
Noformēt Latvijas pasi un 
personas apliecību
Būs iespēja Adelaidē un Melburnā

Latvijas Republikas 
vēstniecība Austrālijā 
informē, ka tiek rīko-
ti pārvietojamās pasu 
darbstacijas izbraukumi 
š.g. decembrī ar sekojo-

šām dokumentu noformēšanas nori-
ses vietām –
10. un 11. decembrī – Adelaidē 

Adelaides Latviešu Biedrības namā
36 Rose Terrace, Wayville 5034

12. un 13. decembrī – Melburnā
Melburnas Latviešu namā
3 Dickens Str, Elwood 3184
Svarīgi!
Pieteikties pases un/vai personas 

apliecības (eID kartes) noformē-
šanai var tikai personas, kurām ir 
piešķirts personas kods un kurām 
Fizisko personu reģistrā ir aktuali-

zētas ziņas vār-
da/uzvārda mai-
ņas gadījumā.

No 2023. gada 1. janvāra eID karte 
būs obligāts personu apliecinošs doku-
ments ikvienam Latvijas pilsonim un 
nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu 
vecumu. Līdz ar to jau šobrīd Latvijas 
valstspiederīgajam, kurš sasniedzis 15 
gadu vecumu, pasi izsniegs, ja viņam 
būs derīga eID karte, vai pasi izsniegs 
vienlaikus ar eID.

Ar eID karti, kurā ir iekļauts un 
aktivizēts autentifikācijas sertifikāts, 
iespējams apliecināt savu identitāti at-
tālināti – elektroniskā vidē, kā arī izvei-
dot e-adresi. eID karte sniedz iespēju 
pieteikt un saņemt pakalpojumus por-

Mēs, Polijas, 
Lietuvas, Latvi-
jas un Igaunijas 
prezidenti, izsa-
kām savas bažas 

par Krievijas centieniem pārskatīt vēs-
turi, kā arī iespējamo biedrības „Me-
morial“ slēgšanu.

„Memorial“ ir viena no pirmajām 
neatkarīgajām cilvēktiesību aizsardzī-
bas organizācijām Krievijā, kas no-
darbojas ar Staļina režīma noziegumu 
dokumentēšanu visā bijušās Padomju 
Savienības teritorijā. Mēs augsti vērtē-
jam „Memorial“ darbinieku vēlmi un 
gatavību godināt poļu, lietuviešu, lat-

viešu un igauņu tautu nesto upuri, kā 
arī miljoniem krievu, ukraiņu un citu 
tautību cilvēkus, kuri arī cieta padomju 
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Krievija un vēstures revizionisms
Polijas un Baltijas valstu prezidentu paziņojums
Polijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas prezidentu paziņojums par Starptautiskās vēstures, izglītības, labdarības un 
cilvēktiesību biedrības „Memorial“ un vēstures revizionismu.
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Pirmās salnas Rīgā, Mežciema dārzā.
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Latvija jau četrpadsmito reizi iz-
virzījusi filmu, kas pretendēs uz no-
mināciju ASV Kinoakadēmijas balvai 
„Oskars“ kategorijā „Labākā ārzemju 
filma / Best International Feature Film“. 
Ilgajā ceļā pretī ASV Kinoakadēmijas 
balvai pelnīti devusies režisores Daces 
Pūces spēlfilma Bedre, bet, lai filma 
tiktu pamanīta sīvajā konkurencē, ir 
nepieciešami vismaz 70 000 eiro. Fil-
mas radošā komanda aicina skatītājus 
un latviešus visā pasaulē atbalstīt filmu, 
ziedojot vietnē Go Fund Me.

Pirmajam kampaņas posmam ne-
pieciešami 10 000 eiro, kurus Bedres 
komanda aicina ziedot vietnes GoFun-
dMe/Bedre-Oskars kampaņā. Šo atbal-
stu paredzēts ieguldīt filmas izrādīšanas 
seansos ASV kinoakadēmijas locek-
ļiem, decembra sākumā klātienē Losan-
dželosā un/vai Ņujorkā, kā arī publici-
tātes aktivitātēm, kas saistītas ar šiem 
seansiem. Paredzēts, ka to nodrošinās 
profesionāls Holivudas filmu publicists.

„Filma ir tapusi četrus gadus un ir 
radīta lieliem ekrāniem, jo tikai tajā brī-
dī tā kļūst par pilnvērtīgu mākslas darbu 
un vispilnīgāk uzrunā skatītāju. Tādēļ, 
lai pilnasinīgi cīnītos par „Oskaru“, ir 
vitāli nepieciešami šie klātienes seansi, 
kuros uzrunāt ASV Kinoakadēmijas lo-
cekļus. Mums ir svarīgi, lai šī gada la-
bākā Latvijas filma tiktu pamanīta starp 
vairāk nekā 100 pasaules valstu filmām, 
un mēs ceram nonākt līdz prestižajai 
„Oskara“ balvai, tādējādi skandinot 
Latvijas vārdu visā pasaulē! Lūdzam 
atbalstīt filmas kampaņu, lai varam go-
dam pārstāvēt filmas ceļu uz „Oskaru“ 
un jau esam ļoti pateicīgi par ikviena 
sniegto atbalstu,“ stāsta Dace Pūce.

Kampaņu jau atbalsta Nacionālais 
kino centrs, Kultūras ministrija un pri-
vāti atbalstītāji gan Latvijā, gan ASV.

Pēc rakstnieces, Literatūras gada 
balvas laureātes Janas Egles stāstu mo-
tīviem tapusī filma stāsta par desmit-
gadīgo Markusu, kuram jāpielāgojas 
jaunai dzīvei laukos pie omes. Pēc in-
cidenta ar kaimiņu meiteni Emīliju cie-
ma iedzīvotāji uz zēnu sāk lūkoties ar 
neiecietību un aizdomām, līdz nejaušī-
bas rezultātā Markuss patvērumu un 
draudzību rod pie noslēpumainā vien-
tuļnieka Jūrnieka, kurš dzīvo meža no-

malē. Filma skar vairākas mūsdienās 
aktuālas tēmas – bērni, kas aug bez ve-
cākiem un saskaras ar emocionālu var-
darbību, savstarpēja iecietība, atvērtī-
ba pret citādo – un apliecina mākslas 
spēju mierināt un glābt dzīvības.

Bedre nominēta astoņās nacionālās 
kinobalvas Lielais Kristaps kategorijās, 
kā arī piedalījusies un guvusi atzinību 
vairākos prestižos starptautiskos fes-
tivālos: Melnās naktis (Tallinn Black 
Nights Film Festival / PÖFF, Igaunija), 
Nordische Filmtage Lubeck (Vācija, 
Grand Prix), XVII Starptautiskais ki-
nofestivāls Baltijas debijas (Krievija, 
Grand Prix nominācijā Labākā filma), 
Labāko krāsu korekciju mākslinieku 
festivālā Maskavā (Krievija), Santabaras 
Starptautiskajā filmu festivālā (ASV), 
Jeonju Starptautiskajā filmu festivālā 
(Dienvidkoreja) u.c. Filma iekļauta pres-
tižā Šanhajas filmu festivāla programmā 
Spectrum: Alternatives līdzās filmām no 
Austrijas, Beļģijas, Filipīnām, Francijas, 
Indijas, Irānas, Kanādas, Krievijas, Liel-
britānijas, Nīderlandes, Polijas, Portugā-
les, Somijas, Spānijas un Turcijas.

Arī šobrīd Bedre turpina festivālu 
gaitas un pašreiz filma piedalās Noor-
delijk Film Festival Nīderlandē, savu-
kārt decembrī būs skatāma The Rabat 
Authors Film Festival Marokā.

Filmas radošā komanda: režisore 
Dace Pūce, operators Gatis Grīnbergs, 
māksliniece Laura Dišlere, montāžas 
režisors Jussi Rautaniemi, producen-
tes Kristele Pudane un Elīna Jozauska. 
Filmas mūzikas autors ir Valters Pūce, 
mūzikas mikss – Normunds Šnē, skaņu 

režisors – Varis Kurmiņš. 
Mūzikas ierakstā piedalīju-
šies Sinfonietta Rīga mūziķi 
un Rīgas Doma zēnu koris 
Mārtiņa Klišāna vadībā. 
Filmā skan arī dāņu kom-
ponistes Cecīlijas Noeras 
skaņdarbs Ouvre. Filma 
tapusi ar Nacionālā kino 
centra finansiālu atbalstu. 
Latvijā to izplata kinopro-
jekts Spektrs, izplatītājs ār-
valstīs – TVCO.

Tiesības izrādīt filmu 

Eiropas valstīs iegādājusies starptau-
tiskā televīzijas un interneta platformu 
(VOD) grupa HBO Europe un Vācijas 
lielākais un senākais filmu izplatītājs 
Arsenal Filmverleih GmbH.

* * *
Ļ. cien. laikraksta „Latvietis“ lasītāji!

Mums visiem būs prieks un lepnums 
latviešu filmu redzēt starp „Oskara“ ap-
balvotajām filmām; atbalstīsim filmu!

Ilze Nāgela,
laikraksta „Latvietis“ 

galvenā redaktore
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Aicinu atbalstīt!
Lai Latvija cīnītos par „Oskara“ balvu, aicinām finansiāli atbalstīt filmu „Bedre”!

„Bedre“. Kadrs no filmas.

Režisore Dace Pūce pie Melburnas Latviešu nama.
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Septītais PLEIF
Norisināsies Rīgā

PBLA gatavojas gadskārtējai 
valdes sēdei
Jau otro reizi notiks attālināti

Rīgā, 26. novembrī – Pasaules Brī-
vo latviešu apvienības valde gatavojas 
sēdei, kas ik gadu tradicionāli notiek 
Rīgā klātienē, bet jau otro reizi CO-
VID – 19 pandēmijas izraisīto ierobe-
žojumu dēļ, notiks attālināti šī gada 5. 
un 6. decembrī.

Svētdiena, 5. decembris, paredzē-
ta kā atklāta informatīva sēdes die-
na tautiešiem visā pasaulē, savukārt 
pirmdien, 6. decembrī. plānota sēde 
valdei kopā ar sadarbības partneriem.

„Jā, diemžēl atkal esam spiesti sa-
nākt kopā attālināti Zoom platformā,” 
saka Kristīne Saulīte, PBLA priekš-
sēde, kurai apvienības statūti uzliek 
par pienākumu sasaukt sēdi reizi gadā. 
„Kaut arī visi esam noguruši no attāli-
nātajām sēdēm, pandēmija diktē savus 
noteikumus – sanāksim attālināti, bet 
plānojam tikšanos tā, lai pirmā diena 
būtu informatīva un iedvesmojoša vi-
sai sabiedrībai, bet otrā diena veltīta 
iekšējām lietām un kopējiem projek-
tiem ar sadarbības partneriem,“ uz-
sver priekšsēde.

Pirmajā dienā pēc informatīva ziņo-
juma par PBLA darbību plānota disku-
sija par diasporas gatavošanos un iesais-
ti gaidāmajās 14. Saeimas vēlēšanās, 
kurās piedalīsies Centrālās vēlēšanu ko-

misijas priekšsēde Kristīne Bērziņa, 
neatkarīgā žurnāliste Inga Spriņģe, 
ĀM konsulārā departamenta direktore 
Agnese Saliņa. Sarunu vadīs žurnāliste 
Arta Skuja. Tāpat pirmajā dienā notiks 
diskusija par Dziesmu svētku tradīcijas 
uzturēšanu ārpus Latvijas – gaidāma-
jiem Vispārējiem latviešu dziesmu svēt-
kiem ASV, kultūras dienām Vācijā un 
latviešu kultūras tradīciju uzturēšanu 
pasaulē. Piedalīsies Latvijas Nacionālā 
kultūras centra direktore Signe Pujāte 
un diasporas svētku rīkotāji pasaulē. 
Sarunu vadīs Eva Johansone, LTV 
Kultūras ziņu žurnāliste.

Abas diskusijas būs skatāmas 
visā pasaulē PBLA Facebook lapā 
un PBLA interneta vietnē www.pbla.
lv. Ap plkst. 17.45 svētdien plānots 
īss grupas Rahu the Fool muzikālais 
priekšnesums.

Sēdes otrā diena, pirmdiena, 6. de-
cembris būs veltīta PBLA sadarbībai 
ar dažādām Latvijas valdības iestādēm 
un ministrijām, kā arī apvienības iek-
šējiem jautājumiem – budžetam, statū-
tiem un nākotnes plāniem. Sēdē pieda-
līsies Ārlietu ministrijas parlamentārā 
sekretāre Zanda Kalniņa Lukaševi-
ca un Diasporas lietu vēstniece Elita 
Gavele, kā arī PBLA dalīborganizāci-
ju vadītāji. Plānota diskusija par valsts 
atbalstu diasporai, kurā piedalīsies Ār-
lietu ministrijas, Kultūras ministrijas, 
Izglītības un zinātnes ministrijas, kā 
arī Sabiedrības integrācijas fonda un 
Latviešu Valodas aģentūras pārstāvji.

