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Valsts prezidenta Egila Levita runa
Saeimas rudens sesijas plenārsēdes atklāšanā
Augsti cienītā Saeimas priekšsēdētāja!
Godātie deputāti!
Man tiešām ir liels prieks redzēt,
ka jūs esat atsākuši darbu klātienē, kā
tas šim konstitucionālajam orgānam
pienākas. Mums bija pārtraukums,
kas ir saistīts ar Covid-19 krīzi, tagad
situācija ir tāda, ka ir iespējams turpināt normālā režīmā, jo šis normālais

režīms ir tas, kas garantē īstu parlamentāru darbību.
I
Vēl gads vai nedaudz ilgāk, un
mēs vērtēsim šī sasaukuma Saeimas
paveikto.
Jūsu pirmais un neatliekamais pienākums šai laikā būs bijis lemt par to,
Turpinājums 10. lpp.

Saturs

Dzeja – šī spožā ilūzija

Austrālijas ziņas........2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15

Vai „pie mums par pantu kalējiem atceras vairs tikai Dzejas dienās“? Latvijas ziņas............... 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11
Dzejas dienas atkal
ir klāt. Un par dzejniekiem atceras, lai gan
viņu grāmatu kārotāju
vairs nav daudz, ir patērēšanas, nevis lirikas
laikmets. Dzejnieks ir kā pūķis – un
spēlējas ar uguni. Tas ir pilnīgi reāls
tēls – un tomēr netverams – tāpat kā
viņa radītā ilūzija. Spēcīga un vāja
reizē – kā visas šķietamības: gan
gaistoša, gan neuzvarama. Skaņradis,
vārdu tvērējs, virknētājs. Tas gan rāpo
pa zemi, gan lido pa gaisu, nav sīkumains, senie ķīnieši to uzskatīja par
tādu kā zirgu – viņu dievi, valdnieki
un varoņi nereti pārvietojās uz diviem
pūķiem (ar šādu pajūgu brauca ugunsdievs, kuram bija zvēra ķermenis un
cilvēka seja, tāpat ūdens pavēlnieks,
kuram nez kāpēc bija sarkani mati,
cilvēka ģīmis un čūskas ķermenis, tur-

klāt šie abi savā starpā karoja, lai gan
bija tēvs un dēls) – tātad šis nezvērs
(kaut kāds liesmains Pegass spēja tos
aiznest, kur vajag. Pie mums pūķus
visvairāk bija iemīļojuši lībieši – varbūt tāpēc, ka šos mēdza pirkt leišos
(Klaipēdā) un ievest no Kurzemes
puses. Tie nozīmēja bagātību un ienākumus, jo stiepa mājās visu, ko šiem
palūdza, ja vien īpašnieks, kas bija
tādus nopircis, ar tiem labi apgājās –
baroja un dzirdīja, turēja tīrā kambarī un aptekāja. Tie vietumis mitinājās
arī rijā, sargāja māju un tīrumus, tātad
bija gana omulīgi un noderīgi radījumi, kas dzēra pienu un alu, piegādāja
labību un pat zeltu vai sudrabu. Vēl ir
dzirdēts par tādiem, kas pa nakti dauzījušies apkārt uguns strūklas izskatā.
Lietuvieši to dēvēja par Vizūnu, kas
Turpinājums 3. lpp.
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DV Pertas nodaļai 73 gadi
Svētdien, 29. augustā, Daugavas Vanagu
Pertas nodaļa svinēja
savu jau 73. dibināšanas Atceri. Pēc ilgākas
prombūtnes, sakarā ar
vīrusa ierobežojumiem,
atkal bijām sanākuši
kopā. Bija prieks atkal redzēt pazīstamas sejas, ar kurām laika tecējumā jau
gandrīz bija jāiepazīstinās par jaunu.
Kad ierados mūsu Pertas Latviešu
Centrā, mūsu pilī, nodaļas priekšsēdis
Ilmārs jau bija priekšā un iekārtojies
priekšnamā zem jumta, jo lai līst vai
plīst, šodien tas cepetis ir jāuzcep. Tā nu
viņš jau laikam tur šodien no agra rīta,
jo viņa gatavotais cepetis jau čurkstēja
uz pavārda un vilināja ar savu vilinošo
smaržu, ka jau siekalas saskrēja mutē.
Ieejot mūsu vanagu klubā, jau arī
ciemiņi bija saradušies un bija prieks redzēt vairākas jau sen neredzētas sejas, jo
gan mums, tāpat kā arī citur Austrālijā,
gan arī citur pasaulē vīruss ir daudz valdījis par mūsu ciemošanos vai vispārējo
ceļošanu ārpus savām mājām. Tagad
varējām atkal pasēdēt draugu pulciņā
un parunāt par to, kā nu katram šai ačgārnajā laikā ir gājis un kā esam to izturējuši. Jā, visi esam gan palikuši vecāki,
sirmāki un izcīnījušies ar dažādām kaitēm, bet skatiet, mēs tomēr šeit vēl esam
klāt, lai svinētu mūsu Daugavas vanagu
Pertas nodaļas 73. dzimšanas dienu.
Tai pašā laikā man ienāca prātā,

ka šai laikā tagad ir arī cita ļoti svarīga
diena – kopš mūsu Latvijas valsts otrai
atdzimšanas dienai ir pagājuši 30 gadi.
Trīsdesmit gadi no tā laika, kad mēs atkal varējām ceļot uz dzimteni, un nekāds
krievs mūs nevar apturēt, vai mums aizliegt savu zemi atkal redzēt, ieiet Latvijas mežā, klausīties putniņu dziesmās,
lasīt sēnes un smaržīgās meža zemenītes, baudīt mūsu dzimtenes āres. Kā mēs
un cik ilgi mēs šo sapni sapņojām, un
pirms 30 gadiem tas piepildījās. Cik laimīgi mums Pertas vanagiem ir gadījies,
jo tieši tai dienā ir arī mūsu dzimšanas
diena. Kad dibināja Pertas nodaļu, neviens taču vēl nezināja, kad un vai vispār
vēl būs mūsu dzimtenei šāda otrā dzimšanas diena. Atcerēsimies to un būsim
par mūsu valsts un tautas brīvību allaž
nomodā, jo mūsu naidnieks vēl tomēr
nav ar mūsu neatkarību samierinājies.
Drīz Ilmārs nāca ar cepeša šķīvi
un mūs aicināja uz svētku mielastu,
par ko, kā jau parasti, arī vanadzes bija
rūpējušās. Tā nu pie cūkas cepeša varējām šķīvi piekraut ar daždažādiem
salātiem, sālītu gurķīti un pat rupjmaizīti. Bet tā kā mūsu krogus lete ir ciet,
dzeramos šoreiz nesām paši no mājām.
Toties arī to uz galdiem netrūka. Ja nu
Ilmāra cepšanas māku esam jau baudījuši daudzus gadus, bet viņa kundze
Anita mūs pārsteidza ar skaistu, īsto
latviešu dzimšanas dienas kliņģeri.
Lielu lielais Tev, Anita, par to paldies!
Nu jau arī pēc mūsu parašas Vu-
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Pēc ilgākas prombūtnes atkal bijām sanākuši kopā

DV Pertas nodaļas 73 darbības gadu
jubilejas kliņģeris.

cēnu Jānis mūs atkal iepriecināja ar
kompaktdisku par tieši Latvijas otrās
dzimšanas dienas notikumiem Latvijā
pirms 30 gadiem. Padies Tev, Jāni, par
to. Bija laba vērtīga filma.
DV Pertas nodaļa nu ir atkal vienu
gadu vecāka, bet vēl turas un strādā savu
darbu. Cik mūs būs nākamgad un cik
gadus mēs vēl spēsim šo vezumu vilkt?
Paldies visiem, kuri bija atnākuši kopā ar
mums svinēt svētkus un cerēsim, ka arī
nākamgad vēl būsiet ciemos pie mums!
Jānis Purvinskis
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Sveicināti, lasītāji!
Septembra mēnesis
ietver visu cilvēku mūžu.
Tas sākas ar Zinību dienu 1. septembri, kad arī
sākas skolu mācības
gads, un tas ir noslēdzies
ar 1. oktobri – Starptautisko senioru
dienu. Viens mēnesis – vesels mūžs.
Septembris arī zīmīgs tajā ziņā, ka tiek
nopietni veidoti valsts un pašvaldību budžeti. Kur naudu iegūs, un kur to izlietos.
Kur valstij iejaukties, un kur neiejaukties.
Kurus vēlēšanu kampaņas solījumus pildīt,
un kurus nepildīt. Process ir sarežģīts, un
tajā satiekas iespējas, vēlmes un kompromiss. Vieni vēlas atbalstīt skolas un jaunatni; citi sola lielākas, cilvēcīgākas pensijas.
No vienas puses, Latvijas valstij ir
ļoti maz naudas, bet no otras puses, par
spīti visam kovidam, naudas ir daudz.
To apliecina kaut vai seno laiku rēgu
atkal uznākšana uz politiskās skatuves, kā arī atsevišķu politiķu pārgrupēšanās, piedāvādami visādus burvju
mākslinieku priekšnesumus vēlētājiem
ar īsām atmiņām vai mazu saprātu.
Pasaule mainās arvien ātrāk – šodienas skolu sācējiem būs ļoti savādāka dzīves gaita nekā bija tiem, kuri
šodien ir pensionāri. Ja politika dzīvo
no gada uz gadu, vai, labākā gadījumā,
no vienām vēlēšanām līdz nākamajām,
tad cilvēks parasti dzīvo krietni ilgāk.
Un civilizācija vēl ilgāk.
Kādus ieteikumus varu sniegt budžetu stādītājiem? Protams, Latvijā ir
savi standartizdevumi – kārtējais finansējums skolām, policijai, bruņotajiem
spēkiem, veselībai un tā tālāk. Atkal,
protams, ka katrs raus deķi savā virzienā.
Ir tomēr viena lieta, kas, manuprāt,
stāv virs šiem visiem standartizdevumiem. Bet tas ir kaut kas, ko neatrisinās ar naudu vien. Tas ir tieši un vienkārši veselais saprāts.
Prāta tumsonība valda pārsteidzoši lielu pasaules daļu. Nespēja „salikt
lietas kopā“ izplatās kā sērga, kuru
veicina sociālie mediji, kur katram ir
vienādas tiesības paust savus kategoriskos uzskatus jebkurā zinātniskā
jautājumā. Vienalga, vai viņiem ir, vai
nav kaut vai mazākā kompetence.
Spēja atšķirt „viltus praviešus“ no
īstajiem ir mūžīga dilemma. Attīstīt šo
atšķiršanas spēju katrā iedzīvotājā ir
izšķiroši svarīgi. To var darīt ar attiecīgām programmām skolās, un ar programmām pieaugušajiem, izmantojot tos
pašus nopeltos sociālos medijus. Budžetu sastādītāji – lūdzu, ņemiet to vērā!
Lai šodienas skolu sācēji varētu pēc
daudziem gadiem, jau kā seniori, līdzīgā garā filozofēt par svarīgākiem uzdevumiem, ir jāpārvar divi lielākie eksistenciālie draudi – klimata katastrofa
un šī un nākamās pandēmijas. Jābeidz
ticēt muļķībām un jārīkojas atbildīgi.
GN
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Jauna bakalaure
Tamāra Līduma Adelaidē

Adelaidiete Tamāra Līduma
2021. gadā aprīlī Dienvidaustrālijas
Universitātē ieguva Bakalaura grādu
Fizioterapijā ar uzslavu (Bachelor of
Physiotherapy, Honours). Tagad viņa
strādā kā fizioterapeite privātā praksē
Good Country Physiotherapy Narcoorte pilsētā – pusceļā starp Melburnu
un Adelaidi.
Tamāra ir beigusi Adelaides Latviešu pamatskolu un vidusskolu.
Viņa ir piedalījusies Annas Ziedares Vasaras vidusskolā un Sveika,
Latvija! braucienā. Tamāra dejo arī
Adelaides TDK Auseklītis un ir piedalījusies vairākās Austrālijas Latviešu
Kultūras dienās un Jaunatnes dienās
Austrālijā. Viņa arī ir dejojusi ar Austrālijas TDK Jūrmalnieki, piedaloties
tautas deju lieluzvedumā XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētkos 2018. gadā Latvijā.
Tamāra Līduma.
Viņa ir studenšu Korp! Dzintra
locekle un LJAA Dienvidaustrālijas kā arī spēlēt netbolu un daudzus citus
pārstāve.
sportus.
Brīvajā laikā Tamārai patīk slēpot
Zinta Līduma
gan pa sniegu, gan ar ūdens slēpēm,
Laikrakstam „Latvietis“
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Dzeja – šī spožā ilūzija
Turpinājums no 1. lpp.

