzzināt par latviešu kompozīcijām al-

tam no visām trimdas zemēm.
Jau studējot Berlīnē man bija labs 

krājums ar latviešu komponistu notīm, 
pateicoties Erika Biezaiša arhīvam. 
Tālāk jau pati meklēju notis Latvi-
jā, tur man palīdzēja draugi, mūziķi, 
kā vienu no tiem varu minēt pianis-
tu prof. Venti Zilbertu, ar ko esmu 
veikusi vairākus ierakstus. Vairākus 
darbus, ko ierakstīju uz CD, es jau ie-
pazinos no Biezaiša arhīva, starp tiem 
brāļu Mediņu darbus. Jāņa Mediņa so-
nāta altam un klavierēm, komponēta 
Zviedrijā 1956. gadā, pēc manas zinā-
šanas nebija ierakstīta pirms mana CD 
Latvian Impressions.

Tagad man jau studenti spēlē latvie-
šu komponistu darbus. Jēkaba Mediņa
Balādi (arī ierakstīta uz CD Latvian 
Impressions) ir jau spēlējuši audzēkņi 
no Vācijas, Polijas, Ķīnas uz Čīles.

Tā latviešu mūzika aiziet pasaulē! ■

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Adventa laiks ir klāt, 

un domas jau vēršas 
Ziemassvētku virzienā. 
Svētdien aizdedzinājām 
vienu sveci Adventa vai-
nagā, un drīz jau sekos 

pārejās. Kristus dzimšana, Saules at-
dzimšana, Jaunais gads ar solījumiem 
nākotnei. (Un kur vēl jaunā ASV pre-
zidenta ievešana amatā 21. janvārī.)

Dižsērga vēl plosās, Latvijas valdī-
ba baidās pieņemt pietiekami stingrus 
mērus, lai to apkarotu, „drosminieki“
nebaidās citus aplipināt ar nopietnu sli-
mību, un „covidioti“ liekas neredzot, 
ka slimnīcas pildās ar Covid-19 slim-
niekiem, vēl arvien apgalvo, ka vispār 
nav tāda vīrusa. Tāds tad ir kopsavil-
kums, ieejot gada pēdējā mēnesī.

Cerību stariņš ir vairākas vakcī-
nas, kuras uzrādot labus testēšanas re-
zultātus. Vienu no pirmajām uztaisīja 
BioNTech – turku pārim piederoša far-
mācijas firma Vācijā. Tai ir sadarbības 
līgums ar ASV firmu Pfizer, lai palī-
dzētu ar izplatīšanu. Kaut arī vakcīnas 
attīstībai ne BioNTech, ne Pfizer nesa-
ņēma ne centa no ASV prezidenta Do-

Piešķirti augstākie Latvijas 
valsts apbalvojumi
Arī latvietei no Adelaides

Iecelt par Atzinības krusta kavalieri:
latviešu altisti un alta spēles pedagoģi Vācijas Federatīvajā Republikā

Andru Ilzi Dārziņu.
Laikraksts „Lavietis“ sveic Andru Dārziņu ar Latvijas valsts apbalvojumu!

Andra Dārziņa: „Spēlēju altu pie Baltijas jūras, vientuļā dabā!“.
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Katrs mēnesis ir uz divām A4 lapām.

2021. GADA 
KALENDĀRS

ILZE ŠĒNBERGA NĀGELA

Ziedi,
ziedi vēl...

Vārda dienu kalendārs ar 
Latvijas Republikas svētku un 

atzīmējamām dienām

Turpinājums 11. lpp.
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Siltā, saulainā 
18. novembra nova-
karē Sidnejas un ap-
kārtnes latvieši pulcē-
jās Latviešu namā, lai 
sveiktu Latviju, tai vē-
lot daudz laimes dzim-
šanas dienā. Noskaņa 

bija gaiša un priecīga. Nebija vairs 
tā svinīgā smaguma, ko tik daudzus 
gadus nēsājām pakrūtē, pošoties 
Valsts svētkiem valstij, kuras nebija.

Šogad mēs, jauni un veci, pildī-
jām namu līdz tā atļautajai kapaci-
tātei. Gribējās būt klātienes sarīko-
jumā, lai no jauna izjustu kopības 
spēku. Sēdējām attālināti, bet jutā-
mies tuvi. Ticu, ka tik pat liels skaits 
tautiešu vakara norisi noskatījās 
tiešraidē, ko izkārtoja un veica mūsu 
tehnoloģijas meistars Ojārs Greste.

Programma bija plaša un bagāta. 
Tās tēma – Mana Latvija. Ceļošanas 
aizliegumu dēļ šogad nebija svētku 
runas teicēja no ārzemēm. Trūkumu 
izmantojām kā izdevību labāk iepa-
zīt vienam otru. Programmu izpil-
dīja mājinieki paši ar operdziedones 
Maijas Kovaļevskas papildspēkiem.

Programma sākās ar karoga ie-
nešanu, ko veica trīs jaunas tautu 
meitas.

Vārdu pie pults ņēma Sidnejas 
Latviešu biedrības priekšsēdis Jānis 
Čečiņš, mūs sveicinot ar siltu Sveiks, 
svētkos! Savā uzrunā Čečiņš salī-
dzināja šodienas svētku apkārtējos 
apstākļus ar tiem, kas valdīja valsts 
dibināšanas laikā 1918. gadā. Laiki 
nebija tik citādi. Toreiz pasaules mē-
rogā plosījās Spāņu gripa, tīfs, dizen-
tērija un bakas. Šodien – Covid-19. 
Toreiz, bez pandēmijas, Latvijas ro-
bežās vēl kreisēja divas svešvaras, 
kas abas tīkoja ieņemt Latvijas zemi. 
Un tomēr, par spīti apstākļiem, valsti 
dibināja un tikai pēc tam zemi atbrī-

voja no svešvaru drauda.
Līdzīgi situācijai 1918. gadā arī 

šodienas apstākļi spiež mūs pārkār-
tot, pārveidot ierasto dzīves veidu – 
jā, pat mūsu tikšanos Latviešu namā.

Kaut priekšsēdis atzīstas, ka nu 
jau daudz reižu no šīs pašas pults ir 
teicis Raiņa nemirstīgos vārdus Pa-
stāvēs, kas pārvērtīsies, viņš teiks 
tos vēlreiz, attiecinot vārdu patiesību 
uz šodienu. Vārdu iedarbība ir acīm 
redzama. Ar tehnoloģijas starpnie-
cību varam sasveicināties ar latvie-
šiem visā pasaulē. No tradicionāliem 
viensētniekiem mēs esam kļuvuši 
par pasaules latviešiem. Atkārtojot 
Sveiks, svētkos! – priekšsēdis Jānis 
sveic latviešus visā pasaulē.

Kā tas dzīvē dažkārt gadās, 
priekšsēža Jāņa deklarācija par ne-
pieciešamību pārvērsties tai pat 
mirklī tika pārbaudīta. Tehnoloģija 
pievīla. Neļāva atvērt programmā 
paredzēto Latvijas Valsts preziden-
ta Egīla Levita sveicienu tautiešiem 
ārzemēs.

Priekšsēdis veikli pārsviedās uz 
programmas nākamo priekšnesumu, 
kas saturēja vakara galveno tēmu 
Mana Latvija. Dzirdējām piecu da-
žādu dzīves gājuma sidnejiešu lie-
cības par to, kādu viņi tēlojās savu 
sirdī nesto Latviju. Paredzēts bija arī 
sestais runātājs Toms  Mačēns, bet 
slimības dēļ nebija varējis ierasties.

Ar īsiem, biogrāfiskiem apraks-
tiem priekšsēdis Jānis iepazīstināja 
ar runātājiem.

Kā pirmā mūsu priekšā stājās 
Ināra Krūmiņa. Ināra ir dzimusi un 
skolas gaitas uzsākusi Latvijā. Bēg-
ļu gaitas vedušas uz Vāciju, Angliju, 
visbeidzot uz Austrāliju. Šodien Inā-
ra ir SLB Dāmu kopas priekšniece 
un visbiežāk redzamā, smaidīgā seja 
Latviešu nama kafejnīcā.

Ināras Latvija saistās ar tās skais-

to dabu un bagāto valodu. Kā des-
mitgadīga meitene Ināra jau lasījusi 
Aspazijas un Friča Bārdas dzejas. 
Dzejnieku dzīves skatījumā radusies 
vēlme pašai savas domas sarindot. 
Bet, neticēdama savai zvaigznei, ar 
Ināras pašas vārdiem runājot, cik 
rakstījusi, tik likvidējusi. Taču kāda 
strēmelīte kaut kur paglabājusies. Kā 
ieskatu viņas Latvijā, Ināra nolasīja 
dzejolīti, ko sacerējusi 13-14 gadu 
vecumā. Lai nepārspētu šī raksta ro-
bežas, došu īsu paraudziņu – vienu 
no četriem pantiem.

Meitene Feldmaņu* pļavā
Ir jauki pļavā atgulties,
Kur zāle smaržo, pīpenītes zied,
Kur kukainītis pa nolīkušu smilgu 
rāpo

Un augšā, augšā – debess zilgme.
*dzimtās mājas
Nākošā runātāja – Vita Kris-

tovska arī dzimusi Latvijā (Vents-
pilī), bet skolas gaitas beigusi un 
augstāko izglītību ieguvusi Austrā-
lijā. Savu jau tā pilnīgo skolotājas 
izglītību Vita papildinājusi, beidzot 
Dienvidaustrālijas Flindersa Univer-
sitātes latviešu valodas kursu. Savus 
darba gadus Vita ir veltījusi, mācot 
latviešu bērniem latviešu valodu, li-
teratūru un, kā pati saka, dzimtenes 
mīlestību.

Desmit gadus Vita strādāja kā 
skolotāja Minsteres Latviešu ģim-
nāzijā. Sidnejā viņa ar palīgiem un 
padomdevējiem iedibināja latviešu 
valodu kā atzītu priekšmetu Jaun-
dienvidvelsas Higher School Certi-
ficate programmā. Pati to arī mācīja 
SLB vidusskolā. Savā laikā Vita arī 
vadīja latviešu valodas SBS radio 
raidījumus Sidnejā. Par šo darbu 
viņa saņēma prestižo Walkley godal-
gu žurnālistikā.

Šodien Vita jūtas laimīga, ka dēls 
ar ģimeni ar četriem bērniem ir pār-

Kur mana sirds, tur mana Latvija
Latvijas Valsts proklamēšanas 102. gadadienas akts Sidnejā
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Sidnejas Latviešu biedrības priekšsē-
dis Jānis Čečiņš.
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No kreisās: Ināra Krūmiņa un Vita Kristovska.
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cēlies uz Latviju, un viņas mazbērni 
jūsmo par Latviju.

Vitas Latvija nav atdalāma no 
latviešu rakstnieku un dzejnieku 
sirds dziesmām un atziņām. Dziļi 
pārdzīvotā stāstījumā Vita pārstai-
gāja latviešu literatūrās plašo klāstu, 
savijot savu dzīvi ar dzejnieku dze-
jas rindām. Kā klausītāji mēs ne soli 
nebijām aiz Vitas, bet kopā ar viņu 
cietām, lūdzām un pārdzīvojām vi-
ņas sāpes, ilgas un cerības kā savē-
jās. Vitas Latvija nav atreferējama. 
Ja vien video ieraksts ir vēl pieejams, 
silti iesaku katram to noskatīties un 
sevī pārdzīvot. Šī raksta ietvaros 
varu sniegt tikai druskas.

Vitas Latvija ir Krišjāņa Barona 
dainas un Bībele latviešu valodā. Ar 
Anneli Vita ir dzīvojusi Zemgales 
līdzenumā, ar Sprīdīti kopā lūgusi 
gulbīti aizvest arī viņu uz laimīgo 
zemi. Vitas Latvijā viņa ir cietusi 
kopā ar Vizmu Belševicu, sapratusi 
Ojāra Vācieša zemtekstus un kopā ar 
Ziedoni izstaigājusi Kurzemīti.

Saņemot skaudrās ziņas, ka Vitas 
tētis 1944. gadā pazudis bez vēsts tā-
lajā Vidzemē, meitene nevar saprast, 
kā tētis var pazust. Viņš taču zin ceļu 
uz mājām! Savu neizpratni meitene/
pieaugusī Vita apcer ar Viļa Veldres 
vārdiem:

Klusi lauki
Rāma tāle
Vai Tu biji tur vai nē?
Jautājums arvien vēl neatbildēts.
Kā skolotāja Vita netaupa barga 

vārda trimdiniekiem vecākiem, kuru 
bērni ir pagriezuši muguru latviešu 
valodai un savu senču zemei.