PBLA pārstāvniecība

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Rietumu civilizācija 

lepojas ar savu attīstību 
gan ētiskā līmenī, gan 
zināšanu līmenī. Mēs 
uzskatām, ka esam go-
dīgāki, taisnīgāki, iejū-

tīgāki un gudrāki par saviem senčiem.
Bet... Ētiskos jautājumos visi ir tie-

sīgi izteikties. Reliģijas pārstāvji, pro-
fesionāli filozofi, politiķi, kā arī „pa-
rastā tauta“. Domas var dalīties, bet 
katra sabiedrība veido zināmu konsen-
su par to, kas ir labs, un kas ir slikts.

Zināšanas ir tomēr objektīvākas. 
Šis vairs nav lauks, kur katra izteiktās 
domas ir līdzvērtīgas.

Diemžēl, sociālie mediji ir visu šo 
apgriezuši augšpēdus. Katrs jūtas tie-
sīgs izteikties par zinātniskiem jautā-
jumiem. Ir pazuduši ētikas nosacījumi 
būt godīgiem. Un bieži prasti meli tiek 
izplatīti kā svētā patiesība, arī ja sekas 
var būt traģiskas.

Vai godīgi cilvēki, kuri izplata me-
lus un maldus ir kļuvuši negodīgi, vai ir 
cits paskaidrojums? Vai lavīnveidīgais 
uzbrukums zinātnei ir ļaunprātība, ne-
zināšana vai vienkāršs stulbums?

Vai dezinformatorus aizliegt vai so-
dīt? Varbūt labāk ir agresīvāk norādīt uz 
katru melu un maldu, ne tikai likt saiti 
uz vispārējiem paskaidrojuma rakstiem.

Ir vienkārši meli: „Nevakcinēto virs 
60 varbūtība saslimt ir 254/298=0.85x 
„lielāka“ nekā tiem, kas IR vakcinēti“ 
(T.i. ja ir virs 60, tad iespēja saslimt 
vakcinētam ir 1,17 reizes lielāk nekā 
nevakcinētam). Pievienota ir tabula par 
nāves gadījumiem Izraēlā, kura īstenī-
bā skaidri rāda, ka nevakcinētiem virs 
60 ir vairāk nekā trīs reizes lielāka var-
būtība mirt nekā vakcinētiem, un pat 
16 reizes lielāka varbūtība mirt nekā 
tiem, kuriem ir papildus vakcinācija.

Vienkārši meli: „...saskaņā ar Vak-
cinācijas nevēlamo notikumu ziņošanas 
sistēmas datiem no Covid-19 vakcīnām 
miruši bija 865 cilvēki“. Seko atsauce 
uz Faluņgunsa kustības dibināto New 
Tang Dynasty Television. Autore ne-
varēja nezināt, ka publiskotās ziņoša-
nas sistēmas dažādās valstīs neapgalvo 
NEKO par miršanas cēloni – tikai laika 
sakritību, bet ne cēloņsakarību. Kā zi-
nāms, cilvēki mirst katru dienu arī bez 
vakcinēšanas un arī bez kovida.

Sarežģītāka maldināšana: „Apvie-
notajā Karalistē vakcinēto mirstība līdz 
60 gadu vecumam 2 x pārsniedz nevak-
cinēto mirstību.“ Oriģinālā, Apvienotās 
karalistes Statistikas pārvaldes publicē-
tajā tabulā ir piezīme: „10-59 vecuma 
grupā vakcinētie vidēji būs vecāki nekā 
nevakcinētie dēļ vakcinācijas program-
mā noteiktās vecuma prioritātes. Tā kā 
mirstība ir lielāka vecākiem cilvēkiem, 
šis paaugstinās mirstību vakcinētai gru-

4. decembrī Rīgā 
norisināsies viens no 
nozīmīgākajiem ekono-
mikas forumiem Lat-
vijā – Pasaules latviešu 
ekonomikas un inovāci-

ju forums (PLEIF), kas šogad būs vel-
tīts Rīgas izaugsmes iespējām un pil-
sētas starptautiskajai konkurētspējai.

Septītais gadskārtējais forums no-
risināsies attālināti. Tā tēma būs Rīgas 
pilsētas attīstības plāni un iespējamā 
diasporas iesaiste. Pasākums būs da-
līts trīs tematiskajās daļās – uzņēmēj-
darbība un investīcijas, darbaspēks, 
nekustamais īpašums. Katru no daļām 
ievadīs trīs ekspertu prezentācijas par 
uzņēmējdarbības attīstīšanu Rīgā un 
Rīgas potenciālu, kam sekos diskusijas.

„Ar šī gada konferenci vēlamies 
uzsvērt, ka ikviena krīze paver jaunas 
iespējas un mudina mūs attīstīties un 

pielāgoties. Rīgai kā internacionālai  
pilsētai un Baltijas valstu centram ir 
neskaitāmas priekšrocības un jau eso-
šie nākotnes plāni, kas Rīgu iezīmē kā 
starptautiski konkurētspējīgu un dina-
misku pilsētu un ekonomiskās izaug-
smes centru. Konferences dalībnieki – 
ārvalstu uzņēmēji un vietējie eksperti 
dalīsies ar savu pozitīvo pieredzi Rīgā 
un ko Rīga spēj piedāvāt pasaules lī-
meņa uzņēmējiem, investoriem un 
talantiem“ stāsta PBLA priekšsēde 
Kristīne Saulīte.

Konferenci atklās Valsts prezi-
dents Egils Levits. Informatīvas uzru-
nas teiks Rīgas mērs Mārtiņš Staķis 
un domnīcas Certus pētnieks Daunis 
Auers. Konferences programmā pie-
dalīsies valsts un pašvaldības sektora 
pārstāvji, kā arī starptautisku uzņē-

 
Turpinājums 8. lpp.
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Divi mākslinieki 
ar pilnīgi atšķirīgiem 
tēliem un gleznošanas 
tehniku. Bet dziļākā 
izpratnē abi uzrunā to 
pašu tēmu – cilvēka bū-
tību kosmosā.

Dzidra Mičele (Mitchell)
Dzidras darbi ir pazīstami sidne-

jiešiem ar savu krāšņumu un lokano 
līniju. Viņas figurālie motīvi rāda 
mums visiem pazīstamas dzīves si-
tuācijas.

Dzidra raksta: „Man interesē 
parādīt cilvēka būtību, arī ja kailie 
ķermeņi vēstī, ka ir bijis kāds mode-

lis, kas vērots kā objekts, kā forma 
vai kā varoņteiku tēls ar dēku stās-
tiem. Mani nodarbina doma, palīst 
cilvēkam „zem ādas“, kur kailais 
ķermenis pauž esamību, varbūt pir-
mā nojautas momentā, brīdī starp 
jūtām un rīcību, kas nenovēršami 
sekos.“

Harijs Piekalns
Savās gleznās Harijs savieno se-

nas gleznošanas tehnikas ar latvie-
šu ikonogrāfiju. Harijs raksta: „Es 
izmantoju Austrālijā iegūtu dabīgo 
okeri, kuru savām eļļas gleznām sa-
gatavoju ar tradicionāliem paņēmie-
niem, zināmiem jau kopš renesanses. 

Manas gleznas top kā tās dabas ai-
navas manifestācijas, no kuras nāk 
šis okeris.“ Iedvesma Piekalna ģe-
ometriskiem gleznojumiem nāk no 
senlatviešu rakstiem. Piekalna vei-
dotie raksti un krāsas ir metaforas: 
tās rāda uz vēsturisko latviešu rakstu 
kultūras vēsturisko nozīmi un zemi, 
no kuras krāsas ņemtas. No it kā abs-
traktā, Piekalna darbi ved uz dziļāku 
būtības izpratni.

Dzidras Mičeles un Harija Piekal-
na darbi būs skatāmi Kultūras dienas 
laikā Sidnejas Latviešu namā, Mārtiņa 
Siliņa zālē.

Ojārs Greste
Laikrakstam „Latvietis“

AL58.KD – Būtība: divi skatījumi
Dzidras Mičeles un Harija Piekalna gleznas

Kori un kora mūzika AL58. Kultūras dienās
Spējuši darboties grūtajos pandēmijas ierobežojumu apstākļos

Kora mūzika jau 
kopš pirmajām Austrā-
lijas Latviešu Kultūras 
dienām ir bijusi neatņe-
mama programmas sa-
stāvdaļa. Arī šoreiz tik 
neparastajās Kultūras 

dienās skanēs kora mūzika gan klātie-
nē, gan video ierakstos. Ne tikai Latvi-
jā, bet arī Austrālijā latviešu koristi ir 
spējuši darboties grūtajos pandēmijas 
ierobežojumu apstākļos.

Pateicoties melburniešiem Sand-
rai un Robertam Birzēm, koristiem 
arī no citām pilsētām bija iespēja pie-
dalīties viņu vadīto koru virtuālajos 
mēģinājumos un mācīties ne tikai KD 
programmu, bet uzsākt arī gatavoša-
nos 2023. gada Dziesmu svētkiem.

Tā kā klātienē kori no citām pil-
sētām šoreiz nevar piedalīties un tra-
dicionālais Kopkora koncerts neiz-
skanēs, tomēr būs iespēja redzēt un 
dzirdēt korus ne tikai no Latvijas un 
divus austrāliešu korus, bet arī mūsu 
pašu Melburnas vīru kori Veseris, 

kurš ir sagatavojis brīnišķīgu skaņu 
un video priekšnesumu, kuru varēsim 
baudīt Kultūras dienu Atklāšanas pa-
sākumā.

Vīru kora Veseris mākslinieciskie 
vadītāji Sandra un Roberts Birzes 
stāsta: „Melburnas vīru koris „Vese-
ris“ virtuālajos mēģinājumos ir baudī-
jis savu izaugsmi, apgūstot AL58.KD 
kopkora dziesmas, un arī lūkojoties 
2023. g. Dziesmu svētku repertuārā. 
Papildus šiem plašajiem dziesmu krā-
jumiem, „Veseris“ ir turpinājis iedziļi-
nāties Mārtiņa Brauna dziesmu ciklā 
„Daugava“, šajā gadījumā, vīru kora 
salikumā, izvilkumos „Skrobe“ („Dus-
mu dziesma“) un „Sarkanbaltais karo-
dziņš“. Abas dziesmas ar Raiņa tekstu 
ir kontrastiem bagātas, ir rāmi, skaisti 
muzikālie momenti, ir dusmas un nik-
nums. Kora ansamblim ir bijusi iespē-
ja ieskaņot šīs, kā arī citas dziesmas 
virtuāli, jo klātienē nav bijis iespēja to 
izdarīt. Skaņu meistars, mūsu korists 
Justs Karantajers, kurš ir jau darbo-
jies ar saviem muzikālajiem projek-

tiem iepriekš, saskatīja jaunu izaici-
nājumu piestrādāt pie vīru ansambļa 
balsīm. Esam turpinājuši vadīt mēģi-
nājumus ar īpašu nolūku ne tikai ap-
gūt nošu materiālu, bet arī piestrādāt 
pie sīkākām muzikālām detaļām – iz-
veidot izteiksmīgas frāzes, slīpēt into-
nāciju un apgūt precīzāku teksta izru-
nu. Ļoti ceram, ka klausītājiem patiks 
šie izvilkumi no M. Brauna un Raiņa 
cikla „Daugava“.“

Vēl tikai gribu pieminēt, ka šajā 
ciklā ir arī tautā tik iemīļotā dziesma 
Saule, Pērkons, Daugava.

Arī Kultūras dienu noslēgumam 
tiek gatavots interesants virtuāls video 
priekšnesums. Kopdarbībā ar diriģen-
tu Intu Teterovski, Latvijas koriem 
un mūsu latviešu un austrāliešu ko-
riem ceram noslēgt šīs Kultūras dienas 
ar leģendāro Jāzepa Vītola un Ausekļa 
Gaismas pili – mūsu tautas izturības, 
stipruma un vienotības simbolu.

Uz tikšanos Kultūras dienās!
Sandra Dragūna

Laikrakstam „Latvietis“

Dzidra Mičele. „Un skaties debesīs“.
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Harijs Piekalns pie savām gleznām.
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Dibināta Daugavas Vanagu Adelai-
des nodaļas biedres Genovefas Janmei-
jas 100 gadu jubilejas dāvanu stipendija.

Septembrī Daugavas Vanagu namā 
Adelaidē (Austrālijā) norisinājās svinī-
bas, kas iedvesmo ne tikai ar jubilejas 
nozīmību, bet arī labsirdību, siltumu 
un labestību, kas tajās valdīja. Saņe-
mot dāvanas, gaviļniece vēlējusies, lai 
svētku sajūta sasniedz arī kādu talantu 
Latvijā, dibinot Genovefas Janmeijas 
100 gadu jubilejas stipendiju.