aprijot tos mirušos, kuriem neizdodoties uzrāpties nepieejamā kalnā, kur
notiek Dieva tiesa. Slāvi tos dēvēja par
korgorušiem un koloveršiem – viņiem
tie bija līdzīgi kaķiem, kuri nesa mājās
naudu – līdzīgi mūsējiem.
Pūķis nerunā aplinkus, tas mēdz
teikt, ko domā – tāpat kā īsti dzejnieki. Nereti ir gana vientiesīgs – viltīgam cilvēkam šad un tad izdodas to
apkrāpt. Tas ir nervozs un nemierīgs,
viegli aizsvilstas, šaudās šurpu turpu,
neizprot tādu jēdzienu kā pastāvība
un noteiktība. Ir gana noslēpumains,
toties, mīļuprāt, pilnveido sevi – un
palīdz to darīt citiem. Palaikam runā,
vēl neizdomājis, ko teiks, ir aizrautīgs
un nav viegli līdzsvarojams. Vai nav
pazīstams raksturojums? Manuprāt,
ir. Tas skrien pa gaisiem, sapņo, peld
pa ūdeni un nelabprāt noņemas ar
ikdienišķām lietām, lai gan spēj būt
precīzs, ja to vēlas. Var izraisīt tračus,
domstarpības, nokaitināt ar nevērību...
Un uguņo.
Mūsu laikos dzejnieks ir diezgan
agresīvs, neapmierināts, ne gluži varas un ierēdņu lutināts. Sak, ja nevari
pārtikt no pantiņiem, ej par sētnieku – šos ar uguni nevar sameklēt.
Darbs veselīgs, svaigā gaisā, nekādu
vīrusu, nedz burzmas. Apmēram šādas atbildes no valsts iestādēm saņēma daudzi no tiem, kas vērsās pēc
krīzes pabalstiem.
Bet – šim piemīt alkas un nepiesā-

tinātība. Nekādas sētniekošanas! Par
Pūķa savtību ļaudis zināja jau ļoti sen,
tāpēc tam mēdza ziedot maizi, sieru
un gaļu. Tagad gan kabinetu iemītnieki vairāk domā, kā šim to iztiku apcirpt. Sak, lai krāj vecumdienām, ja tik
ilgi nodzīvos. Daudzos gadījumos tā
nenotiek. Spīdīgās zvīņas nobirst agri,
uguns apdziest.
Tagad ierēdņi rīko seminārus par
nodokļiem. It kā dzejniekus tie interesētu. Lai kļūstot par pašnodarbinātajiem un noņemoties ar grāmatvedību.
Patiesībā gan šos nodarbina izdevēji un lasītāji (kamēr tādi ir), nevis
viņi paši. Bet – ej un iestāsti to birokrātiem!
Pēc ķīniešu un japāņu domām
Pūķis nes līdzi izaugsmi, sekmes,
dedzību un spožumu. Taču – viņi to
godā tikai svētku gājienos, jo šis radījums īstenībā nepastāv. Līdzīgi kā pie
mums par pantu kalējiem atceras vairs
tikai Dzejas dienās. Tomēr – ideālu un
skaistuma cienītāji joprojām ir. Iespējams, vēl kādu laiku būs. Varbūt.
Dagnija Dreika
Laikrakstam „Latvietis“
Red.: Dzejas dienas ir publisku dzejas
lasījumu tradīcija, kas ik gadu notiek
septembra sākumā (visbiežāk 11. septembrī). Pirmā Dzejas diena tika rīkota 1965. gada 11. septembrī Komunāru parkā Rīgā, pašreizējā Esplanādē,
atzīmējot latviešu dzejnieka Raiņa
100. dzimšanas dienu. Šajā dienā Esplanādes laukumā atklāja Raiņa pieminekli.

Laikraksts „Latvietis“

4. lpp.

Trešdien, 2021. gada 8. septembrī

Kas notiek Latviešu ciemā Melburnā
Notikumi augustā

Apsveikumi darbiniekiem.

FOTO no Latviešu ciema arhīva

Raibā pēcpusdiena.

FOTO no Latviešu ciema arhīva

Raibā pēcpusdiena.

visiem, kuri piedalījās!
Potes, potes,
potes...
Kā jau tika
minēts
Latviešu
Ciema Avīzītē jūnija izdevumā, tad
esam priecīgi, ka
Latviešu
Ciema
mājiņu iedzīvotāji
un aprūpes namā
dzīvojošie ļaudis ir
saņēmuši abas Pfizer potes. Arī lielākā daļa darbinieku
ir potējušies pret
COVID vīrusu.
Ir
noteikts Bērtulim svin vārda dienu.
valdības lēmums,
ka lai varētu strādāt veco ļaužu aprūpē, ir jābūt potē- cināja daudz sirsnīgas pateicības vēstiem pret COVID vīrusu līdz šā gada tules no iedzīvotāju radiniekiem, ku16. septembrim. Tā, ka darām visu, rus saņēmām – Aged Care Employee*
kas ir mūsu spēkos, lai šajā trauksmai- dienā – 7. augustā!
najā laikā Latviešu Ciems justos pēc
Skaistie, krāsainie apsveikumi
iespējas drošāk!
tika pielikti pie sienas darbinieku
atpūtas istabā, lai katrs kādā brīvā
Bērtulim vārda diena
brīdī tos nesteidzīgi varētu aplūkot
24. augustā aprūpes namā Bērtu- un izlasīt.
lis svinēja savu vārda dienu. Bērtulis,
Un arī šogad katrs darbinieks sakas ir lelle, sāka dzīvot Ciema aprūpes ņēma pateicības dāvaniņu no Ciema
namā laikā, kad darbiniekiem bija jā- vadības, kur katram bija uzrakstīti
nēsā sejas vairogi, kas ļoti apgrūtināja īpaši pateicības vārdi par Ciema iedzīsarunāties ar iedzīvotājiem. Tā, kā Bēr- votāju aprūpi.
tuli iedzīvotāji ātri vien iemīļoja, tad
Kāds no darbiniekiem bija māviņam pievienojās arī lelle Saulcerīte. jās uzcepis gardu kēksu, kuru kopā
24. augustā, savā vārda dienā, Bērtulis ar citiem saldumiem visi strādājošie
cienāja aprūpes nama iedzīvotājus ar varēja baudīt visas darba dienas gašokolādes konfektēm. Tā kā Saulcerīte rumā.
kopā ar Bērtuli dzīvo ne vien zem CieDzeltenie pavasara ziedi smaržoja,
ma jumta, bet pat vienā kastē, tad viņa iepriecināja ar skaisto dzelteno krāsu,
bija ieradusies savu draugu apsveikt.
un tas viss kopā radīja ne vien priecīPēc apsveikuma kartiņas un zie- gu gaisotni, bet arī atgādināja, ka nāk
du pasniegšanas, iedzīvotāji, kuri bija ilgi gaidītais pavasaris ar saulainām
sanākuši uz dziedāšanas nodarbību, un siltām dienām un jaunām cerībām,
vienojās kopīgi nodziedāt Augstu lai- ka viss beidzot sāks notikt uz labo pusi
mi prieku!, papildinot dziedājumu ar šajā pasaulē!!!
rindiņām: „Un to sirsniņ, ko viņš mīlē,
Ingrīda B.
lai dzīvo sveiks!“
Laikrakstam „Latvietis“
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Piektdien, 13. augustā, Ciema aprūpes
nama ļaudis kuplā skaitā
sanāca uz Raibo pēcpusdienu.
Šī kopā sanākšana atšķiras no citām svētku reizēm ar to, ka iedzīvotāji
pēc pašu izvēles jau iepriekš gatavo
savus priekšnesumus, un tā veidojas
raibās pēcpusdienas saturs!
Kas tad notika šoreiz?
Anita Elberta atklāja raibo pēcpusdienu, pastāstot par smaida nozīmi
cilvēku dzīvēs un tad sekoja kopdziesma. Lai pēcpusdiena būtu vēl raibāka,
tad palīgos nāca Ingrīda Eimane,
spēlējot kokli.
Pēc neliela līkumdanča, ko izdejoja darbinieces Anita, Daila un Ilze,
sekoja Ingrīdas un Anitas uzstāšanās,
nodziedot dziesmu Sasatiku puisīti.
Iedzīvotāja Astra Š. Stāstīja par
divām Astrām, kas ir atmiņu stāsts par
lielu un liktenīgu draudzību.
Tad uzstājās Anniņa, nospēlējot uz flīģeļa pašas sacerētu dziesmu
Dzimtene, Tec, saulīte, tecēdama un
tad deklamējot savu dzejoli Atmiņas.
Sekoja dziesmu ansamblis sešu cilvēku sastāvā, kuri kopīgi nodziedāja
dziesmu Vecpiebalga.
Zigrīda nolasīja stāstiņu no grāmatas Burbuļmāte.
Daila uzstājās ar jautru muzikālu
priekšnesumu kopā ar Saulcerīti un
Bērtuli, kuri nu jau kādu laiku dzīvo
Latviešu Ciemā. Un noslēgumā visi
sanākušie uz lielā ekrāna kopā noskatījās tautas deju, ko izpildīja Ritenītis
un jautrus video par dzīvniekiem.
Ļaudis tika cienāti ar dažādiem
gardumiem un dzērieniem pēc katra
izvēles. Pēcpusdiena bija radoša un
tiešām raiba kā dzeņa vēders. Paldies
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Raibā pēcpusdiena

Paldies par rūpēm

* Vecākā gadagājuma aprūpes darbiArī šogad Latviešu Ciemu ieprie- nieks.
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Grāmatas, grāmatiņas

Protams, neiztikt bez atbalsta no tiņas ir mūsdienīgas un aktuālas.
Latvijas. Skolas darbību līdzfinansē
Paldies visiem labvēļiem un darba
Latviešu valodas aģentūra no Izglī- rūķiem.
tības un zinātnes ministrijas budžeta
Mārīte Rumpe,
programmas Valsts valodas politika
Adelaides Latviešu skolas pārzine
un pārvalde.
Laikrakstam „Latvietis“
Mēs jau otro gadu lasām grāmatas un piedalāmies Latvijas Nacionalās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas
programmā Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021. Pagājušajā gadā pandēmija ieviesa visādas korekcijas, bet
šogad atkal esam pateicīgi Latvijas
Nacionālajai bibliotēkai par šīs programmas turpināšanu un diasporas
latviešu skoliņu iekļaušanu tajā. Aicinām vecākus vairāk iesaistīties un
izlasīt vecākiem domātās grāmatas
un izteikt savu viedokli.
Šogad rīkojām nelielus atklāšanas/
grāmatu saņemšanas svētkus, kā arī
lūdzām bērniem
uzrakstīt, kāpēc
viņi lasa grāmatas? Atbildes jālasa foto.
P r iecāja m ies
par katru jaunu
grāmatu mūsu bibliotēkā un redzam,
ka lasīšanas prieks
mūsu bērnos uzvirmo ar jaunu
vilni, jo šīs grāma- „Kāpēc es lasu“.

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.
Cena $7 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $33.

„Braucam uz Kei Dīz“ – ir jauna dokumentālā filma par KD
Austrālijā. Arhīvi ir pamatīgi izšķirstīti, intervijas ierakstītas un
jums būs iespēja pakavēties jaukās atmiņās. Ar tām pat varēs
dalīties ar draugiem, kas nerunā latviski, jo filmai ir angļu subtitri.
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Bērni bibliotēkā.

