
Visā Latvijas valsts teritori-
jā  ir izsludināta ārkārtējā situāci-
jā no 2021. gada 11. oktobra līdz 
2022.  gada  11.  janvārim. Mērķis ir 
apturēt straujo Covid-19 infekcijas iz-
platību un veselības nozares pārslodzi 
un mazināt novēršamo mirstību, vien-
laikus nodrošinot svarīgu valsts funk-
ciju un pakalpojumu nepārtrauktību.

Darba devējiem jānodrošina dar-
biniekiem attālinātā darba iespējas, ja 
darba specifika to pieļauj, un jānod-
rošina, ka darbinieki, kuriem nav sa-
darbspējīga vakcinācijas vai pārslimo-
šanas sertifikāta, darba telpās atrodas 
tikai ar Covid-19 testēšanas sertifikātu 
vai darba devēja veiktu antigēna testu, 
kas nav vecāks par 72 stundām.

Valsts un pašvaldību institūci-
ju darbinieki un amatpersonas no 
2021. gada 15. novembra savus darba 
pienākumus var veikt tikai tad, ja vi-
ņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikāts.

Tiek definētas dažādu drošību pa-
kāpju vides:
• epidemioloģiski  droša  jeb  „zaļā“ 
vide  – telpa vai teritorija, publis-
ka vai privāta pasākuma norises, 
pakalpojuma sniegšanas vai darba 

vieta, kurā atrodas tikai pilnībā vak-
cinētas vai pārslimojušas personas; 

• epidemioloģiski  daļēji  droša  jeb 
„dzeltenā“  vide  – telpa vai terito-
rija, publiska vai privāta pasākuma 
norises, pakalpojuma sniegšanas vai 
darba vieta, kurā atrodas tikai pil-
nībā vakcinētas vai pārslimojušas 
personas vai tādas personas, kuras 
var uzrādīt testēšanas sertifikātu 
par pēdējo 72 stundu laikā veiktu 
RNS testu vai pēdējo 24 stundu lai-
kā veiktu antigēna testu, ja šo testu 
rezultāti ir negatīvi, kā arī minētās 
personas pavadošie bērni līdz 12 
gadu vecumam;

• epidemioloģiski nedroša  jeb „sar-
kana“  vide  – telpa vai teritorija, 
publiska vai privāta pasākuma no-
rises, pakalpojuma sniegšanas vai 
darba vieta, kurā esošo personu 
vakcinācijas, pārslimošanas vai tes-
tēšanas fakts nav zināms vai kura 
neatbilst epidemioloģiski drošas vai 
daļēji drošas vides prasībām.

Darba vietas, veikali, kultūras pa-
sākumu vietas un citas vietas tiek ie-
dalītās kādā no šīm trim kategorijām. 
Vienā darba vietā, piemēram, var būt 
dažādas „vides“ dažādās telpās, un šī 
kategorija var atšķirties darba dienās 
un nedēļas nogalēs.

Katrai videi ir savi noteikumi par 
masku vilkšanu, attālināšanos, pieļau-
tām telpu platībām.

Veselības ministrija informē, ka 
strauji pieaugot saslimstībai ar Co-
vid-19 un pacientu skaitam slimnīcās, 

Valsts operatīvā medicīniskā komisija 
(VOMK) lēma pārtraukt (ar dažiem 
izņēmumiem) plānveida veselības ap-
rūpes pakalpojumu sniegšanu slimnī-
cās ar pirmdienu, 18. oktobri. Lēmums 
pieņemts saistībā ar nepieciešamību 
nodrošināt papildu ārstniecības perso-
nāla resursus un pārprofilēt gultasvie-
tas neatliekamo, akūto un Covid-19 
pacientu ārstēšanai.  ■
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Ārkārtējā situācija
Atkal izsludināta Latvijā

Ziedi un bites „Como“ parkā Melburnā.
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pinās ticībā augt un viņai būs labi sko-
lotāji! Sarma Eglīte, es un vēl daudz 
citi jaunieši, kuri pirmo reizi satikām 
mācītāju Vitautu Grīnvaldu pirms 50 
gadiem Garezerā, bijām nedaudz jau-
nāki par šo studenti, kuras sarunu es 
dzirdēju lidmašīnā. Mācītājs Vitauts 
mācēja ieklausīties sirds valodā un 
mums atklāt jaunas iespējas, kā izprast 
Dievu un sevi pašu. Kaut mums kat-
ram būtu tāds skolotājs vai mēs katrs 
pats varētu būt tāds skolotājs, kāds bija 
mācītājs Vitauts!

Kā aplī dodas Dieva laiks, no-

Beidzot pēc pusotra 
gada es atkal lidoju lai-
kā, kad daba ir apliecinā-

jusi, ka tuvojas pārmaiņas. Daudziem 
pandēmijas dēļ pasaule uz ilgāku laiku 
bija izmainījusies. Man tā ierobežoja 
ceļošanu, vismaz lidojot. 2020. gada 
janvārī bija pēdējā reize, kad lidoju. 
Bet šī gada 18.  septembrī man bija 
jābūt Linkolnā, lai vadītu piemiņas 
dievkalpojumu mācītājam Vitautam 
Grīnvaldam, kurš mira 2020. gada 
29. martā.

Gan turp, gan atpakaļceļā lidoju 
kopā ar Purdue Universitātes sieviešu 
futbola komandu. Tā kā lidmašīna bija 
samērā maza, viegli bija sarunāties, un 
arī saklausīt, par ko savā starpā runā-
ja jaunietes. Grūti bija nedzirdēt viņu 
sarunas, jo sevišķi kādu samērā skaļu 
sarunu starp divām draudzenēm: vie-
na no draudzenēm centās izskaidrot, 
kādēļ viņa pārtraukusi attiecības ar 
savu sirdsdraugu. Tas saistījās ar ticī-
bu un to, kā katrs izprata ticību, pie-
derību Dievam un Bībeles patiesību. 
Dzirdētais lika man domāt par tekstu, 
ko biju izvēlējusies, lai pieminētu mā-
cītāju Vitautu Grīnvaldu.

Sālamana vārdi 1965. gada tulko-
jumā skan šādi: „No tā Kunga ir at-
karīgi ikviena cilvēka soļi, bet kurš 
cilvēks gan zina un izprot savu ceļu?” 
Tā tulkojot tiek uzrunāti visi: viņš, 
viņa, katrs cilvēks, arī jaunā sportiste, 
kas, šķiet, juta, ka viņas balss netiek 
līdzvērtīgi novērtēta, kaut arī viņa pa-
ļaujas Dievam, kad meklē atbildes uz 
ētiskiem jautājumiem.

Savukārt, 1680. gadā Ernests 
Gliks tulkoja šo tekstu šādi: „Tā vīra 
soļi nāk no tā Kunga, kā varētu tad 
tas cilvēks izprast savu ceļu”, bet 
2012. gada tulkojums skan: „Vīrs 
staigā, kur Kungs liek, kā lai cilvēks 
zina savu ceļu?” Ebreju valodā runa 
ir par vīrieti, arī grieķu valodas tulko-
jumā tas parādās. Tomēr, varbūt kādā 
variantā, manuskriptā tulkotāji atra-
da pamatojumu tulkot tā, lai visi tiktu 
uzrunāti, lai katrs cilvēks izprastu, 
ka, dzīvojot ticībā, noteicošais nav 
tas, cik tu pats ar saviem spēkiem esi 
izgudrojis vai zini, nedz arī tas, cik 
tu spēsi saprast visu, kas notiek tavā 
dzīvē. Nē, noteicošais ir tas, cik spē-
si Dievam uzticēties un Viņam sekot, 
kad Tavi soļi iegriežas neparedzētos 
ceļos.

Mācītāja Vitauta Grīnvalda dzī-
vesstāsts atklāj, ka viņš ne vienu reizi 
vien piedzīvojis šīs atziņas, piemēram, 
vai tā patiešām bija tikai nejauša sa-
tikšanās ar prāvestu Pāvilu Ķirsonu 
vācu bēgļu nometnē? Vitauts bija tik 

jauns karavīrs, kas nebija vēl paspējis 
absolvēt pat vidusskolu, bet jau dzīves 
skolā bija iemācījies, ko nozīmē redzēt 
to, ko nevēlies vairs nekad atcerēties 
un kas jāpārdzīvo, gandrīz nomirstot 
slimnīcā. Prāvesta Ķirsona ticības mā-
cību stundas dziļi ietekmēja Vitautu, 
kā arī Laimdotu Grendzi un daudzus 
latviešu jauniešus, tai skaitā arī Vili 
Vārsbergu. Šo jauniešu dzīvēs notika 
lielas pārmaiņas. Vitauts bija nodomā-
jis studēt matemātiku un inženierzi-
nātnes, bet pēc mācībām pie prāvesta 
Pāvila Ķirsona viņš dodas studēt teo-
loģiju luterāņu seminārā.

Varbūt arī viņu starpā notika saru-
nas ārpus stundām? Varbūt ne lidma-
šīnā, bet, kas to lai zin?

Rudens ir pie durvīm, bet pasaules 
malu malās skolas durvis jau atvēru-
šās. Gan ar maskām, gan bez studenti 
dodas mācīties. Kaut starp viņu sko-
lotājiem būtu tādi kā prāvests Pāvils 
Ķirsons, kurš palīdzēja jaunajiem lat-
viešiem saprast, kā Dievs viņu soļus 
bija vadījis, kā viss, kas bija noticis, 
redzēts, piedzīvots ar traģiskām se-
kām Latvijai un neskaitāmiem cilvēku 
bērniem, nenozīmēja, ka Dievs viņus 
bija atstājis.

Mācītājs Vitauts Grīnvalds jau 
pirms savas nāves bija atstājis norādes 
savām bērēm. Dziesmas, Bībeles tek-
sti, izvadītāji bija uzskaitīti vēstulē sa-
vai sievai Liesmai, lai viņa zinātu, kā 
rīkoties pēc viņa nāves. Taču nenotika 
tā, kā viņš bija paredzējis. Liesma no-
mira 2012. gadā, tātad, astoņus gadus 
pirms brīža, kad viņš pats, atgriezies 
Latvijā, netālu no dzimtās vietas, no-
mira Raunā. „...kurš cilvēks gan zina 
un izprot savu ceļu?“

Viņa sen izmeklētie Dieva vārdi 
tika nolasīti piemiņas brīdī. No vi-
siem Jaunās Derības vārdiem viņš 
bija izvēlējies Jāņa 1. vēst. 4:16-18, 
kur minēts, ka Dievs ir mīlestība un, 
ka pilnīga mīlestība aizdzen bailes. 
Un no Mateja ev. teksts no 5:1-10, 
kas ir Evaņģēlija vārdi, kas ievada 
Jēzus Kalna sprediķi. Tik piemēroti 
dzirdēt iedrošinājumu: „Svētīgi tie, 
kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti.“ 
Tik ļoti pamācošs ir apliecinājums: 
„Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem 
pieder debesu valstība.“ Var notikt 
tik daudz, ko nesaprotam, kas liekas 
netaisnīgi, bet Kristus dāvina pavi-
sam citu perspektīvu: pat ciešanās, 
pārbaudījumos, visās dzīves straujās 
pārmaiņās atliek mums uzticēties, 
sekot Tam, kas nosaka, kurp dodas 
mūsu ceļš, kas dažkārt arī citu cilvē-
ku ietekmēts.