1921. gads bija Latvijas brīvības 
pavasaris, ja vēl, dibinot valsti, tikai 
sapņojām par mūsu pilnību neatkarī-
bu, tad jau trīs gadus vēlāk, Brīvības 
cīņām Latgalē vainagojoties ar uzvaru, 
ar lepnumu sirdī varējām droši teikt – 
Latvijai būt! Tik skaistā, lai arī dar-
ba pilnā laikā jaunākās māsas šūpuli 

blakus Latvijas gultiņai lika laimīgie 
vecāki no Nautrēnu pagasta Latgalē, 
jo 25. septembrī pasaulē bija nākusi 
brīnišķīga meitenīte vārdā Genovefa, 
kā vēlāk tuvie viņu mīļi sauks – Geņa.

Vai toreiz kāds varēja iedomāties, 
ka simts gadu laikā Latvija te zaudēs, 
te atkal atgūs savu brīvību, un vai to-
reiz Geņa varēja iedomāties, ka pēc 
simts gadiem, baltā limuzīnā ierodo-
ties, viņa svinēs savu dzimšanas dienu 
Austrālijā? Katra dzīve ir pa daļai pa-
saka, pa daļai teika un, ko tur liegties, 
arī lielāka vai mazāka traģēdija, bet cik 
skaists ir tas stāsts, kas mūs aizkusti-
na, iepriecina un uzrunā jau no pirmā 
izlasītā vārda, cik skaists tas mūžs, kas 
dzīvots ne tikai sev, bet citiem.

1944. gadā Geņa ar māsu Leontīni 
un mammu Viktoriju lauku ratos devās 

bēgļu gaitās. Uz jaunās sievietes ple-
ciem jau bija nosēdusies likteņa smagā 

Vītolu fonda stipendija no Adelaides
Dibināta Genovefas Janmeijas 100 gadu jubilejas dāvanu stipendija

Brisbanes Latviešu 
namā sestdien, 20. no-
vembrī, sanāca prāvs 
ļaužu pulks priecāties 
par Latvijas 103. dzim-
šanas dienu. Pēc pandē-
mijas ierobežojumiem, 
kas liedza tos kopēji svi-

nēt 2020. gadā, bija jūtams pacilājums 
visiem kopā ar kori dziedāt Dievs, svē-
tī Latviju! pēc tam, kad jaunieši Anna 
Česle un Daniels Abijs (Abey) svinīgi 
zālē ienesa un novietoja sarkanbaltsar-
kano karogu.

Kaut esam jau vairākus gadus pie-
raduši, ka Brisbanes korī Baltika ne-
dzied tikai latvieši, tad tomēr ir jauki 
apliecināt viņu skaidro izrunu un iz-
pratni, dziedot Karoga dziesmu (Rai-
nis, komp. J. Lūsēns) un mūsu mīļo Pūt, 
vējiņi diriģenta Jura Meijas vadībā, ko 
uz klavierēm pavadīja Olga Lipski.

Videoierakstos noklausījāmies ap-
sveikumus no Latvijas Valsts prezi-
denta Egila Levita, PBLA priekšsēdes 
Kristīnes Saulītes un Latvijas sūtņa 

Austrālijā Marģera Kra-
ma. Mūsu Latvijas goda 
konsuls Kvīnslandē Juris 
Meija angliski pastāstīja 
savas atmiņas par piedzī-
vojumiem Latvijā pirms un 
pēc zaudējām un atguvām 
savu neatkarību, uzsverot, 
cik spilgti viņš izjūt Latvi-
jas brīvības nozīmi.

Pārdomas veicināja An-
nas Česles klavieru solo – 
mierīga un plūstoša Grīga 
(Grieg) Noktirne. Vairāk 
nekā pusi no Latvijas 103 
gadiem Brisbanē esam at-
zīmējuši svinīgos 18. no-
vembra aktos. Un zīmīgi, 
ka Ingas Česles lasītais 
(Zigrīdas Frances sagata-
votais) stāstījums, latviešu 
un angļu valodā, atsaucās 
uz runu, kuru Annas vec-
vecmāte Alma Lindemane 
bija teikusi Brisbanes Latviešu namā 
1978. gadā. Toreiz viņa izcēla mūsu 
dzejnieku lomu tautu mierināt, pra-
vietojot gaišāku nākotni. Alma dzima 
1901. gadā un savā mūžā izdzīvoja 
grūtos cīņu gadus, prieku par izcīnīto 
neatkarību, kā arī sāpes trimdas tum-
šajās gaitās. Viņa noteikti sestdien ar 
prieku un lepnumu bija kopā ar mums.

Ance Deksne, LAAJ vicepriekš-
sēde Kvīnslandē, veiksmīgi vadīja 
sarīkojumu un pārsteidza mūsu čaklo 
darba rūķi Laimu Lodiņu ar 2021. g. 
LAAJ Atzinības rakstu. Ance piemi-
nēja arī 2020. gadā apbalvotos brisba-
niešus.

Sarunas vēl ilgi turpinājās pie ka-
fijas galda ar šampānieti, gardiem pī-
rāgiem un kliņģeri. Zāli greznoja liela 

vāze pilna ar gaisīgi zeltainām orhide-
jām (Dancing ladies).

Māra Siksna
Laikrakstam „Latvietis“

Valsts svētki Brisbanē
Sanāca prāvs ļaužu pulks

Koris „Baltika“.
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No kreisās: Ance Deksne, Laima Lodi-
ņa ar Atzinības rakstu.
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Genovefa Janmeija.
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Jau pāris stundu 
pirms akta ceturtdien, 
18. novembrī, Sidnejas 
Nama kafejnīcā strādā 
smaidīgas dāmas. Pie 
galdiem sēž svētku vie-
si. Malko kafiju. Bauda 

smalkmaizītes. Slavē torti. Tiekas ilgi 
neredzēti draugi. Diemžēl, uz vienas 
rokas pirkstiem varēja saskaitīt bēr-
nus... toties sirmgalvji pārstāvēti lielā 
skaitā... kur palikusi vidējā paaudze?

Ir arī neredzēti ciemiņi, vēstnieks 
un viņa komanda, ieskaitot uniformā 
tērptu karavīru.

Pirms akta vēstnieks atklās vei-
kalu. Ap sešiem tautu meitas piedāvā 
glāzi šampānieša. Sidnejas Latviešu 
biedrības priekšnieks saka pāris vār-
du... uzskaita rindu tautiešu, kuri va-
dījuši šo veikalu.

Tik tiešām veikals Rīga ir mainī-
jis savu seju, tas izkopts, izdaiļots, tik 
tiešām varens. Te ņudz! Pērk Latvijas 
maizi un sieru, tautiskas mantiņas, 
Ziemassvētku greznojumus. Var pat 
iegādāties grāmatas un rotas lietas.

Vēstnieks saka pāris vārdu un pār-
griež lentīti, lai oficiāli atvērtu veika-
lu. Smaidīga ir veikala vadītāja Daiva 
Tuktēna. Redzam arī Latvijas goda 
konsulu Martiņu Tuktēnu tautas tēr-
pā. Veikals darbojas.

Zāle svinīgi izpušķota. Zāles aiz-
mugurē darbojas Jānis Grauds un 
Ojārs Greste. Sarīkojumu varēja no-
skatīt tiešraidē.

Zālē ieejot, nāk atmiņā 18. novem-
bri, kur zālē vietas bija aizņemtas no 
pirmās līdz pēdējai rindai. Atceros to 
satraukumu, kad gaidījām Daini Ivānu, 
kurš ieradās ar nokavēšanos, tieši no 
Rīgas. Atmiņas!!! Laiki ir mainījušies.

Sarīkojumu arī šoreiz sāk ar noka-
vēšanos. Svinīgi ienes karogu. Skaisti 
redzēt jauniešus goda sardzē.

Pie pults nostājas SLB valdes 
priekšsēdis Jānis Čečiņš – dzimis un 

uzaudzis Austrālijā. Viņš sveic klāt-
esošos Latvijas dzimšanas dienā. Savā 
runā J. Čečiņš pieskaras latviešu sap-
nim par savu valsti. Bija cerība un ticī-
ba toreiz, ka latviešiem cariskajā Krie-
vijā uzlabosies stāvoklis. Tad pāri mūsu 
zemei nāca Pirmais pasaules karš. Lat-
vieši dibināja savu valsti. Atbrīvošanas 
cīņas. Brīvā Latvija plauka un attīstījās 
par modernu valsti. Taču Otrais pasau-
les karš uzspieda savu zīmogu. Izzuda 
cerība. Palika tikai sapnis.

Bēgļu gaitas. Pastāvēja cerība, ka 
mēs atgriezīsimies Dzimtenē. Sākās 
izceļošana Es sapni par Latviju pagal-
vī likšu.

Izšķīrās, ka nav ko atpakaļ skatī-
ties. Mēs uzsākam dzīvi citā zemē, citā 
kultūrā, ar skatu uz nezināmu nākotni.

Dzīve uzplauka, dibināja korus, te-
ātrus, skolas, baznīcas. Cerēja, ka Lat-
vija būs brīva. Laiks skrien. Ir izaugu-
si otrā, trešā un pat ceturtā paaudze.

Priekšnieks arī uzsver, ka jau 
1991. gadā latvieši Austrālijā cerēja, 
ka te atvērs vēstniecību. Tagad cerība 
piepildījusies. Šodien varam sveikts 
Latvijas vēstniecības komandu.

Seko trīs svarīgi apsveikumi. LV 
prezidents Egils Levits uzsver, ka 

mums visiem kopā ir pienākums attīs-
tīt modernu, demokrātisku valsti.

PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte 
teic, ka ir gods un lepnums būt latvie-
tim. Lai arī šodien ir liegta tikšanās, 
tad sirdī, domās un darbos mums jābūt 
latviešiem.

Elita Gavele, Speciālo uzdevumu 
vēstniece diasporas jautājumos, uzsver, 
ka mums jāturas kopā, ka tikai, atbals-
tot vienam otru varam daudz sasniegt. 
Vēstniece pateicas par mūsu darbu lat-
viešu valodas un tradīciju kopšanā.

Vienojamies Tautas lūgšanā Dievs, 
svētī Latviju!

Trūka mācītāja lūgšana par mūsu 
valsti.

Karla Tuktēna, tērpta tautastēr-
pā, iepazīstina mūs ar Latvijas Re-
publikas ārkārtējo un pilnvaroto vēst-
nieku Austrālijas Savienībā Marģeru 
Kramu. Savā uzrunā vēstnieks sveic 
klātesošos Latvijas 103. gada dienā. 
M. Krams uzsver, ka izjūt godu būt 
pirmajam vēstniekam šajā valstī.

Vēstnieks piemin, cik liels bija 
sasniegums, kad pirms 100 gadiem 
de jure atzina Latvijas valsti, kas ga-
rantēja valsts pastāvēšanu. Pieskaras 
panākumiem un sasniegumiem, kad 
pirms 30 gadiem tika panākta brīvī-
bas atgūšana Latvijai. Tas nenāca bez 
cīņas. Piemin Helsinki 86, 14. jūniju 
pie Brīvības pieminekļa, Baltijas ceļu. 
Latvieši atgādināja pasaulei par noda-
rīto pārestību. Cīņa turpinājās. Sekoja 
1991. gada barikādes. Vēstnieks atce-
ras savu piedalīšanos cīņā. Piemin, ka 
Latvijā sajuta trimdas atbalstu. Tagad 
Latvija ir brīva un neatkarīga valsts. 
Novembris latviešiem ir varoņu mēne-
sis, to atspoguļo Lāčplēša diena. Tagad 
Latvija ir valsts, kur brīvi runā un dzied 
latviešu valodā, kur izkopj savu kultū-
ru. Valsts, kur novērtē cilvēku tiesības 
un kur likumu vara garantē taisnību. 
M. Krams uzsver vēstniecības nozīmi. 
Šī ir Latvijas valsts vēstniecība Dien-
vidu puslodē. Vēstnieks cer uz auglīgu 

18. novembra atzīmēšana Sidnejā
Lai Latvijā dzied latvju dēli un zied latvju meitas

Jaunais LR vēstnieks Austrālijā Marģers Krams (no labās) ierodas Sidnejas 
Latviešu namā.
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sadarbību un novērtē mūsu pieredzi un 
kontaktus, kas tik nepieciešami ir Lat-
vijai. Tā ir vērtīgākā lieta, ko varam 
dot Latvijai, lai tā būtu droša vieta, kur 
piepildīt savus sapņus.

Seko apbalvojumi.
PBLA balva piešķirta Pēterim El-

fertam.
Kultūras Fonda Atzinības rakstu 

saņem Iveta Rone.
LAAJ Atzinības raksti piešķirti 

sekojošiem sidnejiešiem:
Edītei Birzulei par darbu Sidnejas 

Dāmu, kopā; Dacei Celinskai par dar-
bu SLB Pamatskolā; Valdim Krādzi-
ņam par darbu SLB sestdienas skolā 
un Annas Ziedares Vasaras vidusskolā; 
Inārai Krūmiņai par darbu SLB Dāmu 
kopā; Colvinam McPhersonam par 
darbu Sidnejas latviešu draudzē, Vijai 
Sieriņai par strādāšanu ar jauniešiem.