Izskaņai Vita pateicas visiem, 
kas viņai mācījuši mīlēt Latviju: vec-
vecākiem, vecākiem, skolotājiem, 
mācītājiem, gaidu vadītājām un lat-
viešu sabiedrībai. Visbeidzot izskan 
vēlējums Latvijai ar lūgumu mums: 
Dievs, svētī Latviju! Laid mums tur 
laimē diet, mūs Latvijā!

Trešais runātājs Viktors  Sīkais 

pēc profesijas ir mērnieks, bet savā 
sirdsdedzē – sportists. Dzimis, au-
dzis un mūža lielāko daļu pavadījis 
Sidnejā. 12 gadu vecumā iestājies 
sporta kopā Spars, ar kuru ir saistīts 
vēl šodien kā kopas ilggadīgais – 34 
gadu – priekšnieks. Ar to pašu sirds-
dedzi kā jaunībā, Viktors audzina 
jau ceturto paaudzi jaunu latviešu 
sportistu.

Savā profesionālā dzīvē Viktors 
ir bijis galvenais mērnieks pie Sid-
nejas Olimpisko spēļu stadionu un 
atlētu pilsētiņas projektēšanas. Lai-
ka tecējumā, savas sirdslietas vadīts, 
sastāvējis vairākās sporta komitejās, 
kas rīkojušas Austrālijas latviešu 
meistarsacīkstes, Baltiešu spēles 
un Latviešu globālas spēles Sidnejā 
1989. gadā. Sidnejas Olimpiādes lai-
kā Viktors darbojies kā tulks un pa-
līgs Latvijas olimpiskajai komitejai 
un sportistiem.

Viktora ceļš uz latvietību ir vedis 
caur sportu. Austrāliešu skolu sākot, 
Viktors ievērojis, ka iebraucēju bēr-
ni, kas sporto, vieglāk iekļaujas barā 
un vieglāk iegūst draugus. Tāpat arī 
pie latviešiem. Reizi mēnesī apmek-
lējis nelaiķa mācītāja Jāņa Kraukļa 
vadīto svētdienas skolu, kur apguvis 
latviešu valodas pamatus. Kaut mā-
cības nav gājušas pie sirds un grama-
tika šķitusi gaužam grūta, kompen-

sāciju sagādājusi iespēja starpbrīžos 
ar citiem puikām spārdīt bumbu pa 
visu plašo baznīcas pagalmu. Šais 
gados Viktors atklājis, ka sports 
nediskriminē, nelabo galotnes, kā 
to dara gramatika. Kā basketbolists 
Viktors jau no mazotnes ir piedalī-
jies visās pieejamās sacensības gan 
ar latviešu, gan cittautiešu koman-
dām.

Laikam ejot, Viktors iededzies 
par Latvijas sportistu panākumiem 
pasaules sporta arēnā. Ar katru ziņu, 
ar katru pārraidi, kur latvieši guvu-
ši uzvaru, Viktors ar lepnumu jutis 
savu latvietību krūtīs briestam. Viņš 
atstāsta notikumu, kad Londonas 
Olimpisko spēļu laikā 2012. gadā 
Māris Štrombergs ieguvis 1. vietu 
BMX riteņbraukšanas sacensībā. 
Viktors ar diviem dēliem, skatoties 
tiešraidi savās mājās, nakts vidū pie-
lēkuši kājās un skraidījuši pa visu 
māju saukdami: Viņš vinnēja! Viņš 
vinnēja! Latvijas karogam paceļoties 
un himnai atskanot, ar neaprakstāmu 
piederības sajūtu un lepnumu puiši 
dziedājuši Dievs, svētī Latviju! Vik-
tors savu runu nobeidz ar vārdiem – 
Lai dzīvo sports! Lai dzīvo Latvija!

Nākamie divi runātāji – Kārlis 
Dragūns un Rebeka Ritene pārstā-
vēja mūsu jaunāko paaudzi.

Kārlis ir dzimis un audzis Sid-
nejā. Savā latviskā izglītībā beidzis 
SLB pamatskolu un vidusskolu, kā 
Annas Ziedares Vasaras vidusskolu. 
Šogad absolvējis Austrālijas Kato-
ļu Universitāti ar bakalaura dubult-
grādu tieslietās un komerczinātnēs. 
Šobrīd Kārlis turpina mācības advo-
kāta tiesībām. Brīvo laiku pavada, 
lasot, darbojoties ar datoru, dejojot 
dejas kopā Jautrais pāris un pieda-
loties latviešu sabiedrības dzīvē.

Savā runā Kārlis atzīstas, ka 
daudz ir domājis, kāpēc viņš, kam 
draugi abās pusēs – austrāliešu un 
latviešu – sajūt īpašu saiti ar Latvi-
ju, latviešiem un latviešu sabiedrību 
Austrālijā. Stāsta, ka viņš kā piec-
gadnieks uz jautājumu, vai zinot, kur 
esot Latvijā, lepni atbildējis: Latvija 

Kur mana sirds, tur mana Latvija
Turpinājums no 4. lpp.

 
Turpinājums 12. lpp.No kreisās: Toms Mačēns un Viktors Sīkais.
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No kreisās: Kārlis Dragūns un Rebeka Ritene.
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Neskatoties uz Co-
vid 19 izraisītiem iero-
bežojumiem, kas neat-
ļāva ļaudīm pulcēties 
sabiedriskās telpās, 
latviešu tautas lielākie 
svētki netika atcelti. 
Tie, izplānoti un pa-

sniegti Melburnas latviešu sabied-
rībai interneta veidā, deva iespēju 
katram šai lielajā latviešu tautas 
svētku dienā izjust kopību un prie-
ku, pāris stundas pārceļoties latvis-
kā gaisotnē – pilnu dziļām, vēstu-
riskām izjūtām un uzburtā latviskās 
kultūras vidē, kas izpaudās apsvei-
kumu uzrunās, koru dziesmās, ins-
trumentālā mūzikā, mazo skolnieku 
dzejolīšu deklamējumos un tautas 
dejās, visu paaudžu spektra klāstā, 
ietērpti krāšņos tautas tērpos.

18. novembris ir tie lielākie lat-
viešu tautas svētki, ko trimdinieki ir 
svinējuši, neizlaižot nevienu gadu, 
jau no dīpīšu laikiem Eiropas dažā-
dās zemēs kopš 1945. gada. Šodien 
ir tendence trimdiniekus pārkristīt 
par diasporiešiem, neņemot vērā, ka 
šiem diviem apzīmējumiem ir vēs-
turiska atšķirība. Trimdinieki, kā 
latviešu tautas pārstāvji un valodas 
kopēji, ir svinējuši šos lielos latvie-
šu tautas svētkus nepārtraukti 75 
gadus. Daudziem šodienas diaspo-
riešiem tāda iespēja nav bijusi – vai 
nu nedrīkstēšanas vai negribēšanas 
dēļ.

Šodienas 18. novembra tautas 
svētku sarīkojuma noskaņojums, ko 
vadīja Anita Andersone, iezīmējās 
ar patīkamu pārsteigumu, kad sā-
kumā uz ekrāna redzējām un klau-
sījāmies Latvijas Prezidenta Egila 
Levita mums trimdiniekiem atsū-
tīto svētku apsveikumu, kurā pirmo 
reizi atjaunotās Latvijas Republikas 
30 gadu pastāvēšanas posmā tika 

pieminēta latviešu tauta. Citos atsū-
tītos valsts pārstāvju apsveikumos 
latviešu tautas pieminējums izpali-
ka. Jācer, ka turpmāk latviešu tauta, 
kā apzīmējums un liecība Latvijas 
valsts pamattautai, būs pieņemts 
lietošanai latviešu valodas leksikā 
arī zemākās politiski vadošās valsts 
aprindās.

Organizējot un novadot šī gada 
latviešu tautas lielos svētkus brīdī, 
kad cilvēki nedrīkst pulcēties, bija 
izaicinājums Melburnas, kā arī citu 
lielāko pilsētu latviešu organizāci-
jām atrast veidu, kā turpināt mūsu 
trimdas tradīciju, katru gadu svinot 
18. novembri.

Šī problēma tika atrisināta, pie-
lietojot internetu, sastādot piemē-
rotu sarīkojuma programu un caur 
ēteru to piegādāt katram tautietim 
viņa mājās, tā dodot iespēju vir-
tuālā un tomēr patīkamā veidā arī 
šogad neizlaist svinēt šos latviešu 
tautas lielos svētkus. Tas bija ekspe-
riments, kas izdevās lieliski; varbūt 

pat pārsniedzot visoptimiskākos 
pareģojumus. No skatītāju viedok-
ļa gribu izteikt to lielāko atzinību 
visiem tiem, kas pielika roku, ka 
šis eksperiments izdevās tehniski 
un mākslinieciski, dodot skatītā-
jiem pilnvērtīgu pārdzīvojumu, ka 
tie tiešām bija latviešu tautas lielie 
svētki vārda pilnā nozīmē.

Melburniešu vārdā atļaušos iz-
teikt vislielāko atzinību Anitai An-
dersonei un viņas komandai par šī 
sarīkojuma organizēšanu un vadīša-
nu. Tāpat arī vislielākais paldies vi-
siem māksliniekiem, dziedātājiem, 
runātājiem, diriģentiem, mūziķiem, 
dejotājiem un tehniskam personā-
lam. Katrs no viņiem/viņām būtu 
pelnījis, lai viņu vārdi tiktu pie-
saukti, ko diemžēl šinī rakstiņā ne-
var izdarīt, jo tad tas būtu telefona 
grāmatas biezumā. Tomēr katrs/kat-
ra, kas piedalījās vai tika pieminēti 
šajā sarīkojumā, paliks fotogrāfiski 
iemūžināti skatītāju datoru atmiņu 
plauktos vai ierakstīti video diskos. 
Tāpat arī paši dalībnieki, kuri pie-
dalījās sarīkojumā, varēs sevi vēl 
ilgi apskatīt, iedarbinot datora at-
miņu vai iegriežot video disku, lai 
atcerētos šo jauko uzvedumu, at-
miņā izsaucot svētku piedzīvojuma 
sajūtu.

Nobeidzot,– varam secināt, ka 
šajos grūtos, gandrīz vai nepieņe-
mamos sociālsabiedriskos apstāk-
ļos, esam ne tik vien atzīmējuši lat-
viešu tautas lielos svētkus, bet tos 
arī godam nosvinējuši.

Uz redzēšanos nākamgad 18. no-
vembra svinībās Melburnas Latvie-
šu Namā, kad jācer nebūs vairs ar 
elkoni jābaksta kādam sānos, bet 
varēs paspiest roku draugiem, ko-
ristiem, runātājiem un rīkotājiem!

Ivars Mirovics
26.11.2020., Melburnā

Laikrakstam „Latvietis“

18. novembra svinēšana Melburnā
„Covid-19“ laikā cilvēki nedrīkstēja pulcēties

MLOA priekšsēde Anita Andersone. Kadrs no video.

 

„Tur, kur esam“. Tautas deju kopa „Ritenītis“, horeogrāfija Lija Andersone, 
mūzika „Voi, Dīveni, dai grūta dzeive“ Ivars Štubis. Kadrs no video.
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Liels, jo mīļš paldies par šo brīniš-
ķīgo darbu! Tiešām, aizkustinoši! Lai 
Dievs dod veselību, svētību, visu, kas 
dara sirdi pateicības pilnu.

Mīļi, –
Latvijas ev. lut. baznīcas pasaulē 

Arhibīskape Lauma Zušēvica
>><<

Melburnas latviešu sveiciens Lat-
vijas rudenī ienesa Austrālijas pavasa-
ra gaismu un sirds siltumu. To skatoties 
un klausoties, pazuda attālums – tik 
tuvu pienāca cilvēki, domas, dziesmas 
un dejas, Latvijai teiktie vārdi un labie 
darbi.

1947. gada novembra beigās Aus-
trālijas krastā piestāja pirmais kuģis, 
kas atveda latviešu bēgļus no Vācijas 
DP nometnēm, un kopš tā tālā laika ne 
mirkli nav izsīcis gara spēks, ko viena 
paaudze nodod nākamai.

Tagad, kad mūs šķir ļaunā vīrusa 
noteiktās robežas, bet vieno domas 
un interneta iespējas, Melburnas 
Latviešu organizāciju apvienības 
svētku stāsts vienā mirklī apceļojis 
zemeslodi.