Ceru, ka studente no Purdue tur-
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Pārdomas atgriežoties lidmašīnā
Arhibīskape Lauma

„No tā Kunga ir atkarīgi ikviena cilvēka soļi,
bet kurš cilvēks gan zina un izprot savu ceļu?“
(Sālamana pamāc. 20:24)
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Augšā no kreisās: Austrālijas ģenerālgubernators Deivids Hērlijs (David Hur-
ley), Sandra Krama, Latvijas vēstnieks Marģers Krams. Apakšā Protokola va-
dītājs Ians Mekkonvils (Ian McConville).
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Pagājušā piektdienā, 

15. oktobrī, Latvijā pir-
mo reizi svinēja „Valsts 
valodas dienu“. Tā tika 
iekļauta atzīmējamo die-
nu sarakstā tikai šā gada 

jūlijā. Datums atsaucas uz 1998. gada 
15. oktobri, kad Satversmes ceturtā 
panta teksts „Latvijas karogs ir sar-
kans ar baltu svītru“ tika papildināts 
ar teikumu: „Valsts valoda Latvijas 
Republikā ir latviešu valoda.“

Tieši jaunajā Valsts valodas dienā 
beidzās pieteikšanās uz konkursu par 
Latvijas Radio galvenā redaktora / 
redaktores amatu. Galvenais vēla-
mo pretendentu raksturojums ir šāds: 
„kandidāti, kuri izprot sabiedriskā 
elektroniskā plašsaziņas līdzekļa uz-
devumus un mērķus, spēj garantēt Ra-
dio darbības politisko neitralitāti un 
redakcionālo neatkarību, strādāt ar 
radošiem cilvēkiem, izprot modernās 
tehnoloģijas un mediju industriju, spēj 
formulēt, skaidrot un pārstāvēt Radio 
viedokli gan Latvijā, gan ārvalstīs.“ 
Starp prasībām ir: „Valsts valodas, an-
gļu un krievu valodas zināšanas.“

Darba likums norāda: „Darba de-
vējam nav tiesību prasīt no darbinieka 
konkrētas svešvalodas prasmi, ja tās 
lietošana neietilpst darba pienāku-
mos.“

Šī Latvijas Radio valodas prasība 
ir izraisījusi spraigas pārrunas sociālos 
medijos, daži nosodot krievu valodas 
prasību, daži atbalstot to, jo, lūk, Lat-
vijas Radio 4 raida krievu valodā, un 
Galvenajam redaktoram taču jāsaprot 
viss, kas tiek pārraidīts. Jāpiebilst, ka 
Latvijas Radio 4, tāpat kā LR1, LR2, 
LR3 un LR5 ir katram savs Galvenais 
redaktors, un LR Galvenā redaktora 
loma ir drīzāk saistīta ar darba orga-
nizēšanu un līdzīgām augstākā līmeņa 
darbībām, nekā ar satura veidošanu 
vai tā personīgo pārbaudīšanu.

Ja salīdzinām ar britu BBC, kuram 
ir raidījumi pāri par 40 valodās, vai ar 
Austrālijas SBS Radio, kurš pārraida 
68 dažādās valodās, tad ir skaidrs, ka 
nav un nebūs neviens viens cilvēks, 
kurš pārvalda visas raidījumu valodas. 
Tātad minētie raidītāji labi tiek galā 
bez superpoliglotu vadošajā amatā.

Jāpieņem, ka visi Latvijas Radio 
darbinieki, ar kuriem Galvenajam re-
daktoram būtu jārunā, pārvalda valsts 
valodu, tāpēc iekšējā komunikācijā ne-
būtu nekādas problēmas.

Radio konkursa piemērs nav jau 
vienīgais, par kuru ir sūdzēts, ka vēl 
arvien netiek ņemts vērā Darba liku-
ma aizliegums prasīt svešvalodu zinā-
šanas tur, kur tām nebūtu jābūt obli-
gātām. Vienkārši gadījās, ka Radio 
konkurss sakrīt ar jauno Valsts valo-
das dienu.

Vēl ir tāda lieta – šajā un arī citos 

Latvijas vēstnieks Austrālijā 
Marģers Krams
Iesniedz akreditācijas vēstuli Austrālijas ģenerālgubernatoram

2021. gada 13. ok-
tobrī Kanberā notika 
Latvijas Republikas 
ārkārtējā un pilnvarotā 
vēstnieka Austrālijas 
Savienībā Marģera 

Krama akreditācijas ceremonija.
Svinīgā ceremonijā tiešsaistē vēst-

nieks iesniedza akreditācijas vēstuli 
un nodeva Valsts  prezidenta  Egila 
Levita laba vēlējumus Austrālijas ģe-
nerālgubernatoram Deividam  Hērli-
jam (David Hurley).

Sarunā ar ģenerālgubernatoru 
M. Krams uzsvēra, ka abu valstu ko-
pīgo vērtību pamatā ir demokrātija, 
cilvēktiesības un likuma vara. „Latvi-
ja un Austrālija augstu vērtē efektīvu 
multilaterālismu un tiesībās balstītu 
starptautisko kārtību. Latvijas diplo-
mātiskā klātbūtne Kanberā palīdzēs 
tālāk attīstīt kopīgas sadarbības jomas 
mūsu interešu virzībai starptautiska-
jās organizācijās,“ sacīja vēstnieks.

M. Krams atzīmēja, ka, lai gan 
ģeogrāfiski abas valstis šķir liels at-
tālums, Latviju un Austrāliju vieno 
kopīga vērtību izpratne un līdzīgi vie-
dokļi par mūsdienu pasaules iespējām 
un izaicinājumiem. Vēstnieks atzinīgi 
novērtēja Austrālijas stingro atbalstu 
Latvijas rosinātajai rezolūcijai ANO 
par cīņu pret dezinformāciju un maldi-
nošas informācijas izplatību.

Sarunas laikā M. Krams īpaši atzī-
mēja aktīvo un daudzskaitlīgo latviešu 

kopienu Austrālijā, kas ir neatņemama 
Latvijas sabiedrības daļa un ir sniegusi 
nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valstis-
kuma saglabāšanā un atjaunošanā. „Vi-
sus šos gadus Austrālijas latvieši ir neno-
gurstoši darbojušies, lai uzturētu dzīvu 
latviešu valodu, kultūru un tradīcijas, 
un veidotu un stiprinātu sadarbību starp 
Latviju un Austrāliju,“ uzsvēra vēstnieks.

Austrālija pēc Otrā pasaules kara 
uzņēma ievērojamu skaitu latviešu, 
kuri mūsdienās veido vairāk nekā 
20 000 cilvēku lielu un aktīvu di-
asporu. Tās nozīmīgākā organizācija 
ir Latviešu Apvienība Austrālijā un 
Jaunzēlandē, kas ietver ap 40 dažādu 
latviešu organizāciju, draudžu un cen-
tru, kuros rit rosīga sabiedriskā dzīve, 
kopjot un saglabājot latvietību.

Vēstnieks pateicās par Austrālijas 
valdības atbalstu vēstniecības izveido-
šanā un pauda pārliecību, ka vēstniecī-
bas atvēršana palīdzēs sekmēt Latvijas 
un Austrālijas politisko, ekonomisko 
un kultūras sadarbību.

Līdz šim Latvijas intereses Aus-
trālijā pārstāvēja Latvijas vēstniece 
Japānā Dace Treija-Masī, kura pildīja 
nerezidējošās vēstnieces pienākumus 
kopš 2017. gada.

LR Ārlietu ministrija

darba sludinājumos mēdz būt prasība 
par „valsts valodas“ zināšanu. Cienī-
sim mūsu latviešu valodu, un nebai-

dīsimies to nosaukt vārdā, arī darba 
sludinājumos!

GN
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Madara  Gruntma-
ne ir latviešu dzejniece 
un aktīva Latvijas kultū-
ras darbiniece.

Ieguvusi izglītību 
kultūras pasākumu pro-
ducēšanā, šobrīd studē 

Latvijas Mākslas akadēmijas maģis-
tratūrā.

Līdz šim izdoti divi dzejas krāju-
mi – Narkozes (2015) un Dzērājmeiti-
ņa (2018), šobrīd top trešais krājums 
Aizmīlestība, tulkotie dzejas krājumi 
izdoti Lielbritānijā un Turcijā.

Piedalījusies starptautiskos dzejas 
pasākumos Velsā, Lielbritānijā, Beļģi-
jā, Zviedrijā, Igaunijā. 2019. gadā Ma-
dara pārstāvēja Latviju Starptautiskajā 
rakstniecības programmā Aiovā.

Darbi tulkoti uz lietuviešu, angļu, 
franču, flāmu, velsiešu, igauņu, grie-
ķu, turku valodām.

Saņēmusi La-
sītāju simpātiju 
balvu Latvijas 
literatūras gada 
balvā 2015. gadā, 
nominēta Ojāra 
Vācieša dzejas balvai un Latvijas Te-
levīzijas un Latvijas Radio gada balvai 
Kilograms kultūras.

Kopā ar mūziķi Māri Švernu iz-
devusi dziesmu albumu Sinhronais 

tulkojums. Ar Madaras dzeju kompo-
nētas dziesmas gan koriem, gan solo 
izpildītājiem.

M. Lipska
Laikrakstam „Latvietis“

Kopā ar dzejnieci Madaru Gruntmani
Dzejas darbnīcas un pasākums Dzejas diena Austrālijas Latviešu 58. Kultūras dienu ietvaros

Šogad Austrālijas Latviešu Kultū-
ras dienu laikā ikkatram būs iespēja 
piedalīties dzejas darbnīcās un papla-
šināt savu literāro redzējumu kopā 
ar Latvijā un starptautiski pazīstamo 
dzejnieci Madaru Gruntmani.

AL58.KD ir radošu notikumu 
cikls, un Madaras vadītais ir vērsts uz 
jūsu radošumu caur dzeju. Varbūt jūs, 
tāpat kā daudzi, jaunībā rakstījāt dze-
ju? Varbūt joprojām to darāt? Varbūt 
jau sen vēlaties uzdot kādu jautājumu 
mūsdienīgai dzejniecei?

Kā Madara paskaidro:
„Pasākumu ciklā pavisam sagai-

dāmi trīs atsevišķi notikumi – divas 
dzejas darbnīcas un noslēguma pasā-
kums „Dzejas diena“.

Dzejas darbnīcās Madaras Grunt
manes vadībā interesenti varēs gūt 
ieskatu latviešu laikmetīgajā dzejā un 
iepazīt mūsdienu aktualitātes latviešu 
dzejas vidē. Līdztekus nodarbībās sa-
gaidāma pievēršanās dažādām rakstī-
šanas tehnikām un metodēm, vārda 
spēka iedarbības pētniecībai un vei-
diem, kā gūt iedvesmu radošu tekstu 
tapšanai.

Katram arī būs iespēja pašam ļau-
ties radošajai dzirkstij un radīt savus 
dzejas darbus, noslēgumā piedaloties 
kopīgos lasījumos „Dzejas diena“ pa-
sākumā.“

Visi, kas mīl dzeju, un arī tie, kuri 
vēlas tuvāk ieskatīties dzejas burvīgajā 
pasaulē, ir laipni aicināti ņemt dalību 
šajos radošajos dzejas pasākumos gan 
kā aktīvi dalībnieki, gan arī kā skatī-
tāji un vērotāji. Ikviens būs ieguvējs, 
interesanti un vērtīgi pavadot šo laiku.

Dzejas darbnī-
cas notiks attāli-
nāti interneta vidē 
latviešu valodā, 
taču nepieciešamī-
bas gadījumā būs 
iespējas saņemt 
paskaid rojumus 
angļu valodā. Pasākums Dzejas die-
na būs pieejams virtuālā veidā tiem, 
kas nav Sidnejā, bet tie, kas ir Sidnejā, 
varēs sanākt Latviešu namā klausīties 
dzejas, komentēt un saviesīgā vidē pa-
vadīt vakaru.

Pirmā dzejas darbnīca Iekšējās pa-
saules projekcija notiks 21. novembrī 
plkst. 19.30 pēc Austrālijas laika. Sa-
vukārt otrā dzejas darbnīca Radošās 
rakstīšanas pamatprincipi un uzstāša-
nās prasmes sagaidāma 5.  decembrī 
plkst. 19.30 pēc Austrālijas laika.

Piedalīšanās šajos pasākumos ir bez 
maksas, taču lūdzam iepriekš reģistrē-
ties, lai saņemtu Zoom platformas saiti.

Noslēguma pasākums Dzejas 
diena un dalībnieku lasījumi notiks 
AL58.KD laikā. Uz šo pasākumu tiks 
pārdotas biļetes. Plašāka informācija 
par to sekos vēlāk.

Pirms pasākuma 14.  novembrī 

plkst. 20.00 pēc Austrālijas laika no-
tiks pirmā tikšanās Iepazīšanās, kuras 
mērķis ir pārbaudīt tehnisko gatavību, 
iepazīties un brīvā gaisotnē kopā saga-
tavoties dzejas pasākumu ciklam.

Dzejas pasākumos piedalīsies lat-
vieši no Austrālijas, Amerikas un Ei-
ropas valstīm.

Lai piedalīties dzejas pasākumos, 
aicinām visus iepriekš pieteikties, raks-
tot uz bookingsAL58KD@gmail.com

Piesakoties, lūdzu norādīt, vai būs 
nepieciešami paskaidrojumi angļu va-
lodā.