Seko SLB latviešu pamatskolas 
priekšnesumi. Skaisti redzēt divus 
mazus bērnus uz skatuves tērptus tau-
tastērpos, bet 18. novembra akts prasa 
lielāku sagatavošanos.

Tad uz skatuves uznāk soprāns 
Maija Kovaļevska. Pie klavierēm ar-
mēnis Vače Džambazans. Mūs Mai-
ja Kovaļevska ir izlutinājusi. Viņai 

bija līgums dziedāt Vāgnera operā 
Kvīnslandē, bet Covid 19 šo nodomu 
svītroja. Esam ieguvēji.

Uz skatuves ir ,,mūsu Maija“, iecie-
nīta operdziedātāja, kas uzstājusies, gan 
Rīgā, gan Ņujorkā, gan Sidnejā, gan Itā-
lijā, gan Vācijā... tā varētu ilgi turpināt. 
Pirmā dziesma Aizver actiņas un smai-
di – Jāzeps Vītols (Jānis Poruks). Maija 
izpilda ar izjūtu un smalkumu. Dzimte-
ne ir mūsu acu priekšā.. Seko divas Jāņa 
Mediņa dziesmas ar Jāņa Jaunsudrabiņa 
vārdiem. Mūs iedvesmo gan vārdi, gan 
mūzika, gan Maijas aizkustinošais snie-
gums. Jāzepa Vītola Man prātā stāv vēl 
klusā nakts (Valda vārdi) Maijas izteik-
tajā un izjustā balss aizved mūs Latvijas 
ārēs. No aplausiem skaidri var just pub-
likas atsaucību. Kā en core operdziedā-
tāja aizved klātesošos Pučinī pasaulē.

Uzmanību karogam.
Jūtam cieņu un pateicību, ka bija 

izdevība kopā atzīmēt Latvijas valsts 
103. gadadienu. Pēc akta pakavējamies 
pie glāzes vīna un sarūpētajiem pīrādzi-
ņiem. Skaista ir noskaņa. Ir vēls, bet ne-
gribas iet mājā. Var aizmirst skumjas, 
ka šovakar uz abām rokām var saskaitīt 
jauniešus un uz vienas rokas – bērnus.

Lūgsim Dievu, lai Latvijā dzied 
latvju dēli un zied latvju meitas.

Vita Kristovska
Laikrakstam „Latvietis“

18. nov. atzīmēšana Sidnejā
Turpinājums no 6. lpp.

Sidnejas Latviešu biedrības priekšsē-
dis Jānis Čečiņš.
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Latvijas vēstnieks Austrālijā Mar-
ģers Krams.
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Vače Džambazans un Maija Kova-
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nasta, bet tas neļāva atņemt prieku, kurā 
dzīve tik laipni mēdz dalīties, ja vien 
atveramies tās burvībai. 1949. gadā 
ar kuģi Wooster Victory Geņa ieradās 
Austrālijā, bet jau pēc diviem gadiem 
salaulājās ar uzņēmēju Kārli Janmei-
ju, jaunā ģimene tika aplaimota ar trīs 
bērniem: Laimu, Māru un Juri. Šodien 
Geņa ir vecmāmiņa jau sešiem mazbēr-
niem un septiņiem mazmazbērniem!

Geņa ir Daugavas Vanagu Adelai-
des nodaļa biedre, aktīvi iesaistījusies 
trimdas latviešu sabiedriskajā dzīvē un 
labprāt dalījusies ar saviem talantiem. 
Geņa ir dziedājusi koros, kā soliste un 
dažādos ansambļos. 20. gs. septiņdes-

mitos un astoņdesmitos Geņa bija solis-
te DV dziesmu ansambli Jautrie Vecīši. 
Savā dzimšanas dienā Geņa solo dzie-
dāja ticības apliecinājumu Par katru 
stundu Dievam pateicos, atzīstot, ka šīs 
vārsmas bijušas viņas dzīves vadmotīvs 
un balsts. Tāpat Geņa ir varena rokdarb-
niece un saimniece, kas ar saviem kuli-
nārajiem meistarstiķiem laipni dalās.

Savām lielajām svinībām Geņa ar 
mazmeitām bija uzcepusi trīs tortes, 
Vītolu fonds saka vislielāko paldies par 
kūkas gabaliņu, kas sasniedzis Latviju 
stipendijas veidā, kas vēlēta Latvijas 
Mūzikas akadēmijas vokālas studiju 
programmas studentam/studentei no 
Latgales.

Svētkos Genovefa saņēma daudz 
apsveikumu – gan no Lielbritānijas ka-

ralienes un Latvijas prezidenta, gan tu-
vajiem un mīļajiem draugiem un radiem. 
Lielajam sveicēju pulkam pievienojas arī 
vēl kāds vārdos neizteiks paldies no to-
pošā studenta, kas ar lepnumu sirdī nesīs 
Genovefas Janmeijas 100 gadu jubilejas 
stipendijas vārdu, tas būs ne tikai būtisks 
atbalsts studiju procesā, bet arī lielisks 
atgādinājums, ka labsirdībai nav robežu, 
mīlestībai vecuma un dziesmai beigu!

Mīļš paldies Genovefai Janmeijai 
par stipendijas dibināšanu un visiem 
radiem, draugiem, paziņām, kas, svei-
cot jubilāri, vienlaikus ziedojuši stipen-
dijai! Paldies Daugavas Vanagu Adelai-
des nodaļai par rūpēm un atbalstu!

Dāvids Rubens,
Vītolu fonds

www.vitolufonds.lv

Vītolu fonda stipendija ...
Turpinājums no 5. lpp.
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Kā jau stāstīju ie-
priekš, laika apstākļi 
Dārvinā no septembra 
līdz decembrim, tai sau-
camajā Build Up sezonā, 
ir diezgan nepatīkami. 
Nekas daudz nav mainī-
jies 12 mēnešos. Ap sep-

tembri laiks sāk palikt karstāks un su-
tīgāks. Decembrī, kad lietus sāk gāzt 
saucamajā Slapjā (Wet) vai Musona 
(Monsoon) sezonā, kļūst vēl mitrāks.

Laimīgā kārtā Dārvinas 18. no-
vembra pieņemšanas sarīkojums no-
tika atkal otro gadu pēc kārtas vēsi-
nātās Trader bāra telpās svētdien, š.g. 
21. novembrī. Klātesošajiem laimējās 
ar to, ka Ziemeļteritorijas Galvenais 
ministrs atcēla masku valkāšanas li-
kumu ar sestdienas pēcpusdienu.

Pieņemšanas vadītājs Reinis Dan-
cis pēc īsa ievada atzīmēja Larikijas 
(Larrakia) cilvēkus. Pēc tam sarīko-
juma dalībnieki ar interesi noskatījās 

Latvijas Valsts Prezidenta Egila Le-
vita un Latvijas Ārkārtējā un pilnvaro-
tā vēstnieka Marģera Krama Latvijas 
valsts svētku apsveikuma uzrunas.

Visi dalībnieki nodziedāja valsts 
himnu un pēc tam Mārī-Klēra Būtija 
(Mrs Marie-Clare Boothby) kundze 
opozīcijas līderes vārdā apsveica visus 
sarīkojuma dalībniekus. Savu uzrunu 
goda viešņa nobeidza ar tostu par godu 
Latvijas Valstij: PRIEKĀ!, un visi vie-
si pievienojās viņai, baudot Austrālijas 
dzirkstošo vīnu.

Šī gada sarīkojumā piedalījās arī 
sekojošie goda viesi: Tonijs Morgāns 
(Tony Morgan) – Beļģijas goda kon-
suls Ziemeļteritorijā, Egle Garika 
(Garrick) – Lietuvas goda konsule 
Ziemeļteritorijā, Džiovāna Veba (Gio-
vanna Webb) – Kolumbijas goda kon-
sule Ziemeļteritorijā un Ola Metkāfa 
(Ola Metcalf) – Polijas apvienības va-
dītāja Ziemeļteritorijā.

Pēc tam sekoja apsveikumi no Lat-

vijas goda konsula Dienvidaustrālijā, 
Dr. Valdi Tomaņa kunga un Latviešu 
Apvienības Austrālijā un Jaunzelandē 
(LAAJ) priekšsēdes Skaidrītes Agu-
lēvičas kundzes.

Noslēgumā Reinis Dancis pateicās 
visiem, kuri bija ieradušies tik kuplā 
skaitā. Sevišķa pateicība Gunai Raisei 
(Rice) un viņas ģimenei par Rīgas špro-
tu maizītēm (Šprotes var iegādāties Pa-
rapas smalko ēdienu veikalā Parap Fine 
Foods.) un gardo pīrāgu cepšanu, kā arī 
Smaita ģimenei par ķiploku grauzdi-
ņiem, kas klātesošiem garšoja it īpaši.

Pēcpusdiena noritēja jaukā atmos-
fērā priecīgās sarunās, kuras veicināja 
ķiršu garšas Latvijas Melnā balzā-
ma malkošana un Aldara brūža alus 
 kneipošana.

Sveiciens visiem svētkos no Dār-
vinas!

Reinis Dancis,
Dārvinas Latviešu pulciņa, 

neoficiālais, vadītājs

Valsts svētku dalībnieki.
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Valsts svētki Dārvinā
Piedalījās vairāki goda konsuli

tālā: www.latvija.lv, piemēram, izprasīt 
atkārtotu dzimšanas vai laulības aplie-
cību, pieprasīt izziņu, veikt notariālas 
darbības attālināti. Ar eID karti, kurā 
iekļauts un aktivizēts kvalificēts elektro-
niskā paraksta sertifikāts, ir iespēja elek-
troniskiem dokumentiem pievienot savu 
elektronisko parakstu, kas ir līdzvērtīgs 

ar roku parakstītam dokumentam. Tāpat 
eID karte atvieglos pieteikšanos Saei-
mas vēlēšanām balsošanai pa pastu.

Informācija par pieteikšanos 
pases un/vai personas apliecības 
(eID kartes) noformēšanai, kā 
arī par pakalpojuma samaksu 
pieejama vēstniecības mājas lapā 
https://www2.mfa.gov.lv/australija/
australija-konsularainformacija/
mobilas-pasu-darbstacijas-braucieni

Izbraukuma laikā tiks pieņemti 
tikai pasu un eID karšu pieteikumi. 
Citu konsulāro pakalpojumu saņemša-
nai jāvēršas vēstniecībā Kanbera.

Latvijas Republikas vēstniecība 
Austrālijas Savienībā

23.11.2021.
Red.: Atgādinām, ka pie ieejas Mel-
burnas Latviešu namā būs jāpiere-
ģistrējas un visiem vajadzēs pierādīt 
vakcinācijas statusu pret COVID–19.

Noformēt Latvijas pasi ...
Turpinājums no 1. lpp.

mumu pārstāvji – Ādams Fullers 
(Bregal Sagemount, investors Latvijas 
uzņēmumā Printful), Džons Martins 
Tallijs (MikroTik), Aļesja Kirčen-
ko (ABSL Latvia / SEB SSC), Agnis 
Driksna (Rail Baltica) un citi vadošie 
eksperti un valsts un pašvaldību pār-
stāvji: https://www.pleif.lv/agenda/.

PLEIF mērķis ir veicināt Latvijas 
ekonomisko izaugsmi, stiprinot sadar-
bību starp dažādās uzņēmējdarbības 
nozarēs strādājošiem profesionāļiem 
Latvijā un pasaulē, veicināt inovāciju, 
finanšu un zināšanu kapitāla piesaisti 
Latvijai, kā arī stiprināt ārpus Latvijas 
dzīvojošo latviešu piederību Latvijai.

PLEIF-2021norisināsies attālināti 
un būs vērojams foruma interneta vietnē 
www.pleif.lv. Foruma darba valoda būs 

angļu ar tulkojumu uz latviešu valodu.
Sīkāka informācija par forumu 

un reģistrēšanās – Foruma mājaslapā 
https://www.pleif.lv/.

Pasaules latviešu ekonomikas un 
inovāciju forumu organizē Pasaules 
Brīvo latviešu apvienība un Latvijas 
Republikas Ārlietu Ministrija, sadar-
bībā ar ERDA un Amerikas Tirdznie-
cības Palātu Latvijā.

PBLA

Septītais PLEIF
Turpinājums no 3. lpp.
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Mīļie draugi Austrā-
lijā!

Man, diemžēl, nav 
ļoti daudz ko jums raks-
tīt šomēnes. Kopš pagā-
jušās reizes, kad es rak-
stīju septembrī, daudz 
kas Latvijā ir mainījies.