Bērnu žūrijas grāmatas.
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Nu jau otro mācību
gadu Adelaides Latviešu skolā tiek strādāts,
lai atjaunotu, uzlabotu,
sakārtotu un izveidotu
lietotājiem
draudzīgu
bibliotēku. Lai ikviens,
kurš ienāk bibliotēkā, var saprast, kuras grāmatas ir pa spēkam izlasīt un
kurās varbūt tikai bildes aplūkot. Kā
jaunums ir plaukts vecākiem, kur pieejamas grāmatas arī viņiem latviešu
valodā.
Adelaides Latviešu skolas saime saka lielu paldies skolotājai un
skolas padomes priekšsēdei Dailai
Mohr, kura pārrauga visu procesus un dara lielo darbu. Irēne Šulcs
(profesionāla bibliotekāre) konsultē
un izpalīdz ar padomu un arī pieliek
roku, lai lielais darbs uz priekšu iet.
Mums ir viss, kā īstā bibliotēkā: katram skolniekam un skolotājai sava
bibliotēkas kartiņa ar svītrkodu,
grāmatu kartotēka utt. Mēs zinām
tieši, kur atrodas meklējamā grāmata un viegli varam atgādināt, ja
kādam piemirsies to atnest atpakaļ.
Ir prieks redzēt, ka bērni ar interesi
aplūko jaunās grāmatas un atgādina
skolotājām, ka laiks iet uz bibliotēku
un apmainīt grāmatas. Sevišķi lielu
smaidu izraisa bērnu grāmatas, kas
ir tulkotas no angļu valodas, jo bērni
tās atpazīst un ir lasījuši – tas arī palīdz vieglāk uztvert lasāmo.
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Priecē Adelaides Latviešu skolas bērnus un vecākus
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„Rūķīšu“ nami modernas velotrases malā

Darbā darbam izaugušās māsas – Genovefa jaunajā tautas tērpā.
Anda un Margita.
nekļa zvaigžņu kalšanā. Šodienas afišu stabs 21. augustā aicina uz unikālu
sarīkojumu parkā – kora Rudzi 60 gadus pastāvēšanas jubileju, kura zīmīgi
sakrīt ar tā dibinātāja – diriģenta Pētera Sudarova – dēvēta par Dziesmu
Lāčplēsi – 90 gadi. Genovefa korī nedzied, bet var lepoties, ka no Rugāju
novada aizvadītajos Dziesmu un deju
svētkos piedalījās 116 dalībnieki. Beidzot tapis arī tautas tērps – tā paraugs
ņemts no Nautrēnu pagasta un to darinājusi Nagļu meistare Marija Tjuša.
Arī meitai Margitai topot tērps, tas būšot modernizētā dizainā.
Taču atgriezīšos pie stāsta par
mūsu naktsmītni. Guntis un Genovefa Štāli savai lauku mājai devuši
Rūķīšu vārdu. Vietā, kur tagad paceļas sakoptu, zaļumos ieslīgušu namu
komplekss, viņi 1989. gadā ieradušies
ar lāpstu pār plecu un ķerru pie rokas.
Nudien, domājot vienīgi par jaunu ģimenes ligzdas būvi gandrīz neskartas
dabas vidū, Štāli nav pat sapņojuši par
tūristiem domātu latvisku paradīzi.
Visu iekopa ne jau mistisku rūķu, bet
pašu – darbarūķu rokas.
Tagad tūrisma sezonas laikā pie
viesmīlīgajiem rūķiem pajumti var rast
ap 30 ceļotāju, bet godus iespējams
sarīkot trīskārt lielākam pulkam. Sestdienas rīta pusē Gunta un Genovefas
telefoni neatsaucas, jo darba pilnas
rokas. Izdodas sazvanīt meitu Margitu, kura jau ir ceļā pie vecākiem.
Štālu bērni turpina vecākiem palīdzēt
kā vien prot un iespēj. Vecākā meita
Margita, izstudējusi ekonomiku un
tūrisma uzņēmējdarbību, paveic visu
viesu nama Rūķīši administratīvo
darbu, paralēli vadot uzņēmumu, kas
ražo metāla dizaina mēbeles. Anda,
pēc profesijas tulks, vada uzņēmumu,
kas Baltijā ievieš ar modernām tehno-
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Kad viens ceļotājs
otram stāsta, piemēram,
par Itāliju, tad noteikti neaizmirst piebilst,
par kuru valsts daļu ir
runa – ziemeļu vai dienvidu.
Apceļojot vai apjūsmojot Latgali,
pašmāju tūrists ar smalku dalīšanu
reģionus neaizraujas, lai gan nāktos:
Zilo ezeru zemē atšķirību starp Ziemeļ-Dienvid-Rietum un Austrumlatgali vēl vairāk nekā citzemju plašumos. Savukārt, katru no piesauktajām
debesu pusēm pienāktos dalīt vēl
sīkāk – Ziemeļlatgales austrumu vai
rietumu daļa un tā joprojām. (Reiz
kāda valodīga vietējā sieva Višķos
man stāstīja, ka nekādi nevarot saprast
to valodiņu, kurā runājot kaimiņi aiz
grāvja, bet grāvis nudien nekāds dižais – var pāri pārlēkt!)
Autobraucējs ceļā no Rēzeknes
uz Balviem noteikti pamanīs Rugāju
sakoptību un vidzemnieciski gaumīgo
vienkāršību, bet, lai iepazītu un izjustu šo vietu tuvāk, būtu vajadzīgs ilgāks
laiks. Tā kā manā ceļojumā pie stūres
ir ceļabiedre Inga un viņa naktsmājas
ar lauku pirti jau aizrunājusi, ar novada centra objektu izpēti neaizraujamies – ceļš ved tieši uz viesu namu
Rūķīši, kurā saimnieko Štālu ģimene.
Zelta teiciens apliecina, ka vienā ūdens
pilienā atspoguļojas un saskatāma visa
jūras būtība. Tieši tāpat – viena viensēta ir gana labs paraugs visam novadam. Pārbraukusi mājās, tikai pusstundiņu paceļojusi internetā, atskārtu, ka
Rugāji nebūt nav Ziemeļlatgales miera
nostūris, bet ļoti rosīgs novads, kurš
lepojas ar daudzu un dažādu Eiropas
Savienības projektu realizēšanu. Par
pašmāju projektiem nemaz nerunājot.
Nelielajā un ļoti latviskajā novadā
pirms jaunās reformas ietilpa tikai divi
pagasti – Rugāju un Lazdukalna. Tagad paplašinātais novads atjaunojies
kā vecvecais Balvu rajons. Viesu nama
Rūķīši saimniece Genovefa nav no
tiem, kurus novadu reforma uztrauktu: „Kā līdz šim paši esam tikuši galā,
tā tiksim arī tagad!“
Šajos divos vecajos pagastos ir
četras baznīcas un četras bibliotēkas.
Būdama grāmatniece, nevaru nepieminēt, ka bibliotekāre Ligita Kalnēja pat izpelnījusies lauku bibliotēku
Gaismas nesējas titulu. Ne jau bez
entuziastu palīdzības tapis arī vietējais
novadpētniecības muzejs. Un tajā, ja
vien nospraustais maršruts mūs uzstājīgi neaicinātu tālāk, es cītīgi varētu izpētīt visu novada ievērojamāko ļaužu
vārdus. Tas nu jāatliek uz citu reizi...
Spārno fakts, ka tēlnieks Jānis Zibens dzimis šajā pagastā un mācījies
Rugāju skolā, kurai tuvojas jau 140. jubileja, piedalījies pat Brīvības piemi-

FOTO no Štālu ģimenes arhīva

Rugāju novada veiksmes stāsti

loģijām aprīkotas rehabilitācijas iekārtas un robotus. Brālis Sandis studējis
vēsturi, bet strādā celtniecībā, ar zelta
rokām būvējot ēkas un labiekārtojot
apkārtni.
Margitas sirds un prāts Rūķīšu
plāniem un darbiem pieder no mazām
dienām. „Iesākumā tēva rūpes bija veltītas kokapstrādei, mammas – dārzeņu
siltumnīcām. Tajās gurķu plantācijās
mums ar māsu un brāli nācās rauties
no agra rīta līdz vēlam vakaram, lai
kā bija pavadīta un cikos naktī beidzās iepriekšējā diena,“ smejas Margita. „2002. gadā, kad Rugājos notika
kārtējais Latvijas mēroga mednieku
saiets, dzima doma par nesen uzbūvētās pirts mājas piedāvāšanu viesiem,
par tūrisma nozari kā tādu. Tas bija
laiks, kad Latvijā radās iespēja piesaistīt Eiropas Savienības projektu
finansējumu, ko arī, protams, izmantojām. Laika gaitā uzbūvējām četras
ēkas. Protams, ar padarīto gandarīta
visa ģimene, taču vislielākais prieks
par sakopto un skaisto vietu. Šajā ziņā
vislielākais nopelns ir mammai, viņa
pēc profesijas ir dārzniece.“
Mēdz teikt, ka zīmes mēs saprotam
pēc tam. Štālu dēls Sandis, ģimenes
mantību garāžā pārkārtojot, nejauši
uzgājis koka kurpīti ar spicu purngalu – nu tieši tādu, kādu varētu būt valkājis rūķītis! (Skaisto leģendu nekādi
neapēno fakts, ka kurpītes funkcionālais pielietojums bijis gaužām prozaisks – pelnu trauks.) Mūsu ikdiena
un sapņi tik cieši savijas kopā, ka dažreiz liekas – sākuma pavediens nemaz
nav atrodams. Daudzkārt, viesojoties
Alūksnes pusē, par turienes dižezerā
mītošo zivi – repsi, ar kura zvīņām
rotāti pat ķeizarieņu tērpi, esmu vien
Turpinājums 7. lpp.

virs auto jumta un
mundri velobraucēji
pārnakšņo
šūpuļtīklā starp
diviem kokiem,
viena
problēma
tomēr aktuāla visiem: internets un
iespēja
uzlādēt
mobilos rīkus. Arī
šajā ziņā rugājieši
ir vieni no pionieriem Latvijā un
Baltijā – viņi centrā ierīkojuši viedo velosolu, kura
jumtu klāj saules
baterijas, bet pakalpojumu klāsts Zivju dīķa „brokastu galds“ ar pirtiņu fonā.
nojumē ir unikāls:
var paslēpties no lietus, piepumpēt vaicā tālumā, kalniem bagātā valstī
mīkstu riepu, pieskrūvēt kādu vaļīgā- dzīvojošā meita Zane. „Kalnu grēdu
ku skrūvi, uzlādēt viedtālruņus un ie- Latvijā nav, bet kalni ir pamatīgi, ne
nirt interneta džungļos pat diennakts katrs interneta un datora guru var to
garumā. Pie neparasti modernā beņ- galotnē uzcīnīties bez aizdusas,“ lepni
ķīša var sarunāt arī stilīgu randiņu. atsaku.
Turklāt viedais sols apveltīts ar labu
Visu tālākos ceļos redzēto visjauatmiņu – viņš čakli piefiksē, ko un kāk pārdomāt, pie velosipēda stūres
cik no piedāvātajiem pakalpojumiem kājas vingrinot. Lecu ekoloģiskagarāmgājējs vai braucējs te izmanto- jam transporta līdzeklim seglos – un
jis. Pat par modernajiem elektroskū- stop! – jo riepa stipri mīksta. Jāgaida
teriem nav aizmirsts.
pirmdienas rīts, kad durvis vērs veloPat ļoti ērta auto salonā vairāku darbnīca. Kā man te un tagad derētu
dienu ceļojuma laikā kājas tā kā ierū- Rugāju viedais velosipēdu apkopes
sē, neglābj pat skrējieni augšā kalnos sols!
un kāpieni skatu torņos. „Kādi gan
Anita Mellupe,
Latgalē kalni?“ – man neticīgi pārSpeciāli laikrakstam „Latvietis“

FOTO Anita Mellupe

dzirdējusi, bet Štālu pāris kūpināto
delikatesi ceļ galdā brokastīs! Gunta
aizraušanās ir zivju dīķi, kurās daža
zivs izaug gandrīz piena sivēna svarā.
Pašgatavotajiem konserviem Rūķīšu
gardums, lai zivij nezustu zivs garša,
recepte pavisam lakoniska: zivis, sāls,
pipari, lauru lapas, ķiploki, olīveļļa.
Pirmoreiz mūžā izgaršoju brekša fileju
paša sulā un no sirds vēlu, lai pavāram
laba veselība un spēks ar zivju ganāmpulku darboties ne tikai vasariņā, bet
arī laikā, kad rokas ūdeņu tuvumā
salst ne pa jokam un ar senču gudrību
vien – salmu kūlis āliņģī – zemledus
saimei ir par maz.
Jā, attālumi sarukuši ne tikai autobraucējiem. Mūsu valsts kartēs arvien lielāki ceļa gabali iezīmēti kā
velomaršruti. Sportiski ļaudis pieveic
neticami garus gabalus, lai nopeldētos Rāznas ezerā vai uzkāptu Mākoņkalnā. Rugāji atrodas 237 km no Rīgas, 155 km no Daugavpils, 36 km no
Gulbenes un 18 km no Balviem. Arī
Madona, Cesvaine un Lubāna šajos
laikos un ar šodienas iespējām pienākušas Rugājiem krietni tuvāk. Rugājiem cauri tek skaists Ziemeļlatgales
reģionālais velomaršruts Rypoj Vasals
veloceļš*, kurš Rugāju pagastā vien
piecas reizes šķērso Vārnienes upīti:
ceļmalas skati mainās kā kinofilmā.
Tagad, kad šoferi var telti uzsliet pat
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„Rūķīšu“ nami ...
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Gunta pavārdarba meistarstiķis – konservi „Rūķīšu gar- Neparastajai zivij – repsim izskats it kā pavisam parasts.
dums“.
Bet garša...