Šī ir jūsu iespēja pārbaudīt Daniela 
Noursa teikto par dzejas spēku pandē-
mijā: „Kopā mēs aužam cilvēces vēs-
tures dziesmu, kas arī parāda mums 
ceļu uz priekšu.“

Madara Gruntmane
Marita Lipska

Laikrakstam „Latvietis“

Īsumā par dzejnieci Madaru Gruntmani
Austrālijas Latviešu 58. Kultūras dienu dzejas darbnīcā vadītāja
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Sveiki visiem! Prie-
cīgus Miķeļus! Es Ļoti 
ceru, kā jūs tiekat galā 
ar lockdown, kas pašlaik 
notiek vairākās vietās 
Austrālijā. Izskatās, ka 
varbūt nebūs tik ļoti ilgi, 
līdz kamēr jūs iegūsiet 

atkal mazliet brīvību!
Rudens Latvijā iet pašlaik pil-

nā sparā! Gan laukos, gan Rīgā var 
redzēt skaistas sarkanas krāsas, un 
tagad sāk parādīt spožie dzelteni un 
oranžas toņus. Šo nedēļas nogalē es 
spēlēšu koncertu ar Rāmi Riti skais-
tajā Siguldas pils laukā. Man liekas, 
ka es mazliet ātrāk braukšu uz Sigul-
das pusi – Gaujas Nacionālā parkā ir 
vienmēr ārkārtīgi skaisti šajā gada-
laikā.

Nu kā jūs jau noteikti redzat zi-
ņās, Eiropā ir pašlaik vairāk iespējas 
ceļot un kustēties nekā pagājušajā 
gadā. Gan tajā paša laikā, man lie-
kas, ka maskas un Covid pases būs 
daļa no dzīves uz vēl kādu laiciņu. 
Latvijā ir samērā mazs vakcinēšanas 
procents, salīdzinot ar citām ES, tad 
redzēsim kas notiks ziemā, bet man 
liekas, ka lockdown Eiropas valstīs 
nav vairs reāla opcija, un publika uz 
to nepiekritīs. Es daudz ko neteikšu 
par šo tematu. Es tikai ceru, ka ar lai-
ku ar šo Covid pass sistēmu, ka ne-
sāks kaut kāda ilgtermiņa sabiedrības 
segregācija.

Un tagad uz foršām ziņām! Pēc 
gandrīz diviem gadiem, mums bei-
dzot ir bijis iespēja ceļot. Mums bija 
daudz kas izdomāts pagājušā gadā, 
piemēram, ceļot uz Gruziju, bet, pro-
tams, viss izkrita. Šogad mēs paspē-
jām apmēram nedēļu pavadīt Barselo-
nā un nedēļu dienvidu Francijā. Bija 
forša sajūta, pētīt vēsturiskās vietas, 
iet uz restorāniem, garšot vīnus, iz-
mēģināt savu franču valodu un justies 
mazliet brīvāks. Bet arī es šajā laikā 
pilnīgi sapratu, ka pasaule nekad at-
kal nebūs, kā bija pirms Covid pan-
dēmijas. Staigāt maskās ir tagad pil-
nīgi normāla lieta gan iekšā, gan pat 
publiskās vietas. Nav pārsteigums, ja 
kāds viesmīlis prasa Covid pass un 
ID pārbaudīt, pirms drīkst kaut kur 
apsēsties.

Un ko tagad? Nu vienmēr, ir ļoti 
grūti prognozēt, kas notiks līdz gada 
beigām. Laimīga kārtā koncerti vēl 
top – kādi 9 pat oktobrī! Un izskatās, 
ka lēnam pat Austrālija sāks atvērties 
robežu. Dzīvosim, redzēsim!

Ivars Štubis
Laikrakstam „Latvietis“

Piektdien, 2021. g. 
15.  oktobrī,  Sidnejas 
Daugavas Vanagu namā 
Benkstaunā atkal dzir-
dējām novusa kauliņu 
atsitienu klikšķus... Ilgi 
gaidīta skaņa, kopš mai-
ja beigām, kad Sidnejā 

Covid uzliesmoja no jauna.
Tikšanās būs katru piektdien p.p., 

bet vēl ar ierobežojumiem. Atļauts ti-
kai tiem, kuri ir dubultvakcinējušies. 
Maskas obligātas.

Pusdienas uzsāksies novembra sā-
kumā – pirmajā novembra sestdienā. 
Tādi paši ierobežojumi un noteikumi, 
ja nekas nemainīsies.

Gundega Zariņa
Laikrakstam „Latvietis“

Sidnejas DV namā atsākas aktivitātes
Novusisti atkal spēlē

Priecīgie novusisti. No kreisās: Richards Puisēns, Imants Graudiņš, Rūdis Ne-
mme, Stanislavs Kašs, Edijs Nemme.
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Ivars Štubis no Rīgas
Rudens 2021

Ivars ārzemēs.
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Carcassone pils Francijā.
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Krāsainie kāposti Vecrīgas apstādīju-
mos.
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MLOA zūmtel-
pas kopsapulcē šī gada 
24.  septembrī pulcējās 
17 dalīborganizācju pār-
stāvji, kopā atskatoties 
uz savu darbību vēl vie-
nā pandēmijas iespai-

dotā gadā. Tika arī pārvēlēta valde un 
revīzijas komisija nākamajam darbības 
gadam; valdes priekšsēža amats šogad 
netika pārvēlēts, jo patreizējā priekšsē-
de tika pagājušajā gadā ievēlēta laika 
posmam no 2021. līdz 2023. gadam. 
Seko kopsavilkums par sapulces norisi. 
MLOA valdes darbība 
2021. gadā

MLOA valdes priekšsēde sniedza 
pārskatu par šī gada darbību.

– MLOA valdes sēdes šogad noti-
kušas virtuāli – ar vienu izņēmumu šī 
gada februārī, kad valde noturēja sēdi 
Rīgas kafejnīcā! Pārējās apspriešanas 
ir notikušas e-pastos, telefoniski vai 
zūmiski.

– Barikādēm – 30. Janvārī, sadar-
bībā ar vijolnieci Sofiju  Kirsanovu, 
tika rīkots virtuāls Rīgas Barikāžu 30 
gadu atceres koncerts ar īsu vēsturisku 
aprakstu, kas tika ierakstīts un publi-
cēts, un arvien apskatāms, tīmeklī: ht-
tps://vimeo.com/513172256

– AL59KD vadība. Šī gada martā 
MLOA kopsapulce apstiprināja Pēte-
ri un Susan Dārziņus par AL59. KD 
Melburnā (2023) priekšsēžiem.

–  Jauna  biedru  organizācija  – 
MLOA uzņēma jaunu biedru organi-
zāciju, Tautas deju ansambli Piektais 
Ritenis.

– MLOA sastāvā ir 21 organizāci-
ja: Austrālijas latviešu teātris (ALT); 
Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa 
(DV MN); Melburnas Jauktais koris 
Daina; Korporāciju kopa Melburnā 
(K!K!M!); Latviešu daiļamatnieku ap-
vienība Austrālijā (LDAA); Latviskās 
izglītības veicināšanas kooperatīva sa-
biedrība Dzintari; Latviešu jaunatnes 
apvienība Austrālijā Melburnas noda-
ļa (LJAA MN); Latviešu savstarpējā 
palīdzības biedrība Latviešu Ciems; 
Melburnas latviešu biedrība (MLB); 
MLB Daugavas skola; Melburnas lat-
viešu evanģēliski luteriskā draudze 
(MLELD); Melburnas latviešu nama 
kooperatīvs (MLNK); Melburnas lat-
viešu sports (MLS); Melburnas lat-
viešu vidusskola (MLV); Tautas deju 
ansamblis Piektais Ritenis; Rīgas 
1. gaidu vienība; Rīgas 102. skautu 
vienība; Tautas deju ansamblis Ri-
tenītis; Slēpotāju klubs Zilās acis; 
Studenšu korporāciju kopa Melburnā 
(S!K!K!M!) un 3ZZZ latviešu radio 
programma.

–  Mēness  staru  svētki.  MLOA 
koordinētie Mēness staru svētki bija 
dažas dienas pirms iecerētajiem maija 

datumiem jāatceļ. Svētkos bija pare-
dzēts apvienot četrus atsevišķus ini-
ciatīvus – tautas deju uzvedumu (divas 
izrādes), koncertu ar viesiem no Sid-
nejas, Adelaides un Kanberas, mākslas 
izstādi un daiļamatnieku tirdziņu. 
Svētki tika pārcelti uz augustu, tad ok-
tobri – un tagad tiek plānoti nākamā 
gada sākuma pusē. Finansiāls atbalsts 
ir saņemts no Kultūras ministrijas, ar 
PBLA starpniecību, kas īpaši pašrei-
zējos, neprognozējamos apstākļos tiek 
ļoti novērtēts.

–  Aizvesto  piemiņas  akts.  „Ne-
aizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija de-
portācijām“ notika kā zūmsarīkojums 
ar triju ierakstu piesaisti – ar Baltijas 
valstu prezidentu apvienotu sveicienu, 
Latvijas rakstnieces un EP deputātes 
Sandras Kalnietes uzrunu un Melbur-
nas goda konsula Jāņa Roberta Dēliņa 
runu.

–  Ziedojumu  akcija  Likteņdār-
zam.  Aizvesto piemiņas sarīkoju-
ma ietvaros apmeklētāji tika aicināti 
ziedot Kokneses fonda izveidotajam 
Likteņdārzam. Kokneses fondam au-
gustā tika pārskaitīti saziedotie lī-
dzekļi EUR2000 apmērā (aptuveni 
AUD $3300).

–  MLOA  sarīkojumu  kalendārs. 
Melburnā notiekošo sarīkojumu kalen-
dārs Jāņa Kārkliņa rūpīgā uzraudzībā 
arvien tiek izdots katru mēnesi. Ir bi-
jis diezgan skumji redzēt, cik šogad 
daudz bijuši atcelto sarīkojumu.

– LAAJ līdzekļu vākšanas akcija 
paredzēta oktobrī. LAAJ prezidijs ir 
sagatavojis informācijas lapiņu, kas 
drīzumā tiks izsūtīta. MLOA valde, 
kas ir atbildīga par akcijas novadīša-
nu Viktorijā, papildina savu kontaktu 
datu bāzi ar e-pastiem, lai varētu pēc 

iespējas elektroniski izsūtīt informā-
ciju, ietaupot pavairošanas un pasta 
izdevumus.

–  LAAJ  Atzinības  raksti.  Ir sa-
ņemti vairāki Atzinības rakstu ietei-
kumi. Laureāti tiks paziņoti Valsts 
svētku aktā.

– Valsts svētki. Svētki tiek plānoti 
neklātienē, ieraksta veidā, jo patreizē-
jais kovida stāvoklis Melburnā ir gau-
žam smags, un ir maz cerību, ka līdz 
novembra vidum būs reāla pietiekoši 
brīva ļaužu pulcēšanās Latviešu namā. 
Paredzētais goda viesis ir jaunais Lat-
vijas vēstnieks Austrālijā, Marģers 
Krams. Par Valsts svētku atzīmēša-
nas galējo formu varēs labāk saprast 
oktobra beigās, kad ir paredzēta Vik-
torijas valdības nākamā pandēmijas 
ierobežojumu maiņu izziņošana.

– MLOA 70  gadu  darbības  atce-
re. Atcere ir pārcelta uz laiku nākamā 
gadā, kad to varēs atzīmēt klātienē.

–  LAAJ  vice-priekšsēdes  (Vikto-
rijā)  darbība.  LAAJ vicepriekšsēde 
Viktorijā (MLOA valdes priekšsēde) 
pārstāv Viktoriju LAAJ, piedaloties 
arī starptautiskos zūmsemināros un 
apmeklējot ikmēneša LAAJ prezidija 
priekšsēdes vadītās zūmsapulces.
MLOA biedru organizāciju 
darbība 2021. gadā

Ziņojumus sniedza: ALT (Ieva 
Ozoliņa); DV MN (Jānis Kārkliņš); 
koris Daina (Sandra un Roberts Bir-
zes); K!K!M! (Andris Atvars); LDAA 
(Anda Banikos);  Dzintari  (Kalvis 
Jaunalksnis); LJAA MN (Lija Ander-
sone); Latviešu Ciems (Jānis Dēliņš); 
MLB (Iveta Laine); MLB  Dauga-

MLOA kopsapulce
Atskatās uz darbību vēl vienā pandēmijas gadā

 
Turpinājums 7. lpp.