Vai nav brīnišķīgs mūsu laiks, kas 
brīvo Latviju saista un vieno ar visām 
vietām uz zemeslodes, kur vien dzīvo 
mūsējie, latvieši?!

Sirsnīgi sveicinādama,
Anna Žīgure,

Valsts svētku runas sniedzēja 
Austrālijā 2006. gadā
>><<

Ļoti īpašs ievads ar tautu meitām, 
karogu... gājienu pār tiltu, palmu aleju 
un pie jūras... Šai video stāstā ir ielikts 
kaut kas spēcīgs... un pilns ilgu pēc 
Latvijas.

Ievads ir tik labi režisēts... ka-
mols kaklā, jo atcerējos garo lido-
jumu uz Austrāliju un to sāpi par 
tālumu pāri okeānam. Bet šodien to 
pieņemam kā latvietības paplašinā-
jumu, ka esam tik lieli savā garā, ka 
varam būt jebkur pasaulē, un tieca-
mies būt latvieši.

Solveigas Silkalnes siltā un apjo-
mīgā uzruna svētkos bija piepildīta ar 
pieredzi un plašu redzējumu.

Latvieši Austrālijā pieder gan Lat-
vijai, gan Eiropai, gan veselam konti-
nentam – Austrālijai. Tas prasa sirds 
bagātību. Un tā latviešiem ir.

Paldies Anitai Andersonei par 
sirsnīgo video svētku vadīšanu!

Sveicieni un apsveikumi Mārai 

un Arnim Siksnām – Brisbanē!
Dagmāra Beitnere-Le Galla
Dr. sc. Soc. LU Filozofijas un 

socioloģijas institūta vadošā pētniece,
Valsts svētku runas sniedzēja 

Austrālijā 2019. gadā
>><<

Ir tik liels prieks, redzēt Melbur-
nas latviešu rosību, šogad atzīmējot 
18. novembri!

COVID laiks, kaut arī grūts, ir devis 
vienu labu lietu diasporas latviešu ko-
pienām – gan jauniem, gan veciem: tas 
ir attīstījis mūsu iemaņas darboties ar 
jaunajām tehnoloģijām, lai sazinātos un 
uzturētu saiknes ar Latviju un vienam ar 
otru. Apsveicu Melburnas latviešus ar 
brīnišķīgo tiešsaistes pasākumu! Mani 
personīgi aizkustināja gan (sen nedzir-
dētās!) Austrālijas putnu skaņas, sākot 
raidījumu, gan skaistās kora dziesmas 
Austrālijas latviešu izpildījumā. Bet 
neslēpšu, ka man vislabāk patika bērnu 
sirsnīgie sveicieni. Tie liecina par to, ar 
kādu mīlestību, rūpību un cieņu latvieši 
ārzemēs nodod mūsu kultūru un identi-
tāti nākamām paaudzēm.

Marianna Auliciema
„Latvieši pasaulē – muzejs un 

pētniecības centrs“
Valsts svētku runas sniedzēja 

Austrālijā 2012. gadā
>><<

Paldies par šo gandarījumu, ko 
sniedzāt!

Allaž esmu brīnījies par to mūsu 
tautas daļu, kas 1944. gadā labprātīgi 
devās svešumā un daudzus gadu des-
mitus tālumā no dzimtenes saglabājuši 
savu nacionālu pašlepnumu, garu, to 

kopuši un tālāk attīstījuši.
Jau kopš pirmajām tikšanās reizēm 

20. gs. 90. gados biju pārsteigts, ka 
ASV, Kanādas vai Austrālijas latvieši 
tik lieliski runā latviešu valodā, bieži 
pat bez akcenta un svešām intonācijām, 
īpaši ar to izcēlās Austrālijas tautieši. Un 
kad man bija iespēja pabūt dziesmu svēt-
kos Indianopolē vai kad dziesmu svētku 
atskaņu koncertā Toronto ieraudzīju 
latviešu dejas dejojam un nacionālos 
tērpos ģērbušos tumšādainos bērnus un 
jauniešus, šis apbrīns tikai palielinājās.

Tās 20 dienas, ko pavadīju Austrā-
lijā 2014. gadā, cēla manu nacionālo 
lepnumu par mūsu māsām un brāļiem, 
kuru dzīves ritējušas tālu no Baltijas 
jūras. Vēl tagad acīs stāv Melburnas 
Latviešu nams ar skaisto latvisko būvi, 
dekoriem, ornamentiem, greznajiem in-
terjeriem. Un šogad, kad skatījos turpat 
pusotras stundu garo Anitas Anderso-
nes vadībā sagatavoto Melburnas Lat-
viešu organizāciju apvienības apsvei-
kumu 2020. gada 18. novembra svētkos 
Taisīšu tiltu pār plašu jūru…, atkal un 
kārtējo reizi pārliecinājos, cik mēs visi – 
latvieši, esam stipri! Un cik esam varoši 
un radoši! Lūk, kaut vai šis izcilais ap-
sveikuma sākums ar garo gājienu cauri 
pilsētai, nesot sarkanbaltsarkano karo-
gu, lai tiktu pie jūras, aiz kuras tāltālu 
ir Latvija! Tas bija tik satraucoši, dziļi, 
daudznozīmīgi un īsti. Un koru dzies-
mas un Ritenīša deja Melburnas centrā! 
Paldies par šo gandarījumu, ko sniedzāt!

Un tad atcerējos, ka biju reiz skaļi 
izteicis vēlēšanos uztaisīt trešo grāma-
tu sērijā Trimdas mākslas rakstos un 
attēlos, kurā būtu apkopoti Austrālijas 

Video stāstu „Taisīšu tiltu pār plašu jūru...“ skatoties
Laikrakstam „Latvietis“ dalās
Šī gada Valsts svinības Melburnā nevarēja notikt veidā, kā gadu gadiem latvieši tos te ir svinējuši. Lai apturētu Covid 
vīrusa izplatīšanos, Viktorijas pavalsts bija pieņēmusi stingrus aizliegumus un ierobežojumus. Starp tiem arī aizliegums 
pulcēties, sanākt kopā sabiedriskiem pasākumiem. Melburnas Latviešu organizāciju apvienības (MLOA) priekšsēde 
Anita Andersone ar savu palīgu komandu sagatavoja svētku video. Ja nevar doties uz Latviešu namu svinēt svētkus, tad 
lai svētki ienākt mūsu mājās. Atsaucība bija liela, video noskatījušies simtiem latviešu un ne tikai Melburnā, ne tikai 
Austrālijā, bet visā pasaulē. Dalāmies ar dažiem saņemtajiem iespaidiem. Video skatāms: https://vimeo.com/481312215

 
Turpinājums 9. lpp.

„Taisīšu tiltu pār plašu jūru...“. Kadrs no video.
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„Esmu viens zobrats 
kopējā pasaules lietu kār-
tības mehānismā. Starp 
saviem skolotājiem un 
skolniekiem, blakus ko-
lēģiem. Pa vidu,“ saviem 
jubilejas izstādes Atspī-
dēšana. Visu citu lietu 

krāsas apmeklētājiem Ģ. Eliasa Jelga-
vas vēstures un mākslas muzejā vēsta 
māksliniece Ivanda Spulle-Meiere.

Viņa ir jelgavniece, mācījusies 
Mākslas akadēmijā keramiķos (1991-
1995), pēc tam papildinājusies Pētera 
Martinsona meistardarbnīcā (1995-
1997) – studijas šī pasaulē atzītā meis-
tara vadībā liecina par studentes augsto 
profesionālismu un intensīvo radošo 
dzīvi. Iegūts arī maģistra grāds. Jau 
diplomdarbā atklājās absolventes inte-
rešu daudzpusība un varēšana: viņa ne 
tikai radīja apgleznotus porcelāna puķu 
traukus, bet arī grafiskos zīmējumus 
autortehnikā. Ivandas Spulles-Meieres 
radošās darbības un izteiksmes pla-
šums un daudzveidība atklājas arīdzan 
šajā nozīmīgajā izstādē Jelgavā.

Izstaigājot izstādi un pakavējoties 
pie katra eksponāta, tā vien liekas, ka 
viss, kam pieskaras jubilāres rokas un 
radošais gars uzzied krāšņā puķē, ku-

ras ziedlapiņas ir daudzkrāsainas, vie-
na otru papildina un atbalsta, bet katra 
detaļa un krāsu nianse ir harmoniskā 
līdzsvarā ar visu, kas ir apkārt. Tā ir 
vienlaikus ļoti sievišķīga pasaule. Būtu 
gan jāsaka citādāk: Ivanda Spulle-Me-
iere ir viena no tiem cilvēkiem, kuri 
prot visu apgarot, pārvērst par mākslu, 
ko skaļi postulē laikmetīgā māksla.

Visa pamatā ir mākslinieces vēlē-
šanās sev apkārt redzēt lietas un cil-
vēkus, kas iedvesmo. Viens no līdzek-
ļiem, kas palīdz viņai to īstenot dzīvē, 
ir līnija, labprāt strādājot ar stiklu. Uz 
tā tiek vilktas te slaidas, tālumā trau-
cošas līnijas, te tās metas līku ločus 
un veido romantiskus rakstus vai da-
bās ieraudzītajā, teiksim, tauriņos un 
viņu spārnos. Līdztekus ar zīmējumu 
Ivandai Spullei-Meierei rodas kādas 
poētiskas rindas, kas novērš domas un 
skatus no sadzīviskās realitātes.

Citkārt viņa lasa un veido kompo-
zīcijas no atrastiem priekšmetiem – ak-
mentiņiem, atslēgām, jūras apskalotiem 
koku gabaliņiem, kuros var saredzēt to 
dzīvi pirms nonākšanas cilvēka uzma-
nības lokā, pat no sarūsējušām nag-
lām vai istabas apmetuma gabaliņiem 
ar rakstiem. Ivanda Spulle-Meiere šīs 
detaļas kārto asamblāžās, pievieno vēl 

kaut ko no sevis – līniju vijumus, krā-
sainu stiklu un ierāmē šos jaunveidoju-
mus, kas mudina skatītājam iedarbināt 
asociācijas un ielūkoties uzmanīgāk 
kompozīcijā, pašā dzīvē. Dažkārt viņas 
uzmanības lokā ir koku lapas, ko apzel-
tī, un kārto tās kompozīcijās.

Izcila ir Ivandas Spulles-Meieres 
keramika. Tā var būt, tā sakot, pie-
lietojama, kā vāzes vai trauki, bet var 
meklēt jaunus ceļus, nebijušas formas, 
tad tiek radīti neparasti, bet ārkārtīgi 
iedvesmojoši tēli. Allaž māksliniece 
izstādē savas vāzes vai bļodiņas papil-
dina ar putnu spalvām, koku zariem, 
klūgu vijumiem, izteiksmīgām auklām 
un daudz ko citu, tātad jubilāre rada ne 
tikai priekšmetus, bet arī vidi, kurā tie 
lieliski izskatās, savukārt dekoratīvie 
papildinājumi papildina to formas un 
pastiprina poētisko auru, gaisotni.

Visa sacītā dēļ Ivandas Spulles-Me-
ieres darbu izstāde ir gaiša, apgarota un 
iedvesmojoša, kas aicina meklēt un at-
rast ikdienā skaisto, paceltos no sadzī-
viskās smagmes debesu zilajās tālēs.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Dzīves un daiļrades viducī

Izstādes kopskats.
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Izstādes skati.
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mākslas notikumi. Cēsu izstāde Aus-
trālijas pavasaris arī par to atgādināja, 
ka Latvijā (un ne tikai tur) ir tik maz 
zināšanu par šo tālo kontinentu un lat-
viešu mākslu tajā. Būtu laiks šo solī-
jumu izpildīt. Vai austrālieši palīdzēs? 
Viens es paveikt to nespēšu.

Māris Brancis,
Valsts svētku runas sniedzējs 

Austrālijā 2014. gadā
>><<

MLOA sagatavotā programma bija 
ļoti iespaidīga, aizkustinoša un vis-
pusīga. Svētku tradīcijas ir jāturpina, 
jākopj un jāattīsta jebkuros apstākļos. 
Pandēmija liek mums visiem domāt 
par mūsu darbību un liek rīkoties ļoti 
atbildīgi un radoši. Man tiešām ir jau-
kas atmiņas par pavadīto laiku Austrā-
lijā, un bija patiess prieks redzēt šajā 
raidījumā pazīstamas seja ne tikai no 
Melburnas, bet no visas Austrālijas.