Paredzēto koncertu un mēģināju-
mu bija daudz, cilvēki brīvi ceļoja, un 
gandrīz viss bija atvērts gan tūristiem, 
gan vietējiem. Nu, protams, nevakci-
nētiem cilvēkiem viss nebija pilnīgi 
atvērts (Bez Covid pases nedrīkst ēst 
restorāna iekštelpās un iet uz kino, pie-
mēram.), bet dažās vietās vakcinētie 
un nevakcinētie varēja mierīgi tikties.

Es šajā laikā lasīju, ka dažās valstīs 
Eiropā, piemēram, Dānijā un Portugā-
lē dzīve ir vispār normāla. Viņiem ap 
80% vakcinācijas kopums. Bet man arī 
bieži šajā laikā bija ņirgājoša doma, kas 
ik palaikam ielēca manā prātā. Tomēr 
Latvijā ir ļoti zems vakcinācijas skait-
lis – nu vispār bijušās PSRS valstīs ir 
liela skeptiska pret vakcinācijām. Vai 
ziemā tiešām nebūs uzliesmojums?

Rudens sākumā valdība apsolīja, ka 
vakcinētajiem nebūs ierobežojumi! Tajā 
pašā laikā Covid rādītāji Latvijā sāka 

augt. Bet nekas, cilvēki palika skeptiski 
pret vakcīnām, ārsti kliedza, ka drīzumā 
būs krīzes situācija, bērni mierīgi gāja 
uz skolu, es spēlēju koncertus un cerē-
ju uz foršo nākotni. LV valdība ļoti lēni 
reaģēja uz visu, uzņēmumi mēģināja iz-
dzīvot šo trakumu – viss bijušais PSRS 
bloks staigāju uz priekšu ar acīm ciet.

Tajā pašā laikā es bieži mēģināju pie-
runāt savus kolēģus vakcinēties. Bet nu 
katram savs iemesls, un par tādām lietām 
es nemetu prom draudzības. Un kā es varu 
vainot, vai tiesāt kādu par savām domām?

Mēs esam taču indivīdi. Es varu 
ar viņiem debatēt, nevis mest malā un 
aizmirst par viņiem.

Šo sakot, es arī neticu uz varas 
spiešanu pret tautas locekļiem un man 
ir bailes no segregācijas, kas sākās šeit 
un arī citur pasaulē.

Es skatos arī uz Melburnu. Kas 
tur notiek? Garākais lokdowns pasau-
lē. Redzēju video, ka cilvēki uz ielām 
priecājas, kad varēja satikt ģimeni un 
draugus, gan ļoti ierobežotos apstāk-
ļos un cik ilgi bija sašķelti.

Man bija tiešām žēl – tāda sajūta, 
kā skatoties cietumniekus, kuriem ir 
30 minūtes yard time.**

Vai cilvēka kustība neskaitās, kā 

cilvēku tiesības? Pat Spānijā sācies tie-
sas process pret vietējo valdību, un viņi 
tikai ierobežoja kustību uz dažām ne-
dēļām... ES tas jau skaitās kā represija.

Uzmanieties, austrāļi! Ir svarīgi sargāt 
publiku no Covid, protams, bet tikai jāat-
ceras, ka valdībām un varām ir parasti ļoti 
grūti atdot to varu, ko viņi ir jau paņēmuši 
no publikas. Diemžēl, Latvijā ir pretējā 
problēma. Pārāk daudz neklausa un netic!

Es arī saprotu, kāpēc cilvēki netic 

Šogad 18. novem-
bri svinējām sakritīgi ar 
Latvijas laiku: piektdien 
gan Pekinā, gan Šanha-
jā. Mūsu rindas bija re-
tākas, jo daļa no mums, 
kuri ilgāku vai īsāku lai-

ku dzīvoja Ķīnā, kovida dēļ ir atgrie-
zušies gan Eiropā, gan Austrālijā un 
citās pasaules valstīs.

Šanhajā svētkus šogad organizēja 
Krists Solovejs un Maija Somala. 
Sapulcējāmies Maijas un viņas dzī-
vesbiedra restorānā KLAY (indiešu 
stila restorānā). Latvieši nereti piemin 
versiju, ka mūsu pirmsenči nākuši no 
Indijas. Mūsu galdu greznoja gan in-
diešu vara trauki, gan ziedi un sveces 
Latvijas karoga krāsās. Galdā tika cel-
tas arī Latvijas bērzu sulas, upeņu bal-
zams un meduskūka.

Tiešām, tas nebija tikai šķitums – 
gads visiem mums bija paskrējis ne-
ticami ātri. Jau tuvojas Ziemassvētki. 
Tradīciju ar piparkūku cepšanu uzsāka 
un daudzus gadus Šanhajā loloja Ilma 
Siksna, kas tagad ar ģimeni ir atgrie-
zusies Austrālijā, šogad ceram tikties 
pie dizainera Toma Alsiņa.

Vēl nedaudz par ārzemnieku si-
tuāciju valstī, šo jautājumu man uzdod 
bieži. Arī kopumā ārzemnieku skaits 
Ķīnā krasi turpina samazināties, jo ar 

pandēmiju saistītie ceļošanas ierobežo-
jumi ir nozīmīgs faktors. Paredzams, 
ka ārzemnieku skaits vēl vairāk sama-
zināsies, kad 1. janvārī tiks ieviestas iz-
maiņas Ķīnas nodokļos. Tas laiks, kad 
ārzemnieki baudīja atvieglojumus, pie-
mēram, mācību maksājumos, beigsies.

Pandēmija arī ķīniešiem pašiem 
joprojām ir liela problēma. Toties Ķī-
nas vīrusa ierobežošanas centieni ir 
bijuši efektīvi: no sabiedrības veselī-

bas viedokļa tie gūst panākumus, jo 
apvieno pašdisciplīnu, sadarbību ar 
kopienu un plaši izmanto ātrās testēša-
nas un personu kontaktu izsekošanas 
protokolus.

Kad mūsu vakara gaitā izskanēja 
Raimonda Jaksa jautājums, kas dzīvs 
katrā no mums: Kad plānojat doties uz 
Latviju? Pirmā atbilde bija – klusums.

Zane Mellupe
Laikrakstam „Latvietis“

Tradīcijas, tāpat kā puķes, dzīvo sēklās...
Šanhajas latvieši tiekas valsts svētkos

Valsts svētku atzīmēšanas dalībnieki.
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Ivars Štubis no Rīgas
Opinion Piece*
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organizācijām, kas ir varas pozīcijās šeit 
Latvijā. Gadiem ilgi ir bijusi korupcija, 
naudas atmazgāšana un melnais tirgus. 
Cilvēki maksā lielus nodokļus un tad 
brauc pa Rīgas ceļiem – pilniem ar cau-
rumiem, kamēr bomži guļ uz katra ielas 
stūra. Un dakteriem jālūdz bagātajiem 
zviedriem mums atsūtīt vēl ICU mašī-
nas, jo slimnīcas ir pārāk bagātas.

Un tad pēkšņi parastais iedzīvotājs 
uz ielas sāks visam kam uzticēties sa-
karā ar vakcinācijām?

Es nepiekrītu maniem kolēģiem, 
kas nevakcinējās, bet es gan piekrītu, ka 
tikai ar dialogu, komunikāciju un brīvī-
bu mēs varēsim karot pret dezinformā-
ciju un citiem ļauniem elementiem.

Nu tā, draugi, esam lokdaunā ta-

gad līdz 15. novembrim. Gan vakci-
nētie, gan nevakcinētie. Tikai šoreiz 
stipendijas un pabalsti daudz mazāk – 
tad redzēsim kā ies.

Bet skatoties gan šeit Latvijā, gan 
atpakaļ uz manu dzimtenes zemi, es 
saprotu, ka abiem ir diezgan tālu jāiet, 
lai tiešām aprūpētu publiku, nevis do-
mātu par savām kabatām vai ego.

Nu tā. Es lasu un redzu, ka man nav ko 
darīt un esmu rakstījis klasisko rant.***

Saukšu šo rakstu par opinion piece.*
Kā vienmēr, pielikšu arī dažas bil-

des. Čau!
Un sveiks Valsts Svētkos!

Ivars Štubis
Laikrakstam „Latvietis“

* angl.: Viedokļraksts.
** angl.: Pastaigas laiks.
*** angl.: Tirāde.

„Oktoberfest“
Uz jauku un jaut-

ru pēcpusdienu aprū-
pes nama ļaudis sanāca 
13. oktobrī, lai kopā 
nosvinētu Vācijā plaši 

svinētus svētkus – Oktoberfest.
Vadītāji bija ģērbušies šai dienai 

atbilstošos tērpos, galdi bija rotāti ar 
Vācijas karoga krāsu lentām...

Kā tad pagāja pati pēcpusdiena?
Cienastā tika pasniegts alus, vīns, 

dažādi atspirdzinoši dzērieni, daudz 
un dažādas sāļas un saldas uzkodas.

Un arī šoreiz aprūpes nama ļau-
dis dziedāja daudzas dziesmas, ku-
rās šoreiz tika slavināts alutiņš. Ani-
ta pastāstīja par šo svētku vēsturisko 
izcelsmi. Pastāstīja, cik litru alus tiek 
izdzerts, cik ēdiens tiek apēsts un cik 
plaši tiek apmeklēts Oktoberfest. Tad 
visi sanākušie varēja noskatīties dažas 
filmiņas par pašu svētku norisi. Vēlāk 
kopīgi noskatīties vācu deju, paklausī-
ties vāciešu dziesmas un jodelēšanu. 
Pie tik skaistām dziesmām, viens no 
iedzīvotājiem aicināja uz līganu deju 
Oktoberfest vadītājus.

Pēcpusdiena noslēdzās 
ar viktorīnu, kad sanā-
kušajiem bija jāatbild uz 
daudziem āķīgiem jautāju-
miem no iepriekš stāstītā, 
un pareizas atbildes gadī-
jumā godalgā tikt pie šoko-
lādes. Tā ātri vien pagāja šī 
ne vien lustīgā, bet arī izzi-
nošā pēcpusdiena.
Melburnas Kausa 
diena

Arī šogad Melbur-
nas Kausa dienā, otrdien, 
2. novembrī sanāca kopā 
aprūpes nama iedzīvotāji, 
un darbiniekiem palīdzot, 
izveidoja svinīgu un skais-
tu pēcpusdienu. Visiem sanākušajiem 
galvās bija skaisti rotātas cepures vai 
matu piespraudes.

Galdus rotāja rozes vāzēs, kas bija 
Anniņas gatavotās, un uz galda roža-
piņas no Ciema pagalmā ziedošajām 
rozēm.

Pirms zirgu skriešanas, kas vien-
mēr notiek plkst. 15, katram bija jāpa-
gūst izlozēt zirgu, kurš varētu atskriet 

pirmais.
Tad Ilze pa-

stāstīja sanāku-
šajiem par Kausa 
dienas vēsturi un 
citus interesantus 
faktus, kas saistī-
ti ar šo nozīmīgo 
dienu.

Vēlāk visi va-
rēja piedalīties, 
minot atbildes pēc 
iepriekš stāstītā. 
Atbildes skanēja 
ātri un precīzi, kas 
liecināja par to, ka 
daudzi bija cītīgi 

klausījušies, vai arī daudz ko jau zina 
par šo Melburnā tik ļoti gaidīto dienu.

Pēc zirgu noskriešanas tika no-
skaidrotas pirmās trīs vietas, kuriem 
bija laimējies izvilkt laimīgo lozi. Pir-
mo vietu par visātrāk skrējušo zirgu 
ieguva Apolonija, otro – Mirdza un 
trešo – Lidija.

Tad bija laiks noskaidrot skaistā-
ko cepuru īpašniekus. Tā godalgu par 
skaistāko cepuri saņēma Anniņa 
(Jāpiebilst, ka Anniņa to bija sagata-
vojusi pati!); otro godalgu par eleganci 
saņēma Silvija un trešo godalgu ar no-
saukumu Cepure – Kausa diena iegu-
va Jānis.

Šajā svētku pēcpusdienā visi bau-
dīja gardas uzkodas, atspirdzinošus 
dzērienus un dziedāja dziesmas, no šai 
dienai sagatavotajām dziesmu grāma-
tām, un šoreiz visas dziesmas bija par 
zirdziņiem, bērīšiem un kumeliņiem.

Paldies visiem, kuri palīdzēja, lai 
šī diena izdotos īpaša – skaista un svi-
nīga!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Melburnas Latviešu ciemā
Notikumi novembrī

Melburnas kausa diena.
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Ivars Štubis no Rīgas
Turpinājums no 9. lpp.
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Latviešiem ir labi pa-
zīstams bijušais Austrā-
lijas Ministru prezidents 
Malkoms Freizers 
(Malcolm Fraser), kura 
valdība 1975. gadā atcēla 
iepriekšējā leiboristu val-

dības lēmumu atzīt de iure Baltijas val-
stu inkorporāciju Padomju Savienībā. 
Ne tik plaši zināms ir Freizera ģimenes 
saites ar Latviju. Malkolma Freizera 
sievas Temijas (Tamie) vectēvs bija no 
Latvijas. Kas ir īpaši interesants, ir viņa 
gaitas vīnu darināšanā Austrālijā.