MLOA kopsapulces dalībnieki. Pirmajā rindā no kreisās: Jānis Kārkliņš, Anita 
Andersone, Ivars Neiburgs, Andris Atvars. Otrajā rindā: Lāra Brennere, Dzin-
tra Latiša, Roberts Birze, Sandra Birze, Ieva Ozoliņa. Trešajā rindā: Anda Ba-
nikosa, Kalvis Švolmanis, Kalvis Jaunalksnis, Jānis Dēliņš. Ceturtajā rindā: 
Iveta Samule, Iveta Laine, Linda Graudiņa, Lija Andersone.
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vas  skola (Dzintra Latiša); MLELD 
(Andris Atvars); MLNK (Jānis Dēliņš 
un Ivars Neiburgs); MLV (Iveta Samu-
le un Kalvis Švolmanis); S!K!K!M! 
(Iveta Laine); TDA Piektais  Ritenis 
(Linda Graudiņa); TDA Ritenītis 
(Lāra Brennere) un 3ZZZ latviešu ra-
dio programma (Dzintra Latiša).

Kopumā varēja secināt, ka gada 
pirmajā pusē tika izmantota salīdzi-
nošā kustības un tikšanās brīvība – 
skolas strādāja klātienē, kori, kā arī 
tautasdejnieki, bija atsākuši klātienes 
mēģinājumus un tika gatavoti uz-
vedumi. Teātra ansamblis iestudēja 
lugu. Pavalstu robežas varēja brīvi 
šķērsot – februārī valdes priekšsēde 
piedalījās Sidnejas Latviešu biedrības 
rīkotajos Parnela ielas svētkos; marta 
mēnesī Daugavas Vanagu Melburnas 
nodaļa tika pārstāvēta Austrālijas de-
legātu sanāksmē DV organizācijas 75 
gadu jubilejas sarīkojumā Adelaidē, 
kur aktu kuplināja arī Melburnas vīru 
koris VESERIS; maija sākumā valdes 
priekšsēde Adelaidē sniedza referātu 
akadēmiskās vienības ATĀLS saimei 
un maija vidū Sidnejas Latviešu teātris 
viesojās Melburnā ar izrādi.

Dzīve bija pamazām atgriezusies 
kaut cik ierastajās sliedēs, kad pēkšņi 
viss atkal sagrozījās. Melburnā uzlies-
moja īpaši lipīgais korona vīrusa Del-
tas variants un no jauna iestājās Valdī-
bas pulcēšanās ierobežojumi. Korona 
vīrusam uzņemot jaudu, koncerti, uz-
vedumi, mēģinājumi, izrādes, skolas 
mācības, dievkalpojumi un visas citas 
klātienes nodarbības tika atceltas un 
Melburnas latviešu sabiedrības darbī-
bai vēlreiz bija jāpārorientējas uz attā-
linātu režīmu.

ALT ir bijis ļoti aktīvs, virtuālā 
vidē piedaloties jaundibinātajā glo-
bālās teātru organizācijas Pasaules 
latviešu amatieru teātra savienības 
(PLATS) rīkotajos teātra mākslas 
zūma semināros, kā arī izveidojot 
filmu tās izsludinātajā īsfilmu kon-
kursā, atzīmējot Annas Brigaderes 
160. dzimšanas dienu, turklāt iegūstot 
žūrijas atzinību gan par pašu filmu, 
gan par režiju: (https://www.youtube.
com/watch?v=f6pg25Cc4VA). Teāt-
ra mēģinājumi turpinājušies zūmā ar 

cerību, ka nākošā gada sākumā varēs 
sniegt tautai teātra izrādi Latviešu 
namā.

Daugavas skola ir turpinājusi 
mācību stundas attālināti, arī savu 
gadskārtējo sarīkojumu ar audzēkņu 
priekšnesumiem noturot virtuāli. Ko-
risti atkal dziedājuši savos ierastajos 
lodziņos.

3ZZZ latviešu radio programma 
tikusi sagatavota mājās un sūtīta uz 
studiju pārraidīšanai.

Vienīgi Latviešu Ciema Aprūpes 
nama ļaudis savā burbulī varējuši 
turpināt aktīvu klātienes sabiedrisku 
dzīvi, allaž gādīgajā Ciema saimes 
vadības uzraudzībā. Vairākas organi-
zācijas uzsvēra savu lomu, gādājot par 
savu biedru labklājību.

Piecus mēnešus atpakaļ bija grū-
ti iedomāties, ka situācija varētu šo-
dien būt tik skaudra. Kaut šobrīd nav 
iespējams neko plānot uz priekšu ar 
pārliecību, organizācijas ir gatavas 
atsākt klātienes darbību tikko pul-
cēšanās sprauga parādīsies un mūsu 
sabiedrības nami atkal atvērs savas 
durvis.
Valdes un Revīzijas komisijas 
ievēlēšana

Iepriekšējā gadā ievēlētie seši val-
des locekļi piekrita kandidēt. Citu kan-
didātu nebija. No jauna tika ievēlēti 
Jānis Kārkliņš, Jānis Dēliņš, Linda 

Graudiņa,  Ivars  Neiburgs,  Kalvis 
Švolmanis un Lija Andersone.

Revīzijas komisijai no esošās ko-
misijas trīs locekļiem kandidēja Ēriks 
Cīrulis un Markus Dragūns.  Līga 
Dārziņa no jauna nekandidēja, palie-
kot vakancei; kandidēja Salija (Sally) 
Cīrule. Ievēlēja visus trīs kandidātus. 
Priekšsēde pateicas Līgai Dārziņai par 
daudzu gadu darbību revīzijas komisi-
jā, un apsveica Saliju Cīruli par jaunā 
amata uzņemšanos.

Sapulces noslēgumā dalībnieki 
vēl brītiņu pakavējās savos lodziņos, 
pirms atstāja zūmtelpu. Sanāksmes 
izskaņā jaunievēlētā valde tikās uz 
īsu apspriedi, lai sadalītu amatus. Lo-
mas tika iedalītas līdzīgi kā iepriekš: 
Jānis  Kārkliņš vicepriekšsēdis un 
sekretārs, ar atbildību par MLOA sa-
rīkojumu kalendāru; Ivars  Neiburgs 
kasieris, ar atbildību par LAAJ līdzek-
ļu vākšanas akciju Viktorijā; Kalvis 
Švolmanis un Lija Andersone jaunat-
nes pārstāvji; Jānis Dēliņš un Linda 
Graudiņa valdes locekļi.

Vēlu mūsu organizācijām ar prie-
ku un enerģiju turpināt savu darbību, 
sagaidot reizi, kad varēsim tikties at-
kal klātienē!

Potēsimies! Pulcēsimies! Priecāsi-
mies!

Anita Andersone,
MLOA valdes priekšsēde
Laikrakstam „Latvietis“

MLOA kopsapulce
Turpinājums no 6. lpp.

Jaunievēlētā valde. Pirmajā rindā no kreisās: Jānis Kārkliņš, Anita Andersone, 
Kalvis Švolmanis. Otrajā rindā: Jānis Dēliņs, Lija Andersone, Ivars Neiburgs. 
Trešajā rindā: Linda Graudiņa.
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   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;   

A. Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net

A. Padegs 845-462-3317(NY)
apadegs@optonline.net

Abonējiet laikraksta 
„Latvietis“ drukāto izdevumu!

Abonements $55 par 10 numuriem,
$105 par 20 numuriem vai

$260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, 

South Yarra, Vic. 3141.

Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
Abonementu var pieteikt un pagarināt 

tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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Par spīti pandēmijai, 
kas ienesušas nepatī-
kamas korekcijas mūsu 
kultūras dzīvē, nupat 
Pērnavā notika triju 
sadraudzības pilsētu 
Jelgavas,  Pērnavas un 
Šauļu mākslinieku ik-

gadējais saiets, kas kā allaž vainagojās 
ar kopizstādi.

Šīgada tikšanās iecere Pērnavas 
mākslinieku vadonim Alaram  Rau-
dojam radās pagājušajā gadā, kad 
viņš piedalījās šamota skulptūru sim-
pozijā Jelgavā. Viņš vēroja, kā strādā 
tās tehniskais vadītājs Aleksandrs 
Djačenko un kādus neatkārtojamus 
darbus viņš rada keramikā, un izlēma, 
ka šoreiz Jelgavu jāpārstāv Aleksand-
ram  un Mārītei  Djačenko. Diemžēl 
Sašam, kā mēs, kolēģi un draugi, viņu 
saucam, nebija lemts šo izstādi pie-
dzīvot, taču vienalga Mārīte ar meitu 
Kristīni aizveda un sagatavoja izstādi 
Pērnavas pilsētas galerijā, kas atrodas 
bijušajā pilsētas rātsnamā. Kopizstādi 
atvēra 22. septembrī un būs skatāma 
līdz 9. oktobrim.

Šauļu krāsas aizstāvēja viens no 
Šauļu pilsētas galerijas kuratoriem 
Virginijus Kinčinaitis, kurš jelgav-
niekiem pazīstams no pagājušā gada 
izstādes kultūras namā. Toreiz viņš 
rādīja, cik viņš kā pilsētu arhitektūras 
fiksētājs ir smalks. Ik uzņēmumā viņš 
fiksē neparastus rakursus, detaļas, ne-

reti izceļ komisko, smieklīgo. Jaunus 
variantus Šauļu fotogrāfs rāda arīdzan 
igauņu kolēģiem. Viņa jaunās kolē-
ģes gleznotājas Živiles Spudites-Ble-
des, kura uzstājas ar savu pseidonīmu 
Žvėrūna, dekoratīvi košajos darbos 
tēlotas mūslaiku cilvēku savstarpējās 
attiecībās, izmantojot senus mitoloģis-
kus tēlus un mītiskas situācijas.

Mūsu abu keramiķu darbi ekspo-
nēti vienā telpā ar Alara Raudojas, 
Marko Toomasta un Indreka Aijas fo-
togrāfijām. Tie lieliski pieskaņojas jel-
gavnieku ekspozīcijai, pat viens otram 
palīdz atklāt to mākslinieciskās vērtī-
bas. Vienlaikus Pērnavas Mākslinieku 
namā apmeklētājiem durvis vēra arī 
jaunās gleznotājas Kadijas Reintam-

mas lielformāta akvareļu izstādi, kas 
reālistiskā formā vēsta par dramatisko 
mūsdienu pilsētas dzīvi. Liela vieta 
tajā atvēlēta arīdzan mātes un bērna 
savstarpējām attiecībām.

Djačenko darbi izvēlēti no dažā-
diem periodiem, kuri apliecina abu 
autoru augsto profesionālismu, domas 
dziļumu un izteiksmes perfektumu. Te 
vēl tik pieminams, ka šī ir pirmā Alek-
sandra Djačenko darbu izstāde pēc 
viņa aiziešanas mūžībā. Viņa piemiņu 
godināsim arī Jelgavā, kur gada beigās 
Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas 
muzejā tiks atklāta intriģējoša izstāde 
Saša un draugi.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Sadraudzībā turpinās

Mārīte Djačenko izstādē.
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Skats no izstādes.
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Skats no izstādes.
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mainās gadalaiki, izmainās cilvēku 
dzīves, paliek atmiņas, par kurām 
pateikties, rodas jaunas iespējas ti-
cībā augt. Varbūt Tu esi tas, pie kura 
Dievs vadīs kādu cilvēku: jaunu, ne 
tik jaunu, bērniņu, sievieti vai vīrie-
ti. Varbūt Tu būsi tas, kurš uzdrīks-
tēsies pārtulkot Dieva Vārdu un Viņa 
atklāsmi tā, lai ikviens tiktu uzrunāts 
un iekļauts Viņa mīļoto bērnu lokā! 

Nav jābaidās vai jāzina atbildes uz 
visiem jautājumiem. Kādreiz pietiek 
saklausīt jautājumus. Kādreiz pietiek 
aicināt uzticēties Tam, kas vada soli 
pa solim – no vasaras rudenī, no šīs 
dzīves mūžībā. Mums ir un būs klāt 
Dievs, kas ir Mīlestība un Viņa Dēls, 
kas ir un būs Ceļš, Patiesība un Dzī-
vība! Laikā un mūžībā.

Pirms paredzētā laika ielidojām 
Čikāgā. Jauki! Visi domāja: ātrāk tik-
sim mājās. Bet tad gaidījām pusstun-
du, lai piebrauktu pie vārtiem. Vai 

jums arī tā ir noticis? Tu, cilvēks, 
domā vienu, bet notiek kas cits, un tad 
tieši tajā pusstundā notiek sarunas, ko 
vēl ilgi neaizmirsīsi.

Vai tas bija Viņa nodoms, no kura 
atkarīgi ikviena cilvēka soļi?... Kurš 
gan zina un izprot savu ceļu? Dievs! 
Un, galu galā, vai ar to nepietiek?