Paldies Anitai Andersonei un vi-
ņas komandai, vēstniecei Solveigai 
Silkalnei par sakarīgu runu un Pēte-
rim Saulītim – Baumaņu Kārlim.

Saules mūžu Latvijai!
Pēteris Elferts,

Valsts svētku runas sniedzējs 
Austrālijā 2015. gadā, tagad ir 

Latvijas vēstnieks Grieķijā.
>><<

„Taisījām tiltu pār plašu jūru...“ – 
MLOA rīkoto Valsts svētku atbalss

Kur vien pasaulē dzīvo latvieši, 
tur šajā laikā atzīmē Latvijas Valsts 
dibināšanas svētkus. Visām atcerēm 
formāts ir līdzīgs: Valsts prezidenta 
uzruna, Valsts himna, svētku runas, 
apsveikumi, tautas darbinieku apbal-
vošana un svētku koncerts vai atseviš-
ķi priekšnesumi.

Melburnas stingro Kovidaizliegumu 
dēļ šī gada akts notiek virtuālā plāksnē. 
Taču prasmīgi izmantotās un iedvesmoti 
pielietotās digitālās iespējas padara aktu 
par emocionāli bagātu pārdzīvojumu.

Kas atšķir šos svētkus no daudza-
jiem iepriekšējiem, ir programmā ie-
austā digitāli veidotā vizuālā simbolika, 
kas bez vārdiem izceļ un pasvītro svēt-
ku nozīmi. Dziļi izjustu, simbolikas ie-
krāsotu momentiņu akta gaitā ir daudz. 
Šoreiz atstāstīšanu tikai vienu no tiem, 
ļoti iespaidīgo programmas sākumu.

Tautas dziesmai Taisīšu tiltu pār 
plašu jūru atskanot, uz ekrāna parādās 
trīs tautu meitas ar ziedu vainadzi-
ņiem galvā un augsti paceltu Latvijas 
karogu rokās. Uzmanību saista meite-
ņu grupējums. Šķiet, kaut kur redzēts: 
augumā garākā vidū, divas mazākās 
katra savā pusē.

Pret dziesmas fonu, meitenes uz-
ņem gaitu. Iet un iet – ilgi un tālu, nesot 
paceltu Latvijas karogu. Ceļš ved caur 
zālainu. Tad caur tumšu un tukšu Mel-
burnas Latviešu namu, kur svētku galdi 
un krēsli ir sakrauti kaudzēs gar mēma-

jām sienām. Nams ir bez dzīvības. Bez 
apstājas meitenes iziet tam cauri. Vēl 
gabalu pa svešu zālainu. Tad pāri pār 
garum garu tiltu līdz pašai ūdens malai 
jūras krastā. Tur, ar skatu pāri plašajai 
jūrai, meitenes apstājas, stāv. Nu atpa-
zīstu savu nojausmu! Manā iztēlē mei-
tenes pārtop par trim zvaigznēm Mātes 
Latvijas augstu paceltajās rokās.

Aina apbur, raisa asaras. Vai tajā 
nesaskatām paši sevi un savas 50 gadu 
garumā lolotās ilgas un cerības brīvai, 
neatkarīgai Latvijai?

No negurstoša darba un ticības tai-
sītais tilts ir pārvedis mūs mājās.

Dievs mūsu lūgšanu ir uzklausījis. 
Svētījis Latviju un svētījis mūs.

Sirsnīgs paldies svētku program-
mas iniciatorei, autorei un MLOA 
priekšsēdētājai Anitai Andersonei, 
daudzajiem darbiniekiem un dalībnie-
kiem par šo izjusti skaisto svētku aktu.

Lauma Reinfelde
>><<

Sveicinājums Dānai, Liai un Kristai!
Mīļās māsiņas! Es apsveicu jūs visas 

un jūsu ģimeni ar to, ka tikāt uzaicinā-
tas un uzņēmāties šo pienākumu – nest 
Karogu latviešiem visā pasaulē! Paldies, 
es esmu to saņēmusi... Virtuālajā reali-
tātē izsekojot Karoga ceļam, arī es gara 
acīm varēju noglāstīt gan sarkanbaltsar-
kano audumu, gan Latviešu nama senās 
durvis un sienas, kurās bijis tas gods un 
lepnums paviesoties arī man.

Es centos iztēloties, ko jūs, meite-
nes, jutāt, Karogu nesot. Noteikti, tās 
bija skaistas vīzijas, jo Karogu nesuši un 
godājuši arī jūsu vecvecāki un vecāki. 
Es iztēlojos – varbūt sajutāties kā laiva, 
kuras bura ir Karogs? Varbūt bijāt dzies-
ma, kura dzied par Karogu, par Latviju, 
par Mājām? Mīļās meitenes, jūs pašlaik 
esat kā ziedi pumpurā, bet nepaies gari 
gadi, un jūs atvērsieties dzīvei, un tieši 
jūsu rokās būs prasme un vēlme pīt vai-
nagus dēliem un meitām, mācīt viņiem 
mūsu tautas dziesmas un ielikt rociņās 
pirmos Karodziņus.

Visā raibu raibajā pasaulē sievietes 
ir tās, kuras pirmās pratušas pieradi-
nāt svešu zemi, starp svešām krāsām, 
smaržām un vilinājumiem nepazaudē-
jot LATVISKUMU. Tas nav viegls uz-
devums trauslajiem pleciem, bet tāpēc 
JAU JŪS ESAT LATVIETES, lai pras-
tu ikvienu bēdu palikt zem akmeņa un 
uz tā gavilēt! Ar mīļiem sveicieniem –

Anita Mellupe,
3 bērnu māmiņa un 5 mazbērnu 

vecmāmiņa Rīgā, Latvijā
>><<

Bija liels gods piedalīties fantastis-
kajā Anitas Andersones filmā! Esmu 
sajūsmā par filmu! Brīnišķīga dāvana 
Latvijas Valsts svētkos! Tik saturīga, 
svinīga, emocionāla, idejām bagāta un 
daudzveidīga! Fantastiski Austrālijas 
latviešu dziedātāju un dejotāju priekš-
nesumi! Tik mīļi un burvīgi Austrālijas 
bērni, kuri skaisti runā latviešu valodā!

Daudz ko uzzināju par Austrāli-

jas latviešiem, viņu nozīmīgo darbu 
latviešu kultūrvērtību kopšanā. Ga-
tavojot video, vēlreiz varēju pakavē-
ties brīnišķīgās sadarbības atmiņās ar 
komponisti Sandru Birzi! Prieks, ka 
arī dziesmas Lēce saule reitā agri pir-
matskaņojuma video, ko atskaņojām 
ar kori Balta Latvijas Diriģentu sanāk-
smē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā 2019. gadā, bija pieejams 
un to varēja iekļaut filmā!

No sirds pateicos Melburnas latvie-
šu organizācijas priekšsēdētājai Anitai 
Andersones kundzei, kā arī viņas aug-
sti profesionālajai, lieliskajai komandai 
par lielo darbu filmas sagatavošanā!

Lai stipra veselība un pozitīvs 
skats nākotnē! Priecāšos saņemt jūsu 
laikrakstu!

Ar cieņu un sirsnīgiem sveicieniem,
Māra Marnauza,

diriģente, profesore, Dr. paed. 
Kamerkora FORTIUS un Sieviešu 

kora BALTA mākslinieciskā vadītāja, 
Rīgā, Latvijā

>><<
Paldies par emocionāli piepildīto 

sūtījumu!
Karoga virzībā i asara nobira... Tai 

vietā, kur gājiens pār tiltu, likās, ka... 
tūdaļ parādīsies Rīgas torņi. Beigās 
gandrīz tā arī notika. Paldies!

Anita Jansone Zirnīte
Māksliniece, kultūras darbiniece 

Burtniekos, Latvijā
>><<

Paldies, skaistu sveicienu esat sa-
gatavojuši! Pamatīgs darbs.

Sirsnībā,
Vita Gaiķe,

Laikraksta „Latvija Amerikā“ 
redaktore, Toronto, Kanādā

>><<
Paldies par šo lielisko filmu. Ar 

interesei noskatījos! Ļoti profesionālā 
veidā viss tika pasniegts un ar tik inte-
resantiem materiāliem.

Helēna Gintere,
Pianiste, mūzikas pedagoģe 

Toronto, Kanādā
>><<

Jūsu ierakstā gājiens ar karogu uz 
jūru tiešām bija skaists. Patika arī tau-
tas deja un bērnu novēlējumi.

Inta Vīsta (Wiest),
Seatlā, ASV

>><<
Paldies par Melburnas Latviešu 

organizāciju apvienības sagatavoto 
sveicienu Valsts svētkos. Simboliski, 
ka video Latvijas karogu nesa meite-
nes, jo Latvijas vēsturē un arī mūsdie-
nās sieviete lielāko dzīves un ikdienas 
smagumu iznes uz saviem pleciem. 
Tāpat ar interesi noklausījos Solveigas 
Silkalnas stāstījumu.

Sintija Bernava,
„Radošās darbnīcas“ vadītāja, Rīgā, 

Latvijā

Video stāstu „...“ skatoties
Turpinājums no 7. lpp.
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6. oktobris
Piecēlāmies, cerot, 

ka būs labvēlīgāka die-
na, bet realitātē – tā ne-
bija vis. Abi savilkām 
trīs kārtas siltākās drā-
nas un bijām gatavi die-
nas maršrutam.

Turpinājās līdzenais klajums, un 
dārzeņu laukus nomainīja nesen ap-
cirptās aitas ar jēriņiem. Bija sastādīti 
olīvu lauki un gar malām auga dabīgie 
sāls un zilie krūmi (Salt Bush, Blue 
Bush).

Zeme pieder Adnyamathanha ļau-
dīm, izrunā – Adnamuta, kas dzīvoja 
tuvējos pakalnos. Pētījumi rāda, ka 
gan pirms 7 000 gadiem ēģiptieši cepa 
maizi. Šī iedzimto grupa bija foršie be-
ķeri, cepot maizi no vietējām sēklām 
pirms 15 000 gadiem un esot labi ap-
saimniekojuši zemi.

Šis rajons ir arī pazīstams kā 
R. M. Viljamsa (R. M.Williams) zeme. 
13 gadiņus vecajam jauneklim Reģi-
naldam Marijam (Reginald Mur-
ray) Adelaidē skola nepatika un, sapa-
kojis savu čemodānu, viņš atgriezās 
iemīļotajos laukos.

Viņš dzīvoja pie iedzimtajiem, šo-
ferēja kamieļus un iemācījās ādas ap-
strādes darbus. Vēlāk dzīvē, kad finan-
siāli palika grūti un viens dēls smagi 
slimoja, viņš sāka pārdot savus ādas 
izstrādājumus, lai samaksātu ārstēša-
nās izdevumus.

Pirmie no ādas apstrādes darbiem 
bija zābaki; tie bija praktiskāki nekā 
līdz šim tika valkāti, jo bija ar elastīgi 
sānu daļā. No tā izauga bizness ar drē-
bēm, cepurēm un biksēm. Viņš kļuva 
miljonārs, bija iecienīts, saņēma daudz 
valsts atzinības medaļas un bija īsta 
buša* personība. Kaut arī viņš atvadī-
jās no šīs zemes 2003. gadā, viņa vārds 
turpinās gan biznesa vārda ziņā, gan 
lielceļos, par kuriem mēs braucām.

Kad iebraucām Haukerā (Hawker), 
redzējām, ka apkārtnē atrodas minētie 
pakalni. Apskatījāmies starptautiski 

pazīstamā mākslinieka Džefa Morga-
na (Jeff Morgan) 2017. gadā veidoto 
360° panorāmas galeriju, kas bija ļoti 
iespaidīga un plaša. Panorāma ir vel-
tīta Flindersa kalnu ainavām, atspo-
guļot dabīgās krāsas un dzīvniekus. 
Milzīgā darbā mākslinieks ieguldījis 
4 000 stundas! Viņš arī pats bija klāt, 
lai atbildētu uz mūsu ceļotāju grupas 
jautājumiem.

Ap stūri bija maza kafejnīca, un 
dažiem tūres ļaudīm tas bija ļoti gaidī-
tais kafijas laiks.

Ceļš turpināja sekot vecajai Gāna 
(Ghan) dzelzceļa līnijai, kas kādreiz 
vijās no Adelaides uz Darvinu, šķēr-
sojot kontinentu no dienvidiem līdz 
ziemeļiem. To paveica kopā ar afgā-
ņu kamelieriem un viņu atvestajiem 
kamieļiem. Pa šo līniju Otrā pasaules 
kara laikā brauca zaldāti, lai sargātu 
Darvinu no japāņiem. Plūdu dēļ šodie-
nas Gāna līnija tika pārvietota prom 
no šīm mazākajām pilsētiņām, un ta-
gad tās visas ir samazinājušās.