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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Māra Branča skatījums

G. Šķilters. „Versaļas dārzs“. 1904.

Būdams latviešu jauniešu biedrības Rūķis biedrs un aktīvs dalībnieks,
viņš pastāvēja uz to, ka jārada nacionāla
māksla. Še lieti atgādināt arīdzan to, ka
viņš bija viens no četriem latviešiem,
kuri pirms I Pasaules kara Štiglica skolā
bija pedagogi (trīs citi Kārlis Brencēns,
Jūlijs Jaunkalniņš un Jēkabs Belzēns). Gustavs Šķilters daudz rakstīja
latviešu presē, vēstīdams lasītājiem gan
par notikumiem Parīzes un vēlāk Pēterburgas mākslas dzīvē, gan recenzējot
latviešu mākslas izstādes kā pirms, tā
pēc I Pasaules kara. 20. gs. 20.-30. gados viņš ne vienu reizi vien uzknāba Rīgas Mākslinieku grupai, kādēļ tā ņēma
ļaunā un Gustavs Šķilters joprojām ir
piemirsts. Jāpriecājas, ka memoriālo
kolekciju glabātāja Gunta Madlinska un projektu vadītāja Ieva Kalnača
izveidoja šo bagātīgo, pārsteigumiem
pilno izstādi, atgādinot par viņa lielo
nozīmi latviešu mākslas vēsturē.
No Rodēna studijas laika izstādē
eksponētas Šķiltera modeļu skices, kas
bija jāuzmet ar zīmuli vai akvarelī. Parīzes laikā viņš iepazinās ar daudziem
māksliniekiem, kuru portretus veidoja
un arī tagad apskatāmi
izstādē.
Gustavs Šķilters
bieži skicēja vietas, ko apmeklēja,
tādēļ viņa arhīvā
atrodami Versaļas
fiksējumi krāsās,
atgādinot par viņa
gūtajiem priecīgajiem iespaidiem, arī
par braucieniem uz
Spāniju, pat Maroku un citām vietām
Eiropā.
Izstādes
veidotāji sazinājušies ar Barselonu, kur atrodamas
Gustava Šķiltera
pastkartes studiju
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Skats no izstādes.
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Tā bija nosaukta izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kas
veltīta tēlniekam Gustavam Šķilteram (18741954) un viņa ceļojumiem 20. gs. Sākumā.
Pieņemot, ka ne visi
lasītāji ir zinoši latviešu mākslas vēsturē, vispirms jāpastāsta par izstādes
centrālo personu. Gustavs Šķilters
ir cēlies no Rencēnu puses, viņa tēvs
bija muižas kalējs, bet pats ir viens no
trim latviešu profesionālās tēlniecības pamatlicējiem 19.-20.gs. mijā (abi
pārējie ir Teodors Zaļkalns un Burkards Dzenis). Izglītību viņš ieguva
barona Štiglica Centrālajā tehniskās
zīmēšanas skolā Pēterburgā, to izcili
beidza un saņēma ārzemju stipendiju, tādēļ latviešu jaunais mākslinieks
piecus gadus papildinājās Parīzē. No
tiem piecus mēnešus viņš apmeklēja
pasaulslavenā tēlnieka Ogista Rodēna darbnīcu, kādēļ viņu uzskata par
O. Rodēna daiļrades turpinātāju latviešu mākslā un kuru praktiski vadīja
cits šodien ne mazāk slavens skulptors
Antuāns Burdēls, kā arī Žils Debuā.
Pārējā laikā Gustavs Šķilters studēja
Daiļo mākslu akadēmijā anatomiju un
mākslas vēsturi, kā arī pie dekoratīvās
tēlniecības meistara Gistava Žermēna,
Itālijā apguva bronzas liešanas tehniku. Pārējā laikā viņš daudz radoši
strādāja, radīdams šodien pazīstamus
Reiņa Kaudzītes, Krišjāņa Barona, Richarda Zarriņa un citus portretus, kā
arī Maziņš biju, neredzēju u.c. darbus.
Mācības Štiglica skolā palīdzēja
viņam izcili apgūt zīmējumu un akvarelēšanu, ko lika lietā visu mūžu, gan
zīmējot karikatūras, gan radot žurnālu
ilustrācijas un grāmatu vākus, gan arī
fiksējot acīs iekritušu motīvu. Viņa
dekoratīvi lietišķie priekšmeti, figurālās kompozīcijas un portreti apliecina
to autora augsto meistarību un viņa
sekošanu jūgendstilam.
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„Man pasaule par šauru šķita...“

G. Šķilters. „Laivas krastmalā“. 1902.
biedram katalāņu tēlniekam Olegeram
Junjentam, kuras pirmo reizi tika parādītas latviešu skatītājiem un kas, iztulkotas latviski, bija lasāmas izstādē.
Arī tad, kad Gustavs Šķilters dzīvoja Pēterburgā, viņš devās uz Somiju,
kur tikās ar Jani Rozentālu, uz Zviedriju
un Norvēģiju. Te jāpiezīmē, kad daudzi
viņa darbi atklātībai nonāk pirmo reizi.
Izstādē tiešāk vai netiešāk atklājās
tēlnieka plašais redzesloks un ieguldījums latviešu mākslā, kādēļ pēc pēdējā
kara Pārdaugavā pastāvēja pat Gustava
Šķiltera memoriālais muzejs. To slēdza
tad, kad, atgūstot Latvijas valstisko
neatkarību, atkal cilvēciskās attiecības
noteica kapitālisms. Var teikt – tā paiet
pasaules godība. Visu laiks apber ar
pagātnes putekļiem, un tad ir būtiski,
ja atrodas kāds, kurš notrauš laika sanesas un atkal uzspodrina bijušo godību. Tā tas noticis ar Gustavu Šķilteru.
Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“
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Kā es braucu ziemu lūkoties
Brīvdienas kovida laikā

Durvis aizvērās

Tad arī pienāca plānotais atvaļinājums.
Jau sen bijām rezervējuši viesu namiņu Zilās acis, lai piecas ģimenes, kopā astoņpadsmit cilvēki,
baudītu ziemas priekus sniegotajos
kalnos. Tā kā vairākās ģimenēs ir
augoši bērni, tad iepriekš notika jaunu ziemas drēbju iepirkšana un arī
apmaiņa.
Kāds varēja atdot bikses, no kurām
kāds bērns ir izaudzis, un citi varēja
nodot zābakus, kuros kāds bija ieaudzis. Vārdu sakot, notika rūpīga drēbju gādāšana un vispār gatavošanās ceļam, jo braucam taču uz sniegotajiem
kalniem!
Melburnā daudz lija lietus, tas nozīmēja, ka kalnos būs daudz, daudz
balta sniega.
Un tad tās Melburnas durvis sāka
lēnām, bet ļoti bēdīgi un pārliecinoši
vērties ciet... Ar Dievu, sniegs, ar Dievu kalni, ar Dievu draudzībā pavadītais laiks, ar Dievu bērniem solītais...
Jau atkal sapņiem un iecerēm pārvilkta strīpa.
Pa šo laiku esam jau izaudzināti un
saprotam, ka sapņi un īstenība ir divas
dažādas lietas...
Es biju cieši izlēmusi, ka, lai kas
arī notiek, vai nenotiek – es eju brīvdienās. Jo, tikai tad, kad sāku runāt
par brīvdienām, sapratu, ka pārsvarā
tās ir bijušas plānotas, tad atliktas un
nemaz nav notikušas.
Tad cik ilgi es esmu šādi skrējusi
uz priekšu?

Nekas nav jādara

Paliekam mājās. Nekur nevar tikt,
jo ne vien pasaule ir aizslēgta, aizslēgti ir štati un pati Melburna. Viss
ir aizslēgts. Ir tikai mūsu māja, kurā
dzīvojam, un 5 km ap mums.
Es jūtos kā milzu lokomotīve,

kas gadiem ilgi ir
braukusi pa sev
zināmu
sliežu
ceļu, un nu pēkšņi
apturēta. Pirmo
laiku nemaz neiet
tik viegli saprast,
ka pilnīgi nekas
nav jādara, nekur
nav jāiet un nevienu pat nedrīkst
satikt.
Daudzus gadus ir skriets pa
darbiem,
visas
brīvdienas ir pavadītas, satiekot
radus un draugus
vai braucienos uz „Lokdauns“ Melburnā.
Latviju, vai laiks
pavadīts citās zemēs. Un te pēkšņi – sākas ar fotouzņēmumiem, kad biju
pilnīgs klusums, tāds, ka dzirdi savus bēbītis un sniedzas līdz laikam, kad
pārcēlos dzīvot uz Austrāliju. Es nesirds pukstus.
varēju daudzos smagos albumus pārBēdīgā Melburna
vest uz Austrāliju, un tā nu izplēstas
Bet te, vienā brīdī tomēr tās Mel- no albumiem tās gadiem gulēja kastē.
burnas durvis atslēdza, un mēs tikām Šīs bildes skatoties, manī radās tik
ārā aizbraukt uz pilsētas centru! Vie- daudz skaistas un mīļas atmiņas. Es
nīgais, kas ātrumā ienāca prātā, bija skatījos uz savu dzīvi kā no malas,
braukt skatīt zivis uz akvāriju. Nu vis- kā liecinieks tai, jo tik sen tās nebiju
maz kaut kas, ko parādīt 7 gadus ve- skatījusi. Melnbaltās, balēt sākušās
cam bērnam!
bildes notīrot, noglaudot, es nobirLabi, ka bijām sagatavojušies brau- dināju daudz, daudz aizkustinājuma
cienam uz pilsētu un paņēmuši līdzi asaras. Un arī daudz ko ieraudzīju,
ēdamos un dzeramos. Sēdējām saulī- ko iepriekš nekad nebiju ievērojusi.
tē pie Jarras upes un priecājamies par Aizraujošs ceļojums. Tas bija kā vaiskaisto dienu. Ilgi gan nevarējām te rāku dienu ceļojums ar laika mašīnu
uzkavēties, jo akvārijā bija jāierodas pagātnē.
noteiktā laikā.
Lielā, skaistā, varenā, viena no Mājsaimniece
pasaules draudzīgākajām pilsētām
Tā nu tā mājas dzīve mani padarīja
pasaulē, tagad atstāja bēdīgu iespai- par gādīgu mājsaimnieci – māju tīrīt,
du. Daudzas kafejnīcas, krodziņi, veļu mazgāt, ēst gatavot, bērnam palīveikali un ēstuves bija ciet. Arī zi- dzēt ar mācīšanos. Visiem apjautāties:
vis akvārijā liekās tādas kā bēdīgas, „Kā viņi jūtās? Kā pagājusi diena?
ka apjukušas, kur ir palikuši daudzi Kāpēc kāds nesmaida?“
vispasaules apjūsmotāji? Un Svētā
Kad jau laiks tā kā jūra, tad jāspēlē
Pāvila katedrāle ciet, mums par vēl galda spēles. Izdomājām uzspēlēt spēvienu sarūgtinājumu vairāk. Ak, va- li, kad kārtis izliek uz galda tā, lai nerenā Melburna. Tik aicinoša un pa- redz tās, un meklē divas vienādas. Bet
mesta vienlaikus.
nevienas kārtis, kas bija mājās nelikās
īsti piemērotas šādai spēlei. Tā nu izLaika mašīna
lēmām uzzīmēt paši savas. Sagriezām
Pēc šī nelielā izbraukuma, jau at- vienādus kartona taisnstūrīšus un tad
kal visu aizvēra ciet, un nu es varēju tik fantāzijai vaļu. Tagad šīs kārtis ir
pievērties mājas dzīvei. Es sakārtoju, vislabākās!
pārkārtoju plauktus, atvilktnes. IztīrīTā kā nekur jau smalki vairs neiet,
ju visus kaktus, nu māja vairāk sāka tad garās kleitas nogriezu un padarīatgādināt muzeju. Kā lasīju kādu saru- ju īsas, lai ērtas, kad dodos uz veikalu
nu un man palika prātā, ko teica kāda iepirkties, un vienā brīdī sapratu, ka
sieviete: „Kārtojiet grāmatu plauktu tā rosīšanās veidojās kā tādai vāverei
vai drēbju skapi, nekārtojiet lielas lie- ritenī, bez jelkādas radīšanas vērtības.
tas, tās atstājiet Dieva ziņā.“ (D. Gai- Ko lai vēl izdomā?
le – Grīnfelde)
Nu tad tā arī darīju! Un beidzot Adīt!
man bija laiks pieķerties darbam,
Sameklēju dzijas kamolus, daži
kuru biju atlikusi gadiem ilgi. Es at- bija, adāmadatas arī atradās, jacivēru nobružātu kasti, kurā guļ viena
liela daļa no manām fotogrāfijām. Tās
Turpinājums 12. lpp.
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Manas brīvdienas
sākās vienu nedēļu ātrāk, kad vienu rīt pamodos ar tekošu degunu. Tūlīt pat devos uz
tuvāko Covid analīžu
nodošanas punktu, lai
mani pārbauda. Protams, ka tests
bija negatīvs, bet drošs paliek piesardzīgs, izlēmu uz darbu neiet. Kā jau
zināms, ir tāds joks, ka iesnas ārstējot, pāriet nedēļas laikā, neārstējot –
7 dienās. Tā, ka veselu nedēļu pavadīju mājās, pirms sen plānotajām
brīvdienām...
Pati sev biju devusi solījumu, ka no
gaidāmā ceļojuma atvedīšu skaistas,
krāsainas bildes un varenu rakstu. Lai
iepriecinātu Ciema iedzīvotājus un arī
citus lasītājus. Bet viss sanāca citādāk,
nekā bija plānots.
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kā vislabāk nosargāt cilvēku dzīvības,
sabiedrības veselību un drošību.
Šis uzdevums būs aktuāls priekšā
stāvošā gada garumā. Globālās pandēmijas jauns vilnis pieņemas spēkā arī
Latvijā. Tāpēc Saeimai un valdībai ir
jāpanāk vienots redzējums Covid-19
pandēmijas ierobežošanā un vakcinēšanas politikā. Tas ir visas tautas interesēs.
Lai cik skaļi reizēm izskan „par“
un „pret“, mums visiem kopā, visai
Latvijas sabiedrībai ir kopējs pretinieks – Covid vīruss.
Es pateicos visiem Latvijas cilvēkiem, kas, rūpējoties par savu un
tuvinieku veselību, visas sabiedrības
drošību, ir vakcinējušies.
Es pateicos visiem, kas ir uzrunājuši un pārliecinājuši līdzcilvēkus,
kuri jūtas nedroši un šaubās.
Cilvēku šaubas ir saprotamas, tādēļ neviens nedrīkst tikt atstumts.
Mums visiem kopā, rūpēs citam par
citu ir jāiztur šis pārbaudījums.
Covid-19 pandēmijas apkarošana
un brīvprātīgās vakcinācijas iespējami plaša aptvere ir visas tautas kopēja
lieta.
Pāvests Francisks to ir ietvēris
skaistos vārdos: „Vakcinēšanās ir
vienkāršs, bet ietekmīgs veids, kā vairot kopīgo labumu un rūpēties vienam
par otru.“
Godātie deputāti!
Mēs nevaram vēl vienu gadu atņemt saviem bērniem pilnvērtīgu izglītību un mūsu uzņēmumiem – pilnas
jaudas darbu.
Tāpēc es piedāvāju šādus valsts
politikas orientierus pandēmijas izplatības mazināšanai.
Pirmkārt, valsts politikai ir jābūt
elastīgai. Situācija ir nepārtraukti mainīga. Valstij ir jāņem vērā gan saslimstības līmenis, gan jaunākās zinātnes
atziņas, gan Eiropas un citu valstu
pieredze.
Tādēļ Saeimai nepieciešams pieņemt tādu likumu, kas pilnvaro Ministru kabinetu un arī pašvaldības noteikt
konkrētus regulējumus, kuri attiecīgajā brīdī vajadzīgi Covid-19 pandēmijas
ierobežošanai un cilvēku veselības
aizsardzībai.
Otrkārt, ir noteikumi, kurus jāpieņem centralizēti, attiecinot uz visu
valsti, un ir jomas, kurās priekšroka ir
dodama decentralizētai lēmumu pieņemšanai. Ministru kabinetam uz likuma pamata būtu jāpieņem noteikumi par profesijām, kur nepieciešama
vakcinācija, piemēram, sociālajiem un
medicīnas darbiniekiem, skolotājiem,
vai noteiktu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, kultūras iestādēs, kafejnīcās. Bet Ministru kabinetam par
to ir jādiskutē un jālemj atsevišķi.
Vienlaikus Saeimai būtu jādod
tiesības pieņemt decentralizētus lēmumus pašvaldību un iestāžu līmenī,