Lai Viņš dāvina skaistu, ar krāsām 
un dziļām domām bagātu rudens lai-
ku! Nenokavējiet iespēju dalīties Viņa 
mīlestībā! Pat lidmašīnā...

+ Arhibīskape Lauma Zušēvica

Pārdomas atgriežoties lidmašīnā
Turpinājums no 2. lpp.
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Pēc teju vai grandio-
zās Alekseja Naumo-
va ainavu izstādes (tik 
iespaidīga un pasaules 
elpu apgarota mākslas 
darbu skate līdz šim te 
nebija sarīkota) kopš 
1. oktobra uz diviem 

mēnešiem Jelgavas Svētās Trīsvienī-
bas baznīcas tornī ieriktējusies pavi-
sam cita veida glezniecība, ko pārstāv 
Anita Jansone-Zirnīte. Tajā nav bū-
tisks sižetiskais vēstījums, cik uzsvars 
likts uz pašu eļļas glezniecību un tās 
specifiskajiem līdzekļiem – uz krāsu 
tonālo risinājumu, kas nāk no latviešu 
glezniecības tradīcijām un ko iedibi-
nājis akadēmiķis Vilhelms Purvītis, 
un virsmas faktūrām.

Še gan jālabo neliela gribēta ne-
precizitāte. Varētu likties, ka izstādes 
Burtnieku viļņi darbi ir abstrakti, ja 
jau nav sižeta. Tā nu gluži nav. Pirm-
sākums lielākajai daļai darbu ir lat-
vju ornaments – jumis, Māras zīme, 
sietiņš un citi. Tas saplūst ar ainavu, 
kas lielākoties noskatīta Burtnieku 
ezera apkārtnē, kurā viņas vecvecāku 

20. gadsimtā cel-
tajos Viļņos dzīvo 
autore. Tātad iz-
stādes nosaukums 
ir iznācis visai me-
taforisks – katrs to 
uztvers savādāk: 
vieniem tā būs zi-
nāma spēle ar lat-
vju rakstu zīmēm, 
otriem atklāsies, 
ka šie ornamenti 
atrodami dabā, at-
liek tik skatīties un 
ieraudzīt, trešiem 
tas būs vienas 
dzimtas stāsts, ceturtie izlasīs cilvēka 
un visas Latvijas likteņus, kas vizuāli 
izteikti gleznieciskā valodā.

Izstāde ir ļoti intīma un latviska. 
Darbu izsmalcinātais tonālais risinā-
jums mainās no apgaismojuma, arī no 
tā, ka faktūru spēcīgie raksti un kus-
tības veicina krāsu toņu maiņu, kad 
uz tiem uzspīd kāds gaismas stars. 
Protams, gleznu iedarbība uz skatītāju 
atkarīga no viņa tā brīža emocionā-
lā stāvokļa. Darbi ir ārkārtīgi jūtīgi, 
uzsverot katra mirkļa vienreizību un 
neatkārtojamību. Vienlaikus te atklā-
jas kā pasaules stabilitāte, tā arī tās 
trauslums.

Un vēl kāda dimensija Anitas Jan-
sones-Zirnītes šajā gleznu skatē. Dau-
dziem darbiem māksliniece par rāmi 
izmantojusi savu laiku nokalpojušos 
vecvecāku šķūņa dēļus. Tie izceļas ar 
laika patīnu un ir tik gleznieciski, it kā 
būtu tīši pieskaņojušies viņas darbu 
tonālajam risinājumam, virsmas gro-
dumam. Rāmju dēļiem ir atstāts to da-
biskā laika korozija, tajos parādās zaru 

izciļņi, gadu gredzenu raksti, vienīgi 
iekšējā mala ir apdarināta, lai izskatī-
tos glīti. Šie savdabīgie rāmji padziļi-
na mākslinieces vēstījumu. Šādā veidā 
Anita Jansone-Zirnīte samēro pagātni 
ar mūsdienām, uzsverot, ka viss mai-
nās, ka viss ir relatīvs un ka pagātne ir 
saķēdēta ar šodienu. Nekas neapstājas. 
Laika ritējumu neapturēt.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Latviskā glezniecība mainīgajā pasaulē

Anita JansoneZirnīte izstādes atklāšanā.
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Anita JansoneZirnīte. „Saules zīme“.
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Anita JansoneZirnīte. „Ūdens pie 
krasta“.
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No vēstures...
Reiņa Zustera gleznu skate Kanberā

Patiesībā gleznotājs R. Zusters ir 
vecs kanberietis. Te viņš iesāka savas 
īstās gaitas Austrālijā. Tādēļ ļoti prie-
cājamies, ka viņš nav mūs aizmirsis 
un solās Kanberā rīkot gleznu izstādi, 
kura notiks Riverside, Art kluba telpās 
no 12. -21. oktobrim, nedēļu nogalēs.

Zustera darbos ir tas kaut kas, kam 
jābūt, lai glezna būtu mākslas darbs un 
no kuras negribas acis nolaist.

Kanberieši viņa gleznas ir iemīļo-
juši un ne mazums mājās būs pat pāris 
viņa darbi. Arī kara skola savā laikā uz-

aicināja viņu gleznot ainavu, kuru jau 
pirms divdesmit gadiem bija gleznojis 
kāds cits. Šis Zustera darbs karājas kara 
skolas reprezentācijas zālē. Arī Sidne-
jas mākslas muzejā atrodas viņa darbs.

R. Zusters ir aizrautīgs gleznotājs, 
krāsu mīļotājs, vienmēr jaunu mek-
lētājs. Viņam vajadzēja būtu Eiropā, 
lai varētu pilnībā studēt glezniecī-
bu. Gleznošana ir visa viņa dzīve. Te 
viņš aizmirst visu. Tā, kādreiz svēt-
dienā viņš bija uzaicināts uz pusdie-
nām – pašaudzēta cāļa cepeti. Tikai 

vēlā pievakarē mākslinieks ieradās 
tāds nokaunējies, – esot ārā bijušas tik 
skaistas krāsas, ka gleznojot, lūk, pā-
rējais viss vienkārši aizmirsies...

Kopš atstājis Kanberu, R. Zusters 
esot daudz gleznošanā mainījies, tādēļ 
ar vēl lielāku interesi gaidīsim izstādi.

Cerēsim, ka viņš būs arī „moderni-
zējies“ un atvedis mums vismaz vienu 
gleznu, kuru griežot uz visām četrām 
kantēm, neko nevar saprast.

L.
1956.

Vai domā piedalīties īsfilmu konkursā? Labāk apskati AL58.KD 
mājaslapu, jo mazliet tas ir mainījies.
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Šī gada 17.  oktobrī 
Ojāra Veides Stipen-
diju fonda dibinātājai 
Dr. Emmai Irēnei Gro-
dumai,  Saskatčevanas 
Universitātes Medicīnas 
fakultātes profesorei ir 

105 gadu jubileja. Dr. Groduma dzimusi 
Rīgā, 1916. gada 17. oktobrī. 1941. gadā 
viņa ieguva zobārstniecības diplomu 
Latvijas Universitātē un pirms izbēg-
šanas no Latvijas 1944. gadā strādāja 
par zobārsti Rīgā. 1953. gadā viņa kopā 
ar vīru Vilhelmu Grodumu emigrēja no 
Anglijas uz Kanādu, uz Saskačevanas 
provinci. Tajos laikos, lai Kanādā strā-
dātu par zobārsti, studijas bija jāsāk no 
paša sākuma. Dr. Groduma izlēma, ka 
Saskatčevanas Universitātē pārstudēs 
nevis par zobārsti, bet iegūs doktora 
grādu neiroanatomijā un patoloģijā. 
Pēc grāda iegūšanas Dr. Groduma pub-
licēja daudzus zinātniskus darbus un 
nostrādāja par profesori Saskatčevanas 
Universitātes Mikrobioloģijas nodaļā 
līdz aiziešanai pensijā 1982. gadā. Nu 
jau kopš 2007. gada 20. augusta viņas 
šīs zemes gaitas ir tikai mūsu atmiņās.

Bet ir viņas darbi, kuru augļus 
var baudīt Latvijas veselības aprūpes 
speciālisti jau vairāk nekā 20 gadus – 
1999. gadā Kanādā tika nodibināts 
Ojāra Veides Stipendiju fonds un tam 
ir ziedojumu nodokļu atlaides kā lab-
darības organizācijai. Fonda mērķis ir 
atbalstīt Latvijas jaunos ārstus un citus 
nozares speciālistus. Fonda vadītājs bija 
un ir LĀZA valdes loceklis un ekspre-
zidents Kaspars Tūters, bet naudu fon-
da darbības uzsākšanai deva Dr. Emma 
Irēne Groduma. Viņas karsta vēlēšanās 
bija saglabāt sava brāļa  Ojāra Veides 
piemiņu. Būdams jauns medicīnas stu-
dents Latvijā, viņš zaudēja savu dzīvī-
bu, cīnoties Otrā pasaules karā. Ojārs 
Kārlis Veide piedzima Rīgā 1922. gada 
17. aprīlī. Viņš sāka studijas Latvi-
jas Universitātes Medicīnas fakultātē, 

bet 1944. gada rudenī tika mobilizēts 
latviešu leģionā. Cik zināms, pēc sā-
kotnējām apmācībām Ojārs Veide tika 
norīkots par asistentu pie leģiona kara 
ārsta Dr. Alberta Vēriņa (dzimis 1917. g. 
Gaujienā, Latvijā – miris 1987. g. Mel-
burnā, Austrālijā). Pēc Dr. Vēriņa teik-
tā, 1945. gada pavasarī bija ļoti smagas 
cīņas. Ojārs Veide neatgriezās no kaujas 
lauka un vēlāk nav atrasts.

2022. gada 17. aprīlī mēs varēsim at-
zīmēt Ojāra Veides 100. dzimšanas die-
nu, bet nāves diena tā arī nav zināma. Ja 
kādam, kurš lasa šī rindas, ir zināms vēl 
kas par Ojāru Veidi, tad Latviešu ārstu 
un zobārstu apvienība (LĀZA) būs pa-
teicīga par jebkuru informāciju.

Bet Dr. Grodumas dibinātais fonds 
ir daudz palīdzējis Latvijas ārstiem 
viņu profesionālajā izaugsmē. Patei-
coties Ojāra Veides fonda piešķirtajai 
stipendijai, arī Liepājas ģimenes ār-
stei un dietoloģei Justīnei  Rudzītei 
2021. gada jūnijā bija iespēja iepazīt 
medicīnas sistēmu un darbu ģimenes 
ārsta praksē Kalifornijā, tikt uzņemtai 
ģimeniskā vidē, kā arī ceļot ASV.

Te neliels ieskats Dr. Justīnes Ru-
dzītes pieredzes aprakstā, kas publicēts 
LĀZA mājaslapā. „Es esmu sertificēta 
ģimenes ārste Liepājā. Savu praksi at-
vēru 2014. gada decembrī. Tā tika izvei-
dota no nulles, nevis pārņemta no ārsta, 
kas pārtrauc savu profesionālo darbību. 
Manai ģimenes ārsta praksei ir līgums 
ar Nacionālo veselības dienestu, kas 
nosaku, ka mana prakse uzņemas rū-
pes par 1400 Kurzemes iedzīvotājiem, 
ārstējot viņu slimības, veicot profilak-
tiskās apskates, vakcināciju, nosūtot un 
veicot valstī organizētos vēža skrīningu, 
rakstot dažāda veida izziņas utt.

Strādājot vairāk nekā pie-
cus gadus savā praksē, nepār-
traukti ir domas – vai tas, kā es 
strādāju, ir tā, kā tam ir jābūt? 
Kā lai es realizēju visas tās pra-
sības, ko nosaka Nacionālā ve-
selības dienesta (NVD) līguma 
noteikumi? Kā lai nodrošina 
labāko veselības aprūpi un pie-
ejamību maniem pacientiem?

Šajā darbā un vispār dzī-
vē bieži nākas būt radošam. 
Un es neesmu vienīgais ārsts, 
kas ar ierobežotiem resursiem 
diezgan labi spēj šo visu „no-
žonglēt“. Tomēr mans rado-
šums bija uz izsīkuma robežās 
un „žonglēšana” nav tas, ko es 
vēlos darīt. Tā arī sapratu, ka 
vēlētos paskatīties, kā ģimenes 
ārsti strādā citās valstīs. Gata-

vošanās un prakses plānošana pagāju-
šā gada garumā ir bijis iedvesmas avots 
pat jau pirms biju devusies uz ASV.