Pusdienas ēdam Koplei pilsētas 
(Copley) parkā dabas vējos un ar lietus 
lāšu piedevām. Atradām aizvēju un uz 
minūti baudījām saules siltumu. Pretī 
atradās pilsētas tūristu centrs, buša 

beķereja, kurā daži no mūsu bariņa ie-
tankojās ar nākošo kafijas dozi.

Sākās grumbuļainie, bet intere-
santie zemes ceļi. Skata lokā neredzē-
jām nevienu zaļumu. Visas krāsas bija 
iekšzemes tuksnešaini pelēkas, dzel-
tenas, brūnas un īpaši saules atspīdē-
tas – ar sarkanu piešprici. Redzējām 
mežonīgos zirgus un atstātās kapara 
raktuves. Zeme nevēlējās no kapara 
šķirties, un bija vieglāk tās pamest. 
Pārmaiņus bija melnas kazas un dabī-
gie aprikozu koki, kuru augļi ir rūgti, 
jo satur indi. Apkārtne bija kalnaina.

Pēc 100 km izbraucam cauri Ne-
pabunai, kas ir pirmā vieta Austrālijā, 
kur 1977. gadā atdeva zemi iedzimta-
jiem ļaudīm.

Īsu posmu bija mazliet vieglāks 
brauciens, jo pilsētas ielas visas bija 
noasfaltētas. No šī rajona minētais 
R. M. Viljems 1940. gados atrada lop-
kopjus un nesagaidītā kārtā maksāja 
viņiem balto cilvēka algu.

Šodien, ja vēlās te kempingot, ir 
jāpieprasa vietējo atļauja.

Pārējais zemes ceļš šķērsoja dau-
dzas akmeņainas, izžuvušu upju gult-

No Adelaides uz Ārkarūlu (2)
Flindersa Kalnos – Dienvidaustrālijas iekšzemē
Pirmais turpinājums. Sākums LL623.

Haukerā – Džefa Morgana galerijā.
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Sausa upes gultne.
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Iebraucot Arkarūlā.
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Vai zināji, ka Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienests šogad jau vairāk kā 140 rei-
zes ir devies izsaukumos pie bērniem un jaunie-
šiem, kuri ir mēģinājuši izdarīt pašnāvību? Jau-
nākajam no viņiem bija tikai 11 gadu. Latvijā 
ir viens no augstākajiem pašnāvību rādītājiem 
Eiropas Savienībā, un statistika liek aizdomā-

ties par Latvijas bērnu un pusaudžu psihisko veselību. Pan-
dēmijas radītie ierobežojumi un neziņa par nākotni, situāciju 
tikai pasliktina. Latvijas šī brīža varoņi ir ne vien izglītības 
darbinieki, bet arī medicīnas personāls, kuri, neskatoties uz 
dažādiem ārkārtējās situācijas uzliktajiem ierobežojumiem un 
veselības apdraudējuma riskiem, godprātīgi veic savu darbu.

Valsts svētku nedēļā Radošās darbnīcas brīvprātīgie sadar-
bībā ar lielāko sadzīves ķīmijas un kosmētikas līdzekļu ražo-
tāju Latvijā Spodrība, kurš dibināts 1921 gadā, pateicās Bērnu 
slimnīcas novietnes Gaiļezerā Psihiatrijas nodaļas personālam 
par darbu, ko šie cilvēki veic jo īpaši pandēmijas laikā ar bēr-
niem un pusaudžiem no visas Latvijas, kas nonāk šajā nodaļā. 

Mūsu visdziļākā cieņa un apbrīna visiem Latvijas me-
diķiem par darbu, ko šie cilvēki dara paaugstināta stresa un 
sarežģītajos pandēmijas apstākļos!

Radošās darbnīcas ir brīvprātīgo īstenotas radoši-izglī-
tojošas aktivitātes bērniem, kuri ārstējas Bērnu klīniskajā 
universitātes slimnīcā Rīgā.

Lai mums visiem laba veselība un rūpēsimies viens par 
otru!

Sintija Bernava
„Radošās darbnīcas“ Bērnu slimnīcā vadītāja

nes, kur auga lieli eikalipti, kā arī kal-
nu grēdas un nelielas aizas. Neviena 
tilta. Varēja izjust lielo tukšumu, plašo 
zemi un baudīt īpatnējās krāsas. Vēlā 
pēcpusdienā ieradāmies Arkarūlā (Ar-

karoola). Bijām nobraukuši 650 km, 
tik pat kā no Rīgas līdz Varšavai.

Debesis tumšas ar mākoņiem, un 
paredzētā BBQ un nakts zvaigžņu vē-
rošanu nenotika. Vienīgā instrukcija 
bija dzert lietus ūdeni, jo krāna ūdens 
esot ar nepatīkamu piegaršu.

Pēc vakariņām, kurās baudījām 

lasi, sēdējam pie kamīna, cerot, ka rīt-
dien paciemosies saulīte. Cik neparas-
ti, ka tik auksts.

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl
* austrāliski – „lauku“. Burtiski „krūmu“.

efektīvi, ja mēs paši savās ikdienas iz-
pausmēs tos neievērosim. Rūpēsimies 
par to, lai mēs nekļūstam par inficēša-
nās avotu,“ skaidro veselības ministre.

Būtiski, ka no visiem jaunatklāta-
jiem pozitīvajiem gadījumiem mazāk 
nekā 20% nav slimības simptomu. 
Atgādinām, ka inficētais cilvēks var 
inficēt citus 2 dienas pirms simptomu 
parādīšanās, tāpēc svarīgi ievērot vi-

sus drošības pasākumus. Bet 14% no 
pozitīvajiem gadījumiem nedēļu vēlāk 
tiek stacionēti ar smagu slimības gai-
tu, skaidro Slimību profilakses un kon-
troles centra Infekcijas slimību riska 
analīzes un profilakses departamenta 
direktors Jurijs Perevoščikovs.

Būtiski, ka vēl šobrīd ir iespēja no-
drošināt pilnvērtību neatliekamās me-
dicīniskās palīdzības nodrošināšanu, 
taču, šis iespējas nav bezgalīgas, situā-
ciju iezīmē Liene Cipule, Neatlieka-
mās medicīniskās palīdzības dienesta 

direktore. Viņa arī aicina iedzīvotājus 
uz sapratni, un situācijās, ja ir nepie-
ciešams saņemt kādu neatliekamu me-
dicīnisku palīdzību, ir jābūt gataviem, 
ka tā tiks realizēta citā slimnīcā, nekā 
ierasts. Savukārt, tie Covid-19 pacien-
ti, kuri ārstējās mājās, aicināti regulāri 
sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai 
nepieciešamības gadījumā zināt, kad 
jāsauc neatliekamās medicīniskās pa-
līdzības brigāde, nevis pašiem jādodas 
uz stacionāru.

LR Veselības ministrija

Covid-19 antirekords
Turpinājums no 1. lpp.

No Adelaides uz Ārkarūlu (1)
Turpinājums no 10. lpp.

Valsts svētku nedēļā Bērnu slimnīcā
Tiek godināts Latvijas medicīnas personāls

„Seal“ dāvinājums Gaiļezeram.
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nalda Trampa radītās vakcīnas attīstī-
bas atbalstu programmas „Operation 
Warp Speed“, tas netraucēja Trampam 
apgalvot, ka šīs vakcīnas radīšana ir 
viņa nopelns. United Airlines lidfirma 
ir jau pārvadājusi pirmo jaunās vakcī-
nas kravu no Briseles uz Čikāgu.

Šis gads ir bijis sevišķi blīvs ar 
dezinformāciju. Par Covid-19, par kli-
mata maiņu, par melnādaino stāvokli 

ASV, un, protams, par visu, kas sais-
tīts ar politiku. Ir ļoti bēdīgi konstatēt, 
cik daudz cilvēku ir ar mieru izplatīt 
muļķības un kļūt dusmīgi, kad tiek 
ierobežoti viņu centieni graut sabied-
rību, vai, klimata maiņas gadījuma – 
graut civilizāciju. Katram esot tiesības 
izplatīt muļķības un melus.

Cilvēka Dēla dzimšana un Saules 
atdzimšana simbolizē jaunu sākumu. 
Četras Adventa svētdienas paies līdz 
Ziemassvētkiem. Cik ilgi paies, pirms 
„drosminieki“, „covidioti“ un citas 

līdzīgas radības būs gatavi pieņemt 
to, ka viņi kļūdās, un pārstās izplatīt 
muļķības.

Pirmais solis ir pāriet uz civilizētu 
un laipnu saziņas veidu. Bet pārāk bie-
ži tas nav pa spēkam ne „pareiziem“, 
ne „nepareiziem“. Atcerēsimies mā-
cību, ko mums devuši Ziemassvētki: 
„Tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi 
pašu.“ Sākot ar Adventa laiku, centīsi-
mies izrādīt šo mīlestību mūsu ierak-
stos sociālos tīklos.

GN

Redakcijā
Turpinājums no 3. lpp.
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ir Stratf īldā.
Kārlis savu Latviju sakās pie-

dzīvojis latviešu vasaras nometnēs – 
3x3, Tērvetē un Annas Ziedares 
Vasaras vidusskolā. Pieredze dziļi 
ietekmējusi viņa izpratni par Latviju 
un latvietību. Brauciens uz Vasaras 
vidusskolu Dienvidaustrālijas Dzin-
taros Kārlim bijis kā ik gada ceļo-
jums uz Latviju.

Īpaši nozīmīgs Kārlim bijis ce-
ļojums Sveika, Latvija, kur iepazi-
nies ne tikai ar Latviju kā valsti, tās 
cilvēkiem un ikdienas dzīvi, bet arī 
ar tām mazajām Latvijām, kas atro-
das citās pasaules malās – Kanādā, 
Amerikā un citur.

Latvija Kārlim ir vairāk nekā 
valsts zemeslodes otrajā pusē, vairāk 
nekā Nameja gredzens, vairāk nekā 
Latvijas pase. Kas tas vairāk ir, Kār-
lis šobrīd vēl īsti nezin, bet formulē 
apmēram šādi. – Tā ir izjusta piede-
rība latviešu kultūrai un videi, kas 
ietekmējusi viņa personību un vei-
dojusi viņa vērtību skalu. Tā viņam 
devusi daudz jauku piedzīvojumu, 
ko nevienam austrāliešu draugam 
neizskaidrot. Tādēļ, latviešu draugi 
un latviešu sabiedrība ir neatņema-
ma daļa no viņa Latvijas.

Nobeigumā Kārlis dalās savā 
vīzijā par Latviju kā salu valsti, ar 
Latviju vidū un mums – kā mazām 
saliņām ap to. Atvadās ar vēlējumu: 
Saules mūžu Latvijai!

Pēdējā runātāja Rebeka Ritene 
ir dzimusi un uzaugusi Rīgā. Skolas 
laikā dzīvojusi Rīgā, apmeklējot Rī-
gas Starptautisko skolu, bet vasaras 
pavadījusi pie vecvecākiem Kuldīgā 
un Liepājā. Pirms trim gadiem Re-
beka pārcēlusies uz Sidneju studēt 
Starptautiskās attiecības Sidnejas 
Universitātē. 2018. gadā pievienoju-
sies Sidnejas jauktajam korim.

Savā runā Rebeka saka: Mana 
Latvija ir mana bērnība. Atmiņās tā 
visnotaļ saistās ar svētkiem un tra-
dīcijām, ko piekopj Latvijas dažādos 
gadalaikos. Vasarā Rebekas Latvija 
ir Jāņi ar dziesmām, draugiem, vai-
ņagiem un Jāņuguni, kas deg līdz 
rītausmai. Tie ir arī Dziesmu svētki, 
kur visiem kopā dziedot Saule, Pēr-

kons, Daugava, 
un kopības spē-
ku izjūtot, skud-
riņas pār mugu-
ru skrien.

Rudenī tās ir 
Latvijas košās 
lapas, sēnes un 
āboli, un bērni, 
kas ar ziediem 
rokā uzsāk sko-
las gaitas. Ru-
dens ir arī pašas 
nenojaustā pār-
eja no Stārastes 
pasakām uz Zie-
doņa epifānijām.