Temijas vectēva Austrālijā lietotais 
vārds bija Džons Aleksandrs Zīks 
(John Alexander Seeck). Pēc tautības 
baltvācietis, no naturalizācijas doku-
mentiem ir zināms, ka viņš piedzima 
Rīgā 1867. gadā. Ieradās Austrālijā 
1888. gadā un naturalizējās 1911. gadā. 
Sīks apprecējās Austrālijā, un viņa ģi-
menē auga divas meitenes un viens 
zēns. Viņš bija vīndaris un vīnu ek-
sperts. Senākās ziņas par Džonu Zīku 
Austrālijā atrodas Jaundienvidvelsā 
izdotajā laikrakstā Freeman’s Journal 
(26.10.1895). Raksta autors apmek-
lēja Orlbrijas vīnu noliktavu (Albury 
cellars), kur iepazinās ar tās vīniem. 
Viņš piezīmēja, ka Marijas ielejas vīna 
lauka (Murray Valley Vineyard) vadī-
tājs bija Džons Zīks, kurš bija apguvis 
vīndara mākslu mācoties Geisenhei-
mas (Geisenheim, Vācijā) enoloģijas 
institūtā. Rakstā ir pieminēts, ka Zīks 
agrāk strādāja slavenajā T. Hardy and 
Son vīnotavā Adelaidē. No citiem avo-
tiem ir zināms, ka viņš arī kādu lai-
ku strādāja kādā vīnotavā Raterglenā 
(Rutherglen) Viktorijā.

Ap 1902. gadu Zīks at-
griezās Adelaidē, sākumā 
atkal strādājot T. Hardy vī-
notavā, kas atradās priekš-
pilsētas rajonā. Ir ziņas (The 
Advertiser, 17.10.1904), 
ka 1904. gadā tur izcēlās 
ugunsgrēks un vīnotava no-
dega. Ūdens trūkuma dēļ, 
ugunsdzēsēji bija spiesti 
lietot vīnu, lai dzēstu lies-
mas! Ugunsgrēks notika ne-
ilgi pēc tam, kad īpašnieks 
Tomas Hardījs (Thomas 
Hardy) un Zīks bija dedzi-
nājuši sēru, lai dezinficētu 
vīna mucas. Vai tas bija cē-
lonis ugunsgrēkam, vai tikai 
sagadīšanos, nav zināms.

Kad izcēlās revolūcija 
1905. gadā, Sīks saņēma 
telegrammu, lai atgriežas 
Latvijā, ko viņš arī darīja, 
bet tikai uz neilgu laiku, jo 
nākamajā gadā viņš jau bija 
atpakaļ Adelaidē (ziņas no raksta „Li-
fe-time in wine“, Adelaides laikrakstā 
News, 18.6.1937).

Pēc atgriešanos no Latvijas, Džons 
Zīks uzsāka darbu Reynella Winery 
dienvidos no Adelaides, kur strādāja 
apmēram 25 gadus, vēlāk dalot laiku 
starp Reynella Winery un Hamilton’s 
Winery, kas atradās Adelaides priekš-
pilsētas rajonā Glenelga (Glenelg). 
Darbā Hamilton’s Winery viņš veica 
savu nozīmīgāko vīnu darināšanas 
panākumu – Zīks attīstīja Hamilton’s 
Ewell Moselle, kas savā laikā bija po-
pulārākais vīns Austrālijā.

Zīks aizgāja pensijā 1936. gadā un 
pārcēlās uz Viktorijas laukiem (Willau-
ra), kur dzīvoja savas meitas Helēnas 
(Helen) ģimenē, kurā auga viņa maz-
meita Temija (vēlākā Malkoma Freizera 
sieva). Viņš turpat nomira 1942. gadā. 
Adelaides laikraksts The Advertiser 
(2.9.1942), ziņojot par viņu nāvi, viņu 
apzīmēja kā vienu no Austrālijas izcilā-
kajiem vīnu ekspertiem („...one of Aus-
tralia’s foremost wine eksperts...“).

Zīka meita Helēna savā laikā bija 
Dienvidaustrālijas tenisa čempione. 

Zīka dēls Džeks Oskars Zīks (Jack 
Oscar Seeck) dienēja Austrālijas bru-
ņotajos spēkos Pirmajā pasaules karā, 
Francijā gūstot smagu galvas ievai-
nojumu. Tāpēc viņš tika repatriēts uz 
Austrāliju pirms karš beidzas.

Roberts Hamiltons (Robert Ha-
milton), 2004. gadā īsā rakstā par 
Džonu Zīku atcerējās, ka „Viņš Aus-
trālijā ieveda vienu ļoti nozīmīgu vīna 
darīšanas tehnoloģijas sasniegumu – 
sistēmu, kā pagatavot vieglus, svaigus 
vīnus ar zemu alkohola saturu, kurus 
varētu dzert agri (6 mēnešus veci) – 
bez ilgstošas glabāšanas koka mucās, 
un ar lietoto vīnogu raksturīgo buķe-
ti un garšu.“ Hamiltons piezīmēja, 
ka Zīks bija gara auguma vīrietis (ap 
186 cm), kurš katru dienu izdzēra pus-
galona flakonu mozeles vīnu.

Nākamreiz, kad kādā jautrākā 
brīdi dziedam dziesmu Vēstule no 
Sorento, pie vārdiem „Makaroni, špi-
nāti, karbonārdo, puspudele mozeles 
vīns...“ atcerēsimies vīna darināšanas 
celmlauzi no Latvijas – Džonu Zīku.

Dr. Aldis L. Putniņš
Laikrakstam „Latvietis“

Vīndaris no Latvijas Austrālijā pirms 133 gadiem
Malkoma Freizera sievas vectēvs

Džons Zīks ar savu meitu Eda 1907. gadā (foto: 
State Library of South Australia, B 58419).

University of Newcastle Library.

   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;   

A. Batarags 201-788-5315 (NJ)
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pai salīdzinājumā ar nevakcinēto“. Ma-
temātiski pat ir iespējams, ka, ja sadala 
pa 10 gadu posmiem, tad KATRĀ šau-
rākā vecuma grupā vakcinēto mirstība 
būs zemāka nekā nevakcinēto mirstība. 
Tas saucas Simpsona paradokss, kas ir 
vienmēr jāņem vērā, lai nepieļautu šādu 
kļūdu statistikas interpretācijā.

Kāpēc godīgi cilvēki melo un mal-
dina?

GN

Redakcijā
Turpinājums no 3. lpp.
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Īsi pirms mūsu aiz-
braukšanas tika sarunāts 
tikties ar Juri Rubeni 
viņa Zolitūdes daudz-
stāvu mājas dzīvoklī. Bi-
jām mēs, Māris un Juris. 
Tā bija tā reize, kad Juris 

ar Māri lūdza, vai mēs varētu izvest no 
okupētās Latvijas un nodot tālāk Au-
sekļa manuskriptu un vāka zīmējumu. 
Zīmējums bija liela formāta (drusku 
lielāks par A4 lapu) uz bieza, nelokā-
ma papīra. Manuskripts mašīnrakstā 
uz vairākām lapām, ko varēja salocīt 
un viegli noslēpt. Atteikt nevarējām 
un arī negribējām, bet nesolījām arī 
nekādu atbildību, ja tas neizdosies un 
muitā tiksim pieķerti pie šiem nozie-
dzīgiem nedarbiem. Iegūtā kontraban-
da bija kaut kā jānoslēpj no muitnie-
kiem Tallinas ostā.

Viesojoties Rīgā, mums tika uz-
dāvinātas un arī paši bijām nopirkuši 
dažas mūzikas plates un vairākas grā-
matas. Zināma veida, satura grāmatas 
un, cik atceros, arī mūzikas plates ne-
drīkstēja bez speciālas atļaujas izvest. 
Neatceros, kas tā bija par iestādi, bet 
tā atradās uz Dzirnavu ielas, netālu no 
toreizējas Latvijas viesnīcas. Atļauju 
dabūjām visām mūsu mantām, lielākā 
daļa bija dāvanas, ko vēlējāmies pa-
ņemt līdz uz Austrāliju. Grāmatas un 
plates mums deva labu iespēju, kā no-
slēpt kontrabandu Tallinas ostas muitā 
no muitnieku acīm. Vāka zīmējumu, 
lai tas nesalocītos, iebāzām vienai mū-
zikas platei blakus iekšējā vākā. Visas 
izvešanai atļautās un arī neatļautās lie-
tas turējām pašu rokas bagāžā, lai būtu 
vieglāk uzrādīt muitniekiem, cerībā, 
ka neķersies pie mūsu lielās bagāžas, 
apģērbu kabatām vai vēl tālāk.

Pēdējās septembra dienās sākām 

atpakaļceļu uz Austrāliju. Kā vienmēr, 
braucot uz vai arī ārā no toreiz okupē-
tās Latvijas, uztraukums bija diezgan 
liels, jo neziņa par toreizējo okupantu 
muitas un citu lietu noteikumiem un 
izdarībām bija sveša. Mēs arī nebijām 
pilnīgi nevainīgi. Igaunijā mums pat 
valodas nebija. Muitā un citās darīša-
nās lietojām tikai angļu valodu.

Muitā man bija vēl citas darīša-
nas – bija jādabū atpakaļ, iebraucot 
atņemtās videokasetes, par kurām, 
man bija izdota kvīts, cik atceros, 
krievu valodā. Padomijas noteiku-
mos bija noteikts, ka toreizējo krievu 
naudu, rubļus no Padomju Savienības 
nedrīkst izvest un man tādas arī ne-
bija, jo negribēju, ka mani pieķer pie 
tik rupja likuma pārkāpuma. Īstenībā 
dažas kapeikas jau bija, bet šai gadīju-
mā princips bija augstāks par patiesī-
bu. Man atnesa kasetes, un muitnieks 
pieprasīja samaksu par to glabāšanu. 
Summa bija kādi 2 rubļi ar kapeikām, 
īsti neatceros, bet tagad iznāca liela 
strīdēšanās, jo to es nevarēju samak-
sāt, jo man nebija ar ko samaksāt, jo 
man rubļi nedrīkstēja būt, un es uz-
stājos uz viņu noteikumiem, ka rubļus 
nedrīkstu izvest un tāpēc man viņu 
nav. Braucēju rinda aiz manis, Vita jau 
bija izgājusi muitai caur un gaidīja otrā 
pusē, palika arvien garāka. Aizmugu-
rējie palika nemierīgi, starp kuriem 
bija daudzi somi diezgan stingri uz-
ņēmuši lēto Igaunijas vodku uz krūts 
un jutās varonīgi, uzstājīgi un arī vēl 
daži īsti tūristi no Amerikas skaļi, kā 
nu katrs savā valodā sāka protestēt par 
kavēšanos. Muitnieks atsauca kādu 
vecāko no puikām, bet es neatlaidos, 
ka man kasetes pienākas un rubļu nav 
ko par turēšanu samaksāt. Pa to laiku 
par manu somu pārbaudi neviens vairs 
neinteresējās, un mana kontrabanda 
droši sēdēja somā un izgāja cauri, so-
mas pat neatverot. Beidzot strīdiņš arī 
beidzās, ka kasetes es dabūju un krievi 
rubļus nedabūja, un mēs ar visām ne-

pārkontrolētām somām uz kuģīša. Tas 
vēl nenozīmēja, ka esam pilnīgā dro-
šībā no krievu nagiem. Droši jutāmies 
tikai, kad izkāpām Helsinku ostā uz 
Somijas zemi.

Mēs no mūsu ģimenes nebijām 
vienīgie, kuri tai laikā ar šāda veida 
kontrabandu nodarbojās, apciemojot 
Latviju. Mūs meita Valda 22 gadu ve-
cumā, kura tai laikā strādāja un dzī-
voja Londonā, nākamajā – 1988. gadā, 
arī pāris reizes brauca uz Latviju un 
uzņēmās vēl lielāku risku, jo lidoja 
caur Maskavu. Viņai bija tikai latvie-
šu, angļu un drusku vācu valoda. Krie-
vu valoda viņai nebija, līdz ar to sa-
prašanās Maskavā bija daudz grūtāka. 
Viņas sakari nebija ar mācītāju grupu, 
bet ar kādu citu grupējumu – Helsin-
ki 86, kuri arī cīnījās pret okupantu 
varu. Viņas kontakta persona Latvija 
bija Dr. Juris Vidiņš, ārsts. Viņas kon-
trabanda bija medikamenti uz Latviju 
un neattīstītas foto filmas un tamlīdzī-
gas lietas no Latvijas.