piemēram, par skolu vai bērnudārzu
pieejamību, ņemot vērā konkrēto epidēmijas izplatību.
Treškārt, ir pamatoti noteikt pasākumus un pakalpojumus, kas ir pieejami cilvēkiem ar sadarbspējīgiem
sertifikātiem.
Šāds diferencēts regulējums atbilst
Satversmei un Eiropas Cilvēktiesību
konvencijai. Kā to nesen sprieda arī
Eiropas Cilvēktiesību tiesa vienā analogā gadījumā. Tas ir tiesisks un samērīgs, jo pienācīgi ņem vērā to cilvēku
tiesības un intereses, kuri vakcinējoties ir samazinājuši inficēšanās risku
sev un sabiedrībai.
Ceturtkārt, ņemot vērā, ka vakcīnas ir pieejamas un katrs, kurš vēlas,
var vakcinēties, turpmāk vairs nebūtu
pieņemama tik plaša mēroga tautsaimniecības apturēšana, kādu pieredzējām
iepriekšējā ziemā.
Izņēmums varētu būt vienīgi tad,
ja saslimstība sasniedz tik augstu līmeni, ka pastāv drauds, ka mūsu medicīnas sistēma tiek pārslogota un netiek
ar to vairs galā.
Piektkārt, perspektīvā ir jāpiedāvā
iespēja visām jau vakcinētajām personām, kas to vēlēsies, pēc zināma
laika saņemt vēl papildu (trešo) poti
imūnsistēmas nostiprināšanai. Tātad
Latvijai jau tagad ir jāiepērk attiecīgās
devas. Es saprotu, ka tik daudz devas
Latvijai jau patlaban ir. Starp citu, Lietuva jau tieši diskutē par šo jautājumu.
Tā kā mums ir jāseko līdzi attīstībai.
II
Dāmas un kungi!
Mēs visu laiku runājam par Covid-19 pandēmiju, taču lai cik svarīgs
šis jautājums arī nebūtu, valstī vienlaicīgi pastāv un ir jārisina arī citas
problēmas, it sevišķi tās, no kurām ir
atkarīga valsts stratēģiskā attīstība.
Krīze, it īpaši nomācoši ilga, provocē negatīvismu. Un tas ir saprotami.
Gan mans, gan Saeimas un valdības
darbs ir vērtēts saasināti kritiski. Var
teikt, ka tas jāiekļauj krīzes laiku
amatpersonu dienesta komplektā.
Tomēr tas nedrīkstētu aizēnot būtiskās reformas ar ilglaicīgu pozitīvu
ietekmi, kuras šī Saeima jau ir īstenojusi.
Atgādināšu tikai dažas no tām: finanšu sistēmas kapitālais remonts, kas
mūs paglāba no ārkārtīgi dziļas ekonomiskas krīzes, administratīvi teritoriālā reforma un latviešu vēsturisko zemju
likums, augstskolu reforma, ekonomiskās tiesas izveide, sabiedriskā medija
jauna pārvaldība un iziešana no reklāmas tirgus, tiesvedības procesu ilguma
samazināšana (nepietiekoša samazināšana, bet tomēr), nodokļu reforma.
Katru no tām es esmu arī kritizējis
un aicinājis uzlabot, īpaši tas attiecas
uz nodokļu reformu, kuras iespaids uz
nepilna darba strādājošajiem vai mazo
algu saņēmējiem noteikti vēl būs jākoriģē.
Vēsturē paliek darbi, kas atstāj
ilglaicīgu iespaidu uz tautas dzīvi un
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padara labāku Latvijas valsti.
Tāpēc, godātie deputāti, aicinu turpināt aizsāktās reformas un likt stabilus
pamatus atsevišķām kritiski svarīgām
reformām, kas ietekmēs mūsu valsts
dzīvi ilgtermiņā. Gads ir pietiekami
ilgs laiks, lai to izdarītu līdz galam.
III
Šodien es vēlos runāt par divām jomām, kurās steidzami nepieciešamas
pārmaiņas. Pirmā ir Latvijas iekšējā
drošība, un otrā ir mūsu valsts strukturālā atpalicība, kas iezīmējas aizvien
draudošāk.
Godātie deputāti!
Globālā pandēmija ir bijusi stresa
tests mūsu veselības aprūpes sistēmai.
Šobrīd stresa testu iziet Valsts robežsardze. Ja pandēmija uzrādīja, cik ilgstoši nesagatavota bija veselības pārvaldība krīzes situācijām, tad Valsts
robežsardze pārbaudījumu ir godam
izturējusi.
Šobrīd pret Eiropas Savienības
ārējo robežu ir vērsts hibrīdkarš. Šī
nav bēgļu krīze. Saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem bēgļi var lūgt
patvērumu, ierodoties pirmajā drošajā
valstī, šai gadījumā – Baltkrievijā. Tur
viņus neviens nevajā, tieši otrādi – izsniedz tūristu vīzas.
Atsevišķi izvērtētos gadījumos,
humānu apsvērumu dēļ Latvijā var uz
noteiktu laiku uzņemt atsevišķus cilvēkus.
Bet pirmajā vietā ir jābūt Latvijas,
Eiropas Savienības un NATO ārējās
robežas aizsardzībai. Tas ir mūsu pirmais uzdevums, to nosargāt.
Šobrīd steidzamies ātri izbūvēt robežu ar Baltkrieviju. Bet vai bija jānāk
krīzei, lai mēs ieraudzītu, cik vāji aizsargāta tā, ir?
IV
Iekšējās drošības nostiprināšana ir
jānosaka kā daudzgadu prioritāte, tai
skaitā lemjot par budžetu jau šogad.
Mēs nevaram gaidīt vēl kādu neparedzamu pārbaudījumu kādai no iekšlietu jomām.
Konsekventi un atbilstoši NATO
standartiem jau ilgāku laiku tiek nostiprināta valsts ārējā drošība. Tā
mums ir labā līmenī, ļoti labā līmenī.
Tagad tikpat konsekventi, soli pa
solim, ir jānostiprina valsts iekšējā
drošība.
Robežsargi sargā Latvijas robežu,
bet, lai tur nokļūtu no reizēm 30 kilometru attālām mājām, viņiem pašiem
ir jāpērk degviela. Vai tas ir pareizi?
Ugunsdzēsējiem ir jāspēj operatīvi
rīkoties drošā un mūsdienīgā ekipējumā, taču uz izsaukumiem viņi brauc
ar padomju okupācijas laikā ražotām
mašīnām.
Ir jāieliek stūrakmeņi valsts kiberdrošības sistēmai, tās pārvaldībai,
jāiegulda atbilstoši finanšu un cilvēku
resursi. Digitālie rīki tiek izmantoti,
lai valstij nedraudzīgi iekšēji un ārēji
spēki slēptā veidā ietekmētu valsts poTurpinājums 11. lpp.

Trešdien, 2021. gada 8. septembrī

Valsts prezidenta Levita runa
Turpinājums no 10. lpp.

litiku un ekonomiku.
Tādēļ uzskatu, ka iekšlietu sistēmā
ir nepieciešams laicīgi veidot attiecīgi
sagatavotu un izglītotu kiberpolicijas
vienību. Ir pēdējais laiks to darīt, jo
mēs esam tieši hibrīdkara fokusā un
mūsu sagatavotība nav pietiekoša.
Neapmierinošs ir pirmstiesas izmeklēšanas procesa ilgums un kvalitāte, taču pēc Policijas akadēmijas
likvidācijas specifiskā izglītība, kāda
nepieciešama izmeklētājiem un operatīvajiem darbiniekiem, netiek adekvāti
piedāvāta.
Latvijai ir nepieciešams moderns
izmeklētāju un operatīvo darbinieku
mācību centrs. Es ceru, ka šī gada budžetā tam jau tiks atvēlēti attiecīgi līdzekļi. Tas nav tik vienkārši, to uzbūvēt dažos mēnešos, tas ir vairāku gadu
darbs, bet tas ir jāsāk.
Ir pakāpeniski jāizlīdzina arī lielās
atalgojuma atšķirības starp, piemēram,
iekšlietu jomu un bruņotajiem spēkiem.
Iekšlietu joma pārāk ilgi nav uzskatīta par valsts budžeta prioritāti,
es vēlos aicināt jūs, godātie deputāti,
apzināties, ka tā tas nevar turpināties.
V
Dāmas un kungi!
Mums visiem kopā jāiedziļinās un
jāatrod jēdzīgs risinājumus problēmai,
kas kļūst arvien redzamāka: Latvija
atpaliek.
Un šī atpalicība ir strukturāla.
Par spīti pēdējā ceturkšņa straujajam IKP pieaugumam, Latvijas ekonomika ilgtermiņā atpaliek no Lietuvas
un Igaunijas. Mēs parasti bijām otrajā
vietā aiz Igaunijas, bet starplaikā mēs
esam jau aiz Igaunijas un Lietuvas. Un
šeit ir strukturālas problēmas.
Arvien biežāk mūsu valsts atrodama Eiropas Savienības reitingu beigu
galā. Eiropas inovāciju rezultātu pārskatā Latvija ir trešā no beigām. Produktivitātes rādītājos mēs esam ceturtie no beigām.
57% Latvijas iedzīvotāju nav digitālo pamatprasmju. Šis rezultāts
Eiropas salīdzinājumā tiek vērtēts kā
kritisks.
Mums ir mazākais informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju darbinieku
skaits proporcijā no nodarbināto kop-
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skaita. Modernā sabiedrībā tā tas nevarētu būt.
Vēl varētu minēt joprojām lielo ēnu
ekonomikas iespaidu, administratīvos
šķēršļus uzņēmējdarbībai un tā tālāk.
Tomēr es vēlos koncentrēt jūsu
uzmanību, godātie deputāti, uz galveno iemeslu Latvijas atpalicībā. Tas
redzams Latvijas valsts nespējā piedāvāt visiem saviem pilsoņiem vērtīgāko
resursu – kvalitatīvu izglītību mūža
garumā.
Mūsu izglītības, zinātnes, tehnoloģiju un ekonomikas politikas nav bijušas savstarpējā sazobē, tās nav bijušas
saslēgtas vienotā ķēdē, kur visi posmi
darbotos ar vislielāko atdevi.
Tieši tas ir iemesls Latvijas strukturālajai atpalicībai. Es atkārtoju – tas
ir redzams arvien vairāk un vairāk.
Tādēļ jums šajā atlikušajā gadā ir šis
apburtais loks ir jāpārcērt.
Es aicinu Saeimu pievērst īpašu
uzmanību šādiem virzieniem:
Pirmkārt, ir beidzot jāveic ilgstoši
aizkavētā skolu tīkla sakārtošana. Tās
mērķis ir novērst būtisko atšķirību zināšanu kvalitātē dažādās skolās. Zināšanas nedrīkst būt atkarīgas no bērna
skolas vai dzīves vietas. To veicinās
arī administratīvi teritoriālā reforma.
Tā kā šeit šis darbs ir jānoslēdz līdz
galam. Es ceru, ka šī Saeimas sasaukuma laikā tas tiks izdarīts.
Otrkārt, augstskolu reforma ir jāturpina, un, liekot lietā mērķtiecīgu
finansējumu, jānovērš sadrumstalotība un jāsekmē augstskolu izcilība un
starptautiskā konkurētspēja.
Un treškārt, es aicinu jūs jau nākamajā gadā palielināt Latvijas zinātnes
bāzes finansējumu, kas šobrīd ir katastrofāli zems. Tas, rēķinot no IKP, ir
trīs reizes mazāks nekā vidēji Eiropas
Savienībā. Kolēģi, vai jūs neredzat
starpību starp to, ko mēs gribam panākt un to, kas mēs esam? Un tas ir
jūsu rokās, šo atpalicības galveno faktoru mazināt. Nevis likvidēt uzreiz jau
šajā gadā, bet sākt mazināt.
Zemie ieguldījumi zinātnē neļauj
attīstīties inovācijām. Savukārt valsts
kapitālsabiedrību un privāto uzņēmumu ieguldījumus inovācijās kavē administratīvie šķēršļi.
Es aicinu jūs nopietni pievērsties
šķēršļiem, kas kavē Latvijas attīstību.
Latvijas tauta ir pelnījusi dzīvot

   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
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modernā un labklājīgā valstī. Un tas
lielā mērā ir atkarīgs no jums, dārgie
kolēģi.
VI
Dāmas un kungi!
Nobeigumā es vēlos īsi pakavēties
pie diviem likumprojektiem, kurus šajās dienās iesniegšu Saeimai.
Pirmais likumprojekts piedāvā
grozījumus Ministru kabineta iekārtas
likumā.
Ir daudzas jomas, kurās mūsu dinamiskais laiks pieprasa ciešu un elastīgu dažādu ministriju un pārvaldes
iestāžu kopdarbību. Likuma grozījumi
piedāvā vajadzīgos instrumentus šādai
pārnozaru sadarbībai. Ar 1922. gada
izpratni par valdības darbu un struktūru šodienas modernajā un kompleksajā
valstī vairs nepietiek.
Tādēļ šis likumprojekts paredz nākamajai Saeimai, nākamajai valdībai
iespēju iecelt politiski atbildīgu amatpersonu – valsts ministru – uz kabineta darbības, vai uz konkrēta uzdevuma
izpildes laiku noteiktā pārnozaru politikas jomā. Ir jābūt politiski atbildīgam cilvēkam šeit Saeimā, Ministru
kabinetā, kurš šīs specifiskās jomas,
kas mums patlaban nav nosegtas ar
politiku (kas visā Eiropā ir nosegtas ar
politiku), arī pārvalda pie mums un ir
atbildīgs par to.
Otrs likumprojekts attiecas uz
partiju finansēšanu. Valsts budžeta finansējuma palielinājums bija pareizs
un nepieciešams politisks lēmums.
Sabiedrībai lētāk izmaksā valsts finansētas, nevis korumpētas partijas.
Tomēr, jau pieņemot regulējumu, bija
skaidrs, ka vairākas normas būs jāprecizē. Toreiz mani ierosinājumi palika
nesaklausīti.
Likumprojekta būtība ir šāda: ja kādas partijas Saeimas frakcija ir beigusi
pastāvēt vai tās locekļu skaits samazinājies par 2/3, partija zaudē finansējuma daļu, kas tai piešķirts par iegūtajām
balsīm Saeimas vēlēšanās, taču tiek
saglabātas citas finansējuma komponentes, sevišķi bāzes finansējums, jo
partija jau vēl var atkopties. Taču savu
uzdevumu tā vairs nepilda, jo vēlētājs
par to balsoja tādēļ, ka tā ar savu frakciju spētu ietekmēt valsts politiku. Ja
tā to vairs nav spējīga, tad vairs nav
attaisnojuma tālākam finansējumam
par šīm balsīm. Šie grozījumi varētu
uzlabot sabiedrības uzticību partiju sistēmai, kura mums ir jāstiprina.
Godātie Saeimas deputāti!
Jums priekšā ir ražīga darba gads.
Es novēlu jums neklausīties populisma
sirēnu vilinošajās balsīs. Nereāliem
solījumiem cilvēki netic, neizpildītus
solījumus atceras, vairāksolīšana nedarbojas.
Solītāju netrūks. Bet to, ka piena
upes ķīseļa krastos nemēdz būt, norādīja jau klasiķis.
Lai mums visiem sekmīgs šis darba
cēliens Latvijas tautas un valsts labā!
Valsts prezidents Egils Levits
2.09.2021.
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Jaundienvidvelsas Universitāte (6)
Atmiņas par studiju gadiem

Piektais turpinājums. Sākums LL661, LL662, LL663, LL664, LL665.

Daži mani studiju
biedri, to vidū arī minētais Alfreds Rozenauers, strādāja pie JDV
Elektrības komisijas un pelnīja labāk
par mani. Kad par to runāju ar Kārmaikela vadību, man atbildēja, ka neesot iespēja manu algu palielināt.
Elektrības komisija meklēja inženierus Spēkstaciju būvēšanas divīzijai
(Powerstation Constraction Division).
Pieteicos, biju uz interviju un veselības pārbaudi. Darbā tiku pieņemts.
Neatceros datumu, kad tieši sāku
darbu pie Elektrības komisijas. Saglabājies gan ir 1956. gada 3. janvarī
datēts apliecinājums, ka esmu apstiprināts (confirmed) par Assistant
Engineer Grade 3. Bet, lai darbā apstiprinātu, bija jānostrādā t.s. 6 mēnešu pārbaudes (probationary) laiks.
Jāsecina, ka Elektrības komisijā darbu
sāku 1955. gada jūnija mēnesī.
Elektrības komisija bija nodibināta
1950. gadā, lai pārņemtu visu spēkstaciju būvēšanu, elektrības ražošanu un
piegādi visā JDV (NSW). Līdz tam laikam elektrību ražoja un piegādāja vismaz 5 lielas un neatkarīgas autoritātes.
Vairākas spēkstacijas bija gandrīz vai
pašā pilsētas centrā, citas tuvākajā apkārtnē.
Mūsu divīzijai telpas bija pašā pilsētas centrā – vēsturiskajā Karalienes
Viktorijas Ēkā (Queen Victoria Building). Otrajā stāvā, lielā telpā strādājām
ap 20 inženieru. Ja līdzšinējā prakse
bija celt spēkstacijas pilsētas tuvumā
un klāt pievest akmeņogles, tad tagad
jaunās spēkstacijas cēla ogļraktuvju
tuvumā un strāvu pilsētai piegādāja ar
augstsprieguma līnijām.
Mans pirmais darbs saistījās ar
Talavaras (Tallawarra) spēkstaciju
uz dienvidiem no Sidnejas un netālu
no Port Kemblas. Grupā bijām 4 inženieri. Lielāko tiesu mēs bijām tikai
sakarnieki starp firmām (galveno-

Kā es braucu ziemu lūkoties
Turpinājums no 9. lpp.

ņai dzija pietiks, bet kādu, lai izdomā rakstu? Veikali ciet, tomēr vienā
avīžu kioskā atrodu adījumu žurnālu par lielu naudu. Tas bija iepakots, un tik no vāka varēja nojaust,
ka šādi tādi raksti tur būs. Atvēru to
vaļā un neko no jaunmodīgo adījumu
aprakstiem nesapratu. Es visu savu
mūžu biju adījusi no tehniskiem zī-

kārt tvaika katlu
un turbīnu ražotājiem) un Elektrības komisijas
Strāvas ražošanas
(Generation) divīziju. Grupas vadītājs no firmām
saņemtās vēstules,
kuras jau bija lasītas Konstrukcijas
divīzijas vadītāja
(chief) birojā, izdalīja mums atbildēšanai. Ļoti reti
bija lietas, ko paši
varējām izšķirt.
Ja nevarēja laicīgi
problēmu atrisināt, Ar Brigitu Paegli graduācijas ballē.
tad bija nepieciešami jāatbild, ka vēstule ir saņemta un darbināti pie dažādiem aprēķiniem.
jautājums tiek apspriests (It is desired Viens no viņiem, lai iegūtu augstāku
to confirm, that your letter of (date) is precizitāti, lietoja turpat metru garu
receiving attention). Formāli pat arī logaritmisko lineālu. Moderno kalkušādas vēstules parakstīja divīzijas va- lācijas ierīču tajā laikā nebija.
dītājs.
1956. gadā Tehnoloģijas UniversiPēc nedēļām trim vai četrām tātes mehānikas skola meklēja nepilmani pārcēla pie otras grupas, kuras na laika lektoru tēlotājā ģeometrijā.
pārziņā bija Vonžī (Wangi) spēksta- Pieteicos. Mani izsauca uz interviju.
cijas būve Portmakvorija (Port Ma- Asociētais profesors Vuds skatījās
cquarie) ezera krastos ap 140 km no dokumentos un ar smaidu teica, ka
Sidnejas. Šo spēkstaciju bija sācis celt es esot izkritis eksāmenā. Atbildēju,
JDV (NSW) Dzelzceļu departaments. ka tā taisnība, bet pēceksāmena 3
Grupa skaitliski (5 inženieri) bija lie- stundu darbu nodevu stundas laikā.
lāka nekā Talavaras, bet savās iekšē- Mani pieņēma. Mans darbs bija asisjās attiecībās daudz birokrātiskāka. tēt otram nepilna laika lektoram 2
Kā jau tas Austrālijā bija pieņemts, stundas vienu vakaru nedēļā diploma
mēs saucāmies priekšvārdos, bet gru- studentu praktiskos darbos. Jau toreiz
pas vadītājs bija un palika Misters universitāte bija pārņēmusi diplomu
Roberts (uzvārds).
studentu mācīšanu. Atpakaļ universiVisā manā darba laikā tikai vie- tātē! Tas nekas, ka esmu tikai nepilna
nu reizi aizbraucām uz Talavaras un laika lektors.
Vanžī spēkstacijām, lai dabā iepazītos ar problēmām, par kurām mums Personīgā dzīvē notika
bija jāraksta vēstulēs. Agrāk šādi in- pārmaiņas
spekcijas braucieni bijuši biežāki. No
1956. gada 21. aprīlī apprecējos ar
vēstulēm vien mēs nekādi speciālisti Brigitu Paegli.
nevarējām kļūt.
Guntars Saiva
Talavaras un Vanžī spēkstacijas
Laikrakstam „Latvietis“
bija vienīgās, kuras tajā laikā cēla.
Mūsu telpā pārējie inženieri bija noTurpmāk vēl

FOTO no Guntara Saivas personīgā arhīva

JDV Elektrības
komisijas darbā

mējumiem, bet te tie atgādina nevis
adījumu rakstu, bet kādu Morzes
ābeci, vēl sliktāk – kādu slepenu
spiegu ziņojumu.
Izdomāju izmantot vecās pārbaudītās metodes. Man taču laiks
tam ir. Satinu vairākus dzijas pavedienus kopā, uzadīju paraudziņu,
tad izmērīju to, izrēķinu vajadzīgos
centimetrus, un tad, kad uzzināju
valdziņu skaitu, uz rūtiņu lapas uzzīmēju pašas izdomātu rakstu savam

adījumam.
Tā es vadīju savas brīvdienas,
adīklis rokā, kaķis spēlējās ar kamoliem, pie auss skanēja Latvijas radio,
kur klausījos, kā Latvijā cilvēki priecājās par vasaru. Un tad domāju pie
sevis Vūpijas Goldbergas vārdus: „Ja
vēlies, lai zāle būtu zaļāka, izmanto
iztēli.“
Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“
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Mazdēls un vīnu lauki (19)

No Zelta piekrastes caur Voga Voga uz Vangeratu un vēl tālāk

Atstājot Bermagui,
nākošā pieturas vieta
Džeringonga (Gerringong), kur jaunībā kopā
ar maniem vecākiem apciemojām rajona veterinārārstu Dr. Medeni, bet
padsmitnieku gados ar draugiem bieži braucām šeit meklējot to izvairīgo,
nevainojamo vilni. Nu vismaz mani
draugi to meklēja. Es apmierinājos ar
sauļošanos un peldēšanu, lai atsvaidzinātos.
Ceļu karte rāda, ka līdz Džeringongai tikai 250 km, tomēr gar jūru
trūkst tāds lielceļš kā iekšzemē, kur atļauts braukt ar ātrumu 110 km stundā,
un tādēļ braucienam jāatlicina krietni
vairāk nekā trīs stundas.
Visu braucienu laiku līst bez pārtraukuma, bet pierimst, kad tuvojamies naktsmājām, kur ērti novietojam
mašīnu un izpakojam somas sausā
pagrabā. No istabas patīkams skats
pāri laukiem uz jūru, bet kad somas
izpakotas, kaut laiks turas apmācies
un smidzina, ar lietussargiem padusē dodamies apskatīt Džeringongas
miestiņu.
Tirdzniecības centrs neliels, bet
gan jau kovida dēļ vairāki veikali, ieskaitot laikrakstu kiosku, slēgti. Miestiņa otrā galā no mūsu naktsmājām
vēl darbojās aicinoša kafejnīcu, un tā
kā atkal sāk smidzināt, pasūtām siltu
kafiju, lai pasēdētu ar patīkamu skatu
uz jūru un pagaidītu lietu pārstājam.
Bet laiks turas apmācies un smidzina.
Nolēmām kāpt mašīnā un pabraukāt
apskatīt tās vietas, kur esmu bijis jaunībā.
Ceļš, kas ved pa kalnu lejup no

FOTO Suzanna Zariņa

viesnīcas līdz pludmalei, ļoti stāvs un
jābrauc uzmanīgi. Piebraucot pludmalei – apkārtne galīgi nepazīstama!
Kur agrāk tikai darbojās vientuļš karavānu parks un dažas nedēļas nogales atpūtas mājiņas, tagad ap karavānu
parku stāv māja pie mājas un sportu
klubs. Kur agrāk smilšu takas, tagad
visi ceļi asfaltēti. Braucam gar jūru
ziemeļu virzienā sameklēt to māju,
kur biju sen agrāk, kad no tās darbojās rajona veterinārārsts Dr. Medenis.
Diemžēl tas neizdodas un griežamies
augšup pa kalnu atpakaļ uz Džeringongu sameklēt bijušā Paramatas
regbija meistara īpašumu – Kroninu
krogu. No ārpuses izskatās tieši kā
atceros, un iekšpuse arī gaumīgi uzturēta tā laika stilā. Laukos taču viss
darbojās un mainās bez steigas!
Nākošā dienā pa ceļam uz Sidneju
piebraucam pie Upenieku Kārļa Tirulā. Kovida ierobežojumu dēļ nevarējām būt klāt viņa sievas Maijas izvadīšanā. Šī bija pirmā reize, kad varēju
personīgi izteikt mūsu līdzjūtību un
līdzi jušanu, un pakavēties siltās atmiņās par Maiju.
Pirms pārcēlāmies uz Zelta piekrasti, dzīvojām Sidnejas priekšpilsētā
Komo (Como), un, pirms mēram ceļu
tālāk uz mūs mājam, pārguļam divus
vakarus tur pie draugiem, ar kuriem
bijām dīvaini un neplānoti satikušies
pāris nedēļas atpakaļ Kanberā. Laiks
arī ielūgt citus Komo draugus nosvinēt
nokavēto Suzannas dzimšanas dienu,
jo kaut gan ielūgti un cerējuši būt klāt
pagājušā gada augustā, viņi nevarēja
ceļot Kovida ierobežojumu dēļ.
Atstājot Sidneju, laiks turas lietains, brīžiem pat līst kā no spaiņiem.
Jābrauc uzmanīgi, jo ceļš vietās pārplūdis, un logu tīrītāji nespēj pietiekami darboties, lai dotu skaidru skatu
braukšanai. Naktsmājas bija sarunātas
Portmekvorī (Port Macquarie), un Suzanna piezvana nodrošināt pārgulēšanu, bet saņem ziņu, ka diemžēl vakar
ūdens pārpludinājis un sabojājis istabas. Motelis slēgts, un piedevām šoseja, pa kuru mums būtu jābrauc, lai
tiktu mājās pārplūdusi. Braukšana pa
cerēto taku tagad neiespējama. Laimīgā kārtā mobilie telefoni darbojās
kā datori, un Suzanna zvana sameklēt naktsmājas kaut kur pa iekšzemes
ceļu, pa kuru mums tagad jādodas, lai
tiktu mājās, jo pēc dienas viņai jāatsāk
darbu zobārstniecībā.
Iekšzemes ceļu daudzās vietās remontē, un bieži jāgaida vietās, kur laiž
satiksmi tikai pa vienu virzienu pēc
kārtas. Ceļš arī ved caur vairākiem
Sešas nedēļas nekoptais mājas peld- lauku ciemiem, kuros ātrums ierobebaseins.
žots, un piestājamies Vilotrī (Willow

FOTO Suzanna Zariņa
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Pie briežu galvas Vilotrī krodziņā
(Willow Tree Inn).

Tree), kur aicinošs krodziņš ar glaunu restorānu, kuram piešķirta melnās
cepures* atzinība. Diemžēl virtuve
jau slēgta, bet pasēžam pie kamīna
un brieža galvas pirms braucam tālāk.
Beidzot diezgan noguruši iebraucam
Armidalē, kur par laimi Suzanna bija
atradusi naktsmājas Tatesalu (Tattersal) viesnīcā. Viesnīcā darbojās glauns restorāns, un tā kā šovakar ir mūsu
beidzamais vakars mazbērna un vīnu
lauku turnejā, uzvelkam glaunākās
drēbes, es pat parlaidu gludekli pāri
kreklam, un ejam baudīt virtuves devumus un atskatīties uz mūsu gandrīz
sešu nedēļu garo sirojumu.
No Armidāles līdz mājam vēl
450 km, un nākošā diena, ieskaitot
brokastu pārtraukumu, sešās stundās
pēc izbraukšanas esam mājās. Kamēr
Suzanna sazvanās ar meitu, es izpakoju bagāžu, salieku iepirktos vīnus
plauktā un iedarbinu veļas mazgājamo
mašīnu. Mājas priekšpusē redzu, ka
peldbaseins pieņēmis zaļganu krāsu jo
sešas nedēļas palaists bez tīrīšanas, bet
tas lai paliek citas dienas mājas darbiem, un, ejot atpakaļ istabā, dzirdu
Suzannu klusi runājot ar Lūku: „Nesaki neko Alīzei, bet būsim pie jums maijā nosvinēt Alīzes pirmo Mātes dienu.“
Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“
* Red.: „Melnā cepure“ – restorāna
kvalitātes apzīmējums
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Mūsu bijušais valdes loceklis un skautu vadītājs

VAD. PĒTERIS AIVARS
Dzimis 1948. gada 11. janvārī Pegnitz Laufa, Vācijā.
Miris 2021. gada 21. jūlijā Ņūdžersijā, ASV.
Mīļā piemiņā paturēs
ĢENERĀĻA KĀRĻA GOPPERA FONDS
(GENERAL GOPPERS FUND INC.)

Kad ugunskurā beidz
kvēlot ogles...

Bijušais Latviešu skautu priekšnieks un Centrālās Goda Tiesas priekšnieks
(Lsp, CGTp)

☉

VAD. PĒTERIS AIVARS
Dzimis 1948. gada 11. janvārī Pegnitz Laufa, Vācijā.
Miris 2021. gada 21. jūlijā Ņūdžersijā, ASV

Mīlestībā un dziļās skumjās piemin
LATVIEŠU SKAUTU KUSTĪBA
AUSTRĀLIJAS SKAUTU JENDA

Kad ugunskurā beidz
kvēlot ogles…

Mūžībā devusies

VELTA ŠVOLMANE
23.02.1927. – 28.08.2021.
Visdziļākā līdzjūtība ģimenei un piederīgajiem.
Laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde.

Valoda, valodiņa...
Tūkstoš un viena nakts...

ATBILDU UZ JAUTĀJUMU: TŪKSTOTS vai TŪKSTOTIS?
„Latviski izdota grāmata „Tūkstots un viena nakts ātrās palīdzības
nodaļā“. Vai nosaukums ir pareizs?
Vai nevajag TŪKSTOTIS?“ jautā
Ivars.
Lieki netērējot laiku – vārda
TŪKSTOTS nav!
Vārdu TŪKSTOTIS lokām —
tūkstotis, tūkstoša, tūkstotim, tūkstoti, tūkstoši, tūkstošu, tūkstošiem
utt., bet lietvārdu kopā ar TŪKSTOTI lietojam ģenitīvā, piemēram, tūkstotis lappušu, tūkstošiem izlokšņu.
Savukārt TŪKSTOŠ ir nelokāms vārds – tas nemainās
dzimtē, skaitlī, locījumā, saglabājas vien ģenitīva lietojums

kopā ar to, piemēram, tūkstoš skolēnu, tūkstoš grāmatu, tūkstoš celtņu, tūkstoš sirdspukstu.
Tātad pareizs grāmatas nosaukums būtu „Tūkstoš un
viena nakts ātrās palīdzības nodaļā“; ne tik veiksmīgs, bet
pareizs – „Tūkstotis un viena nakts ātrās palīdzības nodaļā“.
Sanita Dāboliņa
Laikrakstam „Latvietis“
#latviešuvaloda
#dzimtāvaloda
#raksti
#rakstītprieks
#komunikācijakākvalitātesinstruments
#ceļāuztavugrāmatu
#valodairkāupe
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Ciema raža

Latviešu ciemā.

Latviešu ciemā.

laikā. Tad jau pa gabalu var sasmaržot
tos un iedomāties ražas bagātību rudenī.
Mūsu Ciems ne tikai izskatās labi,
bet arī smaržo iepriecinoši.
Betija Plūme
Laikrakstam „Latvietis“

FOTO Betija Plūme

Latviešu ciemā.

apkārt. Liela daļa augļu jau ir novākta, un mūsu čaklā Linda ir izvārījusi
garšīgu ievārījumu. Tā ir dāvana daudziem Ciema iedzīvotājiem. Paldies
par to.
Dzidrai liels citronu koks, saules
apspīdēts, rada patīkamu skatu mazā
aizmugures dārziņā. Citronu pietiek
ne tikai kaimiņiem, bet arī Ciema virtuvei. Daudzas glāzes tas ir rotājis, paceļot un vēlot laimes.
Betija. Kad es atnācu uz dzīvi Ciemā, šis koks bija pilns ar augļiem. Garšīgiem apelsīniem. Arī tagad ciemiņi
aiznes pilnas somas, mājās ejot.
Mūsu šefs Miķelītis katru gadu
kāpa augšā, lai novāktu augļus. Ēdamreizēs mēs dabūjām viņa gatavoto saldo apelsīnu ēdienu.
Visi šie citruss koki dod ne tikai
augļus, bet arī izplata smaržas ziedu

FOTO Betija Plūme

Saulīte silta un, pastaigājoties gar Ciema
dārziem, ir iepriecinoša
sajūta.
Tie nav tikai dārzi, bet katra iedzīvotāja
dārzs iesprostots starp
sētām. Tādu acīm apmierinošu skatu nebiju sen kā redzējusi.
Paķēru fotoaparātu, lai ar šo skatu
varētu iepriecināt arī jūs, laikraksta
lasītājus.
Mārim dārzā ir liels koks, kas
jau pa gabalu acīm liek atgriezties pie
tā vēl un vēl. Tie ir tangerini – saldi,
skaisti un ļoti garšīgi. Zemāko zaru
augļus novāc garāmgājēji, bet augšā
vēl ir liela bagātība.
Vilmai skaisto, zaļo zāļu laukumiņu rotā mandarīnu koks ar mazu sētiņu

FOTO Betija Plūme

Dārzi Latvieši ciemā Melburnā

Datumi

Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
10. septembris
Jausma, Albertīne
1881. izdevēja, žurnāliste, sabiedriska
darbiniece Emīlija Benjāmiņa.
1921. sākās mācības Višķu lauksaimniecības skolā.
1939. basketbolists, olimpietis Miķelis
Dancis.]
2001. Rīgā notiek (turpinās līdz
12. septembrim) Eiropas kultūras
mantojuma dienas.
11. septembris
Signe, Signija
1891. literāte-prozaiķe, dramaturģe
Konstance Kempa-Daugule (pseidonīms Rauduļa meita, Skaidreite).
1906. literāts Eduards Ādamsons.
1936. latviešu komponists un pianists
Aleksandrs Kublinskis.
12. septembris
Erna, Evita, Eva
Tēva diena (2021)
1856. grāmatu izdevējs, aktieris Jānis
Brigaders.
1893. militārs darbinieks, uzņēmuma
vadītājs, sabiedrisks darbinieks, MLB
Daugavas skolas direktors Lkok Jē-

kabs Dzenis.
1921. Latvijas krievu folklorists, ling1936. iesvētīta Jaunaglonas sieviešu vists, vēsturnieks Boriss Infantjevs.
ģimnāzijas ēka.
1926. mākslinieks – grafiķis, gleznotājs Benjamiņš Ancāns.
13. septembris
Iza, Izabellla
15. septembris
1906. literāts (dramaturgs, dzejnieks), Sandra, Sondra, Gunvaldis, Gunvaris
literatūras zinātnieks, izglītības darbi- 1976. garīdznieks ASV, LELBA Jaunieks, mākslinieks, diriģents Antons natnes nozares vadītājs Dāgs Demants.
Rupainis (Ontōns Rupaiņs).
1986. Dzintaru koncertzālē Jūrmalā sā1936. Rēzeknē notiek Latvijas II Pļau- kās ASV-PSRS sabiedrības pārstāvju
jas svētki. Tajos piedalās K. Ulmanis Čatokvas konference, kurā Džeks Metun kara ministrs J. Balodis.
loks latviešu valodā nolasīja paziņojumu
1961. operdziedātājs, tenors Guntars par to, ka ASV joprojām neatzīst LatviRuņģis.
jas inkorporāciju Padomju Savienībā.
1976. latviešu bokseris Elvis Mihaiļenko.
16. septembris
Asja, Asnate, Dāgs
14. septembris
1621. Gustavs 2. Ādolfs ieņem Rīgu un
Sanita, Santa, Sanda, Sanija, Sandija Vidzemi.
1761. Jezuītu ordeņa ģenerālpriekš- 1926. dibināta Fraternitas Lataviensis
nieks piešķir Daugavpils jezuītu rezi- (sākumā Latavia) – studentu korporādencei kolēģijas titulu.
cija Rīgā.
1886. tulkotāja Lizete Skalbe.
1951. latviešu jurists, politiķis Linards
1913. garīdznieks (jezuīts), filozofijas Muciņš.
maģistrs, radio darbinieks (Vatikāna 1976. Latvijas operdziedātāja Elīna
radio latviešu raidījumu vadītājs), vis- Garanča.
pirms Melburnas un tad Sidnejas kato- 1976. Latvijas hokejists Aleksandrs
ļu draudže prāvests Pāvils Bečs.
Ņiživijs.
■
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Tiešsaistē – visur pasaulē

Piektdien, 10. sept., plkst. 19.00 (Latvijas laiks) šosezon pirmā Liepājas Simfoniskā orķestra koncertcikla SIMFONIJA
TUVĀK bezmaksas tiešraide. Diriģenta
Andra Veismaņa vadībā tiks atskaņota Jozefa Haidna 104. jeb Londonas simfonija.

Adelaidē

Ceturtdien, 9. sept., plkst.10.00 ALB
namā spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu valodā) un ēdīsim siltas pusdienas.
Pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5 LAIMAS klientiem, pārējiem $10.
Svētdiena, 12. sept., plkst. 9.30 Tālavas mazajā zālē novusa treniņi. Dzīvojam cerībās uz jauniem un ne tik jauniem spēlētajiem.
Ceturtdien, 16. sept., plkst.10.00 ALB
namā spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu valodā) un ēdīsim siltas pusdienas.
Pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5 LAIMAS klientiem, pārējiem $10.
Ceturtdien, 16. sept., plkst. 10.30, ALB
namā Kino rīts. Pēc tam pasniegsim siltas pusdienas, lūdzam pieteikties LAIMAS birojā līdz 14. sept. Dalības maksa
LAIMAS klientiem $5, pārējiem $10.
Sestdien, 18. sept., plkst. 14.00 DV
namā DV Adelaides nodaļas pilnsapulce, pie katra klātesošo biedru skaita.
Trešdien, 22. sept., plkst. 10.30 izbraukšana no ALB nama uz LAIMAS pusdienas Lunch at Barossa. Redzēsim kā
top viņu izstrādājumi, kurus varēs pirkt
līdzņemšanai. Ieinteresētajiem būs iespēja izbaudīt šokolādes ražojumus kopā
ar piemērotiem vīniem vai bezalkoholiskiem dzērieniem, cena $15. Pusdienu
cena, sākot ar $20. Pieteikties LAIMAS
birojā līdz 16. sept. Maksa par autobusu
$3 LAIMAS klientiem, pārējiem $5.
Ceturtdien, 23. sept., plkst.10.00 ALB
namā spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu valodā) un ēdīsim siltas pusdienas.
Pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5 LAIMAS klientiem, pārējiem $10.
Sestdien, 25. sept., plkst.11.00, ALB
namā Pavārmākas kursi Ulla Gicašvili
demonstrēs zviedru Kalsoppa recepti
(cūkgaļa ar skābiem kāpostiem). Dalības
maksa $5 LAIMAS klientiem, pārējiem
$10. Pieteikties līdz 23. septembrim.
Svētdiena, 26. sept., plkst. 9.30 Tālavas mazajā zālē novusa treniņi. Dzīvojam cerībās uz jauniem un ne tik jauniem spēlētajiem.
Svētdien, 26. sept., plkst. 14.00 ALB
namā Universitātes gada svētki. Korporācijas kopa Adelaidē ielūdz visus piedalīties Latvijas Universitātes dibināšanas
(1919.) atceres aktā. Akadēmisko runu
teiks Talavijas filistrs Dr. Aldis Putniņš
PhD. Referāta nosaukums „Latviešu skatuves mākslinieki pirmskara Austrālijā“.
Visi laipni aicināti! Ieeja pret ziedojumiem. Sekos atspirdzinājumi un uzkodas.

Adelaides Sv. Pētera draudze

Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 5. sept., plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu 15. svētdiena
pēc Vasarsvētkiem.
Svētdien, 19. sept., plkst. 11.00 dievkalpojums 17. svētdiena pēc Vasarsvētkiem.

Brisbanē

Sestdien, 18. sept., plkst. 9.00-12.00
Latviešu namā Daba mūsu nākotnei.
Dalība un BBQ par brīvu. Sanāksim
kopā svaigā gaisā, lai apkoptu un stādītu
skaistus augus Latviešu nama pagalmā un
pie piemiņas akmens. Lūdzu, ņemiet līdzi
cepures un saules aizsargkrēmu, kā arī
darba rīkus un piemērotus apavus dārza
darbiem. Pieteikties līdz 11.sept.: https://
www.eventbrite.com.au/e/plant-the-futuredaba-musu-nakotnei-tickets-164218512993
Sestdien, 18. sept., plkst. 12.00 Rummy/zolītes/latviešu Scrabble pēcpusdiena. Maksa $10.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

gām veikals, birojs un kafejnīca slēgti.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze,
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
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 sabiedriskajām regulām. Lūgums sazināties ar
mācītāju R. Sokolovski, lai uzzinātu
par nākamajiem dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē

Zoom tikšanās neklātienē katra mēneša
pirmā ceturtdienā plkst. 15.30. Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms katras tikšanā.

Zviedrijā

Ceturtdien, 16. sept., plkst. 15.00 Norrmalmstorg, tikšanās pie Frihetens källa
Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas
30. gadadiena. Piedalās Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas Parlamentu vadītāji. Mūzika Tree Stones kvartets (EST,
Kanberā
LV, LT). Aicinājums ņemt līdzi Igaunijas /
Latvijas / Lietuvas / Zviedrijas karogus!
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Pašlaik nav iezīmēts neviens datums Ceturtdien, 16. sept., plkst. 17.30-18.10
(ieeja no plkst.16.30) un 22.00-22.40
nākamajiem dievkalpojumiem.
(ieeja no 19:00) koncerts Igauņu māja,
Melburnā
džeza klubs Scala, Wallingatan 34 . Ieeja
Sekojiet ziņām; iespējamas maiņas 150 SEK, tikai iepriekšpārdošanā: info@
sverigeesterna.se Tālrunis: 072-5190480.
sakarā ar COVID noteikumiem.
Sestdien, 11. sept., Daugavas skolas
Latvijā
sarīkojums Latviešu namā.
Piektdien, 17. sept., plkst. 20.00 The Sestdien, 11. sept., plkst. 18.00, Rīgas
Ian Potter Southbank Centre vijolnieces Latviešu biedrības Zelta zālē klavieru duSofijas Kirsanovas un Syzygy Ensemble eta AnNo (Antra un Normunds Vīksnes)
koncerts. Programmā komponistes Lin- koncerts Nemiers ar Mieru satikās.
das Leimanes The Architectonics of A Sestdien, 18. sept., plkst. 19.00 Liepājas
Crystal Soul pasaules pirmatskaņojums. koncertzālē Lielais dzintars ar krāšņu
Sestdien, 18. sept., paredzētās DV koncertprogrammu sava galvenā diripilnsapulces PĀRCELTAS uz sest- ģenta Gintara Rinkeviča vadībā Liepājas
dienu, 13. novembri; plkst.10.00 Vana- Simfoniskais orķestris atklās jauno kondžu un plkst.11.00 Daugavas vanagu. certsezonu. Koncerta īpašā viešņa būs
Svētdien, 19. sept., plkst. 11.00 novu- izcilā latviešu vijolniece Paula Šūmane.
Līdz 24. sept. (darba dienās plkst. 10.00sa nodarbības DV mītnē.
Piektdien, 24. sept., plkst. 19.00 Kro- 18.00 un brīvdienās plkst. 11.00-17.00), atjaunotā Rīgas Latviešu biedrības Vizuālās
dziņa vakars DV mītnē.
mākslas komisija aicina visus mākslas cienītājus RLB Baltajā zālē apmeklēt Rīgas
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 12. sept., dievkalpojums Latviešu biedrības mākslinieku jaunāko
darbu izstādi KOPĀ. Izstādē apskatāmi
Sv.Krusta baznīcā. ATCELTS.
Svētdien, 12. sept., draudzes pilnsapul- šī gada lielo jubilāru Vijas Dzintares, Jura
ce Sv.Krusta baznīcas zālē ATLIKTA. Ģērmaņa un Jāņa Streiča darbi. Izstādē
piedalās arī Jāņa Strupuļa, Anitas JansoPertā
nes-Zirnītes, Laines Kainaizes, Guntas
Trešdien, 22. sept., plkst. 13.00 filmu Brakovskas un Kaspara Bērziņa darbi. ■
pēcpusdiena ar kafijas galdu DV klubā.
Sestdien, 11. sept., plkst. 13.00 Nācaretes baznīcā dievkalpojums. Iespējams, ka būs ar dievgaldu. Ja neiejauksies Covid, būs mācītājs un Dievgalds.

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

Sidnejā

Eiro
kurss
Eiropas Centrālās bankas

atsauces
Sarīkojumi Sidnejas DV namā atcel- kurss 7. septembrī.
€1 = 1,60440 AUD €1 = 1,66670 NZD
ti uz nenoteiktu laiku.
Latviešu namā vismaz līdz sept. bei- €1 = 0,86115 GBP €1 = 1,18600 USD