Ziemā tie 
ir pīrādziņi un 
Z i e m a s s v ē t k u 
vakars ar devi-
ņiem ēdieniem. 
Ārā – sniegs un 
ragaviņas, snie-
gavīrs un piko-
šanās, kas neļauj 
mājās iet līdz deguns sarkans un pati 
pārsalusi.

Pavasarī tās ir sniegpulkstenītes 
un Māmiņdiena, kad meitene mam-
mai skaita pirmo dzejolīti, toreiz vēl 
neaptverdama, cik ļoti daudz ir par ko 
pateikties. Tā, lūk, ir Rebekas Latvija.

Taču arī negaidīts, latvisks svei-
ciens Laimīgu Jauno gadu! Sidnejas 
ielā Vecgada vakarā ir bijis kā maza 
daļiņa no Rebekas Latvijas. Tas vi-
ņai atgādinājis, ka latvieši ir visur un 
ka cauri gadiem tie ir cīnījušies par 
Latvijas valsts brīvību. Runu nobei-
dzot, Rebeka pateicas mums, ārpus 
Latvijas latviešiem, par neizsīktošo 
atbalstu Latvijas valsts neatkarības 
atjaunošanas darbā. „Šis ir iemesls, 
kāpēc mana bērnība (varēja būt) brī-
vā Latvijā.“

Seko šī gada Pasaules Brīvo Lat-
viešu Apvienības un Latviešu Ap-
vienības Austrālijā un Jaunzēlandē 
apbalvojumi. Tos nolasīja LAAJ 
priekšsēdis Jānis Grauds. Tā kā ap-
balvojumu pilnīgs saraksts ir lasāms 
Laikrakstā Latvietis Nr.624, tad šeit 
minēšu galvenokārt tos, kas tuvāk 
pašu mājām.

PBLA Lielā balva pēc nāves pie-
šķirta dzejniekam Jurim Konber-
gam (9.8.1946. – 6.7.2020.) par mūža 

ieguldījumu lat-
viešu literatūrā.

PBLA Kultū-
ras Fonda Goda 
diploms piešķirts 
mūsu pašu Kār-
lim  Gulbergam 
par mūža iegul-
dījumu latviešu 
teātrī un jaunākās 
paaudzes skatu-
ves gaitu veicinā-
šanu. Šo ziņoju-
mu saņēmām ar 
ilgstošiem, sirsnī-
giem aplausiem.

PBLA KF Atzinības rakstus sa-
ņēma: Austrālijas Latviešu 36. Jau-
natnes  dienu  rīcības komiteja 
par izcilajiem svētkiem Melburnā 
2019. gada nogalē. Tāpat arī: Elvīra 
Latiša, Kārlis Kasparsons, Henrijs 
Pacers (Melburnā) un Arnis Siksna 
un Māra Siksna (Brisbanē).

Šī gada LAAJ Atzinības rakstus 
saņēma:

Adelaidē – Jolanta  Lūse,  Ļena 
Rumpe, Lilita Daenke;

Brisbanē – Ādolfs Lācis;
Melburnā – Sandra un Roberts 

Birzes,  Latviešu  Ciema  vadība 
un  darbinieki,  Ingrīda  Houka 
(Hawke), Andris Atvars, Lija An-
dersone;

Sidnejā –  Daina  Kaina par lat-
viešu mūzikas popularizēšanu ABC 
radio mūzikas programmās un Ella 
Mačēna par izciliem panākumiem 
iekļaujot latviskus motīvus savās 
kompozīcijās, tā ceļot gaismā Latvi-
jas vārdu Austrālijas koncertzālēs.

Beidzot, kad tehnoloģija bija 
gatava sadarboties, mēs varējām 
saņemt Latvijas Valsts preziden-
ta Egila Levita sveicienu, raidītu 
latviešiem visā pasaulē. Prezidenta 
uzrunas galvenā tēma – diasporas 
sadarbība ar Latviju. Kaut dažādos 
līmeņos un veidos, caur mītņu zemju 
organizācijām un apvienībām, tā ir 
pastāvējusi kopš valsts dibināšanas. 
„Latvijas Valsts nekad nav bijusi 
tik gatava sadarboties ar diasporu 
kā šobrīd,“ uzsver prezidents. Kā 
piemēru viņš min, valsts Diaspo-
ras likumu un iedibinātās pastāvī-
gās sadarbības programmas. Aktīvi 
darbojas remigrācijas atbalsta pa-
sākumi, kas sniedz palīdzību tiem, 
kuri izvēlējušies atgriezties Latvijā. 
Prezidents aicina izmantot digitālā 
laikmeta iespējas, turpinot sadarbī-

Kur mana sirds, tur mana Latvija
Turpinājums no 5. lpp.

 
Turpinājums 13. lpp.

No kreisās: Aija Dragūna, Ella Mačēna.
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No kreisās: Anna Mačēna, Viktorija Mačēna, Ella Mačēna.
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bu, kopjot savu latvietību un ņemot 
līdzdalību Latvijas valsts uzlabo-
šanā un attīstībā. Veidosim globālo 
viensētu! – ir prezidenta uzsaukums 
latviešiem visā pasaulē. Nobeigumā 
prezidents atsaucas uz valsts himnu 
kā mūsu gribas un spēka dziesmu, 
un mūsu solījumu strādāt valsts labā: 
Dievs, svētī Latviju!

Programmas otrā daļa lika mums 
novērtēt, cik bagāti mēs esam mūsu 
pašu māju spēkos un talantos. Šo daļu 
sastādīja dziesmas un dzejas ar kopējo 
dzimtenes tēmu. Kā pirmo dzirdējām 
Mačēnu ģimenes – mātes un mei-
tas duo, meitai Annai dziedot Bruno 
Skultes liego Aijā (Teodors Tomsons) 
ar māti Viktoriju pie klavierēm. Ļoti 
gāja pie sirds dziesmas sirsnīgais, 
vienkāršais izpildījums, kur bez lie-
kām emocijām runāja dziesma pati.

Nākošās divas dziesmas priecēja 
ar gaišo, neviltoto dziesmas prieku. 
Mūsu jaunās mūziķes Aijā Dragūna 
un Ella Mačēna dziedāja divas pašu 
darinātas tautas dziesmas, Aijas kok-
les pavadījumā. Dziedot vienai pret 
otru, pirmā dziesma – Situ koku pie 
kociņa saistīja ar dzīvo, rotaļīgo bal-
su saspēli, kur viena otru pa kārtai 
atbalsoja. Otrā dziesma – Māte mani 
gauži rāja pauda to pašu dziesmas 

prieku, kas līdz ar bezbēdīgajiem 
vārdiem, izskanēja dziesmas skais-
tajā sabalsojumā un dzidrajā skaņā.

Dziesmas saņēmām ar jūsmīgiem 
aplausiem. Citreiz gaidīsim vēl!

Turpinājumā skatījām Sidnejas 
Latviešu teātra Valsts svētkiem vel-
tīto Dzejas izrādi Ilonas Brūveres 
režijā. Un izrāde tā arī bija!

Ar dzejas un īsiem prozas lasīju-
miem/skandējumiem ansamblis attē-
loja priekšnesuma trīs tēmas: Latvi-
ja, Mēs un Es. Skatu priecēja lielais 
dalībnieku pulks, ko sastādīja gan 
pieredzējuši aktieri, gan jaunieši un 
bērni, dažiem no kuriem šī bija pir-
mā reize uz lielās skatuves. Kustība 
un rosība ņirbēja.

Pirmajā daļā dzirdējām dzejnie-
ku veltījumus Latvijai: Aleksandra 
Čaka Rīgai, Ojāra Vācieša Gaujai un 
Kārļa Skalbes sveicienu Latvijas va-
sarai – Ziedoņa idille.

Otro daļu ar nosaukumu Mēs 
raksturoja ieskati, kādi esam mēs 
dzejnieku un esejistes Zentas Mau-
riņas skatījumā. Pārstāvēti dzejnieki 
bija: Ilona Leimane, Māris Čaklais, 
Inese Zandere, Jānis Jaunsudrabiņš, 
Imants Auziņš, Māra Zālīte un Kārlis 
Skalbe. Sevišķi priecēja pieci no šīs 
daļas lasījumiem un skandējumiem: 
Leimanes Vientulība – Lijas Veiki-
nas lieliskajā skandējumā; Zanderes 
Ganu puikas svētki – Aruna Pei-

ra lasījumā; Zanderes 2023. gada 
bērns – Kārlas  Tuktēnas lasījumā; 
Jāņa Jaunsudrabiņa dzejolis Bērnam, 
ko kā tēlojumu izpildīja pieredzēju-
šais aktieris Jānis Grauds ar bariņu 
bērnu un Imanta Auziņa Desmitga-
dīgo žēlabas – Maijas Peires dzīvī-
gajā izpildījumā.

Trešā daļa ar nosaukuma Es ve-
dināja ieskatīties sevī. Brīžiem zuda 
robeža starp dzīvi un dzeju. Tur – re-
žisores Ilonas  Brūveres izpildīju-
mā, Kārļa Vērdiņa dzejolis Antonija, 
kurā piedzīvojusi aktrise atskatās uz 
savām skatuves gaitām. Tur – Iman-
ta Ziedoņa dzejolis Laime, kurā Lija 
Veikina kopā ar dzejnieku apgalvo, 
ka tādas lielās laimes dzīvē nemaz 
nav. Ir tikai mazās – kā ieiet veikalā, 
kad rindas nav... mazās laimītes, kas 
visas kopā summējas vienā lielajā.

Piedienīgu izskaņu SLT uzvedu-
mam un vakaram piešķīra visa an-
sambļa kopīgi skandētā Ojāra Vācie-
ša Tu esi Latvija.

Tad vēl pašās, pašās beigās izska-
nēja operdziedones Maijas Kova-
ļevskas veltījums Latvijai un dāvana 
mums. Izcilā izpildījumā dzirdējām 
divas Jāzepa Vītola dziesmas Aizver 
actiņas un smaidi (Jānis Poruks) un 
Mirdzas dziesmu „Mēness starus 
stīgo“ (Aspazija) Rolanda Pīlmaņa 
(Peelman) klavieru pavadījumā. Ne-
varēdami vēl šķirties, ar aplausiem 
izlūdzām piedevu – Emīla Dārziņa 
Mātes gars (Helgi).

Kā tas svētkos pienākas, tikām ai-
cināti pie SLB Dāmu komitejas klātā 
svētku galda, lai ar pīrādziņu, šķēli 
dzimšanas dienas kliņģera un vīna 
glāzi sveiktu Latviju un viens otru.

Paldies visiem akta rīkotājiem – 
Sidnejas Latviešu biedrībai, daudza-
jiem dalībniekiem un neredzamajiem 
darba veicējiem par skaisto, reālo 
aktu nereālos laikos.

Dievs, svētī Latviju!
Lauma Reinfelde

Laikrakstam „Latvietis“

Akts noskatāms:
https://youtu.be/D6yJPXUTg2o

Kur mana sirds, tur mana Latvija
Turpinājums no 12. lpp.

Sidnejas Latviešu teātra dzejas deklamētāji. No kreisās: Lija Veikina, Kārla Tuktēna, Marita Lipska, Aruns Peiris, Bo-
nija Viļuma, Klāra Brūvere, Maija Peire, Ilona Brūvere, Linda Ozere.
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Rolands Pīlmanis (Peelman) un soprāns Maija Kovaļevska.
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toreiz bija pacilājoša, bet arī skumja 
diena. Es atceros, kā Latviešu nama 
lielajā zālē pēc sauciena Uzmanību 
karogam! mēs cēlāmies kājās un gai-
dījām, kad karogs parādīsies kāpnēs. 
Atceros saviļņojumu, kad pilnā balsī 
dziedājām Latvijas himnu! Atceros arī 
svētku runu teicējus, piemēram, kād-
reizējo PBLA priekšsēdi Uldi Gravu, 
kurš ar lielu, amerikānisku pārliecību 
savas runas beigās noskaldīja – Latvi-
ja būs brīva! Un es viņam noticēju! Jo 
pieaugušie taču visu zina. Man toreiz 
likās, ka visi ticēja, ka Latvija būs brī-
va, ka varēs atgriezties tur dzīvot vai 
vismaz brīvi apciemot. Jo citādi, kā-
pēc gan mēs lai koptu savu latvietību, 
ja vieglāk asimilēties un kļūst par aus-
trāliešiem?

Manas spēcīgās atmiņas par valsts 
svētku svinēšanu jaunībā ir iespēja-
mas, pateicoties visiem tiem Melbur-
nas latviešiem, kuri ziedoja savu laiku 
un spēkus, lai mēs varētu turēties kopā 
un izveidotu tik latvisku vidi. Tiem, 
kuri būvēja Latviešu namu, dibināja 
draudzes un skolas, izdeva avīzi, vei-
doja radio raidījumus, vadīja korus un 
teātri, dibināja korporāciju kopas. Es 
gribu izmantot izdevību pateikt vis-
dziļāko paldies visiem maniem skolo-
tājiem Daugavas skolā un Melburnas 
Latviešu vidusskolā, kā arī, protams, 
vecākiem un vecvecākiem, kuri mūs 
audzināja par latviešiem. Viņu iegul-
dītā darba dēļ es varēju tik viegli ie-
sakņoties Latvijā.

Un tagad, kad Latvija ir brīva? 
Arī tagad būt latvietim ārzemēs ir ap-
zināta izvēle, tas ir laika un līdzekļu 
ieguldījums, grūtāka ceļa iešana. At-
ceros, kā tas ir, ka Tavu vārdu austrā-
lieši neprot izrunāt. Atceros, ka vis-
maz toreiz tikai retais zināja, kas un 
kur ir Latvia. Saprotu, ko nozīmē ne-
dēļas nogalē agri celties, tālu braukt 
un pavadīt katru sestdienu latviešu 
skolā un svētdienu latviešu sarīkoju-
mos. Tādēļ izsaku dziļu cieņu visiem 
skolotājiem un sabiedriskajiem darbi-
niekiem, kas turpina uzturēt Melbur-
nas latviešu sabiedrību. Un es aicinu 
bērnus un jauniešus turpināt iet lat-
viešu skolā, jo jūsu latviskā identitāte 
ir liela bagātība. Turklāt, ja jums ir arī 
Latvijas pilsonība, jums paveras ie-
spēja nākotnē dzīvot un strādāt Latvi-
jā un jebkur citur Eiropas Savienībā, 
ja to vēlaties.

Tas ir iespējams, jo latvietī-
ba mūsdienās ir globāla un atvērta. 
Pirms četriem gadiem Valsts svētkos 
jūs uzrunāja tagadējais Valsts prezi-
dents Egils Levits. Viņš uzskata, ka 
ikviens var piedalīties Latvijas kul-
tūrā un vēstures redzējumā, un runāt 
latviešu valodā, vienlaikus saglabājot 
savu otro identitāti. Es pilnībā pie-
krītu – mūsos var labi sadzīvot kā 
latviskais, tā austrāliskais. Arī manī 
joprojām ir dziļas jūtas pret zemi, kur 

esmu dzimusi un uzaugusi, un no ku-
ras man ir daudz skaistu atmiņu. Es 
noteikti neesmu tāda vienīgā. Latvijā 
ir simtiem trimdinieku un viņu bērnu. 
Arī Melburnas latvieši, kas veiksmīgi 
te iesakņojušies. Varu minēt tikai da-
žus piemērus – Gunārs Nāgels, Brigi-
ta Stroda, Linda Irbe, Indra Pilskalna 
un Grosu ģimene.

Domāju, ka Melburna var īpaši 
lepoties ar Pasaules brīvo latviešu ap-
vienības priekšsēdi Kristīni Saulīti. 
Ja jums vēl nav bijusi iespēja PBLA 
mājas lapā noskatīties viņas vadītās 
valdes sēdes 2. oktobra tiešraidi, no-
teikti iesaku! Tur varat iepazīties ar 
jauno speciālo uzdevumu vēstnieci 
diasporas jautājumos Elitu Gaveli un 
uzzināt svaigākās aktualitātes Latvijas 
Diasporas politikas īstenošanā.

PBLA ir cieši iesaistīta dažādās 
iniciatīvās, kas tuvina Latvijā un ār-
zemēs dzīvojošos tautiešus. Latvijā 
daudz tiek domāts par remigrāciju un 
talantu piesaisti, īpaši šobrīd, pandē-
mijas laikā. Piemēram, lieliska plat-
forma, kas pēdējos gados nostiprinā-
jusies, ir Pasaules latviešu ekonomikas 
un inovācijas forums. Pirms četriem 
gadiem forums notika Sidnejā (Mel-
burnā – red.), šogad tas notiks virtuāli 
19. novembrī. Paldies visiem Austrāli-
jas latviešu uzņēmējiem un zinātnie-
kiem, kuri dalās ar savām zināšanām 
un līdzekļiem, lai palīdzētu Latvijas 
izaugsmei.

Taču ir viena lieta, ko Melburnas 
un vispār Austrālijas latvieši ilgi un 
pacietīgi ir gaidījuši. Ir pienācis laiks 
beidzot atvērt Latvijas vēstniecību 
Austrālijā. Šobrīd finansējums vēst-
niecībai Austrālijā ir pieņemts val-
dībā, un šī video ierakstīšanas brīdī 
gaida pieņemšanu Saeimā beidzamajā 
lasījumā. Signāli šoreiz ir cerīgi, ka 
nākamgad varēs sākties vēstniecības 
atvēršanas priekšdarbi.

Vēstniecība būs Latvijas valsts 
atbalsta punkts lielajai latviešu ko-
pienai Austrālijā. Bet tas, protams, 
nav vienīgais iemesls, kādēļ tā ir ne-
pieciešama. Vēstniecība mums dos 
platformu visā reģionā, kas ir seviš-

ķi svarīgi laikā, kad Latvija pirmo 
reizi kandidē 2025. gada vēlēšanās 
uz nepastāvīgu vietu ANO Drošības 
Padomē. Tas arī dos jaunu grūdienu 
Latvijas un Austrālijas ekonomis-
kajām attiecībām. Te jāpiezīmē, ka 
turpinām strādāt, lai drīzumā tiktu 
noslēgts Eiropas Savienības un Aus-
trālijas Brīvās tirdzniecības līgums. 
Prieks, ka no Eiropas Savienības pu-
ses par to atbildīgs ir neviens cits kā 
Eiropas Komisijas viceprezidents un 
reizē jaunais tirdzniecības komisārs 
Valdis Dombrovskis.

Pandēmija arī pierādīja, ka lat-
vieši dzīvo un ceļo visur pasaulē, bet 
Latvijai tik lielā pasaules daļā nav 
savas konsulārās pārstāvniecības un 
nevarējām tik palīdzēt, jo tuvākā Lat-
vijas vēstniecība un konsulārā daļa ir 
Japānā. Tiesa, varējām lūgt citu ES 
valstu palīdzību mūsu pilsoņu repat-
riācijā, taču tām vienmēr viņu pašu 
pilsoņi būs pirmajā vietā un tikai tad 
Latvijas.

Te jāizsaka milzīgs paldies Lat-
vijas goda konsuliem Austrālijā, kas 
gadu desmitiem ir bez atlīdzības strā-
dājuši, lai oficiāli pārstāvētu Latvijas 
intereses Austrālijā! Daudzi no jums 
atcerēsies Latvijas goda ģenerālkonsu-
lu Emīlu Dēliņu, un tagad viņa darbu 
Melburnā turpina Jānis Dēliņš.

Arī Austrālijai līdz šim nav bijusi 
vēstniecība Latvijā un nav pazīmju, 
ka pārredzamā laikā tādas būs. Taču 
Austrālijas vēstnieki, kuri rezidē Stok-
holmā, iespēju robežās regulāri vieso-
jas Latvijā un uztur aktīvu interesi. 
Šobrīd vēstnieka amatā ir Philip Ber-
nard, kurš pandēmijas laikmetā turpi-
na ar mums regulāri kontaktēties vir-
tuāli. Viņš nupat arī piedalījās Ārlietu 
ministrijas rīkotā seminārā Latvijas 
uzņēmējiem par biznesa iespējām ar 
Austrāliju.

Man šķiet zīmīgi, ka nākamgad 
Austrālijas diena – 26. janvāris – sa-
krīt ar Latvijas de jure atzīšanas die-
nas simtgadi. Ja dzimšanas dienā 
mēdz kaut ko novēlēt, tad šoreiz novē-

Solveigas Silkalnas uzruna...
Turpinājums no 1. lpp.

 
Turpinājums 15. lpp.

Solveiga Silkalna uzrunā Melburnas latviešus. Kadrs no video.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
3. decembris
Evija, Jogita, Raita
Starptautiskā invalīdu diena
Eiropas diena cilvēkiem ar īpašām va-
jadzībām
1905. gleznotājs, grafiķis Kārlis Au-
gusts Vidiņš.

4. decembris
Baiba, Barba, Barbara
1901. Dailes teātra un Sidnejas Latv. 
teātra aktrise Lija Gailīte (Jankava).
1905. rakstnieks, skautu kustības dar-
binieks Valdemārs Klētnieks.
1930. literatūras kritiķis Mārtiņš Las-
manis.
1970. Rīgā atklāj Slāvu ielas viaduktu.

5. decembris
Klaudijs, Sabīne, Sarma
Policijas darbinieku dienu
1860. ārsts, žurnālists, sabiedrisks 
darbinieks Ādams Butuls.
1930. literatūras zinātniece Ausma 
Grīnvalde.

1950. kinorežisors, operators Juris 
Podnieks.

6. decembris
Nikolajs, Niklāvs, Niks, Nikola
Pret latviešu tautu vērstā totalitārā 
komunisma režīma genocīda upuru 
piemiņas diena (2020)
1870. Latvijā dzimis krievu filozofs 
Nikolajs Loskis.
1947. Pinebergā (Vācijā) dibināta lat-
viešu studentu vienība Auseklis.

7. decembris
Anta, Antonija, Dzirkstīte
1765. tiek ierobežotas Rīgas rātes tiesī-
bas tirdzniecības noteikumu izstrādā-
šanā. Jaunajos tirdzniecības noteiku-
mos apstiprinātas tirgotāju namnieku 
privilēģijas un nedaudz nākts pretī 
ārzemju tirgotājiem.
1810. literāts, pedagogs Andrejs Berg-
manis.
1910. rakstnieks Žanis Grīva (Z. Fol-
manis).

1925. dibināta Unitas Lettgalica – 
Latg. stud. org. – vēlāk kļūst par korp. 
Lacuania.

8. decembris
Gunārs, Gunis, Vladimirs
1865. vācu ģenerālis, 1919. gadā Rie-
tumlatvijā un Lietuvas ziemeļos dislo-
cētā 6. rezerves korpusa komandieris 
grāfs Rīdigers fon der Golcs (Rüdiger 
Graf von der Goltz).
1940. jurists un politiskais darbinieks 
Aivars Endziņš.

9. decembris
Sarmīte, Tabita
Starptautiskā diena cīņai pret korup-
ciju
1906. Zeltmaša drāmas stud., Tautas 
teātra, Rīgas mazā teātra, Jaunatnes 
un bērnu teātra., V. Pūces stud. un 
ALT aktrise Zelma Liepa.
1950. režisors Jānis Cimermanis.
1955. latviešu žurnāliste Elita Veide-
mane.  ■

lu mums visiem, ka Saeima pieņems 
lēmumu par vēstniecības atvēršanu 
Austrālijā. Ko vēl novēlēt jums un Lat-
vijai valsts svētkos?

Man ir trīs personīgi vēlējumi.
Pirmkārt, izmantot visas digitā-

lās iespējas, lai iepazītu Eiropu un 
Latviju. Tagad nevaram ceļot, – bet 
no Austrālijas ceļot uz Eiropu nekad 
nav bijis vienkārši. Atceros, ka jaunī-
bā daudz skatījos SBS kanālu, kur rā-
dīja Eiropas ziņas un mākslas filmas. 
Tas uz mani atstāja dziļu iespaidu. 
Tagad internets paver iespēju katru 
dienu lasīt Latvijas presi, klausīties 
Latvijas radio, skatīties Latvijas TV 
un mākslas filmas. E-lasītavās pie-
ejamas tik daudzas lieliskas grāma-
tas latviešu valodā. Latvijas aktieri 
un mūziķi pandēmijas laikā atklājuši 
iespēju virtuāli uzstāties visā pasau-
lē. Man ir milzīgs prieks, kad nesen 
Latvijas Radio raidījumā Globālais 
latvietis. 21. gadsimts dzirdēju inter-
viju ar Melburnas Latviešu biedrī-
bas Daugavas skolas pārzini Dzintru 
Latišu, kura tik pozitīvi stāstīja par 
skolas pieredzi ar attālinātajām mācī-
bām un Latvijā veidoto digitālo rīku 
izmantošanu!

Otrkārt, pat ja šobrīd nevar ceļot, 
es vēlētos, lai Austrālijas latviešu 
jaunieši caur sociālajiem tīkliem va-
rētu labāk iepazīties ar Latvijas jau-
niešiem un pilnveidot savas latviešu 
valodas zināšanas un izpratni par 
dzīvi šeit. Latvijas jaunieši mūsdie-
nās patērē Rietumu kultūru un lielā 
mērā atbrīvojušies no vecāko paau-
džu aizspriedumiem un komplek-

siem. Ilustrācijai izmantošu nelielu 
aptauju, ko sarīkoja Natālija Knip-
še, kas ir šī gada Latvijas jaunatnes 
pārstāve Apvienoto Nāciju Organi-
zācijā. Viņas aptaujā pāri par simts 
jauniešiem tika vaicāts, kurās jomās 
Latvijai globālā līmenī būtu jābūt ak-
tīvākai. Visbiežākās atbildes bija kli-
mata pārmaiņas un vides aizsardzī-
ba, dzimumu līdztiesība un LGBTQ 
tiesības, nevienlīdzības mazināšana 
un cilvēktiesības. Jauniešiem ļoti ak-
tuāli arī ir mentālā veselība un repro-
duktīvā veselība un tiesības. Manu-
prāt, līdzīgi kā jauniešiem daudzviet 
pasaulē, arī Austrālijā!

Treškārt, es novēlu Latvijas sa-
biedrībai kļūt arvien atvērtākai, iejū-
tīgākai un iecietīgākai. Man ir bērns 
ar īpašām vajadzībām, un dažkārt 
Rīgas ielās vēl saskaros ar cilvēku 
neizpratni un neiecietību. Bet esmu 
satikusi arī ārkārtīgi laipnus un izpa-
līdzīgus cilvēkus, kuri ar humoru un 
vieglumu uztver dzīvi. Par Latvijas 
sabiedrības atvērtību un dažkārt tās 
trūkumu iesaku jums noklausīties 
Latvijas Radio raidījuma Globālais 
latvietis 1. novembra raidījumu, kurā 
Andrejs Kristovskis un viņa austrā-
liešu sieva Alise stāsta par savu pie-
redzi kopš pārcelšanās uz Latviju šī 
gada sākumā.

Mīļie melburnieši!
Es jums sākumā stāstīju par Aus-

trālijas Pavasara izstādi Pasaules lat-
viešu mākslas centrā Cēsīs. Mudiniet 
lūdzu savus Latvijas radus un draugus 
līdz gada beigām apmeklēt šo izstādi. 
Esiet arī atsaucīgi un dāviniet muze-
jam latviešu mākslinieku darbus, ja 
tie jums vairs nav vajadzīgi. Man bija 
ļoti silta sajūta, vērojot šo Austrālijas 

un Latvijas ietekmes savienošanos 
mākslā. Īpaši mani uzrunāja Edgara 
Grestes video instalācija Starp divām 
mājām, kur viņš Austrālijas pludmales 
smiltīs ieraksta Es esmu Latvija. Mani 
arī uzrunāja muzeja direktora, 39 ga-
dīga Amerikas latvieša Kārļa Kande-
rovska intervija nupat žurnālā Ir. Es 
citēju viņu par dzīvi Latvijā: „Man in-
teresē Latvija novembrī, man interesē 
Latvija martā... Mans plāns ir te pa-
likt. Tas nav jautājums, kur ir labāk,... 
bet tas ir jautājums, kur jūties labāk. 
Šeit jūtos, ka es esmu es.“

Manuprāt, šo divējādās esības sa-
jūtu saprot arī rokgrupa Prāta vētra, 
kas 2018. gada nogalē viesojās Austrā-
lijā. Viņu dziesmā Starp divām Saulēm 
sevišķi trāpīgi izteikta šī dubulto vai 
dalīto māju dilemma. Es citēju dzies-
mas vārdus: „Starp divām saulēm iz-
vēlēties spožāko un neapdedzināties. 
Starp divām saulēm izvēlēties vēsāko 
un atveldzēties. Starp divām saulēm 
izvēlēties mīļāko un iemīlēties. Virs 
mums ir divas debesis – pa vienām ie-
nākt, otrām atdoties. Un vēl virs mums 
ir divas zvaigznes –zem vienas dzīvot, 
pēc otras ilgoties.“

Draugi, Valsts svētkos novēlēsim 
šo divu sauļu mūžu Latvijai un Aus-
trālijai. Palieciet sveiki un veseli, un 
cerams uz tikšanos dzīvē citugad!

Solveiga Silkalna,
Latvijas Valsts prezidenta 

ārlietu padomniece
Rīgā, 2020.g.18. novembrī

Runa ierakstā „Taisīšu tiltu pār plašu 
jūru… – Melburnas Valsts svētku 
sveiciens 2020“.

https://vimeo.com/481312215

Solveigas Silkalnas uzruna...
Turpinājums no 14. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 1. decembrī.
€1 = 1,62740 AUD
€1 = 0,89798 GBP

€1 = 1,70100 NZD
€1 = 1,19680 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Tiešsaistē
PBLA un LNKC attālinātās sarunas 
cikls #Kultūranepadodas. Visi trīs 
semināri noritēs PBLA izkārtojumā 
Zoom platformā, un jauni interesenti 
katram no tiem vai visiem var pieteik-
ties, rakstot e-pastu uz adresi pbla@
pbla.lv, temata lodziņā ierakstot „Pie-
teikums dalībai #Kultūranepadodas“.
Ceturtdien, 17. dec., plkst. 14 (Lat-
vijas laiks) Latvijas Etnogrāfiskā 
Brīvdabas muzeja Krājuma nodaļas 
vadītājas Dainas Kraukles vadītais 
seminārs Latviskās zīmes, to veidi 
un attēlojums dažādos priekšmetos.

Adelaidē
JA  SITUĀCIJA  AR  COVID-19 
NORMALIZĒSIS  un  SARĪKOJU-
MI  BŪS  ATĻAUTI,  TAD  PROG-
RAMMA BŪS SEKOJOŠA:
Otrdien, 1. dec., plkst.11.30. ALB 
namā Rosmes pusdienas. Ziemassvēt-
ku noskaņās atskatīsimies uz aizvadī-
to gadu un plānosim nākošo. Dalības 
maksa $5. Visi laipni aicināti.
Ceturtdien,  3. dec., plkst.10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble un ēdīsim sil-
tas pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5. 
Svētdien,  6. dec., plkst. 9.30. Tālavā 
novusa treniņi. 
Otrdien,10. dec. plkst.10.00, ALB 
namā spēlēsim Scrabble un ēdīsim sil-
tas pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5. 
Otrdien,10. dec., ALB namā Laima 
kino rīts; skatīsimies filmu Mērijas 
ceļojums. Pēc filmas pasniegsim siltas 
pusdienas. Maksa LAIMAS klientiem 
$5. Pārējiem $7. 
Sestdien, 12. dec., plkst.11.00, Tālavas 
Lielajā zālē skolas Ziemassvētku eglī-
te – liecību izsniegšana un koncerts. 
Šogad apvienosim liecību izsniegšanu, 
koncertu un Ziemassvētku vecīša gai-
dīšanu. Līdzi ņemiet groziņus, būs lote-
rija un varēsiet jautri pavadīt laiku svēt-
ku noskaņās. Ieeja pret ziedojumiem! 
Pasākums nenotiks, ja būs ierobežoju-
mi sakarā ar Covid-19 pandēmiju!
Sestdien, 12. dec., plkst.15.30 
ALB Namā LAAJ kopsanāksme. 
Lūgums visām organizācijām nokār-
tot biedru maksas laicīgi. Delegātiem, 
kuri vēlas piedalīties, jāpiesakās līdz 
4. decembrim, atsūtot savu vārdu un 
e-pasta adresi uz admin@slb.org.au
Svētdien, 13.dec., plkst. 9.30., Tālavā 
novuss treniņi.
Otrdien, 17.dec., plkst.10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble un ēdīsim sil-
tas pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5. 
Sestdien, 19.dec., plkst.11.00 ALB 
namā Pavārmākas kursa eglīte. Visi 
čaklie cepēji un vārītāji ir aicināti uz 
eglīti. Lūdzam atnest groziņu ar savu 
mīļāko ēdienu, lai dalītos ar citiem, kā 

arī mazu dāvaniņu $10 vērtībā Laimī-
gajam katlam. Pieteikšanās obligāta.
Sestdien, 19. dec., plkst.16.00 DV 
namā DV eglīte.
Svētdien, 20. dec., plkst. 9.30., Tālavā 
novusa treniņi.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 
noteikumi; jāsagatavo dalībnieku sa-
raksts ar adresēm.
Svētdien, 6. dec., plkst.11.00 2.Adven-
ta svētdienas dievkalpojums ar diev-
galdu.

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Kanberā 
Sestdien, 5. dec., plkst. 14.00 Kanberas 
Latviešu biedrības pilnsapulce pie Intas 
Skrīveres, 26 Maclaurin Cres. Chifley. 
Groziņi vēlami. Izvēlēsimies kādu lat-
viešu filmu, ko rādīt pēc sapulces.

Kanberas latv. ev. lut. draudze
Dievkalpojumi atcelti līdz Ziemas-
svētkiem.

Melburnā
Sestdien, 5. dec., Melburnas Latviešu 
namā MLB Daugavas skolas 8. klases 
izlaiduma akts.
Sestdien, 12.dec., Melburnas Latvie-
šu namā MLB Daugavas skolas Zie-
massvētku eglītes sarīkojums.

Daugavas Vanagu Krodziņa vakari at-
sāksies, kad valdības ierobežojumi to 
atļaus.
Daugavas Vanadžu klātienes dar-
bība, ieskaitot pusdienas, atsāksies 
2021. gadā.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Draudzes valde paredz, ka Ziemas-
svētku dievkalpojumi notiks baznīcā 
un Latviešu Ciemā. Tuvāka informā-
cija sekos.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien,  6. dec., plkst. 10.30. diev-
kalpojums. 2. Advente.
Svētdien,  20. dec., plkst. 10.30. diev-
kalpojums. 4. Advente.

Sidnejā
Trešdien, 2. dec., plkst. 13.00 Zolīte 
Latviešu namā.
Sestdien, 5. dec.,  plkst.12.00 Sidnejas 
DV namā Ziemassvētku eglīte.
Piektdien, 11. dec., plkst.11.00 Senio-
ru Ziemassvētki Latviešu namā.
Otrdien, 15. dec.,  plkst.13.00 Zolīte 
Latviešu namā.
Sidnejas  Latviešu  teātris piedāvā 
SLT izrādi Makss un Morics SLB 

mājas lapā tīmeklī: http://slb.org.au/
SLB_new/Pages_supplementary/SLT_
MakssMorics_LV.htm

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 6. dec., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētdien,  13.  dec., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien,  20. dec., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētrunas var noskatīties YouTube gan 
latviešu, gan angļu valodā. Saites var 
atrast draudzes mājas lapa tīmeklī: 
http://www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdienas dievkalpojumi notiks sa-
skanīgi ar sabiedriskajām regulām. 
Lūgums sazināties ar mācītāju R. So-
kolovski, lai uzzinātu par nākamajiem 
dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē
Zoom tikšanās neklātienē notiek kat-
ra mēneša pirmā un trešā ceturtdienā 
plkst. 15.00. Zoom saite tiek izsūtīta 
atsevišķi pirms katras tikšanā.

Latvijā
No  9.  novembra  līdz  6.  decembrim 
Latvijā  tiek  izsludināta  ārkārtējā 
situācija, nosakot stingrus veselības 
drošības pasākumus

Tiek atcelti un aizliegti publiskie pasā-
kumi klātienē (piemēram, teātri, kon-
certi). Pulcēties privātos pasākumos 
var ne vairāk kā 10 cilvēki un ne vairāk 
kā divas mājsaimniecības vienlaicīgi. 
Sapulcēs, gājienos un piketos ārā var 
pulcēties līdz 50 cilvēkiem.
...
Nenotiek izklaides pasākumi, piemē-
ram diskotēkas. Slēgtas ir spēļu zāles 
un bāri,... Dabas takas ir pieejamas in-
dividuālai atpūtai un strādā arī muzeji, 
izstādes, bibliotēkas un citas kultūrvie-
tas. Pasākumi šajās vietās nenotiek.
...
Sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkst 
izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai, iz-
ņemot izglītības iestādēs, darbavietās 
un lidostā “Rīga”.
...
https://www.mk.gov.lv/lv/
aktualitates/par-arkartejas-situacijas-
izsludinasanu-0 ■