Vēlos pateikties LĀZA un Ojāra Vei-
des fondam, īpaši Kasparam Tūteram, 
Dainai Dreimanei un Irēnai Baumanei 
par doto iespēju ar stipendijas un cilvē-
ciskas sirsnības palīdzību redzēt un izjust 
Ameriku.“ Pilns raksts: http://lazariga.
lv/250iedvesmagimenesarstadarbam

2021. gadā sakarā ar COVID pandē-
miju mainīta pieteikšanās kārtība – vēl 
līdz 25.  oktobrim fonda valde gaidīs 
elektroniski pieteikumus stipendijām, ja 
apmācības paredzētas 2022. gadā. Lai 
pieteiktos stipendiju konkursam, preten-
dentiem ir jānosūta pieteikuma e-pasts 
uz: laza@lazariga.lv, pievienojot visus 
dokumentus (faila nosaukumā norādot 
uzvārdu un doc. saturu), tēmā norādot 
Ojāra Veides Stipendiju fondam. Katru 
gadu 4-6 pretendentiem ir iespēja saņemt 
stipendiju $1000 līdz $2000 apmērā.

Pieteikumus vērtēs fonda valde: 
LĀZA valdes loceklis Kaspars  Tū-
ters, LĀZA vicepriekšsēdis Juris La-
zovskis un LĀZA biedre Inese Flude 
(Kanāda). Fonda darbība ir cieši saistī-
ta ar Latviešu ārstu un zobārstu apvie-
nības (LĀZA) darbību.

Plašāk par pieteikuma iesniegšanu un 
prasībām: http://lazariga.lv/stipendijas/
ojaraveidesfondastipendija

LĀZA vieno ārzemēs un Latvijā 
dzīvojošos ārstus un zobārstus, kā arī ci-
tus veselības nozares profesionāļus, zi-
nātniekus un darbiniekus kopējam mēr-
ķim – visiem spēkiem veicināt veselības 
aprūpē un zinātnē iesaistīto studentu, 
rezidentu, ārstu un zobārstu izglītību un 
sadarbību. To dibināja 1947. gadā Eslin-
genā trimdā devušies latviešu ārsti.

Kamena Kaidaka,
LĀZA biroja vadītāja Latvijā

13.10.2021.

Dr. Emma Irēne Groduma un Ojāra Veides fonds
Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienība

Prof. Emma Irēne Groduma dz. Veide 
(19162007)

Dr. Justīne Rudzīte Huntington Beach ģimenes 
ārsta praksē, 2021. gada jūnijs.
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Do you have ashes
of a loved one in the
Latvian Niche Walls? 

Have your say about the
proposed upgrades.

Rookwood General Cemetery
is proposing to move those
currently interred within these
walls to a new location. The
new niches will be built for the
Latvian community and very
close to the previous location.

Questions? Call 0499 910 214.

rookwoodcemetery.com.au/latvian-niche-walls

view the
artist impression
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Mans brālis Jānis Priedkalns dzi-
mis 1934. gada 28. martā Latvijā, Kārļa 
un Ernas Priedkalnu ģimenē. Jānim un 
man ir arī brālis Juris. Tēvs bija veteri-
nārārsts, māte studēja teoloģiju Latvijas 
Universitātē. Kad Padomju Savienība 
okupēja Latviju 1944. gadā, ģimene de-
vās trimdā uz Vāciju. Tur bēgļu nomet-
nes skolā Annas Brigaderes lugā Sprīdī-
tis Jānis tēloja galveno lomu – Sprīdītis 
aiziet pasaulē, bet atgriežas mājās. Tā 
arī Jānis pēc dzīvošanas vairākās ze-
mēs, atgriezās mājās, t.i., Latvijā, bet, 
saglabājot savu latviskumu, arī latviskā 
vidē Austrālijā. Sākotnēji Jānis teica, ka 
savu mūža saulrietu pavadīs Latvijā, bet 
tā kā viņa bērni palika Austrālijā, tad, 
sekojot asins balsij, viņš arī palika savas 
ģimenes tuvumā Austrālijā.

Izglītības virknes
Austrālijā Jānis bija beidzis veteri-

nārmedicīnas fakultāti Sidnejas Uni-
versitātē, Anglijā ieguva Humanitāro 
zinātņu maģistra grādu Kembridžas 
Universitātē., kur trīs gadus arī bija 
mācībspēks, un ieguva Veterinārzināt-
ņu ķirurga grādu Londonā. ASV iegu-
va Medicīnisko zinātņu doktora grādu 
(Ph.D.) Minnesotas Universitātē. Studi-
ju galvenais lauks: embrioloģija un spe-
cializēšanās neiroendokrinoloģijā, pētot 
smadzeņu šūnu iedarbību uz endokrī-
niem dziedzeriem. Latvijas Zinātņu 
akadēmija ievēlējusi Jāni kā savu īsteno 
locekli/akadēmiķi, un gan Latvijas Uni-
versitāte, gan Latvijas Lauksaimniecī-
bas Akadēmija viņam piešķīrusi goda 
zinātņu doktora (Dr hc) grādus. Stu-
dējis arī teoloģiju bakalaura program-
mā Melburnas Universitātē, Austrālijā 
un Minhenes Leopoldina Universitātē, 
Vācijā. Ir ordinēts Luteriskās baznīcas 
mācītājs un konsakrēts prāvests.

Akadēmiskās/zinātniskās gaitas
Jānis tiecās strādāt daudzās vietās 

galvenokārt, lai paplašinātu redzes 
loku savā specialitātē neiroendokrino-
loģijā. Bet reizē viņš arī vēlējās iepa-
zīties ar dažādu tautu kultūrām. No tā 
izriet viņa globālais darbības lauks.

Jānis ir veicis mācībspēka un me-
dicīniskā vieszinātnieka darbus seko-
jošās universitātēs: ASV – Minnesotas 
Universitātē, Harvardas Universitātes 
Medicīnas fakultātē Bostonā; Angli-
jā – Kembridžas Universitātē; Franci-
jā – Collège de France Parīzē un Lio-
nas Universitātē; Vācijā – Minhenes un 
Gīsenes Universitātēs; Argentīnā – Bu-
enosairesa (Buenos Aires) Universitā-
tē; Zviedrijā – Karolinskas Medicīnas 
zinātņu institūtā Stokholmā; Indijā – 
Visindijas Medicīnas zinātņu institūtā.

Kā viesprofesors lasījis lekcijas 
Dienvidāfrikā – Vitvatersranda Uni-
versitātē Johannesburgā; Japānā – To-
kijas Medicīnas un zobārstniecības 

Universitātē; Taivānā – Taivānas Na-
cionālajā Universitātē Taipei; Somijā – 
Turku Universitātē; Zviedrijā – Lun-
das Universitātē, ASV – Vašingtonas 
Universitātē Sietlā.

Pirms atgriešanās Latvijā bijis Aus-
trālijā Adelaides Universitātes anato-
mijas un histoloģijas katedras vadītājs 
un profesors Medicīnas fakultātē. Tur-
pat arī bijis Dabaszinātņu fakultātes 
dekāns. Ievēlēts par Association for the 
Advancement of Baltic Studies (AABS) 
Austrālāzijas prezidentu. Latvijā bijis 
profesors Latvijas Universitātē (LU), 
Rīgas Stradiņa Universitātes Medicī-
nas fakultātē, kā arī Lauksaimniecī-
bas Universitātes Veterinārmedicīnas 
fakultātē. 1967.-70. g. darbojies Vācijā 
kā Alexander von Humboldt stipendi-
āts un Francijā kā tās ārlietu ministrijas 
vieszinātnieks. Ārpus medicīnas lauka 
pasniedzis lekciju ciklus par globalizā-
cijas tematiem LU Ekonomikas un va-
dības fakultātē, kā arī Vidzemes Augst-
skolas Biznesa vadības nodaļā. Jāņa 
amatos ietilpst Latviešu akadēmisko 
mācībspēku un zinātnieku apvienības 
prezidenta amats, kā arī Latvijas Zināt-
ņu akadēmijas ārzemju nodaļas vadība.

Sarakstījis vairāk nekā 70 zinātnis-
ku publikāciju latviešu, angļu, vācu un 
franču valodās, kuras viņš visas pārval-
da. Daļa viņa darbu arī tulkoti spāņu, 
itāļu, portugāļu, japāņu un indonēziešu 
valodās. Jānis ir konsultants vairākiem 
medicīnas zinātniskiem izdevumiem 
Eiropā un ir bijis arī Nobela prēmijas 
konsultants Medicīnā un fizioloģijā.

Atsaucoties dzimtenes balsij
Par Jāni var teikt: ja zinātnei pie-

der viņa prāts, tad latviešu tautai un 
tās likteņgaitām viņa sirds. Jau Aus-
trālijā dzīvojot, Jānis izjuta atbildību 
palīdzēt Latvijai, iesaistoties nacionāl-

politiskā darbībā. Atgriežoties Latvijā 
1995. gadā kā 6. Saeimas deputāts, viņš 
savus spēkus veltīja atjaunotās Latvijas 
Valsts vajadzībām, strādājot Saeimas 
Finanšu un Izglītības komisijās, kā arī 
bija Eiropas Parlamentārās asamblejas 
loceklis un Eiropas Demogrāfiskās 
komisijas vicepriekšsēdis. Pēc darbo-
šanās Saeimā bija Ārlietu ministrijā 
Preses analīzes nodaļas vadītājs.

Tad sekoja Latvijas vēstnieka pos-
tenis Apvienoto Nāciju Organizācijā 
(ANO) Ņujorkā 1998.-2001. gados, kur 
viņš tika ievēlēts par ANO Cilvēktie-
sību komisijas locekli. Viņam arī pie-
dāvāts ANO ekonomisko un sociālo 
jautājumu padomes (ECOSOC – pres-
tiža ANO komiteja) viceprezidenta 
postenis. Diemžēl, zem Krievijas spie-
diena Ārlietu ministrija nepieņēma šo 
piedāvājumu, aizbildinoties, ka tāda 
darba slodze it kā būtu par smagu, kaut 
konsultēšanās ar vēstnieku nebija noti-
kusi – tā 1999. gadā viceprezidentūru 
ieguva Baltkrievija.

Svarīgu iespaidu veica Jāņa publisks 
izskaidrojums ASV vēstniekam ANO 
sēdē, kādēļ Baltijas valstis būtu jāuzņem 
NATO, jo dienu pēc šīs sēdes 2001. g. 
ASV vēstnieks par to informēja ASV 
Senāta Ārlietu komiteju, un divas die-
nas vēlāk šīs komitejas vadītājs atklātībā 
paziņoja ASV Ārlietu komitejas atbal-
stu Baltijas valstu iekļaušanai NATO, 
kas nozīmīgi paātrināja Baltijas valstu 
uzņemšanas gaitu NATO. ANO izrādī-
ja godu Jānim, izvirzot viņu par sesijas 
vadītāju ANO Ģenerālās asamblejas 
prezidentūras maiņas sanāksmē 185 
valstu forumā, kas notika 2001. gada 
11. septembrī (šī neaizmirstamā datuma 
sanāksmes laiks sakrita ar uzbrukuma 
laiku Pasaules Tirdzniecības centram 

Prāvests prof. Dr. Jānis Priedkalns
Globālais latvietis

 
Turpinājums 13. lpp.

Jānis Priedkalns ar sievu, māti un bērniem 1974. gadā.
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turpat Ņujorkā). Jāpiemin arī, ka Tēvze-
mei un Brīvībai/LNNK apvienība Jāni 
izvirzīja kā Valsts prezidenta amata 
kandidātu 1999. g. jūnijā Valsts prezi-
denta vēlēšanās. Jānim piešķirts Triju 
Zvaigžņu Ordenis virsnieka pakāpē.
Nacionālpolitiskā un sabiedriskā 
darbība trimdā un diasporā

Jānis bija Pasaules Brīvo Latviešu 
apvienības (kā Austrālijas un Jaunzē-
landes pārstāvis no 1985.-1990. gadam) 
un arī Latviešu apvienības Austrālijā 
un Jaunzēlandē (LAAJ) valdes locek-
lis un Kultūras fonda priekšsēdis. Bijis 
Austrālijas Latviešu Studentu apvienī-
bas, kā arī globālās Latviešu Studen-
tu Centrālās savienības priekšsēdis, 
pārstāvot latviešu studentus Starptau-
tiskās studentu konferencēs un ASV 
Nacionālā studentu kongresā, vien-
mēr aizstāvot latviešu tautas politiskās 
tiesības būt brīviem un neatkarīgiem. 
Viņš informējis citu tautu sabiedrību 
par Padomju koloniālismu un rusifikā-
ciju Baltijas valstīs un latviešu tautas 
stāvokli Latvijā. Vadījis korp! Lettgal-
lia kā tās globālais seniors.

Kad Latvijā nodibinājās cilvēktie-
sību aizsardzības grupa Helsinki86, 
tad Jānis izveido un vada tās atbalsta 
grupu Austrālijā, arī apmeklējot Aus-
trālijas valdības pārstāvjus. Piedalījies 
arī Gaismas akcijas darbā. ASV dibinā-
jis un vadījis Americans for Congres-
sional Action to Free the Baltic States 
Minnesotas nodaļu. Bijis arī latviešu 
skautu vadītājs. Pievienojies Daugavas 
Vanagu organizācijai 1959. g. un bijis 
tās Centrālās valdes priekšnieka viet-
nieks, kā arī Austrālijas Daugavas Va-
nagu priekšnieks 2012.-14. gados.

Lai veicinātu latviešu jaunatnes lat-
viskuma saglabāšanu, Jānis panāk, ka 
latviešu valoda iegūst abitūrijas kursa 
tiesības un latviešu valoda tiek akreditē-
ta ar studiju galvenā priekšmeta statusu 
Adelaides u.c. pilsētu universitātēs. Jā-
nis kā Adelaides Universitātes profesors 
ir latviešu valodas immatrikulācijas 
komitejas priekšsēdis, kas ik gadus sa-
stāda kursa saturu. Kā skolotājs Austrā-
lijas Latviešu vasaras vidusskolā Jānis 
vada arī nacionālās izglītības un nacio-
nālpolitikas ievirzes stundas. Bez tam 
viņš izveido un vada Latviešu jaunatnes 
nacionālā darba grupu, kuras dalībnie-
ki iestājas par apspiesto tautu tiesībām, 
regulāri atgādinot par latviešu tautas va-
jāšanām, deportācijām un genocīdu Pa-
domju Savienībā, sūtot vēstuļu akcijas 
politiskiem vadītājiem Rietumu valstīs, 
ANO, Latvijā, PSRS, kā arī Padom-
ju cietumu administratoriem; jaunieši 
veidoja radioraidījumus, organizēja de-
monstrācijas, piem., jauniešu grupas, 
tērpušās cietumnieku apģērbos, prasot 
aizstāvēt baltiešu tiesības; rīkoja bada 
streikus un lūgšanu brīžus. Aicināts par 
Latvijas Valsts svētku akta runātāju 35 
Eiropas, ASV, Kanādas un Austrālijas 

pilsētās. Dzīvojot Rīgā, bijis Latvijas 
ev. lut. baznīcas (LELB) Sabiedrisko 
attiecību padomes loceklis, Latvijas 
Okupācijas muzeja valdes priekšsēdis, 
Rīgas Latviešu biedrības domnieks.

Ģimenes radīšanas mērķi
Jau studiju gados Jānis teicis, ka 

precēs tikai tādu latviešu meiteni, kura, 
lai latviešu tauta neiznīktu, būtu ar mie-
ru ar Jāni radīt 6 bērnus. Tā Jānim ar 
sievu Sarmu Kaškuru ir 6 globāli radīti 
bērni: Māra un Kārlis dzimuši ASV, 
Indra – Francijā, Dāvids un Anna – 
Anglijā, Toms – Austrālijā (pirmā maz- 
meita Anita – Latvijā). Visi ir latviski 
runājoši bērni/mazbērni. (Māra, kura 
dzimusi ASV, bērnudārzā gājusi Vāci-
jā, pamatskolu sākusi Francijā, pirms 
pārcelšanās uz Angliju prasījusi tēvam, 
cik valodās viņai vēl būs jāskolojas.)
Pašreizējā darbība un 
pastāvīgās intereses

Sekojot darba gadiem Amerikā un 
Eiropā, Jānis 2009. g. atgriezās Aus-
trālijā, kur kļuva par Adelaides latvie-
šu draudzes mācītāju, drīz vien arī par 
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas 
Pasaulē (LELBP) Virsvaldes locekli, 
būdams LELBP Austrālijas un Jaunzē-
landes apg. Latviešu evaņģēliski luteris-
ko draudžu apvienības priekšnieks. Jau 
Austrālijā studiju gados Jāni interesēja 
eksistenciālie jautājumi par reliģijas un 
zinātnes attiecībām un tādēļ viņš vēl 
tagad turpina intere- sēties šai laukā. Ir 
arī Pasaules ģimeņu un bērnu foruma 
starptautiskās padomes loceklis.

Citas intereses: dziedāšana, kal-
nā kāpšana, autosports, skriešana. 
Rīgā dzīvojot, dziedājis Mazās Ģildes 
vīru korī Frachori, kas Dziesmu un 
Deju svētku vīru koru sacensībās da-
līja 1. vietu ar kori Gaudeamus; ASV 
dziedājis Mineapoles vīru dubultkvar-
tetā Latvis; Austrālijā – Adelaides vīru 
korī Daugava.

Kalnu valdzinājums viņu ir aizvedis 
arī uz abiem pasaules augstākajiem kal-
niem. Tie atrodas Himalaju kalnu grē-
dās: Everests Nepālā un K-2 Baltistānas 
novadā Pakistānā. Baltistānā viņš arī ie-

pazinies ar turienes baltu tautas kultūru 
un tradīcijām, kurās var atrast daudz 
līdzību ar Eiropas baltu tautu rakstiem. 
Jānis kāpj kalnos, izjūtot kalnu varenī-
bu, lai aptvertu plašākus apvāršņus. Lai 
pārbaudītu spēju veikt kalnu izaicināju-
mu izturības ziņā, viņš pārbraucis Aus-
trālijas kontinentam austrumu-rietumu 
virzienā ar divriteni karstajā janvāra 
mēnesī, kur ap 2700 km jāveic pa svel-
mainu tuksneša ceļu, kur naktis pār-
gulētas ceļmalas krūmos guļammaisā. 
Bez tam Jānis ar ģimeni ir apbraucis 
visam Austrālijas kontinentam gan ar 
auto, gan motociklu, kur vietām nav as-
faltētu ceļu, un pēc vasaras lietus gāzēm 
ceļu pat nav viegli redzēt.

Gatavojoties Himalajiem, viņš arī 
pārbaudījis savu izturību, skrienot 
42 km maratonus. Pazīstamākais ir 
Ņujorkas maratons, ko Jānis noskrē-
jis, kad viņš tur bija vēstnieks un nesa 
Latvijas krāsas. Savu uzņēmību parā-
dījis arī plostojot ASV Kolorado upes 
straujos ūdeņos. Jāni ir arī vilinājis au-
tosports. Viņš ir saņēmis pāris kausu 
ātrumsacensībās ar savu Ferrari, bet 
vēlāk sācis braukt apvidus braucienos 
(rallies), kur piedalījies 12 valstīs Eiro-
pā un Austrālijā.

Kā raksturot brāli?
Lasītājs var vērtēt šeit atskaitīto no 

sava viedokļa. Man, kā Jāņa māsai, ir 
savs redzējums: noteikta un cieša lat-
vietība, izteikta godprātība, liela zināt-
niska erudīcija, daudzpusīga pieredze 
un personīgas inteliģences pievilcība 
ir pavadījusi Jāni viņa dzīves un darba 
gaitās. Viņa personībā iezīmējas inteli-
ģence un patiesība, augsts morāles stan-
darts. Tāpat pazīstu viņa mērķtiecību, 
centīgumu, taisnīgumu, latviešu patrio-
tismu. Es esmu lepna par savu brāli.

Jāni, turpini augstu turēt savus 
ideālus un iesaistīties dzīvē ar visu sir-
di un prātu!

Ruta Priedkalne-Zirne 
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums izdevumā 
„Čikāgas Ziņas“.

Ruta PriedkalneZirne pēc 
„Čikāgas Ziņas“ lasītāju lūguma.

Prāvests prof. Dr. ... Priedkalns
Turpinājums no 12. lpp.

Jubilārs 80. jubilejā, 2014. g., ar dzīvesbiedri Ilgu un mazbērniem.
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Ar skaistu gājienu un brīnišķīgu koncer-
tu, gandarījumu, prieku par atkal satikšanos, 
gavilēm, kuras veltītas dalībniekiem, organi-
zatoriem un skatītājiem noslēgušies Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki Īrijā. 
Svētki notika 29. augustā Dublinas pilsētas 
parkā.

Šie svētki bija ļoti nozīmīgi visai latviešu kopienai zaļa-
jā salā, jo pēc pusotra gada pārtraukuma varēja atkal baudīt 
latviešu dziesmas, dejas un kopā būšanu klātienē.

Svētkus atklāja ar dalībnieku kopbildi un krāšņu, ska-
nīgu gājienu, kurā dalībnieki un skatītāji apmainījās ar 
sveicieniem latviešiem svētkos.

Dalībniekus, skolotājus, vecākus un klātesošos ar uzru-
nu sveica LR vēstnieks Īrijā Jānis Sīlis un Latviešu biedrī-
bas Īrijā (LBĪ) priekšsēdētāja Inguna Grietiņa-Dārziņa.

Skanīgais un ļoti krāšņais koncerts, mijoties ar klāt-
esošo prieku un laimes sajūtu, aplausiem un draudzīgām 
čalām, aizritēja nemanot. Kā minēja vairāki skatītāji, ļoti 
būtu vēlējušies dzirdēt un redzēt vēl un vēl.

Pēc koncerta Svētku organizatori pasniedza LR Izglī-
tības un zinātnes ministres Anitas Muižnieces un Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku izpilddirektores Agras 
Bērziņas atzinības un pateicības rakstus, LR vēstniecības 
Īrijā un Latviešu biedrības Īrijā dāvinājumus.

Tik ļoti visi bija iedvesmoti un priecīgi par atkal tikšanos 
latviešu svētkos, ka arī pēc saviesīgās daļas vēl ilgi uzturējās 
parkā, lai viens ar otru aprunātos un apmainītos ar emocijām.

Svētkos piedalījās divas mākslinieciskās kopas – jau-
niešu koris LABKĪ (mākslinieciskā vadītāja Inguna Grie-
tiņa-Dārziņa, diriģentes Laine Nigule-Beļenusa un Laura 
Zemvalde) un bērnu deju kopa Sienāzītis (vadītājas Olita 
Lagzdiņa un Linda Ozoliņa), kuri gatavojās Svētkiem Latvi-

jā. Tika sumināta un apsveikta arī bērnu deju kopa Taurenī-
tis (vadītājas Anita un Agnija Šuplinskas), kura šajos svētkos 
diemžēl nepiedalījās, taču gatavojās svētkiem Latvijā.

Vēl svētkus ar savu dalību un priekšnesumiem kuplinā-
ja LBĪ skolas Ābolītis (vadītāja Inita Slesareva ) un Jumītis 
(vadītāja Antra Eisaka), ĪLNP jauniešu deju kopa (vadītāja 
Solveiga Slaidiņa).

Paldies no sirds visiem, kuri ieguldīja šo milzīgo darbu 
svētku tapšanā! Izdevās radīt svētkus tur, kur esam mēs.
Svētku tiešraidi varat vērot LBĪ Facebook lapā.
Svētku gājiens: https://fb.watch/7IHQmnc1uD/
Uzrunas un koncerta pirmā daļa: https://fb.watch/7IHRy5ajz7/
Koncerta otrā daļa: https://fb.watch/7IHSvyq1rL/
„Svinēt sauli“ un apbalvošana: https://fb.watch/7IHTtI8otJ/
Apskatu par svētkiem LBĪ YouTube kanālā:
https://youtu.be/uzpuYjm6ec0

Inguna Grietiņa-Dārziņa
31.08.2021.

Laikrakstam „Latvietis“
Video: Arnis Krūmiņš, Andra Usman; Montāža: Sanita Au-
sēja; Foto: Arnis Krūmiņš, Gaidis Dārziņš, Guntis Pudāns 
Tiešraide: Sanita Ausēja, Kristiāns Bogdanovs.

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Izskanējušie svētki bija ļoti nozīmīgi visai latviešu kopienai

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki Īrijā.

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki gājiens Īrijā.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
22. oktobris
Īrisa, Irīda, Airisa
1786. par pirmo Rīgas pilsētas galvu 
ievēl Lielās Ģildes vecāko Heinrihu 
Štrauhu.
1929. sabiedriskais darbinieks Austrā-
lijā Aivars Saulītis.
1931. Latviešu brīvības cīnītājs Gu-
nārs Astra.
1940. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Valija Kroforde (Crawford).