Helsinkos mums bija rezervēta 
viesnīca, kur varējām pilnīgi atslābt. 
Vispirms piezvanījām bērniem, ka 
esam sveiki un veseli ārā no krievu 
okupētām valstīm un sēžam Helsinku 
viesnīcā. Pēc tam kārtīgi nomazgājā-
mies, jo pie manas mātes mazgāšanās 
bija stingri primitīva, ierobežota, un 
par abiem izbaudījām pusi pudeles 
konjaka. Ar šādu nodarbību Rīgā bi-
jām ļoti piesardzīgi, lai, nonākot jaut-
rākā garastāvoklī, neizpļāpātos un ne-
nonāktu nepatikšanās.

Kārtīgi izgulējāmies un otrā die-
nā pastaigājām pa Helsinkiem. Seviš-
ķi burvīgs atmiņā ir palicis Helsinku 
tirdziņš ostmalā ar svaigi žāvētām 
zivīm, garšīgām maizes bulciņām un 
vēl daudz ko citu. Labi atceros, ka 
tirdziņā nopirkām svaigi žāvētu zivi, 
pāris svaigi ceptas bulciņas, aizgājām 
uz tuvējo parku un sēžot uz soliņa 

Piedzīvojumi un pārdzīvojumi! (4)
Atmiņas – 1987. gads
Noslēgums. Sākums LL674, LL675, LL677.

No kreisās: māc. Juris Rubenis, Vita Eversone, māc. Māris Ludviks.
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Valsts prezidents Gustavs Zem-
gals (1871–1939) un viņa laikabiedri 
vairākas desmitgades pirms Latvijas 
valsts nodibināšanas aktīvi veicināja 
latviešu sabiedrisko dzīvi un kultū-
ru. Kopīgu ideālu vadīta, šī latviešu 
sabiedrisko darbinieku paaudze arī 
pasludināja Latvijas Republiku, spēja 
iedvesmot sabiedrību tās aizstāvēšanai 
un sekmīgai veidošanai.

Lai mūsdienu skolu jauniešos vei-
cinātu interesi par Valsts prezidentu 
Gustavu Zemgalu un viņa laikabied-
riem, aicinātu domāt par vērtībām, 
ko tie sava mūža laikā aizstāvēja 
un apliecināja, Gustava Zemgala 
150. jubilejas gadā tiek izsludināts 
eseju konkurss Gustavs Zemgals 
un laikabiedri: vēsturiskais devums 
un vērtības nākotnei ar balvu fondu 
1000 EUR apmērā.

Konkursā individuāli aicināti pie-
dalīties Latvijas vispārizglītojošo un 
speciālo mācību iestāžu 9. līdz 12. kla-
šu skolēni, un profesionālo izglītības 
iestāžu 1. līdz 4. kursu audzēkņi, kā 
arī atbilstoša izglītības posma diaspo-
ras latviešu skolēni. Katrs konkursa 
dalībnieks var iesniegt vienu darbu 
1000-1800 vārdu apjomā, kas veidots 
kā argumentēts pārspriedums. Darbu 
iesniegšanas termiņš – 2022. gada 
31. janvāris.

Konkurss tiek rīkots ar mērķi vei-
cināt izpratni par pilsoniski aktīvu 
personību lomu vēsturē visai sabied-
rībai nozīmīgu ideju īstenošanā, rosi-
not pārdomas par mūsdienu Latvijas 
valsti un sabiedrību, tās izaicināju-
miem.

Konkursa patrons ir Gustava Zem-
gala ģimene, bet organizatori – Latvi-
jas Universitātes fonds un Latvijas Na-
cionālais vēstures muzejs. Atbalstītāji 
(partneri) – Vēstures un sociālo zinī-
bu skolotāju biedrība, kā arī Latvijas 
Universitātes Vēstures un filozofijas 
fakultāte.

Darbus vērtēs Toms Ķikuts, 
LNVM direktora vietnieks zinātnis-
kajā darbā; Laila Kundziņa, Latvijas 
Universitātes fonda izpilddirektore; 
Ēriks Jēkabsons, LU Vēstures un fi-
lozofijas fakultātes profesors; Roberts 
Ķipurs, Vēstures un sociālo zinību 
skolotāju biedrības valdes loceklis; 
Astrīda Burbicka, LNVM Izglītības 
un komunikācijas departamenta va-
dītāja.

Eseju konkursa rezultāti tiks pa-
ziņoti līdz 2022. gada 28. februārim 
LNVM tīmekļvietnē www.lnvm.lv. Ar 
1., 2. un 3. vietas ieguvējiem LNVM 
sazināsies personīgi.

Ja epidemioloģiskā situācija būs 
droša, 2022. gada maijā LNVM rīkos 

klātienes pasākumu visiem eseju kon-
kursa dalībniekiem.

Konkursa nolikums un sīkāka in-
formācija atrodama muzeja mājaslapā 
www.lnvm.lv

Astrīda Burbicka, 
LNVM Izglītības un komunikācijas 

departamenta vadītāja
2021. gada 12. novembrī

Izsludina eseju konkursu jauniešiem
Par Gustava Zemgala un viņa laikabiedru devumu Latvijai

baudījām pusdienas. Arī Austrālijā šā-
das zivis nebija un vēl šodien nav. Tai 
laikā Rīgas tirgos kaut kas tāds nebija 
iedomājams. Atceros, ka vienu dienu 
kaut kādā sakarībā bijām nonākuši 
Vidzemes (Matīsa) tirgū un redzam, 
ka cilvēki stāv garā rindā pēc kaut kā. 
Izrādās, ka no ļoti lielas mucas pārdod 
sālītas siļķes. Pārdevēja izvelk siļķi no 
mucas sālījuma un iedod pircējam ro-
kās – dari, ko gribi, liec, kur gribi. Tā 
kā mums nebija nekāda maisiņa, kur 
tādu slapju, sālītu dārgumu likt, no-
brīnījāmies un devāmies mājās. Mājās 
mana māte mūs sabāra, ka neesot tās 
pirkuši. Teicām, ka tepat Imantas liel-
veikalā arī ir siļķes. Māte atbildēja, ka 
tās pat viņas kaķis neēdot. Helsinku 
tirdziņš bija pilnīgi pretējais – civi-
lizēts, mums pierasts, viss tīrs, visas 
preces pienācīgi iesaiņotas, kā tam 
vajadzēja būt un šodien ir arī Rīgas 
tirgos.

No Helsinkiem lidojām uz Cīrihi 

(Zürich), Šveicē. 
Pirmais darbs tur 
bija jāsameklē ie-
pakojums mūsu 
k o n t r a b a n d a i , 
kura tagad jau 
vairs arī nebija 
kontrabanda, un 
jānosūta uz mums 
iedoto adresi 
Zviedrijā.

Šveicē ar angļu 
vai vācu valodu 
priekšroka bija an-
gļu valodai, mums 
nekādas grūtības 
neradās. Lielākā 
daļa cilvēki bija 
ļoti saprotoši un 
izpalīdzīgi. Iesaiņoto paciņu aizne-
sām uz pastu un nosūtījām cerībā, ka 
tā sasniegs savu mērķi, un mēs būsim 
savu solījumu cienīgi un apzinīgi iz-
pildījuši.

Kad Zviedrijā izdeva pirmo, mūsu 
nogādāto Ausekļa numuru, mums kā 
pārsteigumu arī to piesūtīja un arī vi-

Piedzīvojumi un pārdzīvojumi! (4)
Turpinājums no 12. lpp.

Pāvila Brūvera pateicības vēstule.
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sus pārējos septiņus izdevumus pēc 
tam. Vēl lielāks pārsteigums un līdz 
ar to arī prieks, ka ar pirmo sūtījumu 
saņēmām arī sirsnīgu pateicības vēstu-
li no Pāvila Brūvera, iepriekš minētās 
Ritas vīra. Pāvils Brūveris tagad* ir 
LELB Liepājas diecēzes bīskaps.

Egons Eversons,
2015. gada martā

Laikrakstam „Latvietis“

* Red.: Raksts tapis 2015. gadā. Tagad 
Pāvils Brūveris ir Liepājas bīskaps 
emeritus.

Gustavs Zemgals.
12.08.1871. – 6.01.1939.
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Lec, saulīte, spīdi spoži!
MELBURNAS VALSTS SVĒTKU SVEICIENS 2021
https://vimeo.com/648068730/06f4fbc314



14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2021. gada 1. decembrī

Blīsdeila
Blīsdeiles vīnota-

vu (Bleasdale Winery) 
dibināja Franks Potts 
1850. gadā. Viņš strādāja 
Britu flotē, apceļojot pa-
sauli no 9 gadu vecuma 

kā šaujamā pūdera pienesējs (powder 
monkey). Ceļojuma gaitās viņš kādu 
laiku pavadījis Portugālē, iemācoties 
vīna brūvēšanas mākslu. 1836. gadā 
Franks iebraucot ar kuģi Adelaidē 
atrada Langhorna šķērsotavu. Viņš 
ievēroja masīvos sarkanās upes eikali-
ptus, zemes bagātību un palika. Vēlāk 
no rajona eikaliptiem Franks uztaisīja 
pats savu zārku, ko turēja zem gultas 
un lietoja to ābolu krātuvei, kamēr pie-
nāca diena 1890. gadā, kad āboli bija 
jāatvieto. Tagad piektā un sestā paau-
dze turpina viņa vīziju.

Šī bija vienīgā vīnotava, kur mēs 
varējām izstaigāties starp lielām vīna 

mucām, redzēt 
3,5 t vīna presi, kas 
taisīta no minēta-
jiem eikaliptiem, 
ko Franka ģimenes 
atvases vēl lietoja 
līdz 1962. gadam. 
Tā bija iespaidī-
ga. Garšošanas 
telpā gar sienām 
bija fotogrāfijas no 
agrākām ražām, 
ko veica ar zirga 
spēku un rokām. 
Vīnotava nebija 
ne īpaši skaista, ne 
izveidota modernā 
stilā kā iepriek-
šējās vīnotavas, 
kuras mēs apcie-
mojām, bet tas, kas pievilka, bija vēs-
turiskā sajūta un oriģinālās ēkas.

Interesanti zināt, ka 2018. gadā 
Franka pēcteči izlaida sarkanvīnu – Shi-
raz viņam pa godu ar etiķeti Powder 
Monkey. Nākošajā gadā sarkanvīna eti-
ķetei raksts bija The Liar* – nez vai gluži 
pa godu, bet vairāk vēsturisku atzinību 
melim un razbainiekam Alfredam Lan-
ghornam, kura vārds dibināja pilsētu.

Vēlākas pusdienas ieēdam vietējā 

pilsētiņas krodziņā, kas laimīgā kārtā 
atveras no ceturtdienām līdz pirmdie-
nām. Gan gribējās ārā sēdēt, bet vējš 
turpināja rādīt savu spēku un tā apsē-
damies istabā pie loga.

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

* angl.: Melis.

Vizināmies pa vīnotavām (5)
Langhorna Krīkā (Langhorne Creek)
Ceturtais turpinājums. Sākums LL673, LL674, LL675, LL677.

Pie vīna mucām.
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Pie vīna preses – viss darināts no sar-
kanā upes eikalipta.
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Vietējais krodziņš – „Bridge Hotel“.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu!
Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!

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

Laikraksts „Latvietis“ iznāk jau trīspadsmito gadu.
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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
1854. Jurīka dumpis (Eureka Rebel-
lion) Balaratā, Austrālijā; bruņotā sa-
celšanās gāja bojā vismaz 27 cilvēki, 
pārsvarā zeltrači.

4. decembris
Baiba, Barba, Barbara
1901. rakstnieks, literatūras vēstur-
nieks Meikuls Apeļs.
1901. Dailes teātra un Sidnejas Latv. 
teātra aktrise Lija Gailīte (Jankava).

5. decembris
Klaudijs, Sabīne, Sarma
Pret latviešu tautu vērstā totalitārā 
komunisma režīma genocīda upuru 
piemiņas diena (2021)
Policijas darbinieku dienu
1921. Brazīlija atzīst Latviju de jure.
1931. dziedātājs Ilmārs Dzenis.
1941. Lielbritānija pieteic karu Somi-
jai, Ungārijai un Rumānijai.
1956. latviešu aktrise Esmeralda Er-
male.
1966. PBLA pārstāvniecības vadītājs 

Rīgā Jānis Andersons.

6. decembris
Nikolajs, Niklāvs, Niks, Nikola
Pret latviešu tautu vērstā totalitārā 
komunisma režīma genocīda upuru 
piemiņas diena (2020)
1931. literatūras un teātra zinātnieks 
Viktors Hausmanis.
1946. skaņu mākslinieks no Kolibri – 
Mārtiņš Aldiņš.
1951. uzņēmējs Valdis Lokenbahs.
1951. Latvijas Valsts arhīva direktore 
(1991-2010) Daina Kļaviņa.
1956. ārste un politiķe, LR veselības 
ministre (2003.g. 10.apr. – 2004.g. 
9.marts, 2011.g. 25.okt. – 2014.g. 
14.jul.) Ingrīda Circene.
1981. Latvijas vieglatlēts, skrējējs 
Dmitrijs Miļkevičs.