23. oktobris
Daina, Dainis, Dainida
1886. rakstnieks, aktieris Rutku Tēvs 
(īstajā vārdā Arveds Mihelsons).
1971. Latvijas futbolists Valentīns Lo-
baņovs.

24. oktobris
Renāte, Modrīte, Mudrīte
Starptautiskā ANO diena
1952. juriste, sabiedriska darbiniece 
Austrālijā Rudīte Bērziņa.

25. oktobris
Beāte, Beatrise
1886. bīskaps, publicists, sabiedrisks 
darbinieks Jāzeps Rancāns.
1922. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Liliana Pelša.
1926. rakstnieks, dramaturgs Harijs 
Gulbis.

26. oktobris
Amanta, Amanda, Kaiva
1651. dibināts Jēkaba forts Sv. Andreja 
salā Gambijā (Hercoga Jēkaba vārdā).
1851. latviešu skolotājs un sabiedrisks 

darbinieks Ādams Ārgals.

27. oktobris
Lilita, Irita, Ita
1901. rakstnieks, dzejnieks Aleksandrs 
Čaks (Aleksandrs Čadarainis).
1905. SLT aktrise Alma Saiva.
1946. ērģelnieks un pianists Tālivaldis 
Deksnis.

28. oktobris
Ņina, Ninona, Antoņina, Oksana
1696. Saksijas Morics (Moritz Graf von 
Sachsen), Kurzemes hercogs (1726.–
1728.), Francijas ģenerālmaršals.
1941. Otrais Pasaules karš: Kauņas 
geto, Lietuvā vācu SS spēki nogalināja 
ap 9000 ebreju.
1983. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā, mūziķe Vēsma Upeniece.  ■

2019. gada 8. jūlijā ugunsgrēkā 
tika izpostīts Kalamazū latviešu ev. 
lut. apvienotās draudzes dievnams. 
Tas bija latviešu pašu rokām celts par 
tautiešu saziedotiem līdzekļiem. Lies-
mās sadega gandrīz viss, izglābtas ti-
kai dažas altārsegas un sudraba trauki.

Draudzes locekļiem bija jālemj, ko 
darīt – saņemt atlīdzību vai celt jaunu 
baznīcu. Doma par baznī- cas celšanu 
sākumā likās nepaveicams uzdevums. 
Tomēr tika pieņemts lēmums celt baz-
nīcu. Jaunā dievnama ēka uzcelta bla-
kus Latviešu namam, un abas ēkas ir 
savienotas. Celtniecības darbus sāka 
2020. gada rudenī. Lielā nelaime vei-
cināja visu vietējo organizāciju ciešu 
sadarbību un savstarpēju atbalstu. Un 
tagad, kad Latviešu nams un baznīca 
praktiski ir zem viena jumta, sadarbī-
ba un savstarpējs atbalsts varēs turpi-
nāties. Jaunais dievnams tika uzcelts 
nepilna gada laikā, un tas atbilst mūs-

dienu vajadzībām. Tajā varēs pulcēties 
80-100 dievlūdzēju. Tas ir gaišs un tik 
skaists, ka tajā ieejot, sirdi pilda prieks.

Kalamazū draudzes jaunā diev-
nama celtniecību ar ziedojumiem at-
balstīja arī Dienvidkalifornijas latvie-
šu ev. lut. draudzes locekļi.

Jaunā dievnama iesvētīšana notika 
2021. gada 5. jūlijā. Svinīgajā dievkal-
pojumā piedalījās LELBAs arhibīskape 
Lauma Zušēvica, LELBAs pārvaldes 
priekšniece prāveste Anita  Vārsber-
ga-Pāža, Vidienes apgabala prāveste 
Dr. Sarma Eglīte, prāvests emer. Gu-
nārs Lazdiņš, mācītājs Roberts Fran-
klins, mācītājs Jānis Ginters.

Svētku dievkalpojumu ievadī-
ja draudzes mācītāja Aija  Greiema 
(Graham) ar vārdiem: „Sens ir pa-
radums celt Dievam svētnīcu – vietu, 
kur dzirdēt Dieva vārdu un saņemt 
sakramentus. Pateicībā par Kalamazū 
draudzes jauno svētnīcu pulcējamies 

Dievam pateikties, kā arī izlūgties 
viņa svētību šim namam.“

Jaunā dievnama atslēgas saņēma 
draudzes priekšniece Anita Grīviņa.

Lai Dievs svētī Kalamazū draudzi!
Guna Reina

Pirmpublicējums Dienvidkalifornijas 
Latviešu Informācijas biļetenā

Restaurētais nodegušās baznīcas 
krusts tagad novietots jaunās baznīcas 
lūgšanu dārzā.

Garīdznieki un Kalamazū draudzes padomes locekļi pēc baznīcas iesvētīšanas 
dievkalpojuma.

Jaunās baznīcas altāris.

Kalamazū latviešiem jauns dievnams
Iesvētīšanā piedalās arhibīskape
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 19. oktobrī.
€1 = 1,56010 AUD
€1 = 0,84275 GBP

€1 = 1,62940 NZD
€1 = 1,16550 USD

Tiešsaistē
23. okt. plkst. 16.00–18.00 pēc Latvi-
jas laika Ziemeļeiropas diasporas sko-
lu vebinārs 2021 SADARBĪBA STIP-
RINA MŪS! Tiešraides straumēšana 
Youtube platformā – visiem interesen-
tiem: https://youtu.be/nqILJHaoQiM

Adelaidē
Trešdien,  20.  okt., plkst. 10.30 iz-
brauksim no ALB nama uz Coro-
mandel Valley. Ēdīsim pusdienas The 
Duck Inn. Pusdienu cena, sākot ar 
$24. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
19. okt. Maksa par autobusu $3 LAI-
MAS klientiem, pārējiem $5.
Ceturtdien, 21. okt., plkst. 10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble (latviešu un 
angļu valodā) un ēdīsim siltas pusdie-
nas. Lūdzu pieteikties LAIMAS biro-
jā. Mēneša maksa $5 LAIMAS klien-
tiem, pārējiem $10.
Sestdien,  23.  okt., plkst. 12.00 ALB 
namā Adelaides Latviešu biedrības 
pilnsapulce.
Svētdien, 24. okt., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novusa treniņi. Dzīvojam 
cerībās uz jauniem un ne tik jauniem 
spēlētājiem.
Ceturtdien,  28.  okt., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latvie-
šu un angļu valodā) un ēdīsim siltas 
pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5 LAI-
MAS klientiem, pārējiem $10.
Piektdien, 29. okt., plkst. 18.00 Lai-
mīgā stunda Tālavas kafejnīcā. Bū-
sim kosmopolīti un baudīsim picu 
ar salātiem un tad dželati! Visi mīļi 
gaidīti, bet zem mūsu Covid plāna 
dalībnieku skaits vēl ierobežots, un 
tāpēc nepieciešama pieteikšanās un 
samaksa pirms 25. okt, zvanot vai 
nosūtot īsziņu Rudītei 0411068486. 
Dalības maksa $10 ieskaita vakari-
ņas. Atspirdzinājumi par draudzīgām 
cenām.
Sestdien,  30.  okt., plkst. 11.00 ALB 
namā Ināra Putniņa demonstrēs lat-
visko cepelīnu recepti. Pieteikties līdz 
28. okt. Dalības maksa $5 LAIMAS 
klientiem, pārējiem $10.
Svētdien, 31. okt., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novusa treniņi. Dzīvojam 
cerībās uz jauniem un ne tik jauniem 
spēlētājiem. ASK priekšnieks Jānis 
Lindbergs.
Svētdien, 31. okt., plkst. 12.00 Tāla-
vas mazajā zālē Latviešu nama koope-
ratīva pilnsapulce.
Svētdien,  31.  okt., plkst. 12.45 Tā-
lavas mazajā zālē Sabiedriskā kluba 
(Latvian Co-op Society Social Club 
Inc) pilnsapulce. Pēc pilnsapulces 
klubs gādās par uzkodām un atspirdzi-
nājumiem kafejnīcā!
Sestdien,  6.  nov., plkst. 14.00 DV 
namā Lāčplēša dienas sarīkojums.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien,  7.  nov., plkst. 11.00 Kapu 
svētki.

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Kanberā 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Pašlaik nav iezīmēts neviens datums 
nākamajiem dievkalpojumiem.

Melburnā
Sekojiet  ziņām;  iespējamas  maiņas 
sakarā ar COVID noteikumiem.

Svētdien, 24. okt., DV Melburnas no-
daļas gada svētki un DV organizācijas 
75 gadu jubilejas svinību sarīkojums 
ATCELTS.
Piektdien, 29. okt., Krodziņa vakars 
DV mītnē ATCELTS.
Svētdien, 31. okt., Austrālijas latviešu 
teātra Viktorīnas vakars PĀRCELTS 
uz 28. nov.
Sestdien, 6. nov., Vanadžu pusdienas 
ATCELTAS.
Svētdien,  7.  nov., Lāčplēša piemiņas 
dienas sarīkojums ATCELTS.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 31. okt., Reformācijas svēt-
ku dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā 
ATCELTS.

Pertā
Svētdien,  24.  okt., plkst.13.00 DV 
sarīkojums Kluba telpā Zem Ozola. 
Pusdienas un filma. DV biedriem bez-
maksas, pārējiem viesiem $20. Pie-
teikšanās līdz 17.okt. pie Ritas Džon-
sons 93492332

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Sestdien,  16.  okt., plkst.10.30 diev-
kalpojums. Viesu mācītājs Guntars 
Baikovs.
Svētdien,  7.  nov., plkst.10.30, diev-
kalpojums. Viesu mācītājs Kolvins 
Makfersons.

Sidnejā
Latviešu namā vismaz līdz oktobra 
beigām veikals,  birojs  un kafejnīca 
slēgti. Visi sarīkojumi Namā atcelti.

Novuss atsācies DV namā – 
būs katru piektdien, bet vēl ar 
ierobežojumiem. Atļauts tikai tiem, 
kuri ir dubultvakcinējušies. Maskas 
obligātas.
Svētdien,  24.  okt., plkst. 17.00 
Viktorīna sarīkojums Zoom platformā. 
Iepriekšpieteikšanās līdz 23.okt.: 
bookings@slb.org.au

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Klatienes dievkalpojumi Svētā Jāņa 
baznīca atsāksies svētdien, 31. oktobrī.
Svētdien,  31.  okt., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 7. nov., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan 
latviešu,  gan angļu valodā. Saites: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas  latv.  ev.  lut.  Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdienas dievkalpojumi un Bībeles 
stundas notiks saskanīgi ar sabied-
riskajām regulām. Lūgums sazinā-
ties ar mācītāju R. Sokolovski, lai 
uzzinātu par nākamajiem dievkalpo-
jumiem.

Zelta piekrastē
Zoom tikšanās neklātienē katra mē-
neša pirmā ceturtdienā plkst. 15.30. 
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms 
katras tikšanā.

ASV
3.–14.  nov. Ceturtais gadskārtējais 
New York Baltic Film Fesival (NY-
BFF). Festivāls notiks klātienē no 
3. līdz 7. nov. un no 5. līdz 14. nov. 
filmas būs pieejams tiešsaistes plat-
formā. Izrādes programmā četras fil-
mas no Latvijas: Spogulī – rež. Laila 
Pakalniņa, Koku opera – rež. Mārtiņš 
Grauds, Kur vedīs ceļš – Matīss Kaža 
un Emīlija. Latvijas preses karalie-
ne – rež. Andis Mizišs un Kristīne 
Želve. Vairāk informācija par festi-
vālu: www.balticfilmfestival.com, kur 
var arī iegādāties biļetes. Sociālos 
tīklos festivālam var sekot Fac ebook 
pie NYBalticFF un Instagram pie 
 nybalticff

Latvijā
SEKOJIET LĪDZI JAUNIEM 
COVID IEROBEŽOJUMIEM!!

Piektdien,  22.  okt.,, plkst. 19 Liela-
jā Ģildē, RTU vīru kora Gaudeamus 
62. jubilejas koncerts. Īpaši izceļami 
divi pirmatskaņojumi – Austrālijā 
dzīvojošās latviešu izcelsmes kompo-
nistes Sandras Birzes Nigra sum vīru 
korim un čellam ar solistiem Ilonu 
Dzērvi un Mārtiņu Zvīguli, kā arī Uģa 
Prauliņa un Ulda Bērziņa Klausies..... 
Kora mākslinieciskais vadītājs un 
koncerta diriģents Ivars Cinkuss. ■