7. decembris
Anta, Antonija, Dzirkstīte
1861. latviešu jurists, redaktors 
Kristaps Valters.
1926. dibināta studentu korporācija 
Fraternitas Livonica.
1941. Japāna uzbrūk ASV Pērlharborā 
(Pearl Harbor).

8. decembris
Gunārs, Gunis, Vladimirs
1806. publicists, valodnieks Kaspars 
Biezbārdis (Bezbārdis).
1941. literatūras kritiķe, teoloģe Skaid-
rīte Gūtmane.
1941. ASV, Lielbritānija, Kanāda, 
Jaunzēlande pieteic karu Japānai.
1991. Baltkrievija, Krievija un Ukrai-
na parakstīja vienošanos, dibinot Ne-
atkarīgo Valstu Savienību.

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.
1931. literatūras zinātnieks, kritiķis 
Gunārs Bībers.
1956. žurnālists, kritiķis Egīls Zirnis.
1961. fiziķis, politiķis LR Ministru 
prezidents (2002.g. 7.nov. – 2004.g. 
9.marts), LR Aizsardzības ministrs 
(2004.g. 2.dec. – 2005.g. 23.dec.), LR 
Finanšu ministrs (2009.g. 12.marta – 
2010.g. 3.nov.) Einars Repše.
1971. diriģente Agita Ikauniece.  ■

represijās. Mēs patiesi apbrīnojam Krie-
vijas pilsoņu gatavību atklāt visu patie-
sību par šiem krievu tautai neērtajiem 

vēstures mirkļiem un totalitārā režīma 
pastrādātajiem cilvēktiesību pārkāpu-
miem. Viņu darbs ir svarīgs pienesums 
Eiropas kopīgajai vēsturiskajai atmiņai.

Mēs, Polijas, Lietuvas, Latvijas un 
Igaunijas prezidenti, esam vienojušies 

par sadarbības stiprināšanu cīņā pret 
vēstures falsifikāciju, dezinformāciju 
un revizionismu. Mēs būsim vienoti, 
lai totalitāro režīmu paveiktie nozie-
gumi nekad netiek aizmirsti.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Krievija un vēstures revizionisms
Turpinājums no 1. lpp.

ATBILDU UZ JAUTĀJUMU: AUDZINĀT vai AUDZĒT?

Skaidrīti uztrauc biežā šo no-
zīmju jaukšana. Nozīmes skaidro-
jumi vārdnīcā visu saliek pa plauk-
tiņiem, turklāt pie katra no vārdiem 
piezīmēts, ka lietot vienu otra vietā 
ir nevēlami.

• AUDZINĀT – vadīt (bērna, 
jaunieša) attīstību, apgādājot ar 
visu eksistencei nepieciešamo, mā-
cot morāles un uzvedības normas, 

veidojot dažādas praktiskas iemaņas; ietekmēt, veicināt 
(sabiedrības vai indivīda) garīgo attīstību, izaugsmi, vadīt 
to vēlamajā virzienā; izkopt, attīstīt (īpašības, jūtas).

• AUDZĒT – radīt (augu vai dzīvnieku) augšanai un 
attīstībai labvēlīgus apstākļus (kopjot, barojot); rūpēties, 
gādāt, lai aug; poētiski – radīt (ko), veicināt (kā attīstību).

Ko tad AUDZĒJAM, un ko – AUDZINĀM? Īsumā: 
audzinām sevi, bērnu, cilvēku, visu sabiedrību vai kādu 
tās grupu; audzējam to, kas jau pats par sevi aug, – augus, 
dzīvniekus, matus, nagus. Dažkārt abus vārdus apzināti 
lieto pretējā nozīmē, tā uzsverot, ka, piemēram, vecāki bēr-
nus neaudzina, bet audzē, respektīvi, aprūpē, baro, bet ne-
māca, neattīsta viņos prasmes, iemaņas (audzē kā siltum-
nīcas stādiņu), savukārt audzina suni, vēloties izkopt viņā 
noteiktas rakstura īpašības, vai puķi, cenšoties ietekmēt tās 
augstumu vai zieda virzienu..

Sanita Dāboliņa
Laikrakstam „Latvietis“

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

Valoda, valodiņa...
Audzēt audzināmo

Īsfilmu konkursā var piedalīties visi latvieši – ne tikai tie, kas dzīvo Austrālijā. 
Informācija www.alkd.org.au mājas lapā.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 30. novembrī.
€1 = 1,58980 AUD
€1 = 0,85173 GBP

€1 = 1,66440 NZD
€1 = 1,13630 USD

Tiešsaistē
Ceturtdien, 9. dec., plkst. 14.00 PBLA 
tiešsaistes saruna ar rakstnieci Laimu 
Kotu par romānu Cilvēks ar zilo put-
nu. Sarunā piedalīties varēs PBLA 
Facebook lapā, portālā LSM.lv, kā arī 
platformā Zoom.
Piektdien, 10. dec., LNB un Latvijas Zi-
nātņu akadēmiju rīko otros akadēmiskos 
lasījumus, veltīti akadēmiķa Jāņa Stra-
diņa piemiņai. Atcerēsimies J. Stradiņa 
nozīmi akadēmijas vēsturē, izglītības, 
vēstures izpētes un muzeju nozares attīs-
tībā, kā arī Latvijas Bankas izlaisto mo-
nētu dizaina izstrādē. Lasījumiem varēs 
sekot  LNB YouTube kanālā: https://ej.uz/
Stradina_lasijumi, kā arī LNB Facebook 
lapā, un LNB un LZA mājaslapās.

Adelaidē
Ceturtdien, 2. dec., plkst. 10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble (latviešu un an-
gļu valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzam 
pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša mak-
sa $5 LAIMAS klientiem, pārējiem $10.
Svētdien, 5. dec., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novusa treniņi.
Otrdien, 7. dec., plkst. 11.30 ALB 
namā ALB Rosmes Ziemassvētku sa-
iets. Dalības maksa $5 LAIMAS klien-
tiem, pārējiem $10. Visi laipni aicināti.
Trešdien, 8. dec., plkst. 10.00 Vana-
džu sanāksme DV namā.
Ceturtdien, 9. dec., plkst. 10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble (latviešu un an-
gļu valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzam 
pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša mak-
sa $5 LAIMAS klientiem, pārējiem $10.
Piektdien, 10. dec., plkst. 10.00-16.00 
pasu stacija ALB namā. Pieteikšanās 
līdz 6. dec. https://pieraksts.mfa.gov.
lv/lv/australija-izbraukums/index
Sestdien, 11. dec., plkst. 09.00-13.00 
pasu stacija ALB namā. Pieteikšanās 
līdz 6. dec. https://pieraksts.mfa.gov.
lv/lv/australija-izbraukums/index
Sestdien, 11. dec., plkst. 11.00 pamat-
skolas izlaidums un skolas gada noslē-
guma koncerts Tālavas lielajā zālē. Ce-
ram sagaidīt arī Ziemassvētku vecīti. 
Sarīkojums notiks pie galdiņiem, līdzi 
jāņem groziņš. Ieeja pret ziedojumiem.
Sestdien, 11. dec., plkst. 16.00 DV 
namā DV eglīte. Visi laipni aicināti!
Svētdien, 12. dec., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novusa treniņi.
Ceturtdien, 16. dec., plkst. 10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble (latviešu un an-
gļu valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzam 
pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša mak-
sa $5 LAIMAS klientiem, pārējiem $10.
Ceturtdien, 16. dec., plkst. 10.30 
Kino rīts ALB namā. Skatīsimies LR 
proklamēšanas 103.gadadienas svēt-
ku koncertu. Pēc tam pasniegs siltas 
pusdienas. Pieteikties LAIMAS birojā 
līdz 14. dec. Dalības maksa $5 LAI-
MAS klientiem, pārējiem $10.
Svētdien, 19. dec., plkst. 9.30 Tālavas 

mazajā zālē novusa treniņi. Pēc treni-
ņa svinēsim ASK eglīti.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 5. decembrī, plkst.11.00 Otrā 
Adventa svētdienas dievkalpojums ar 
dievgaldu. Pēc dievkalpojuma baznīcas 
zālē laipni aicinām visus kopā ar mums 
pavadīt jauku pēcpusdienu, gatavojo-
ties Jēzus Kristus piedzimšanas svēt-
kiem. Visi laipni aicināti un mīļi gaidīti.

Brisbanē
Svētdien, 5. dec., no plkst. 13.00 – 
16.00, Latviešu namā kafejnīca un 
Ziemassvētku gardumu pasūtīšana. 
Ieeja brīva. Pieteikšanās un pasūtījumi 
obligāti līdz 22. novembrim.
Sestdien, 18. dec., plkst.12.00 Rum-
my/zolītes latviešu Scrabble pēcpus-
diena. Maksa $10.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Kanberā 
Svētdien, 5. dec., plkst. 15.00 Dow-
ner Community Hall, Frencham Place, 
Downer (zāle ir austrumos, ziemeļu 
ēkā) – Kanberas Latviešu biedrības 
pilnsapulce. Ieeja par ziedojumiem. 
Visi laipni lūgti. Groziņi vēlami.

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

Melburnā
Sekojiet ziņām; iespējamas maiņas 
sakarā ar COVID noteikumiem.
Sestdien, 4. dec., plkst. 11.30 Dauga-
vas skolas 8.klases izlaiduma akts Lat-
viešu namā.
Sestdien, 4. dec., Vanadžu pusdienas 
ATCELTAS.
Sestdien, 11. dec., plkst. 11.30 Dauga-
vas skolas eglīte Latviešu namā.
Svētdien, 12. dec., pasu stacija Lat-
viešu namā. Pieteikšanās līdz 7. dec. 
https://pieraksts.mfa.gov.lv/lv/austra-
lija-izbraukums/index
Pirmdien, 13. dec., pasu stacija 
Latviešu namā. Pieteikšanās līdz 
7. dec. https://pieraksts.mfa.gov.lv/lv/
australija-izbraukums/index

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 5. dec., plkst. 12.00 diev-
kalpojums Sv.Krusta baznīcā. Kalpos 
māc. R. Sokolovskis.
Svētdien, 5. dec., plkst. 13.00 drau-
dzes pilnsapulce baznīcas zālē.

Pertā
Svētdien, 12. dec., plkst.13.00 Dauga-
vas Vanagu klubā DV biedru Eglītes 
pēcpusdiena.
Trešdien, 15. dec., plkst.13.00 Daugavas 
Vanagu klubā Daugavas Vanadzes aici-
na uz filmu pēcpusdienu ar kafijas galdu.

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.

Sidnejā
Piektdien, 3. dec., plkst. 11.00 
DV Sidnejas nodaļas gadskārtējā 
pilnsapulce DV namā.
Piektdien, 3. dec., plkst. 13.00 novuss 
spēles DV namā.
Sestdien, 4. dec., plkst. 12.00 Ziemas-
svētku pusdienas un eglīte DV namā.
Otrdien, 7. dec., plkst. 13.00 Zolīte 
Latviešu namā.
Piektdien, 10. dec., plkst. 11.00 
Senioru eglīte Latviešu namā.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 5. dec., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētdien, 12. dec., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 19. dec., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan 
latviešu,  gan angļu valodā. Saites: 
http://www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Dievkalpojumi un Bībeles stundas 
notiks saskanīgi ar sabiedriskajām re-
gulām. Lūgums sazināties ar mācītāju 
R. Sokolovski, lai uzzinātu par nāka-
majiem dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē
Zoom tikšanās neklātienē katra mēneša 
pirmā ceturtdienā plkst. 15.30. Zoom sai-
te izsūtīta atsevišķi pirms katras tikšanā.

Latvijā
Kultūras pasākumi atkal atļauti ar 
dažādiem ierobežojumiem.
Piektdien, 3. dec., plkst. 19.00 Lielajā ģil-
dē un sestdien, 4. dec. plkst. 18.00 Latga-
les vēstniecībā GORS diriģents Normun-
ds Šnē un Sinfonietta Rīga klausītājus 
aicina uz koncertu Bēthovens, Vasks un 
Auznieka Koncerts elektriskajai ģitārai.
Piektdien, 10. dec., LNB Ziedoņa zālē 
otrie akadēmiskie lasījumi, veltīti aka-
dēmiķa Jāņa Stradiņa piemiņai. Atce-
rēsimies J. Stradiņa nozīmi akadēmijas 
vēsturē, izglītības, vēstures izpētes un 
muzeju nozares attīstībā, kā arī Latvijas 
Bankas izlaisto monētu dizaina izstrā-
dē. Reģistrācija dalībai klātienē, sūtot 
e-pastu uz adresi: ielugums@lnb.lv ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi


