
Par vēstniecību Austrālijā
Ārlietu ministra vēstījums Austrālijas un Jaunzēlandes latviešiem

Austrālija ir viena 
no Latvijas diasporas 
lielvalstīm. Pēc Otrā 
pasaules kara Austrālija 
bija viena no valstīm, 
kura deva patvērumu 
latviešiem, kā rezultātā 

ir izveidojusies viena no lielākajām 
latviešu diasporas kopienām pasaulē.

Vēlētos izteikt jums pateicību – 
trimdas pārstāvjiem un to pēctečiem – 
par jūsu ticību Latvijas neatkarības 
atdzimšanai, par jūsu atbalstu Latvijas 
atjaunošanai. Paldies jums par nerims-
tošu darbu latviešu valodas, kultūras un 
tradīciju uzturēšanā gadu desmitiem un 
milzīgā attālumā. Vēlos pateikties arī 
kopienas jaunajiem pārstāvjiem, kuri 
dažādu iemeslu vadīti ieradušies Austrā-
lijā un Jaunzēlandē nesen un saglabā sai-
tes ar Latviju, un cenšas dot savu artavu 
Latvijas attīstībā. Jūs pārstāvat ievēro-

jamu mūsu tautas 
daļu, un tas izvirza 
mums jaunus kopī-
gus uzdevumus.

Latvijai ir ļoti 
svarīgi cilvēki, 
kuri, neskatoties 
uz etnisko vai valstisko piederību, uz-
tur un veido saikni ar Latviju. Diaspo-
ras politika pēdējā desmitgadē strauji 
veidojusies un nonākusi līdz Diaspo-
ras likuma pieņemšanai pagājušā gada 
beigās. Esam gatavi strādāt, lai jūsu 
saikne ar Latviju būtu arvien ciešāka.

Austrālijas un Jaunzēlandes latvieši 
ir un būs būtisks dialoga partneris, vei-
dojot turpmāko diasporas politiku. Aug-
stu vērtējam līdzšinējo sadarbību un 
priecājāmies par Austrālijas un Jaunzē-
landes latviešu pārstāvību šogad izvei-
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Prezidents sveic Valsts svētkos
Apsveikums Latvijas diasporā dzīvojošajiem

Mīļie latvieši visā pasaulē!
Šajās dienās gan Latvijā, gan visā plašajā 

pasaulē mēs pulcējamies, lai kopā ar Latvijas 
draugiem svinētu mūsu valsts 101. gadskār-
tu.

Šis ir brīdis, kad izjust prieku un lepnu-
mu un arī dziļāk pārdomāt par savu valsti un 
savu latvietību.

Latvijas valstiskumam sākas otrā simtgade. Tai jāiezī-
mē jauns posms Latvijas kā brīvas, latviskas, atbildīgas, 

nobriedušas un stipras Ziemeļeiro-
pas valsts ceļā.

Latvijas valsts dod satvaru un 
jēgu latviešu nācijas kopīgai pa-
gātnei, tagadnei un nākotnei. Lat-
viskumam ir būtiska gan pagāt-
nes, gan nākotnes dimensija. Tur 
iekļaujas gan vērtībās balstītā lat-

 
Turpinājums 14. lpp.

 
Turpinājums 15. lpp.

Latvijas Valsts svinību laikā Adelaides Latviešu nama pagalmā 16. novembrī.
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Tā zeme ir mūsu, tās pil-
sētas mūsu,

Un mūsu šī Baltajā jūra 
mūždien.

Mūsu tēvi te cieta, mūsu 
asins te lieta, 

Viss pie šīs zemes simtu 
saitēm mūs sien.

/Vilis Plūdonis/
Latvijas vēstniecības vārdā vēlos 

jūs visus sirsnīgi sveikt mūsu mīļās 
tēvu zemes – Latvijas – 101. gadadie-
nā!

Šis 2019. gads Latvijai ir bijis no-
tikumiem bagāts. Vasaras sākumā 
Saeima ievēlēja bijušo diplomātu un 
ilggadējo Eiropas Tiesas tiesnesi Egilu 
Levita kungu Valsts prezidenta amatā. 
Savukārt gada sākumā pēc dažbrīd 
smagām sarunām tika izveidota jau-
na, labēji centriska valdība. To vada 
bijušais Eiropas Parlamenta deputāts 
Arturs Krišjānis Kariņš. Arī šīs val-
dības ārpolitikas kurss ir stingrs un 
nelokāms – Latvijas dziļāka integrā-
cija Eiroatlantiskajā drošības telpā. Tā 
ir mūsu neatgriezeniska prioritāte un 
tiek pilnībā īstenota.

Esmu pārliecināta, ka mēs visi vē-
lamies redzēt Latviju kā plaukstošu un 
iekļaujošu Ziemeļeiropas valsti, kas 
rūpējas par visiem mūsu cilvēkiem 
gan tuvumā, gan tālumā. Tas prasa 
mūsu visu kopīgu un katra individuālu 
darbu, iesaisti un arī sapratni.

Latvijā šobrīd tiek īstenotas gan 
novadu, gan izglītības un veselības no-
zaru reformas. Tāpat valdības prioritā-
te ir finanšu sektora sakārtošana. Nav 
noslēpums, ka reformas nereti prasa 
sāpīgus lēmumus. Ņemot vērā nepie-
ciešamību rast papildu valsts budžeta 
līdzekļus mediķu atalgojumam, Ārlie-
tu ministrija valdības prioritāšu vārdā 
piekrita atlikt vēstniecības atvēršanu 
Austrālijā. Jautājums ilgstoši ir Ār-
lietu ministrijas darba kārtībā un tiks 
virzīts atkārtoti nākamo gadu budžeta 
plānošanas procesā.

Nākošgad apritēs 30 gadi kopš 
Latvijas Neatkarības deklarācijas pie-
ņemšanas. Šodien Latvija ir moder-
na, zaļa un dinamiska Ziemeļeiropas 

valsts, kurai ir pamats lepoties ar sa-
viem cilvēkiem un sasniegto. Latvijas 
ekonomika aug, tā joprojām ir viena 
no straujāk augošajām ekonomikām 
Eiropas Savienībā.

Mūsu valsts ir pazīstama kā mazo 
jaunuzņēmumu jeb Start-ups stiprinā-
tāja un atbalstītāja. Mēs esam lielākā 
informācijas un komunikāciju tehno-
loģiju (IKT) eksportētājvalsts starp 
Baltijas valstīm. Latvijas zinātnieki, 
fiziķi un vadošie informācijas tehnolo-
ģiju eksperti ir kļuvuši pasaulē pazīs-
tami ar saviem izgudrojumiem – Air 
Dog droniem, Tildes mašīntulkiem, 
MikroTik bezvadu ierīcēm, Printful 
drukas izstrādājumiem.

Šajā svētku laikā vēlos īpaši izcelt 
Austrālijas latviešu sabiedrības iesais-
ti un devumu Latvijas valsts veidoša-
nā. Jūsu viedais padoms un stingrais 
atbalsts bija svarīgs kā drūmajos oku-
pācijas gados, tā uzreiz pēc neatkarī-
bas atgūšanas un arī tagad.

Visus šos gadus jūs pilni degsmes 
esat darbojušies, lai uzturētu dzīvu 
Latvijas kultūru, tradīcijas un latvie-
šu valodu, kā arī veidotu un stiprinātu 
sadarbību starp Latviju un Austrāliju. 
Tiekoties ar Austrālijas amatperso-
nām, esmu dzirdējusi tikai slavinošus 
vārdus par jūsu ieguldījumu Austrā-
lijas attīstībā un saikņu stiprināšanā 
starp abām valstīm.

Vēlos no sirds pateikties par lielis-
ko sadarbību mūsu godātajiem Latvi-
jas goda konsuliem Adelaidē, Brisba-
nē, Melburnā, Pertā un Sidnejā. Jūsu 
atbalsts ir bijis neatsverams, tai skaitā 
veicot visdažādākās konsulārās funk-
cijas un pieņemot simtiem Latvijas 
pilsonības pieteikumu. Pateicos arī par 
pasta balsošanas organizēšanu šī gada 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kurās 
nobalsoja ap 80 velētāju no Austrāli-
jas, un Latvijas Mobilās pasu darbsta-
cijas uzņemšanu, kas pavisam drīz 
viesosies pie jums.

Tāpat vēlos pateikties visām un ik 
katrai latviešu organizācijai un bied-
rībai Austrālijā – Latviešu apvienībai 
Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ), 
Jaunatnes apvienībai (LJAA), latvie-
šu centriem, draudzēm, laikrakstiem, 
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Apsveikums Valsts svētkos
Latvijas vēstniece Austrālijā Dace Treijas-Masī 

skolām, tautas 
deju grupām un 
koriem, Daugavas 
Vanagiem un Va-
nadzēm. Varētu 
skaitīt vēl un vēl, 
bet tāpat nevarētu 
uzskaitīt visus tos aktīvos tautiešus, 
kuri nenogurstoši rūpējas par latvie-
tības uzturēšanu tālajā Austrālijā. Kā 
izcilu tradīciju vēlos pieminēt Aus-
trālijas Latviešu Kultūras dienas, kas 
pērnā gada izskaņā noritēja Adelaidē. 
Paldies arī Kanberas latviešiem par 
ikgadēju Latvijas pārstāvību starp-
tautiskajā National Multicultural 
Festival.

Šajā īpašajā laikā novēlu mums 
visiem priecāties un svinēt svētkus! 
Novēlu turpināt veidot Latviju kā 
modernu un plaukstošu valsti, kur 
katrs cilvēks var justies laimīgs un 
piepildīts! Jo nav tādu mēs un jūs – 
mēs esam un mums jābūt visiem 
kopā – vienotiem Latvijai. Sirsnīgi 
sveicu Valsts svētkos! Dievs svētī 
Latviju!

Patiesā cieņā,
Dace Treija-Masī

Latvijas Republikas vēstniece Austrālijā

TEV MŪŽAM DZĪVOT, LATVIJA!

PIE TĒVU ZEMES DĀRGĀS, DRAUGS, TURIES KLĀT! 

Sveicam tautiešus Latvijas dibināšanas dienā –  
18. novembrī !

 KANĀDAS LATVIEŠU KATOĻU APVIENĪBA
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Pasaules brīvo 
latviešu apvienības 
valde apstiprinājusi 
Amerikas latvie-

šu sabiedrisko darbinieku, diriģentu, 
mūziķi un pedagogu Andreju Janso-
nu 2019. gada PBLA balvai. PBLA 
balva Andrejam Jansonam ir piešķirta 
par mūža ieguldījumu ASV latviešu 
sabiedrības darbā un Latvijas vārda 
nešanu pasaulē ar mūziku, tās radīša-
nu un atskaņošanu.

Amerikas latviešu sabiedrībā 
Andreja Jansona vārds ir labi pazīs-
tams – viņa dedzīgums, neatlaidība, 
daudzu gadu garumā, popularizējot 
latviešu mūziku abās okeāna pusēs ir 
apbrīnas vērti. Paralēli savam maizes 
darbam, Andrejs Jansons milzīgu savas 
dzīves daļu veltījis, sargājot un uzturot 
latviešu mūzikas vērtības gan trimdā, 
gan Latvijā. Viņš bijis viens no tradī-
cijām bagātā Ņujorkas latviešu kora 
dibinātājiem un ilgstoši tā diriģents. 
Kopā ar Latvijas māksliniekiem koris 
ierakstījis vairākus latviešu mūzikas 
kompaktdiskus, kas saņēmuši atzinīgu 
vērtējumu gan Amerikā, gan Latvijā.

Andrejs Jansons vienmēr bijis arī 
latviešu tautas mūzikas entuziasts, 
ceļot gaismā un uzturot kokles spēles 
tradīcijas trimdā. Latviešu publikai 
Andrejs Jansons vispirms kļuva pazīs-
tams kā Ņujorkas kokļu un dziedātāju 
ansambļa vadītājs. Ansamblis sarīko-
jis neskaitāmus koncertus, turnejas, 
ierakstījis vairākus mūzikas diskus. 
Ansambļa pieredze apkopota divās 
grāmatās, Andrejs par kokles spēles 
apmācību stāstījis vairākās lekcijās, 
etnomūzikas konferencēs un zinātnis-
kos darbos.

Tuvojoties Latvijas neatkarībai, 
Jansons palīdzējis noorganizēt ASV 
koncertturnejas daudziem Latvijas 
māksliniekiem un kopām. Viņa vadībā 
latviešu skolās ASV un Latvijā iestu-
dētas muzikālas izrādes, kas ļāvušas 
ārzemēs dzimušajiem bērniem un jau-
niešiem papildināt savas latviešu valo-
das zināšanas un kļuvušas par pamatu 
draudzībai starp latviešu izcelsmes 
bērniem un jauniešiem pasaulē.

Jau astoņdesmito gadu beigās sā-
kas Andreja Jansona biežie ceļojumi uz 
Latviju, kur viņš dedzīgi iestājies par 
latviešu operu un skaņdarbu populari-
zēšanu, vadot operas iestudējumu un 
organizējot tautas mūzikas koncertus.

Andrejs Jansons dzimis 
1938. gada 2. oktobrī Rīgā. Otrā pa-
saules kara beigās ar vecākiem devās 
bēgļu gaitās uz Vāciju. 1949. gadā ģi-
mene no Eslingenas emigrēja uz ASV. 
Pirmo muzikālo izglītību viņš ieguva 

Virdžīnijas štata Norfolkas pilsētas vi-
dusskolā, kur apguva obojas spēli. Šim 
instrumentam Andrejs palicis uzticīgs 
daudzus turpmākos gadus, turpinot 
izglītību Džuljarda mūzikas skolā. Kā 
Itālijas valdības stipendiāts viņš zinā-
šanas obojas spēlē papildinājis arī Ve-
nēcijā, Itālijas Valsts konservatorijā.

1973. gadā Andrejs iegūst grādu 
diriģēšanā Manhetenas Mūzikas sko-
lā, 1986. gadā Rutgera universitātē – 
mākslas zinātņu doktora grādu kom-
pozīcijas specialitātē. Andrejs Jansons 
uzrakstījis ap 50 kora un solo dziesmu, 
tautas dziesmu un deju apdares, ka 
arī kamermūziku, baleta, oratoriju un 
operu instrumentācijas. Plašu ievērību 
ieguvušas viņa sarakstītās un iestu-
dētās dziesmu spēles, kas kuplināju-
šas latviešu dziesmu svētkus ārzemēs 
un iepriecinājušas publiku Latvijā un 
ASV.

Būdams viens no izcilā Ņujorkas 
latviešu kora dibinātājiem, Jansons 
ir bijis arī latviešu Dziesmu svētku 
virsdiriģents Rīgā, Visbijā, Sanfran-
cisko, Sietlā, Toronto, Klīvlandē, 
Milvokos, Indianapolē un Baltimorā. 
Jau kopš 1987. gada viņš diriģējis arī 
vairākus operu iestudējumus Latvijas 
Nacionālajā operā (Uguns un Nakts un 
Rigoletto). 2011. gadā Andreja Jansona 
vadībā notika slavenākā trimdas kom-
ponista Bruno Skultes operas Vilkaču 
mantiniece pasaules pirmizrāde.

Andrejs Jansons ir arī izcils pe-
dagogs. Viņa vadībā latviešu vasaras 
skolu bērni Garezerā, Katskiļos un 
Latvijā iestudējuši izrādes un mū-
ziklus, papildinot ne vien savas latvie-
šu valodas zināšanas, bet mācoties sa-
darboties skaista mērķa sasniegšanai.

PBLA valde augstu novērtē 
Andreja Jansona devumu ASV latvie-
šu kultūras saglabāšanā un popularizē-
šanā un uzskata, ka viņš godam pelnī-
jis augsto apbalvojumu – PBLA balvu.

PBLA pārstāvniecība

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Laikraksta „Latvie-

tis“ redakciju patīka-
mi pārsteidza ziņas, ka 
PBLA Kultūras fonds ir 
piešķīris Atzinības raks-
tu gan laikraksta redak-

toram, gan palīgredaktorei. Paldies 
par atzinību!

Laikraksts nebūtu iespējams bez 
daudziem atbalstītājiem – gan rakstī-
tāji, gan fotogrāfiem, gan abonētājiem, 
gan ziedotājiem.

Dalīšos ar mazu statistiku. Šis ir 
laikraksta 567. izdevums; pirmais iz-
devums iznāca 2008. gada 9. septem-
brī. Laikraksts „Latvietis“ no paša 
sākumā ir iznācis gan elektroniski kā 
PDF fails, gan drukātā veidā. Sākot ar 
76. numuru 2010. gada februārī, vis-
pirms daži, vēlāk visi raksti tiek atse-
višķi publicēti laikraksta portālā laik-
raksts.com (vai laikraksts.lv).

Laikraksts „Latvietis“ bija pirmais 
un vienīgais elektroniskais latviešu 
nedēļas laikraksts Austrālijā, un tagad 
arī ir vienīgais drukātais latviešu laik-
raksts Austrālijā.

Līdz 566. numuram mājas lapā ir 
publicēti 9198 raksti. Visi ir pieejami bez 
maksas, un var izmantot Google meklē-
tāju, lai atrastu specifiskas ziņas. Šiem 
rakstiem ir 1530 dažādi autori (ar nelie-
lu pārklājumu, piemēram, kad rakstam 
ir vairāki autori). Visražīgākie autori 
(neskaitot redakcijas locekļus) ir Gunta 
Rudzīte† (357 raksti), Māris Brancis 
(280), Aina Gailīte (254), Skaidrīte 
Dariusa (155), Jānis Purvinskis (142), 
Jancis (126) un Ojārs Greste (114).

Rakstiem portālā bieži ir pievie-
nots vairāk fotogrāfiju nekā PDF un 
drukātajā laikrakstā. Ir bijuši 1679 da-
žādi fotogrāfi. Ražīgākie fotogrāfi (bez 
redakcijas locekļiem) ir Aina Gailīte 
(1646 fotogrāfijas), Pēteris Strazds 
(863), Māris Brancis (782), Ojārs 
Greste (608), Roberts Birze (233).

Autori un lasītāji ir visās pasaules 
malās – gan Austrālijā, gan Latvijā, 
gan ASV, gan Kanādā, gan Ķīnā, gan...

Liels paldies visiem rakstu autoriem 
un fotogrāfiem, kuri savu darbu laikrak-
stam „Latvietis“ dara bez honorāriem!

Paldies arī visiem, kuri dod finan-
sējumu, lai vispār varētu laikrakstu 
izdot! Ne latviešu organizācijas, ne 
Latvijas, ne Austrālijas valsts nedod fi-
nansiālu atbalstu laikrakstam. Mēs pa-
stāvam no samaksām par reklāmām, no 
abonementiem un no indivīdu ziedoju-
miem. Šogad ir bijušas grūtības saņemt 
ziedojumus, jo ir problēmas ar PayPal. 
Mēs ceram to izlabot, bet var arī atbal-
stu iemaksāt laikraksta bankas kontā: 
Sterling Star Pty Ltd, ANZ Bank, BSB 
013445, Account No.: 285628968.

Paldies jums visiem, turpinām 
darbu!

GN

2019. gada PBLA balva – 
Andrejam Jansonam
Amerikas latviešu sabiedriskam darbiniekam, diriģentam, 
mūziķim un pedagogam

Andrejs Jansons.
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2019. g. laureāti PBLA KF apbalvojumiem
Austrālija un Kanāda sevišķi minētas
GODA BALVA 

Laikraksta LAIKS izdevniecībai – 
par preses darba LAIKS turpinā-
šanu, tā stiprinot, tuvinot un vei-
cinot tautas apziņu ārzemēs kopš 
1949. gada 8. decembra.

* * *
GODA DIPLOMS

Lilijai Zobens par mūža ieguldīju-
mu latviešu kormūzikas tradīciju 
kopšanā Eiropā un spilgto Londo-
nas latviešu kora 70 gadu jubilejas 
koncertu.

* * *
ATZINĪBAS RAKSTI
Latviešu Kultūras festivāla Brazīli-

jā rīcības komitejai – par sekmī-
gu 1. Latviešu Kultūras festivāla 
Brazīlijā sarīkošanu un norisi un 
par latviešu dziesmu un deju tra-
dīcijas uzturēšanu un latviešu kul-
tūras veicināšanu Dienvidamerikā.

Austrālijas Latviešu 57. Kultūras 
dienu rīcības komitejai – par sek-
mīgu Austrālijas Latviešu 57. Kul-
tūras dienu Adelaidē sarīkošanu 
un norisi un par latviešu dziesmu 
un deju tradīcijas uzturēšanu un 
latviešu kultūras veicināšanu Aus-
trālijā.

Eiropas latviešu kultūras svētku 
rīcības komitejai – par sekmīgu 
2. Eiropas latviešu kultūras svētku 
Dublinā, Īrijā sarīkošanu un nori-
si un par latviešu dziesmu un deju 
tradīcijas uzturēšanu un latviešu 
kultūras veicināšanu Eiropā.

XV Latviešu Dziesmu un Deju 
svētku Kanādā rīcības komite-
jai – par sekmīgu XV Latviešu 
Dziesmu un Deju svētku Kanādā 
sarīkošanu un norisi Toronto un 
par latviešu dziesmu un deju tradī-
cijas uzturēšanu un latviešu kultū-
ras veicināšanu Kanādā.

Inesei Auziņai-Smitai – par mūža ie-
guldījumu Lielbritānijas latviešu 
arhīvu un bibliotēkas saglabāša-
nā, uzturēšanā un popularizēšanā 
Straumēnos.

Briseles latviešu teātra vadītājai un 
režisorei Andrai Baltmanei par 
ilggadēju ieguldījumu diasporas 
amatierteātru kustības veidošanā 
Beļģijā un Eiropā un Eiropas mē-
roga diasporas kultūras lielpasā-
kumu spilgtu režiju.

Jānim Beloglāzovam – par ilggadē-
ju darbu mūzikā Kanādā un par 
2019. g. gada izrādes Lāčplēsis iz-
veidošanu Toronto un Hamiltonā.

Andim Bērziņam – par ilggadēju un 
izcilu darbu Austrālijas latviešu 
sabiedrībā, it īpaši pedagoģijas, 
jauniešu latviskās audzināšanas 
un kultūras dzīves uzturēšanā un 
attīstīšanā.

Jānim Čečiņam – par ilggadēju un 

izcilu darbu Austrālijas latviešu 
sabiedrībā, it īpaši teātra nozarē, 
un par Sidnejas Latviešu teātra 
uzveduma Kabarē de Rīga vies-
turnejām Austrālijā un Latvijā 
2019. gadā.

Sandrai Bondarevskai – par nozīmī-
gu pienesumu Latvijas diasporas 
vēstures izpētē un popularizēšanā, 
izstrādājot pētniecisko darbu un 
monogrāfiju Pētersoni Īrijā.

Inesei un Greg Fludēm – par līdzda-
lību, veicināšanu un ilggadēju at-
balstu kultūrai Kanādā.

Frankfurtes latviešiem – (Mārītes 
Kļaviņas vadībā) par nozīmīgu 
ieguldījumu Latvijas kultūras dip-
lomātijā Vācijā, Latvijas valstisku-
ma simtgades norišu ietvaros radot  
koncertu Lettonia Centum.

Anitai un Ivaram Gaidēm par līdz-
dalību, veicināšanu un ilggadēju 
atbalstu kultūrai Kanādā.

Dainai Jaunbērziņai – par pašaizlie-
dzīgu darbu kora tradīcijas uztu-
rēšanā Austrālijā, ilggadēji vadot 
Sidnejas Latviešu vīru kori.

Pēterim Kļaviņam – par ilggadēju un 
izcilu darbu Austrālijas latviešu 
sabiedrībā, it īpaši izdodot Sidne-
jas Latviešu biedrības informāci-
jas biļetenu Ritums.

Lilitai Krūzei – par nozīmīgu piene-
sumu Latvijas diasporas vēstures 
izpētē un popularizēšanā, patei-
coties jaunajai grāmatai Latvieši 
Gērnsijā.

Uldim Mākulim – par nozīmīgu ie-
guldījumu Latvijas kultūras diplo-
mātijā Šveicē un latviešu kormū-
zikas popularizēšanā, pateicoties 
iniciatīvai Terra Choralis [LV-
CH].

Anetei Melecei (Šveicē) – par pasau-
les elpu Latvijas animācijas un 
ilustrāciju jomā, kas atzīmēts ar 
grāmatas Kiosks ilustrācijām pie-

Turpinājums 5. lpp.
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Kultūras ministrijas atbalsts
PBLA koordinēs KM atbalstu diasporas pašdarbības kopām

LAAJ Atzinības raksti – 2019. gadā
Desmit raksti piecās pavalstīs

šķirto Baltvilka balvu bērnu lite-
ratūrā.

Dr. Gunāram Nāgelam – par pir-
mā pasaules elektroniskā latviešu 
laikraksta (laikraksts Latvietis, 
Austrālijā) dibināšanu, izdošanu, 
salikšanu un par ilggadēju darbu 
latviešu sabiedrībā.

Ilzei Nāgelai – par darbu kā žurnālis-
tei un palīgredaktorei laikrakstam 
Latvietis, Austrālijā, kā arī par ilg-
gadēju darbu latviešu sabiedrībā, it 
īpaši mākslas jomā.

Luksemburgas daiļamatnieku kopai 
Sāntāpslis – par ieguldījumu daiļ-
amatniecības kustības veidošanā 
diasporā un tās sasaistē ar Latviju, 
jau trešo gadu pievienojoties Lat-
vijas Nacionālā kultūras centra ini-
ciatīvai Satiec savu meistaru.

Korporācijai Spīdola Toronto – par 
līdzdalību, veicināšanu un ilgga-
dēju atbalstu kultūrai Kanādā.

Vitai Timermanei (un komandai) – 
par nozīmīgu ieguldījumu Latvi-
jas kultūras diplomātijā, sadarbī-
bā ar Eiropas latviešu diasporas 
koriem no Beļģijas, Luksembur-
gas un Francijas, īstenojot kor-
mūzikas koncertu Parīzes Orsē  
mūzeja (Musée d’Orsay) izstādē 
par Baltijas simbolismu Âmes 
sauvages.

Kustībai Vakareiropas koklētāji – 
par Eiropas mēroga kustību un 
ieguldījumu Latvijas mūzikas tra-
dīciju izkopšanā ārvalstīs vairākās 
paaudzēs un par jauno albumu 
Simtiem zvaigžņu debesīs.

Andrai Zommerei – par izcilo un 
ilggadējo darbu izglītībā ASV 
(Amerikas Latviešu apvienībā) un 
PBLA.

PBLA KF
2019. g. 18. novembrī

PBLA KF apbalvojumi
Turpinājums no 4. lpp.

Viktorijā
Koidulai Nemīro – par pašaizliedzīgu 

un ilggadīgu darbu Daugavas Va-
nagu labā.

Valdai Jefimovai – par pašaizliedzīgu 
un ilggadīgu darbu bērnu latviešu 
valodas izglītības jomā.

Kanberā
Dacei De Dekker – par ilggadīgu vēr-

tīgu atbalstu Kanberas latviešu 
saimei visādos veidos, it sevišķi ar 
skaistiem mākslinieciskiem izstrā-
dājumiem visādiem sarīkojumiem.

Pertā
Mārai Hope – par izciliem nopelniem 

latviešu sabiedrības darbā.
Sidney Hope – par izciliem nopelniem 

latviešu sabiedrības darbā.

Dienvidaustrālijā
Mārītei Rumpei – par lielo ieguldī-

jumu Adelaides Latviešu skolas 
darbā, latviešu valodas apgūšanas 
veicināšanā un aktīvu dalību sa-
biedriskajā darbības laukā.

Jaundienvidvelsā
Eigitam Timermanim par ilggadīgu 

darbu Sidnejas evaņģēliski luteris-
kajā latviešu draudzē un Sidnejas 
Latviešu vīru korī.

Viktoram Sīkajam par ilggadīgu 
sporta kopas Spars vadīšanu un 
bērnu un jauniešu piesaistīšanu 
latviešu sportam.

Gundegai Zariņai par ilggadīgu dar-
bu Sidnejas Daugavas Vanagu 

kopā un veco ļaužu aprūpē.
Kabarē de Rīga ansamblim par izci-

liem panākumiem, sagatavojot un 
uzvedot Kabarē de Rīga izrādes 
2019. gadā Austrālijā un Latvijā, tā 
iepazīstinot tautu Latvijā ar Aus-
trālijas latviešu devumu latviešu 
kultūras dzīvei un veicinot sadar-
bību starp latviešu kulturāliem 
darbiniekiem Latvijā un Austrālijā.

Kvīnslandei
Nav pieteikumu.

Jaunzēlandei
Nav pieteikumu.

Tasmānijā
Nav pieteikumu.

LAAJ

Līdztekus citiem projektiem, 
PBLA ir uzsākusi darbu pie program-
mas īstenošanas, kas paredz Kultūras 
ministrijas atbalstu diasporas pašdar-
bības kopu attīstībai un māksliniecis-
ko spēju stiprināšanai. Šī programma 
palīdzēs veicināt izaugsmi Latvijas 
diasporas koriem, pieaugušo un bērnu 
deju kopām, teātra ansambļiem, fol-
kloras kopām, koklētāju ansambļiem 
un citām latvisko identitāti apliecino-
šām grupām, kas kopj un popularizē 
latvietību diasporā.

Projekti tiks īstenoti no 2020. līdz 

2023. gadam, un šīs projekta admi-
nistrēšanai PBLA ir apstiprinājusi 
projekta īstenošanas vadītāju Sandru 
Bondarevsku.

Kultūras ministrijas projekts di-
asporas pašdarbības kopu attīstībai un 
māksliniecisko spēju stiprināšanai pa-
redz, ka ik gadu Kultūras ministrijas 
atbalstu saņems vismaz 56 diasporas 
pašdarbības kopas pasaulē, no kurām 
divas trešdaļas (vismaz 37 kopas) dar-
bojas Eiropā.

Atbalsta projekts tiks īstenots 
ciešā sadarbībā ar PBLA dalīborga-

nizācijām – Amerikas Latviešu ap-
vienību, Dienvidamerikas un Karību 
Latviešu apvienību, Eiropas Latviešu 
apvienību, Krievijas Latviešu kongre-
su; Latviešu apvienību Austrālijā un 
Jaunzēlandē un Latviešu Nacionālo 
apvienību Kanādā. Šis projekts būs 
praktiska rakstura kopu atbalstam, 
piemēram, telpu nomai, tautastērpu 
un mūzikas instrumentu iegādei, kopu 
karogu pagatavošanai u.tml. Finansiā-
lais atbalsts vienai kopai nepārsniegs 
maksimālo summu EUR 1350.00.

PBLA pārstāvniecība



6. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Otrdien, 2019. gada 19. novembrī

A Divergent Vision 
(tulkojumā – redzējuma 
plūsma, kas sadalās) ir 
gleznotāja Jura Ceriņa 
(dz. 1940.g., Rīgā) jau-
natklātā izstāde stiklotā 
mākslas Projektu Telpā 

(The Project Space), kas atrodas De-
akin universitātes Džilongas centra 
ēkā, krastmalā pretim molam (cnr 
Cunningham St and Western Beach 
Rd). Izstāde atvērta līdz 27. novem-
brim, no pirmdienas līdz trešdienai 
plkst. 10.00-16.00, no ceturtdienas 
līdz svētdienai plkst. 12.00-16.00.

Mākslinieks izveidojis darbu iz-
lasi, kas piedāvā intriģējošu ceļojumu 
piecdesmit gadu ilgā daiļrades ceļā, 
no 60. gadu beigām līdz šodienai. 
Ainavu atveidojums dažādās vietās 
Viktorijā un NSW pārtop gleznie-
ciskās vizualizācijās. Tās veido di-
namiskas struktūras ar gandrīz taus-
tāmu iespaidu. Katru darbu var lasīt 
gan kopumā, gan ielūkojoties detaļās: 
emocionāli reaģējot uz krāsu lietoju-
mu un ritmu, un izsekojot triepienu 

līnijām un režģiem. Katram darbam 
ir savs – precīzi noformulēts raksturs 
un valoda. Mākslinieka vēlējums ska-
tītājam ir, lai darbu redzējums izai-
cina iepriekš nepieredzētas domas. 
Virkni no izstādes darbiem iespējams 

iegādāties. Par mākslinieku var lasīt 
http://juriscerins.com/. Visi laipni ai-
cināti apskatīt Jura Ceriņa jaunāko 
izstādi!

Marita Batņa
Laikrakstam „Latvietis“

2019. gada 14. no-
vembrī Ārlietu minis-
trijas valsts sekretārs 
Andris Pelšs tikās ar 
Itālijas un Austrālijas 
vēstniekiem, kuri bija 

ieradušies iepazīšanās vizītēs.
A. Pelšs apsveica Itālijas jauno 

vēstnieku Stefāno Mariu Taliani de 
Markio (Stefano Maria Taliani de 
Marchio) ar stāšanos amatā, pauda 
gandarījumu par abu valstu draudzī-
go politisko dialogu un pateicās par 
Itālijas nozīmīgo ieguldījumu Baltijas 
valstu drošības stiprināšanā. Valsts 
sekretārs atzīmēja, ka Itālija ir svarīgs 
Latvijas ārējās tirdzniecības partneris.

Atzīmējot līdzšinējās labās Latvi-
jas un Itālijas attiecības, S. M. Taliani 
de Markio pauda apņēmību turpināt at-
tīstīt abu valstu sadarbību, īpaši uzsve-
rot ekonomikas, izglītības un kultūras 
jomas. Sarunā amatpersonas apmainī-
jās viedokļiem par Eiropas Savienības 
(ES)  dienaskārtības jautājumiem un 
drošības politikas aktualitātēm.

Sarunā ar jauno Austrālijas vēst-
nieku Bernardu Džozefu Filipu 
(Bernard Joseph Philip) valsts sekre-
tārs pārrunāja abu valstu kopīgās inte-
reses un vērtībās, kā arī novērtēja labo 
Latvijas – Austrālijas un ES – Austrā-
lijas sadarbību. Viņš pauda cerību, ka 
jau aizsāktās sarunas par ES – Austrā-
lijas Brīvās tirdzniecības līgumu tiks 
noslēgtas tuvākajā laikā.

A. Pelšs norādīja, ka pēdējo gadu 
laikā ir novērojama izaugsme valstu 
attiecībās, īpaši izceļot ekonomikas 
jomu. Lai saglabātu šādu tendenci, 
nepieciešams turpināt darbu, stiprinot 
līgumtiesisko bāzi, īpaši izceļot Du-
bultnodokļu konvencijas noslēgšanas 
nozīmi, kas pavērtu jaunas tirdzniecī-
bas un uzņēmējdarbības iespējas, vei-
cinātu investīciju plūsmu palielināša-
nos un stiprinātu noteikumos balstītu 
starptautiskās tirdzniecības sistēmu, 
norādīja valsts sekretārs.

Neraugoties uz budžeta izskatīša-
nas procesā atlikto lēmumu par vēst-
niecības atvēršanu, Ārlietu ministrija 
izprot vēstniecības Austrālijā nozīmi 
un turpinās to atkārtoti virzīt nākamo 
gadu budžeta plānošanas procesā.

Vēstnieki Ārlietu ministrijā ie-
sniedza akreditācijas vēstules kopiju. 
Itālijas vēstnieks pie Valsts preziden-
ta Egila Levita akreditējās šā gada 
8. novembrī, Austrālijas vēstnieks – 
15. novembrī.

LR Ārlietu ministrija

Jaunais Austrālijas vēstnieks akreditācijas vizītē
Valsts sekretārs pieņem jaunos Itālijas un Austrālijas vēstniekus

No kreisās: Austrālijas vēstnieks Bernards Džozefs Filips (H. E. Mr Bernard 
Joseph Philip), Valsts prezidenta ārlietu padomniece Solveiga Silkalna, Valsts 
prezidents Egils Levits. 
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„A Divergent Vision“ – redzējuma plūsma, kas sadalās
Jura Ceriņa gleznu izstāde

Juris Ceriņš „On Sims Hill“ („Sima kalnā“). 2017. Guašs uz papīra. 56x100cm



Otrdien, 2019. gada 19. novembrī Laikraksts „Latvietis“ 7. lpp.

Melburnas Latviešu ev. lut draudzes pilnsapulce
Par draudzes turpmāko darbību

Draudzes pilnsapul-
cē, Sv. Krusta baznīcas 
zālē svētdien, 27. oktob-
rī, no 275 mūsu draudzes 
locekļiem piereģistrējās 
53 draudzes locekļi. Prā-
vests Dr. J. Priedkalns 
noturēja svētbrīdi, drau-

dzes priekšnieks ziņoja, ka kvorums ir 
sasniegts, un atklāja pilnsapulci. Piln-
sapulce pieņēma darba kārtu latviešu 
valodā ar vienu grozījumu.

Draudzes priekšnieks savu ziņo-
jumu iesāka ar 2016. gada pilnsapulcē 
pieņemtajiem lēmumiem. 

Draudzes mērķis: Veicināt un at-
balstīt latviešu kulturālo un sociālo 
sadarbību, piedaloties un sadarbojo-
ties ar latviešu organizācijām Austrā-
lijā. Noturēt draudzes dievkalpojumus 
latviešu valodā tradicionālā stilā un 
formātā pēc LELBĀL noteiktās kār-
tības. Rīkot iesvētību mācības, mācīt 
jaunatnei latviešu luterāņu tradīcijas. 
Publicēt periodisko biļetenu „Drau-

dzes Vēstis“ latviešu valodā (un pēc 
vajadzības arī alternatīvu tekstu an-
gļu valodā). Nodrošināt garīgo aprūpi 
draudzei; arī tiem locekļiem, kas ne-
runā latviski. Palikt daļai no latviešu 
evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus 
Latvijas (LELBĀL). Uzturēt attiecības 
ar luterāņu baznīcu Austrālijā, LCA.

Draudzes misija: Noturēt latviešu 
sabiedrībai dievkalpojumus, svētbrī-
žus, laulības, kristības, iesvētības un 
apbedīšanas pakalpojumus.

Draudzes priekšnieks informē-
ja pilnsapulci, ka vairāku iemeslu dēļ 
draudze vairs nevar atļauties algot pilna 
laika mācītāju. Valde pieņēma, un piln-
sapulce apstiprināja valdes lēmumu:

Aicināt viesu mācītājus, kas rei-
zi gadā vai pāris reizes gadā noturē-
tu pret samaksu latviešu valodā pēc 
LELBĀL noteiktās kārtības dievkal-
pojumus Sv. Krusta baznīcā un Lat-
viešu ciemā, kas atspoguļo draudzes 
mērķus un misiju.

Draudzes priekšnieks paskaidroja, 

ka gatavojot apvienotās 
draudzes statūtus, neva-
rējam ievietot daudzos 
valdes un draudzes lo-
cekļu ikdienas darba 
noteikumus. Tamdēļ 
draudzes ikdienas dar-
ba noteikumus esam 
aprakstījuši vadlīnijās – Guidelines, 
kas tiek apstiprinātas pilnsapulcēs kā 
draudzes un valdes iekšējās darbības 
noteikumi. Vadlīnijas var atcelt vai no-
mainīt tikai ar pilnsapulces piekrišanu.

Draudzes priekšnieks proponēja un 
pilnsapulce apstiprināja draudzes vadlī-
nijas, kas attiecas uz draudzes turpmā-
ko darbību. Svētdienās reizi mēnesī, no-
turēt divus dievkalpojumus vienā dienā, 
t.i., Sv Krusta baznīcā un Melburas 
Latviešu ciemā. Var arī noturēt dievkal-
pojumu Sv. Krusta baznīcā un Latviešu 
ciemā sestdienās vai piektdienās.

Kārlis Kasparsons,
draudzes priekšnieks
2019. gada novembrī

Šī gada oktobra, no-
vembra mēnešos Kanbe-
rā viesojās Latvijas Uni-
versitātes vēsturniece, 
doktorante Ineta Did-
rihsone-Tomaševska.

Dzimusi un augusi 
Jaunpilī, vēstures maģistre, LU Vēstures 
un filozofijas fakultātē Vēstures doktora 
grāda pretendente, dzīvo un strādā Rīgā 
un ir Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas 
Valsts vēstures arhīva vadošā pētniece.

Didrihsone-Tomaševska ieradās 
Kanberā pētīt un vākt Austrālijas valsts 
arhīvos materiālus par Latvijas un 
Austrālijas konsulārām attiecībām un 
personību lomām laikā no 1921-1991.

Šī gada 15. novembrī Dzintras 
un Kārļa Briežu mājās, Weetangera 
notika Kanberas Latviešu biedrības 
rīkotais saiets, kurā Ineta stāstīja par 
saviem pētījumu rezultātiem, par goda 
konsulu darbību Austrālijā.

Ievadā viņa pastāstīja par Kārli Mi-
ķeli Alksni (darbības laiks 1921-1923), 
kurš kā konsulārais pārstāvis, gan arī kā 
vicekonsuls veicināja sazināšanos starp 
Austrālijā esošiem latviešiem un Latvi-
jas pārstāvjiem Londonā. Šajā kapacitā-
tē viņš veicināja izmaiņu tirdzniecības 
jomā starp Latviju un Austrāliju, kā arī 
palīdzot Austrālijas latviešiem saziņā ar 
vajadzīgajām izziņām Latvijā.

No Latvijas valsts toreizējiem aus-
trāliešu izcelsmes goda konsuliem 
Austrālijā, Ineta sevišķi pieminēja di-
vus: Normans Maklauds (Norman 
McLeod) Sidnejā un Roberts Gal-

breits Makkomass 
(Robert Galbraith 
McComas) Mel-
burnā un šo divu 
goda konsulu aug-
sti vērtēto darbību 
šejienes latviešu 
skatienā. Līdztekus 
šiem diviem goda 
konsuliem, viņa 
pieminēja, ka tajā 
pat laikā Maklau-
da paspārnē dar-
bojās Kārlis Nīcis, 
kurš ļoti palīdzēja 
vietējiem latvie-
šiem viņu jautājumos sakarā ar Latviju.

Līdz ar Makkomasu Melburnā 
konsulātā jau no 1951. gada strādāja 
sūtņa Kārļa Zariņa (Londona) de-
leģētais darbinieks Oļģerts Rozītis. 
Viņa darbība izteicās dažādos konsu-
lāros pakalpojumos latviešiem.

Sākot ar lielajiem politiskajiem no-
tikumiem 1970. gados, latviešu politis-
kajā dzīvē parādījās laikraksta Austrā-
lijas latvietis redaktors Emīls Dēliņš. 
Kā ar savu diplomātisko prasmi iegūt 
austrāliešu politiskās aprindās latvie-
šiem labvēļus, tā arī ar savu laikrakstu, 
viņš informēja latviešus visā Austrā-
lijā par notikumiem politiskajā lau-
kā. 1979. gadā viņš tika apstiprināts 
par pirmo Latvijas goda vicekonsulu 
Austrālijā un, 1982. gadā pēc konsula 
Makkomasa nāves, Dēliņš tika iecelts 
par Latvijas goda konsulu Austrālijā.

Inetas teiktā citējums: „Starptau-

tisko tiesību izpratnē tas bija būtisks 
panākums Latvijas pārstāvniecībai 
Vašingtonā, jo ar šo žestu Austrālijas 
valdība atkārtoti parādīja, ka tā atzīst 
ne tikai neatkarīgās Latvijas iecel-
tos pārstāvjus, bet arī ģenerālkonsula 
A. Dinsberga pilnvaras. Līdzās Lat-
vijas sūtniecībai Vašingtonā, Latvijas 
konsulāts Melburnā bija vienīgais, kas 
padomju okupācijas gados baudīja pil-
nu atzīšanu, proti, Austrālijas varas 
iestādes pret to attiecās līdzīgi kā pret 
citu valstu konsuliem (saskaņā ar Vīnes 
konvenciju) – konsuls bija iekļauts Ār-
lietu ministrijas konsulārajā sarakstā, 
notika notu apmaiņas, konsuls apmek-
lēja diplomātiskās pieņemšanas u.c.“

KLB priekšnieks Juris Jakovics 
pateicās Inetai par augstvērtīgo referā-
tu, un visi pakavējās kopīgās sarunās.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas doktorante Didrihsone-Tomaševska Kanberā
Referāts – Latvijas valsts konsulārās attiecības 1921. – 1991.

Ineta Didrihsone-Tomasevska un Kanberas Latviešu bied-
rības  priekšnieks Juris Jakovics.
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Kad pirms kādiem 
pāris mēnešiem avīzē 
Latvija Amerikā izla-
sīju, ka dienasgaismu 
ir ieraudzījis Kanādas 
latviešu mākslinieku 
albums, no sirds noprie-
cājos, ka beidzot tas ir 

noticis – vairāku gadu desmitu garais 
sagatavošanas posms ir finišējis ar ie-
spaidīgu izdevumu.

Mazliet vēstures. 2003. gada ok-
tobrī pēc Gunas Ikonas un Edgara 
Krūmiņa ielūguma pirmo reizi vie-
sojos Kanādā un iepazinos ar Ēri-
ku Dzeni, kurš kādu vakaru ieradās 
Vestminsteres (Westminster) avēnijas 
184. namā un parādīja, ar ko patlaban 
nodarbojas. Ja pareizi atceros, viņš 
līdz tam jau vairākus gadus bija vei-
dojis CD par Kanādas latviešu māksli-
nieku vienības Latvis biedru daiļradi. 
Pirms tam 2001. gadā bija izdots Ame-
rikas Latviešu mākslinieku apvienības 
jeb ALMA albums, kurā katram dzī-
vajam apvienības biedram bija atvēlēts 
atvērums ar foto portretu, īsu radošo 
biogrāfiju, mākslinieka uzskata publi-
cējumu un viena mākslas darba krāsu 
reprodukciju, pie tam teksti iespiesti 
latviešu un angļu valodā.

Kanādieši negribēja palikt ASV 
tautiešiem parādā un vēlējās būt mo-
dernāki, tādēļ par grāmatas iespiešanu 
nedomāja, paļaudamies, ka tvarts ir 
racionālāks, pieejamāks un acīmre-
dzot mūžīgāks. Ēriks Dzenis strādāja, 
cenzdamies iegūt oriģinālam ārkārtīgi 
tuvāku digitālo attēlu. Gāja laiks, tika 
piešķirta jaunas naudas summas CD 
sagatavošanai, taču tvarts kavējās.

Pa to laiku 2008. gadā arīdzan 
Austrālijas Latviešu mākslinieku ap-
vienība (ALMA) Dagnijas Grestes vir-
svadībā sagatavoja un izdeva grāmatu, 
kurā publicētas 103 Austrālijas latvie-
šu mākslinieku – gleznotāju, grafiķu, 
tēlnieku, vitrāžistu, tekstilmākslinie-
ku, rotu mākslinieku un fotogrāfu – 
īsbiogrāfijas, foto portrets un nākoša-
jā lappusē viena vai vairāku mākslas 
darbu reprodukcijas. Arī šis izdevums 
ir divvalodīgs, pie tam, tā kā tas do-
māts arī Austrālijas lasītājam, grāmata 
papildināta ar rakstiem par Austrālijas 
latviešu sabiedrības dzīvi, Kultūras 
dienām, teātri, lietišķo mākslu, tautas 
dejām, sportistiem un korporācijām.

Diemžēl 2014. gadā nomira Ēriks 
Dzenis, un runas par CD izdošanu 
apklusa, līdz kādu jauku dienu – tas 
bija 2018. gada janvāra vidū – saņēmu 
e-pastā vēstuli no Ulda Richard Lotes, 
kas izplatīja priecīgu ziņu – tiek gata-
vota grāmata par latviešu mākslinie-
kiem Kanādā un lūdza palīdzēt. Lab-

prāt piekritu, un, lūk, nu jau grāmata 
atnākusi līdz Jelgavai.

Kā tas vienmēr notiek, strādājot 
pie kādas grāmatas, sākotnējās iece-
res nepārtraukti mainās, papildinās, 
iegūst jaunas aprises, ienes korekcijas. 
Tā tas noticis arīdzan šajā gadījumā. 
Kā toreiz rakstīja vēstules autors, šī 
publikācija domāta, ja pareizi sapro-
tu, galvenokārt Kanādas auditorijai un 
tiem latviešiem, kuri nezina daudz ne 
par mākslu, ne par Latviju, bet uzsver 
latviešu pēdas Kanādas kultūrā. Sā-
kotnēji bija iecerēts, ka grāmatai būs 
ap 200 lappušu un tā stāstīs vairāk kā 
par 50 māksliniekiem. Tagad, kā re-
dzam, pieaudzis grāmatas apjoms, bez 
102 tēlotājas mākslas māksliniekiem, 
te iepazīstamies ar 15 foto mākslinie-
kiem un kinematogrāfistiem, kā arī ar 
21 daiļamatnieku.

Visi teksti ir tikai angļu valodā, iz-
ņemot LNAK priekšsēža Andra Ķes-
tera trīs teikumus viņa uzrunā. Pēc 
Latvijas Republikas vēstnieka Kanādā 
Kārļa Eihenbauma, LNAK priekšsēža 
Andra Ķestera un Latvijas Republikas 
eksprezidentes Vairas Vīķes-Freiber-
gas uzrunām seko grāmatas autoru 
ievadvārdi. Tajos viņi uzdod sev un 
mums jautājumu, kas ir Kanādas lat-
viešu (angļu versijā Latvian-Canadi-
an) mākslinieks? Un atbild, ka šobrīd 
pasaules kultūra ieiet transnacionālā 
stadijā, kur robežas starp tautām ir 
plūstošas. Autori atceras Kanādas fi-
lozofu Marshall McLuhan, kurš jau 
20.gs. 60. gados runāja par globālo 
ciematu (global village), tādēļ grāma-
tas sastādītāji nonāk pie secinājuma, 
ka iespējams nacionalitāte un katra 
cilvēka izcelšanās ir strīdīgs jautājums 
(So perhaps nacionality, or where we 
originated, is moot). Patiesi, kultū-
ras identitātes jautājums kļūst arvien 
sarežģītāks, īpaši tas attiecināms uz 
tā saucamo laikmetīgo mākslu, kas, 
ignorējot nacionālo piederību, nacio-
nālās īpatnības un atšķirības, pat tās 
aizmirstot, cenšas saplūst vispasaules 
mākslas visumā. Taču jāatzīst, ka Ei-
ropā un citviet arvien vairāk pastipri-
nās spēcīgas katras nācijas nacionālās 
identitātes strāvas. Tas nozīmē, ka 
bezidentitātes mākslai pastāv paralēla 
kustība, kas sargā savas tautas kultū-
ras lauku no izplūšanas, iznīkšanas un 
svešu ietekmju invāzijas. Un šeit nav 
runas par tautu meitām un bērzu bir-
ztaliņām. Katra tauta pasauli uztver 
savādāk, redz savādāk, rāda savādāk 
ieraugāmo. Māksla arī ir domāšana.

Tālāk īsos vārdos tiek pastāstīts 
par latviešu bēgļu nometnēm Vācijā, 
no kurienes izceļoja uz citām zemēm, 
tai skaitā Kanādu, par latviešu dzies-

mu svētkiem Kanādā, par latviešu 
māksliniekiem, kuri strādā par peda-
gogiem un kanādiešu televīzijā. No-
slēgumā izdevuma veidotāji atzīmē 
grūtības, ar kurām sastapušies – ar 
biogrāfisko ziņu un attēlu iegūšanu, 
kādēļ datu bāzē esot vairāk kā 240 
vārdu, taču, cik noprotu, iegūti dati 
tikai par 200 personām. No tām, pēc 
maniem aprēķiniem, grāmatā iekļauti 
tikai 138 mākslinieki. Nākotnē tiek so-
līts pētījumus turpināt, ko varētu pub-
licēt internetā.

Albuma lielāko daļu aizņem tēlotā-
jas mākslas un foto mākslinieki. Kaut 
arī lasītāji īsi tiek iepazīstināti ar Ka-
nādas latviešu mākslinieku vienības 
Latvis vēsturi un Latviešu nacionālās 
jaunatnes apvienības Kanādā mākslas 
aktivitātēm ar nosaukumu Šī māksla ir 
jauna, taču, lasot mākslinieku biogrā-
fijas, paliek neskaidrs, vai viņi visi ir 
Latvja biedri.

Grāmatā ir īsākas un garākas 
mākslinieku un fotogrāfu – joprojām 
strādājošu vai jau Nesaules dārzos 
mītošu – biogrāfijas divu, trīs lappu-
šu garumā un foto uzņēmums, kā arī 
darbu reprodukcija – to daudzums var 
būt no vienas līdz piecām, sešām. Tur-
pretim Voldemāram Brantam nav pub-
licēta neviena. Nav skaidrs, kāpēc par 
21 daiļamatnieku ir stāstīts tuvāk, bet 
23 rotkaļiem, kokgriezējiem, audējiem 
un keramiķiem iespiestas tikai viņu 
fotogrāfijas.

Lasīt biogrāfijas un aplūkot repro-
ducētos darbus ir īpaši saistoši, jo par 
daudziem no viņiem ir bijusi ļoti trū-

Māra Branča skatījums
Beidzot Kanādas latviešiem ir mākslas albums
Uldis Richard Lote and Karina Mierins. „Latvian-Canadian Artists and Artisans“. Designer Balvis Rubess. Latvia 
Canada Business Council, Toronto, 2019. 302 pages.

Grāmatas „Latvian-Canadian Artists 
and Artisans“ vāks.
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cīga informācija vai nav bijusi nemaz. 
Tāpat ir interesanti uzzināt par tiem 
māksliniekiem, kuri uz Kanādu pārcē-
lušies pēc Latvijas valstiskās neatkarī-
bas atgūšanas, piemēram, par Simonu 
Šegelmanu, Māri Gailīti, Ievu Baklāni 
un dažiem citiem. Albuma uzmanības 
lokā nav ne talantīgais tēlnieks Uga 
Drava, kurš viens no pirmajiem aiz-
brauca dzīvot uz šo tālo kontinentu un 
kura vārds parādījies avīzēs, ne sceno-
grāfs Vladimirs Kovaļčuks, savulaik 
zināms teātra dekorators, kurš strādāja 
daudzos teātros, bet jo sekmīgāk Jau-
natnes teātrī, ne kostīmu māksliniece 
Anna Romanovska.

Atverot grāmatu, vispirms mani 
mulsina latviešu uzvārdu un vārdu 
rakstība. Es saprotu, ka tā domāta 
kanādiešiem, kuri nepazīst nav ne ga-
rumzīmes, ne mīkstinājumus, tomēr 
visu triju priekšvārdu autoru uzvārdi 
un vārdi rakstīti ar diakritiskām zī-
mēm, arī stāstot par André Lapine, tās 
ir ievērotas. Tās parādās tāpat nodaļā 
Origins, tiesa, tikai 292. lappusē (tālā-
kās lappusēs tikai šur tur). Austrālieši 
šo problēmu atrisināja vienkārši – sa-
skaņoja ar māksliniekiem. Šajā gadīju-
mā Toronto nekas tāds nav ticis darīts, 
tekstā konsekventi lietojot anglisko 
variantu. Vai mākslinieki un autori 
kautrējas no savas nacionālās izcel-
smes? Kādēļ nevarēja iekavās minēt, 
ka Janis Kuga ir Jānis Kuga?

Šāda grāmata paliek mūžībai, to-
mēr neticu (būtu labi, ja es maldītos), 
ka tiks veikts dziļāks pētījums par lat-
viešu māksliniekiem Kanādā, labojot 
kļūdas, tādēļ gribējās, lasot par bied-
rībām, uzzināt precīzus datus. Pie-
mēram, kad un kur notika Šī māksla 
ir jauna pirmā izstāde? Un vēlāk? Pie 
reprodukcijām ne vienmēr ir nosauku-
mi, nerunājot par radīšanas gadu un 
tehniku. Ir būtiski uzrādīt, teiksim, 
vai gleznotājs darbu radījis ar eļļas, 
akrila, akvareļa vai pasteļa krāsām. 
Dīvaini izskatās, ka šur tur parādās 
latviskie nosaukumi, nedodot tulkoju-
mu, pie tam, ja latviešu nosaukumā ir 
divi vārdi, tie rakstīti lieliem burtiem 
(es saprotu, ka angļu valodā tā dara).

Ļoti žēl, ka nav bijis redaktors, 
kurš kaut cik pārzina latviešu mākslas 
vēsturi un kurš teksta autoriem norāda 
nepareizos nosaukumus. Tādēļ daž-
kārt liekas, ka runa ir par vairākām 
mācību, lai gan patiesība ir cita. Tā, 
piemēram, 20. lpp. norādīts, ka André 
Lapine brālis Gotlieb Lapine (kāpēc 
ne Lapins) apmeklējis the Stieglics Art 
School in St. Petersburg, bet 24. lpp. 
teikts, ka Jānis Kuga 1899. gadā uz-
ņemts „Baron Von Stieglitz’s Central 
Techical Arts School in St. Petersburg, 
Russia. Varētu domāt, ka tās ir divas 
dažādas skolas, lai gan tā bija viena – 
Barona Štiglica centrālā tehniskās zī-
mēšanas skola, kas tagad saucas Saint 
Petersburg Stieglitz State Academy of 

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.
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Art and Design.
Ja esam sākuši runāt par Jāni 

Kugu, tad jāpiezīmē, ka viņš ir lat-
viešu scenogrāfijas pamatlicējs. Pēc 
papildināšanās ārzemēs strādāja Jau-
najā Rīgas teātrī, 1909. gadā radīdams 
pirmās dekorācijas Aspazijas lugai 
Vaidelote, bet 1911. gadā Jāņa Raiņa 
lugas Uguns un nakts iestudējumam. 
Par Nacionālās operas (kļūdaini norā-
dīta Rīgas opera) dekoratoru viņš kļu-
va tikai pēc I Pasaules kara.

Runājot par Alfrēdu Birkhānu, 
rakstīts, ka viņš pēc studijām Pēter-
burgā atgriezies Latvijā un mācījies 
the University of Riga, lai gan tāda 
universitāte Rīgā nav bijusi, bet gan 
Latvijas Universitāte. Savukārt Jānis 
Zuntaks esot gājis the Liepaja Tech-
nical Art School, kaut gan viņš 1926.-
1928. gadā mācījās Liepājas Mākslas 
amatniecības skolā. Dažus teikumus 
tālāk teikts, ka pēc studijām Latvijas 
Mākslas akadēmijā viņš strādājis the 
Liepaja High School of Applied Arts. 
Ja atvērsim 52. lpp., tad uzzināsim, 
ka Zigfrīds Jurševskis 1936. gadā bei-

dzis the Liepaja State Intermediate 
School of Arts (tāda pat skola minēta 
95. lpp.). Visos šajos gadījumos ir runa 
par vienu un to pašu skolu – Liepājas 
Lietišķās mākslas vidusskolu, tikai at-
sevišķos gadījumos skolai mainījušies 
nosaukumi. Arī rakstot par Kanādas 
latviešu māksliniekiem, teikts, ka viņi 
mācījušies Ontario College of Art, kas 
tagad saucas Ontario College of Art 
and Design. Bet Eduards Dzenis pēc 
studijām Latvijas Mākslas akadēmijā 
strādāja nevis the Latvian Fine Arts 
and Ceramics School (38. lpp.), bet 
gan Rīgas Valsts mākslas amatniecī-
bas skolā. Tēlnieks Augusts Kopmanis 
Latvijas Mākslas akadēmijā mācījās 
nevis pie pedagoga vārdā Meldra, bet 
gan pie Emīla Meldera. 57. lpp. la-
sāms, ka Imants Steprāns, kurš dzimis 
Jelgavā, sācis mācības a teacher’s col-
lege. Pie Jelgavas Skolotāju institūta 
pastāvēja pamatskola, kuru acīmre-
dzot apmeklējis ar šis 1923. gadā dzi-
mušais zēns.



10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Otrdien, 2019. gada 19. novembrī

„Neredzamā bibliotēka“
LNB simtgades izstāde un Latvijas simtgades projekts

Šogad 11. novembra 
svinības Rīgā bija plašas 
un citādākas, kā dau-
dzus gadus bija pierasts. 
Bruņoto spēku simtgade 
atnāca ar pārsteidzošām 
izmaiņām.

Tradicionāli rīta dievkalpojums 
Domā, ziedu nolikšanas ceremonijas 
pie Brīvības pieminekļa un Brāļu ka-
pos. Brāļu kapos vairākus gadus esmu 
uzmanīgs vērotājs, tāpēc uzskatu, ka 

tieši šeit ir īstā vieta un laiks, kur izrā-
dīt cieņu Latvijas brīvības cīnītājiem.

Šogad laiks bija kā jau novembrī, 
pelēks, bet silts un bez lietus, brīžiem 
uzspīdēja saule un atklājās zila de-
bess. Es parasti ierodos pāris stundu 
pirms ceremonijas, jo tad ir redzamas 
skolas bērnu aktivitātes. Šogad bija 
ļoti daudz pavisam mazu bērnu, krā-
sainās vestītēs un katrs nesa svecīti. 
No augšas skatoties, pa kapu lauka 
celiņiem kustējās daudz mazu krāsai-

nu pulciņu. Kad 
svecītes noliktas, 
tad sākās ieplāno-
tā fotografēšanās, 
kas diemžēl izska-
tījās kā galvenais 
moments. Bija arī 
v idusskol n iek i , 
viena grupa atstā-
ja ļoti nepatīkamu 
iespaidu, apmēram 
desmit metrus no 
Mūžīgās uguns 
sportiska meitene 
kā filmā ar kāju 
mērķēja puisim 

sejā. Pārsteidza tas, ka pārējie pat ne-
apstājās, un lielā kaujiniece laikam ju-
tās kā varonis. Šādas izdarības atļau-
ties pie Mūžīgās uguns…

Daudz vainagu un ziedu pušķu, 
pārsvarā Latvijas karoga krāsās, kape-
lāna uzruna, godasardze ar nolaistiem 
karogiem pār kapulauku. Uzspīdēja 
saule. un viss kļuva kā zeltīts.

Vakarā 11. novembra krastmalā pie 
Rīgas pils mūra tika liktas svecītes, 
pirms pāris gadiem daudzi centās savas 
uzlikt augstāk par citiem. Tagad jauns 
variants – nāk ar veseliem sveču iepa-
kojumiem un zālienā veido rakstus un 
uzrakstus, lai ar mobilajiem telefoniem 
iemūžinātos. Es uz to nespēju skatīties.

Nāca lāpu gājiens, un armijas vīri 
pēc parādes krastmalā izgāja Bermon-
tiādes kauju ceļu pāri Daugavai un pie 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas viss 
noslēdzās ar svētku koncertu.

Šī gada Lāčplēša diena gāja roku 
rokā ar jauno latviešu filmu Dvēseļu 
putenis; režisors Dzintars Dreibergs 
un mūzikas autore Lolita Ritmane.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

11. novembris un „Dvēseļu putenis“
Kauju ceļš pāri Daugavai

Mūžīgais uguns Brāļu kapos Rīgā 11. novembrī.
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No kreisās: Prezidents Egils Levits Brāļa kapos Rīgā.
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No 2019. gada 31. augusta līdz 
2020. gada 1. martam Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas (LNB) 1. stāva 
ātrijā būs skatāma LNB simtgades iz-
stāde Neredzamā bibliotēka. Tā veltīta 
14 LNB vēsturiskajām kolekcijām, kas 
veidojušas bibliotēkas krājuma pama-
tu.

Savā simtajā gadskārtā LNB vēlas 
izcelt to krājuma daļu, kas ir bibliotēkas 
sākotne. Krājums ietver daudznacio-
nālus stāstus, citus krājumus, notiku-
mus, cilvēkus, vietas un dokumentus, 
kas sniedzas daudz tālākā pagātnē par 
bibliotēkas dibināšanu 1919. gadā un 
aptver visu Latvijas teritoriju.

LNB jubilejas izstāde Neredza-

mā bibliotēka aicinās paviesoties 
18.-19. gs. sabiedrisko un privāto bib-
liotēku vēsturisko interjeru rekons-
trukcijās, ne vien atklājot to šo kolek-
ciju unikalitāti un līkumotos ceļus līdz 
Nacionālajai bibliotēkai, bet arī vēstot 
par cilvēkiem, kas tās veidojuši, lieto-
juši un glabājuši īpaši iekārtotās telpās 
vai pat ēkās. Tikpat nozīmīga kā at-
skatīšanās pagātnē izstādē būs pievēr-
šanās mūsdienu cilvēka attiecībām ar 
bibliotēku un lasīšanu.

Izstāde Neredzamā bibliotēka ir 
LNB vēsturisko kolekciju plašākas 
pētniecības rezultāts, kas kļuvusi ie-
spējama, 2014. gadā bibliotēkas krā-
jumam pirmo reizi nonākot vienuviet 

jaunuzceltajā Gaismas pilī. Grāmatas 
un citi dokumenti, kas simts gadus 
glabāti savrup dažādās krātuvēs un pat 
atsevišķās ēkās, un šajā ziņā kā vienas 
vēsturiskas bibliotēkas kopums bijuši 
neredzami, tikai tagad pētniekiem at-
klāj savstarpējo saikni. Vēsturisko ko-
lekciju pētniecība LNB turpināsies arī 
turpmākajos gados, darot redzamus 
arvien jaunus stāstus.

Izstāde iepazīstinās ar 14 vēstu-
riskajām bibliotēkām, kuras ir daļēji 
saglabājušās un to eksemplāri atrodas 
LNB krātuvēs. Starp tām – astoņas 
muižu/privātbibliotēkas un sešas sa-

 
Turpinājums 12. lpp.
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Kaut Kērnsas latviešu grupa kriet-
ni sarukusi, tomēr sanāca kopā, lai ļoti 
neformālā atmosfērā nosvinētu Latvi-
jas valsts svētkus. Ilze Bikiņa iztulko-
ja un nolasīja prezidenta runu.

Zita Sudņika
Laikrakstam „Latvietis“

2019. gadā ik mēnesi 
Rīgā, Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas vestibila 
apmeklētāji var iepazī-
ties ar vienu priekšmetu 
no muzeja Latvieši pa-
saulē krājuma. Katrs no 
izstādes priekšmetiem 

atspoguļo kādu īpašu stāstu par latvie-
šu dzīvi ārpus Latvijas. Šis stāsts arī 
tiek publicēts ik mēnesi presē. Izstādi 
Mēneša priekšmets 2019. gadā atbal-
sta Latvijas Universitātes Literatūras, 
folk loras un mākslas institūts un Lat-
vijas Nacionālā bibliotēka.
Muzejs satiek mūsdienu 
izbraucējus

Muzejs un pētniecības centrs Lat-
vieši pasaulē vāc vēsturiskus stāstus, 
priekšmetus, dokumentus un fotogrāfi-
jas par latviešiem, kuri dažādu iemeslu 
dēļ ir izbraukuši no Latvijas un dzīvo 
ārpus tās robežām. Muzeju interesē 
ne tikai izceļošanas iemesli, bet arī iz-
braukšanas apstākļi un tas, kā, nonākot 
jaunajā mītnes zemē, latvieši nodrošina 
sev iztiku, uztur vai neuztur latviešu 
valodu un tradīcijas, kādas ir viņu do-
mas par latvisko identitāti un kultūru.

Muzeja 12 pastāvēšanas gados ir 
intensīvi krāti materiāli par latviešu 

izceļošanu no 19. gs. vidus līdz Otrā 
Pasaules kara beigām. Tagad muzejs 
ir sācis mērķtiecīgi vākt informāciju 
arī par tiem simtiem tūkstošu latviešu, 
kuri ir izbraukuši pēc valsts neatkarī-
bas atgūšanas 1991. gadā un veidojuši 
savu dzīvi ārpus Latvijas. Šie jauniz-
braucēju stāsti nav vienkārši atspogu-
ļojami muzeja krājumā; kā parādīt ne-
seno izbraukšanas pieredzi interneta 
un digitālo fotogrāfiju laikmetā?

Šoruden muzejs Latvieši pasaulē 
devās uz Norvēģiju, lai satiktu nese-
nos izbraucējus un pierakstītu viņu 
stāstus par dzīvi, darbu ziemeļu zemē 
un attiecībām ar Latviju.

Kaspara Tolka darba zābaki
 Valkāti no 2012. līdz 2017. gadam, 

strādājot uz Norvēģijas zvejas kuģa 
Stording

Pirmais, kurš no ventspilnieku 
Tolku ģimenes aizbrauca uz Norvē-
ģiju, bija Kaspara Tolka māsa Lie-
ne – viņa turp devās 2005. gadā, lai 
piepelnītos, strādājot zivju fabrikā 
Ziemeļnorvēģijā. Lieni Norvēģijā sa-
gaidīja viņas draugs Rimants, kurš 
jau bija izbraucis, lai pelnītu iztiku 
ģimenei un varētu atmaksāt kredī-
tu par māju Latvijā. Pēc kāda laika 
globālās ekonomikas krīzes iespaidā 

viņiem pievienojās vairāki radinieki, 
arī Lienes brālis Kaspars 2007. gadā. 
Rimants un Kaspars vairākus gadus 
smagi strādāja uz zvejas kuģa Stor-
ding, zvejojot zivis gar Norvēģijas 
piekrasti. Šodien Liene un Rimants 
ar savu ģimeni dzīvo Dåfjord ciema-
tā Norvēģijā. Kaspars ir nopircis pats 
savu zvejas kuģi un dzīvo ar ģimeni 
Havøysund salā Norvēģijas ziemeļos.

Marianna Auliciema
Muzejs un pētniecības centrs 

„Latvieši pasaulē“

Muzejs „Latvieši pasaulē“
Mēneša priekšmets – novembris 2019

Kaspara Tolka darba zābaki.
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Rimants Kobanovs un Liene Tolka, strādājot zivju fabrikā „Tufjord“ Rolvsøy salā Ziemeļnorvēģijā 2006. gadā.
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Kērnsā latvieši atzīmē Latvijas dzimšanas dienu
Valsts svētkus svin neformālā atmosfērā
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Valsts svētku svinēšana Kērnsā. No krei-
sās: Nora Tomiņa, Ilze Bikiņa, Andrejs 
Krūmiņš, Zita Sudņika, Sandra Ozola, 
Silvija Votsa (Watts), Maksis Bikiņš.



12. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Otrdien, 2019. gada 19. novembrī

Īpaša stipendija ļoti īpašai jaunietei
Darbojas „Kluso varoņu fonds“

Šoruden Vītolu fonds piešķīra ar 
īpašu tapšanas vēsturi saistītu stipen-
diju – Kluso varoņu fonda stipendi-
ju jaunietei, kura ir pirmā neredzīgā 
skolniece, kas Latvijā beigusi vispā-
rizglītojošo vidusskolu. Stipendiāte 
Līga Paula Paleja, tagad studē Latvi-
jas Kultūras akadēmijā starpkultūras 
sakarus ar specializāciju Latvija-Spā-
nija un reizē apgūst mūzikas teori-
ju un saksofona spēli Pāvila Jurjāna 
mūzikas skolā. Līgai Paulai piešķirtā 
stipendija, kas veltīta Liepājas ebreju 
piemiņai, ir saistīta ar citas personas 
traģiskām, bet reizē varonīgām likteņa 
gaitām, kas viņu iedvesmojusi palīdzēt 
Latvijas jauniešiem ar īpašām vajadzī-
bām. Līga Paula ir trešā, kurai šī sti-
pendija piešķirta.

Stāsts sākas ar Liepājas ebreju iz-
celsmes jaunieti Eduardu Alperoviču 
(vēlāk Andersu), kuram kopā ar māti, 
ļoti brīnumainā kārtā izdevās izglāb-
ties no Holokausta un 1944. gadā kopā 
ar pārējiem latviešu bēgļiem izkļūt uz 
Rietumiem, kamēr visus pārējos viņa 
plašajai ģimenei piederīgos nacisti 
nogalināja. Izglābties viņam un mātei 
palīdzēja vairāki cilvēki, kuri to veica, 
riskēdami ar savu dzīvību. Šos noti-
kumus Eduards Anderss ir aprakstījis 
savā autobiogrāfiskā stāstā Latviešu 
vidū Holokausta laikā (Jumava 2011). 
Nonācis ASV, Eduards Anderss kļuva 
par profesoru Čikāgas Universitātē un 
ļoti ievērojamu zinātnieku, īpaši no-
darbojoties ar no kosmosa gūtu mate-
riālu pētīšanu.

Reiz pensionējies, laikā kad Lat-
vija atguva savu neatkarību, Anderss 
nolēma uzņemt sakarus ar savu dzim-
teni. Liepājā Anderss daudz veica, 
lai saglabātu savu tuvinieku un viņu 
likteņa biedru piemiņu, kuri gāja bojā 
kā boļševiku Gulagā tā nacistu Holo-
kaustā. Bet viņš īpaši vēlējās godināt 
tos daudzos, piemirstos cilvēkus, kuri 
šausmīgajos kara un okupāciju gados, 
riskēdami ar savu dzīvību, glāba ne ti-
kai viņu un viņa māti, bet centās glābt 
visus vajātos. Runa ir ne tikai par eb-
rejiem, bet arī par Latvijas patriotiem, 

čigāniem, lepras slim-
niekiem, pretestības 
cīnītājiem pret oku-
pantiem, izbēgušiem 
kara gūstekņiem u.c., 
kuri bija kā vienas, tā 
otras okupācijas varas 
upuri. Īpaši Andersam 
nepatika fakts, ka Rie-
tumos daudz negatīvu 
viedokļu par latvie-
šiem veidoja cilvēki, 
kuri balstījās uz samē-
rā nedaudzajiem latviešiem, kas aktīvi 
sadarbojās ar nacistiem un piedalījās 
viņu rīkotā Holokaustu. No paša piere-
dzes viņš zināja, ka vairums latviešu 
okupantu neģēlības noraidīja un tām 
aktīvi vai pasīvi pretojās.

Kluso varoņu fonda otrs dibinā-
tājs un fonda dvēsele Pēteris Bolšai-
tis izglītību ieguvis Kalifornijas Teh-
noloģiju institūtā, strādājis gan ASV, 
gan Venecuēlā un Vācijā, bet Latvijai 
iegūstot neatkarību, atgriezies uz dzī-
vi dzimtenē. Šobrīd, būdams pensijā, 
aktīvi vada Kluso varoņu fondu, popu-
larizē tā idejas, tulko un izdod grāma-
tas, apsaimnieko ģimenes nekustamo 
īpašumu Lāčplēša centru, ir korporā-
cijas Fraternitas Lettica filistrs. Viņš 
dibinājis SIA Lāčplēša centrs stipen-
diju un Īras Kuhn-Bolšaitis un Pētera 
Bolšaitis stipendiju, lai sniegtu atbal-
stu talantīgiem un centīgiem Latvijas 
jauniešiem. Kopš 2004. gada izskolo-
jis jau 20 jauniešus, bet 4 turpina stu-
dijas patlaban. Par nopelniem Latvijas 
valsts labā Pēteris Bolšaitis saņēmis 
Triju Zvaigžņu ordeni.

Domājot, kā godināt tos cilvēkus, 
kuri centās glābt līdzcilvēku dzīvības, 
Pēteris Bolšaitis un Eduards Anders 
radīja Kluso varoņu fondu. Šis projekts 
iekļāva dažu grāmatu izdošanu par šo 
tematu, pabalstu Lipkes memoriāla 
muzeja glābēju un glābto datu bāzes 
veidošanai un, galvenokārt, Vītolu fon-
da administrētu stipendiju maģistran-
tūras vai doktorantūras līmeņa studen-
tiem, kuri specializējās Latvijas 20. gs. 
vēstures apzināšanā. Projekts guva 

plašu atbalstu sabiedrībā, un līdzekļus 
tam ziedoja 14 organizācijas un teju 80 
privātpersonas. Ziedotie līdzekļi tiek 
noguldīti vērtspapīru kontā, un stipen-
dija izmaksāta no gūtās peļņas, kas ga-
rantē, ka tā pastāvēs ilgstoši.

Ziņa par Klusajiem varoņiem no-
nāca pie Ellas – dāmas, kura dzīvo 
Izraēlā. Viņas dzīves stāsts arī ir bi-
jis traģisks. Viņas vecāki, liepājnieki, 
bija pārdzīvojuši Holokaustu, Liepājas 
geto un koncentrācijas nometnēs un 
pēc kara beigām nonākuši Kipras salā, 
kur briti integrēja bēgļus, kuri mēģi-
nāja nokļūt Palestīnā, kas toreiz vēl 
bija Anglijas protektorāts. Tur nomocī-
tajai mātei piedzima smagi sakropļota 
meitiņa. Ella tomēr izdzīvoja un izmā-
cījās un strādāja par mākslas terapeiti, 
bet palika invalīde uz mūžu. Dzirdē-
jusi par Kluso varoņu fonda stipendi-
ju, viņa piedāvāja gadu ilgu stipendiju 
kādam latviešu studentam ar īpašām 
vajadzībām, jo visu ļauno, ko viņas 
vecākiem un viņai nācies pārdzīvot, 
viņa vēloties atsvērt ar labu. Šī cēlsir-
dīgā rīcība aizkustināja Kluso varoņu 
fonda dibinātājus Eduardu Andersu un 
Pēteri Bolšaitis, un viņi nolēma blakus 
Kluso varoņu stipendijai dibināt otru – 
Liepājas ebreju piemiņas stipendiju, 
veltītu studentiem ar īpašām vajadzī-
bām. Šobrīd tā sniedz pabalstu Līvai 
Paulai un nākotnē palīdzēs vēl citiem. 
Ziedojumi fondam turpina ienākt, jo 
doma par ļauna atlīdzināšanu ar labu 
ir iedvesmojusi ne vienu vien.

Vītolu fonds
13.11.2019.

Eduards Anderss. Pēteris Bolšaitis.

biedriskās: fon Bēru (Pope); Mihala 
Jana Borha (Varakļāni); fon Ceimer-
nu-Lindenstjernu (Braslava); Haralda 
fon Loudona (Lizdēni); fon Meiendor-
fu (Mazstraupe); Aleksandrīnes fon 
Mēdemas (Zaļenieki); Leonīda fon der 
Pālena (Iecava); Mihaela fon Līvena 
(Pelči); Rīgas Vēstures un senatnes 
pētītāju biedrības; Cēsu Dzimtenes 
pētīšanas biedrības; Kurzemes bruņ-
niecības (Jelgava); Rīgas liceja; Jelga-
vas ģimnāzijas (Academia Petrina); 

Vidzemes bruņniecības (Rīga).
Tā kā izstādē aplūkotās vēsturiskās 

kolekcijas nākušas no dažādām Lat-
vijas vietām, projektā īpaši nozīmīga 
bijusi sadarbība ar bibliotekāriem, mu-
zeju darbiniekiem un vēstures entuzi-
astiem reģionos. Arī izstādes norises 
laikā sadarbības partneri ar paši sa-
viem stāstiem gaidīs viesus vēsturisko 
bibliotēku izcelsmes vietās, savukārt 
azartiskākajiem ceļotājiem tiek gatavo-
ta Neredzamās bibliotēkas slēpņošanas 
(no angļu val. geocaching) spēle. Izstā-
di papildinās LNB pētnieces un izstā-
des kuratores Kristīnes Zaļumas grā-

mata Neredzamā bibliotēka: Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas 14 vēsturiskās 
kolekcijas, poēmas Varakļānu pils Jūtu 
dārzs pirmpublicējums latviešu valodā, 
kā arī lekciju cikls un radošo darbnīcu 
programma. Skolēniem saprotamu un 
aizraujošu izstādes apmeklējumu darīs 
īpaši veidotas, interaktīvas ekskursijas 
un praktiskas nodarbības.

Inga Surgunte
Latvijas Nacionālā bibliotēka,

Pastāvīgā ekspozīcija 
„Grāmata Latvijā“,

LNB simtgades projekts 
„Neredzamā bibliotēka“

„Neredzamā bibliotēka“
Turpinājums no 10. lpp.
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Stāstot par Gvido Brūveri (92.-93.
lpp.) būtu gribējies izlasīt par viņa vie-
tu Argentīnas mākslā, sevišķi grāmatu 
ilustrāciju nozarē, un saņemtām go-
dalgām. Elmārs Dambergs jeb Elmer 
Dambergs, kā viņu pazina kanādiešu 
sabiedrībā, ir publicējis arī karikatū-
ru grāmatu latviski ar nosaukumu Ar 
smaidu par trimdas taku…, kas nav 
minēta ne biogrāfijas daļā, ne biblio-
grāfijā. Par Daini Miezāju minēts, ka 
viņš mācījies Jāņa Kugas studijā Eslin-
genā. Tur pastāvēja latviešu mākslas 
skola, kuru vadīja Jānis Kuga un līdz 
ar viņu par pedagogiem strādāja Lu-
dolfs Liberts, Jūlijs Matisons, Francis 
Bange, Hugo Mercs un citi.

Stāstot Ingas Strauses-Godejard 
biogrāfiju, vēstīts, ka viņa ir pateicī-
ga saviem pedagogiem Jānim Undam, 
Jurim Jurjānam un Olafam Zvejsalnie-
kam, kurš droši vien ir gleznotājs Os-
valds Zvejsalnieks. Šajā pašā rindkopā 
parādās kārtējais Latvijas Mākslas 
akadēmijas nosaukuma tulkojums 
angliski, šeit the Academy of Art of 
Latvia, lai gan vajadzēja paskatīties 
tās mājas lapā, kur atklājas oficiālais 
tulkojums Art Academy of Latvia. Arī 
Latvijas Mākslinieku savienības no-
saukums ir tulkots dažādi.

Kad beigts vēstīts par mākslinie-
kiem, seko nodaļa Origins, kurā ir gari 
izvērsts stāstījums par krievu kultūras 
izplatību Baltijā, kas patapināts no Ian 
Grey pētījuma The Horizon Book of 
the Arts of Russia, kam, kā jaušams, 
ir mazas zināšanas par Baltijas zemju 
vēsturi un to īpatnībām. Patiesībā, lai 
gan izvērtās plaša rusifikācijas kam-
paņa 19. gs. beigās, taču mūsu teri-
torijā krietni ievērojamāka ietekme 
bija vācu kultūrai. Atcerēsimies, ka 
Igaunijā, tā Latvijā visa zeme līdz pat 
I Pasaules karam lielākoties piederēja 
vācu muižniekiem. Jāatgādina arī tas, 
ka daļa Latvijas teritorijas no 1562. 
līdz 1795. gadam bija neatkarīga no 
Krievijas cara valdīšanas un pastāvēja 
kā Kurzemes un Zemgales hercogis-
te, tajā lielā krievu kaimiņa ietekme 
nebija novērojama. Vēl vairāk, tolaik 
Krievijas galms bija ļoti vācisks, jo 
daudzi Kurzemes muižnieki kalpojam 
cariem, taču kalpošana bija tīri formā-

la, kultūra palika vāciska.
Jā, 19. gs. II pusē latvieši sāka mā-

cīties Pēterburgas Mākslas akadēmijā 
un barona Štiglica tehniskajā zīmē-
šanas skolā, taču pēc studijām krievu 
skolas iespaids neturpinājās ilgi. Ja vēl 
audzēkņi saņēma ārzemju stipendijas, 
tad viņu daiļradē ātri vien parādījās 
franču, vācu vai kādas citas skolas 
pēdas. Piemēram, Vilhelms Purvītis 
pilnībā atstāja krievu skolas robežas 
un kļuva savā glezniecībā izteikts ei-
ropietis. Vārdu sakot, nedrīkstam pār-
spīlēt krievu kultūras lomas lielo ie-
tekmi uz latviešu kultūru. Uzsvērsim 
arī to, ka latvieši labi zināja vācu va-
lodu, savukārt pilsētu, sevišķi Rīgas, 
iedzīvotāju vidū pastāvēja trīs saziņas 
valodas – latviešu, vācu un krievu.

Autori atsaucas uz it kā Skaidrītes 
Cielavas grāmatu Latviešu glezniecī-
ba, taču tas ir albums Latviešu glez-
niecība pirmspadomju periodā, kuru 
1980. gadā sastādījis Miķelis Ivanovs, 
Skaidrīte Cielava ir tikai uzrakstījusi 
ievadu. Cik noprotu, autori uzticēju-
šies viņai, lai gan kopš tā laika pagāju-
ši turpat 40 gadu, un mākslas vēstur-
nieki ir daudz strādājuši un atklājuši 
neprecizitātes iepriekšējos pētījumos, 
jaunus faktus. Tālāk savos iebildumos 
esmu vadījies pēc tiem.

Runājot par pirmā viļņa latviešu 
māksliniekiem, mūsu sarakstē aiz-
rādīju, ka viņu vidū nav nosaucams 
Artemijs Gruzdins – kā liecina pēc 
pēdējiem secinājumi, viņš pēc tautības 
ir krievs. Biju uzrādījis arī precīzākus 
atsevišķu mākslinieku dzīves datus: 
Oto Bērtiņš ir miris pēc 1876. gada, 
bet ne precīzi 1877. gadā, savukārt 
Kārlis Hūns ir dzimis nevis 1830., bet 
gan 1831. gadā. Tāpat nav ņemti vērā 
mani precizējumi otrā viļņa māksli-
nieku biogrāfijās. Janis Rozentāls nav 
miris vis 1917., bet gan 1916. gadā, bet 
Jēkabs Belzēns ir miris nevis 1930., 
bet gan 1937. gadā. Nav ievērota mana 
piezīme, ka pēdējos gados nelietojam 
vairs Jānis Valters, bet gan Johans Val-
ters. Nevar saprast, kā radies šāds ap-
galvojums – These artists formed the 
famous Latvian Gnomes group (Rūķī-
ši) in St. Pētersburg, ja pirmajās vēs-
tulēs bija uzrādīts īstais nosaukums 
Rūķis. Pēdējā vēstulē 15. aprīlī biju 
aizrādījis par grupas nepareizo nosau-
kumu, taču tas ir ignorēts.

Tāpat kā vienam no izdevuma 
autoriem Uldis Richard Lote ir divi 
vārdi, tā arīdzan profesoram Jānim 
Robertam Tillbergam bija divi vārdi, 
nevis Janis R. Tillbergs. Arī par to 
rakstīju.

Mums tāpat ir nesaprašanās par 
Latvijas Mākslas akadēmijas meis-
tardarbnīcu nosaukumiem – profesors 
Jānis Roberts Tillbergs un viņa pēcteči 
vadīja Figurālās glezniecības meistar-
darbnīcu, nevis Figure drawing and 
painting, Vilhelms Purvītis vadīja ne-
vis Landscape drawing and painting, 
bet gan Ainavu glezniecības meistar-
darbnīcu utt. Arī par to aizsūtīju savas 
piezīmes.

Ja runājam par bibliogrāfiju, tad 
parasti grāmatu nosaukumi tiek raks-
tīti oriģinālrakstībā, šeit tas netiek 
ievērots. Ļoti žēl, ka nav te minēta 
Eižena Janiša grāmata Dzīve. Māks-
la. Arhitektūra, kas Rīgā nāca klajā 
2000. gadā. Gadu vēlāk apgāds Puse 
izdevis viņa tēlniecības reprodukci-
ju izdevumu. Šīs grāmatas veidotāju 
uzmanības lokā nav bijis arīdzan ap-
jomīgais Latvijas Nacionālā mākslas 
muzeja izstādes Latviešu māksla 
trimdā katalogs, ko sastādīja Dace 
Lamberga, nemaz nerunājot par mo-
numentālo Mākslas vēstures institūta 
četru sējumu Latvijas mākslas vēsturi. 
Pie reizes jāatmet kautrība un jāuzrāda 
vēl citas grāmatas, ko esmu sarakstījis 
par kanādiešiem – ne tikai par Edgaru 
Krūmiņu, bet arī par Gunu Ikona-Krū-
miņu (2010) un Jāni Zuntaku (2006).

Es ar grāmatu rakstīšanu nodar-
bojos jau turpat 25 gadus, tādēļ zinu, 
ka neviena grāmata neierauga dienas-
gaismu bez kļūdām, lai kā arī censtos. 
Tas, ka šajā grāmatā ir daudz neparei-
zību, nemazina to grandiozo darbu, ko 
ielikuši abi autori Uldis Richard Lote 
un Karina Mierins, kādēļ šis ieilgu-
šais projekts ir novests līdz krāšņam 
finišam. Par ieliktajām pūlēm, par de-
dzīgo vēlēšanos pastāstīt pasaulei par 
latviešu māksliniekiem Kanādā nevar 
beigt teikt glaimojošas uzslavas! Pada-
rītais pelna, lai par to runātu nopietni. 
Pēc maniem ieskatiem ir skaļi jāsauc 
urravas Beidzot arī Kanādas latviešu 
māksliniekiem ir mākslas albums!

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 9. lpp.

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $50 par 10 numuriem, $95 par 20 numuriem vai $240 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“

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $41.
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Pie Ličfildas parka 
robežas atrodas Beče-
lora miestiņš, kur jau 
1874. g. darbojās Rum 
Džungļu krodziņš un 
ēdnīca; būvēti, lai kal-
potu zemes telegrāfu lī-

nijas būvei, bet 1949. g. turpat netālu 
atrada urāna slāni, un arī drīz pēc tam 
sāka darboties raktuves. Austrālijas 
pirmā urānu raktuve. Raktuve darbo-
jās rosīgi līdz pat 1970. g. sākumam, 
bet šodien telpās, kur agrāk dzīvoja 
raktuves darbinieki, darbojas Bečelora 
Iezemiešu augstskola.

Pie galvenās šosejas griežamies 
vēl uz dienvidu pusi un Adelaides Upi.

Adelaides Upes dibināšana arī 
saistās ar telegrāfa līnijas būvi, bet 
varbūt vēl svarīgāk – ar zelta atraša-
nu un raktuvēm tālāk uz dienvidiem 
Pain Krīkā (Pine Creek). Tur bija 
ne tikai obligātais krodziņš, bet arī 
policijas garnizons un pat dzelzceļu 

stacija. Otrā pasaules kara laikā šeit 
atradās milzīga kara bāze, kara slim-
nīca un kazarmas vairākiem tūksto-
šiem kareivju. Pēc Darvinas bumbo-
šanas 1942. gadā uz šejieni pārcēlās 
Austrālijas un Amerikas kara ko-
mandas.

Šodien viss šeit ir kluss un mierīgs.
Netālu, ārpus pilsētiņas, atrodas 

kapsēta, kura veltīta tiem, kas zau-
dējuši savu dzīvību kara dēļ. Šeit 
apbedītas 63 civilpersonas un 434 
militārie; šī ir Austrālijas trešā vis-
lielākā kara kapsētā. Atstājām ziedus. 
Turpat ēnā zem kokiem pasēžam, un 
meitenes atminas savu tēvu un vectē-
vu. Abi dienējuši un cietuši pasaules 
karos, un laimīgā kārtā atbraukuši 
mājās nodzīvot savu laiku savās ģi-
menēs.

Pilsētiņā iegriežamies krodziņā. 
Ieejot bārā, priekšā stāv milzīgs bi-
felis vārdā Niks, bet labāk pazīstams 
kā Čārlijs, Krokodila Dendija preti-

nieks, filmas aktieris! Laimīgā kārtā, 
nu vismaz mums šai brīdī, Niks mira 
2000. gada 24. aprīlī. Milzīgs gan. 
1000 kg un starp ragu galiem mērs 
rāda 2,25 metrus.

Prasu bārmenim, vai viņš ir bijis 
šeit ilgāku laiku un vai viņš zināja, ka 
Krokodila Dendija raksturojums attēlo 
latvieti Hariju Blūmentālu – krokodi-
lu mednieku un prāvu dzērāju šai pat 
krodziņā. Atbild, nē, – ko varu piedā-
vāt, lai tavas slāpes remdētu? Paņemu 
vēsu alutiņu pats sev un baltvīnus – 
meitām.

Turpat klāt virtuve, un nopērkam 
sīkas uzkodas. Būs pusotras stundas 
brauciens atpakaļ uz mājām, un lab-
prāt pagaidīsim uz varenāku uzēšanu 
tur. Siekalas jau tek pēc saldām aus-
terēm.

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

viskā identitāte, gan uz mūsu nākotni 
vērstās domas un ideāli. Tur iekļaujas 
gan Latvijas iedzīvotāji, gan diaspo-
ra – mūsu tautieši ārzemēs – kuras 
valstisko lomu nostiprina šogad spēkā 
stājies Diasporas likums.

Latvijas valsts ir ģeogrāfiska un 
ideju telpa, kurā šo mūsdienīgo latvie-
tību iedzīvināt – tam nepieciešama arī 
jūsu līdzdalība. Mūsu visu kopīgais 
uzdevums ir nodot mūsu valsti nāka-
majām paaudzēm labāku, skaistāku un 
drošāku, nekā mēs to saņēmām.

Mīļie tautieši!
Latvietības fenomens ir tas, ka 

daudzi, dzīvojot ārpus Latvijas robe-
žām, vēlas saglabāt piederību Latvijai 
un latvietībai - pat vairākās paaudzēs 
un visapkārt pasaulei. Saiti ar Latviju 
mūsdienās varam uzturēt neatkarīgi 
no tā, kur pastāvīgi vai uz laiku dzīvo-
jam. Esmu par to spilgti pārliecinājies 
visās pasaules daļās, kur pats esmu 

dzīvojis vai ticies ar latviešiem.
Šis latvietības fenomens ir skaists 

un uzteicams. Tas ir piederības spēks, 
un tā ir apzināta izvēle - piederēt lat-
viešu nācijai un Latvijas valstij. Glo-
bālajā pasaulē varbūt tas nav pašsapro-
tami, bet tas dod māju sajūtu.

Mūsu valsts pastāv, lai gādātu par 
latviešu nācijas, valodas un kultūras 
pastāvēšanu un attīstību. Aktīvi iesais-
toties vēlēšanās, atbalstot Latvijas iz-
augsmi ar savu pieredzi un zināšanām, 
jūs kā labi Latvijas pilsoņi apliecināt 
savu izvēli par labu Latvijai.

Kas tagadnes un nākotnes Latvijai 
ir visvairāk nepieciešams?

Latvietības kā vērtības apzināša-
nās. Cieņa pret mūsu vēsturi, rūpes par 
mūsu valodu un kultūru, lepnums par 
savu valsti. Radošums un uzdrīkstē-
šanās modernas latvietības stiprinā-
šanā caur inovācijām un izcilību gan 
sabiedriskā darbā, gan zinātnē, uzņē-
mējdarbībā, mākslā un sportā.

Sabiedrības solidaritāte kā lielās, 
tā šķietami sīkās lietās. Godīgums pret 

saviem līdzpilsoņiem un savstarpēja 
uzticēšanās. Palīdzība tiem, kuriem 
klājas grūtāk. Jo vienlīdz vērtīgs jeb 
vienvērtīgs ir katrs cilvēks, katrs tau-
tietis. Aktīva līdzdalība, labklājības 
celšana – ne uz citu rēķina, bet ar ko-
pējā labuma apziņu.

Savas valsts uzlabošanas darbā 
ikviens ir aicināts piedalīties, lai kur 
pasaulē arī neatrastos un lai cik lielu 
vai mazu artavu būtu gatavs Latvijai 
sniegt.

Latvija ir un paliks latviešu nācijas 
sirds. Lai tās puksti atbalsojas ikvie-
nā no mums! Lai tā atsaucas Latvijas 
draugiem un aicina savā pulkā katru, 
kuram Latvija dārga un kurš tās demo-
krātiskās vērtības ir gatavs aizstāvēt!

Tautieši!
Sirsnīgi sveicu jūs mums visiem 

kopīgajos Latvijas valsts svētkos! Sau-
les mūžu Latvijai! Dievs, svēti Latvi-
ju!

Patiesā cieņā
LV prezidents Egils Levits

2019. gada 18. novembrī

Prezidents sveic Valsts svētkos
Turpinājums no 1. lpp.

Dzimšanas dienas ceļojums (5)
Džūdija Darvinā
Ceturtais turpinājums. Sākums LL563, LL564, LL565, LL566.

Adelaides upes kara kapsētā.
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Es pats pie bifeļa Čārlija.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Trešdien, 20. nov., plkst. 10.30 iz-
brauksim no ALB nama uz Port Elliot 
un Victor Harbor. Ēdīsim pusdienas 
Hotel Elliot (senioru cena $13.90) un 
dosimies pastaigā pa Victor Harbor. 
Maksa par autobusu $3. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 19. nov.
Ceturtdien, 21. nov., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latviski 
un angliski) visu dienu un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzu pieteikties LAIMAS 
birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 21. nov., plkst. 12.30 
ALB namā JAUNUMS – aicinām uz 
siltām pusdienām katru ceturtdienu. 
Cena $5, pieteikšanās obligāta.
Svētdien, 24. nov., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novuss. Pulcēsimies, 
draudzēsimies un uzspēlēsim novusu!!
Otrdien, 26. nov., un trešdien, 
27. nov., Tālavā pārvietojamā Latvi-
jas pases stacija. Tuvāka informāci-
ja, zvanot Dr. Valdim Tomanim. LR 
goda konsulam Dienvidaustrālijā; 
mob. 0400 283 039; e-pasts: baltic@
westnet.com.au
Ceturtdien, 28. nov., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latviski 
un angliski) visu dienu un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzu pieteikties LAIMAS 
birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 28. nov., plkst. 11.00 
– 12.00 ALB namā viesosies pasnie-
dzējs no SA Metropolitan Fire Service, 
lai pastāstītu mums par uguns drošību 

mājās. Sekos siltas pusdienas. Pieteik-
ties LAIMAS birojā līdz 26.nov.
Ceturtdien, 28. nov., plkst. 12.30 
ALB namā JAUNUMS – aicinām uz 
siltām pusdienām katru ceturtdienu. 
Cena $5., pieteikšanās obligāta.
Sestdien, 30. nov., plkst. 11.00 ALB 
namā Pavārmākas kursi. Ināra Kalni-
ņa demonstrēs vienu no savas ģimenes 
iecienītām receptēm. Kuru gardumu 
Ināra izvēlēsies demonstrēt, darīsim 
zināmu vēlāk. Dalības maksa $5. Visi 
laipni aicināti.
Svētdien, 1. dec., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novuss. Pulcēsimies, 
draudzēsimies un uzspēlēsim novusu!!
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 24. nov., plkst. 11.00 ALEL-
DA sinodes dievkalpojums.
Svētdien, 1. dec., plkst. 11.00 Adventa 
1. svētdiena, dievkalpojums ar diev-
galdu. ADVENTES PĒCPUSDIENA 
baznīcas zālē pēc pirmās Adventa 
svētdienas dievkalpojuma. Šogad 
esam nolēmušas mainīt mūsu seno 
pašapdāvināšanās paradumu. Laipni 
aicinām visus kopā ar mums pavadīt 
jauku Adventa sākuma pēcpusdie-
nu bez dāvaniņām, bet ar dziesmām, 
priekšnesumiem un svētku galdu, ga-
tavojoties Jēzus Kristus piedzimšanas 
svētkiem. Visi laipni aicināti un mīļi 
gaidīti!

Brisbanē
Sestdien, 23. nov., plkst. 12.00 Rum-
my / Zolītes / Latviešu Scrabble pēc-
pusdiena Latviešu namā. Maksa $10.
Sestdien, 23. nov., plkst. 13.00 Piene-
ne / Latvian Language Social novem-
bra nodarbība Latviešu nama apakš-
stāvā.
Svētdien, 24. nov., plkst. 14.00 Lat-
vijas Neatkarības proklamēšanas akts 
Brisbanes Latviešu namā, 10 Bank 
Lane, Woolloongabba. Svētku runu 
teiks Latvijas Republikas Saeimas 
priekšsēdētājas biedre Dagmāra Beit-
nere – Le Galla. Aktā būs arī muzikāli 
priekšnesumi un svētku apsveikumi. 
Pēc tam baudīsim svētku atspirdzinā-
jumus un gardas uzkodas! Ieeja par 
ziedojumiem.
Sestdien, 7. dec., plkst. 12.00 Ziemas-
svētku tirdziņš Latviešu namā. Būs arī 
Ziemassvētku dziesmas un danči.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Hobartā
Trešdien, 20. nov., plkst. 20.00 Skri-
des klavieru kvarteta koncerts Hobar-
tas Pilsētas namā. Vijole – Baiba Skri-
de, klavieres – Lauma Skride.

Kanberā
Ceturtdien, 21. nov., plkst. 19.00 

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
19. novembris
Elizabete, Betija, Liza, Līze
1926. ALT režisors, aktieris Gunārs 
Klauss.
1944. pēc ģen. ltn. Jekelna rīkojuma 
nošauj 21 sagūstīto latviešu karavīru 
(kureliešus).
1944. vācu kara tiesa Liepājā ar nāvi 
notiesā 8 kureliešu virsniekus, naktī no-
šauj. (Plkv, Pēteri Liepiņu, LKok kapt. 
Kristapu Upelnieku, kapt. Jūliju Muce-
nieku, virsltn. Jāni Gregoru, Rasu, Pri-
kuli un Filipsonu, darbvedi Valteru).
1953. SLT aktrise, sabiedriskā darbi-
niece Austrālijā Linda Ozere.

20. novembris
Anda, Andīna

1904. tautsaimnieks, vēsturnieks Ed-
gars Dunsdorfs.
1924. dib. studentu korp. Imeria.

21. novembris
Zeltīte, Andis
Starptautiskā televīzijas diena
1919. Latvijas brīvības cīņas: Latvijas 
armija atbrīvoja Jelgavu no bermontie-
šiem.
1964. ekonomiste, politiķe, Latvijas 
Valsts kontroliere (2004.g. 23.dec. – 
2013.g. 24.janv.) Inguna Sudraba.

22. novembris
Aldis, Aldris, Alfons
1970. diplomāte, ārlietu darbiniece, 
prezidenta padomniece Selga Silkalna.

23. novembris
Zigrīda, Zigfrīda, Zigfrīds
1864. Atvērta Ainažu jūras skola.
1889. kritiķis un literatūras vēstur-
nieks Alfrēds Goba.
1974. Latvijas futbolists Igors Korab-
ļovs.

24. novembris
Velta, Velda
1944. Latv. ev. lut. Baznīcas Virsval-
des 1. sēde ārpus Latvijas (Zālfeldā).

25. novembris
Katrīna, Katrīne, Kadrija, Kate, Trīne
Katrīnas diena
1569. Kurzemes hercogs Frīdrihs Ket-
lers (Friedrich Kettler).  ■

dotajā Diasporas konsultatīvā padomē.
Vēstniecības atvēršana Austrāli-

jā ilgstoši ir bijusi Ārlietu ministrijas 
darba kārtībā. 2020. gadā tika plānota 
vēstniecības atvēršana Austrālijā, lai 

stiprinātu saikni ar diasporu un veicinā-
tu ekonomisko sadarbību. Man ar patie-
su nožēlu jāteic, ka, ņemot vērā kopējās 
valdības prioritātes, Ārlietu ministrija ir 
piekritusi vēstniecības atvēršanu atlikt.

Aicinu ar izpratni uztvert šo lēmu-
mu un vēlos apliecināt, ka vēstniecības 
atvēršana Austrālijā ir un paliek Ārlie-

tu ministrijas prioritāte un jautājums 
tiks virzīts nākamo gadu valsts budže-
ta plānošanas procesā.

Sirsnīgi sveicot jūs Latvijas 
101. gadadienā,

Edgars Rinkēvičs,
Latvijas Republikas ārlietu ministrs

Rīgā 2019. gada 15. novembrī

Par vēstniecību Austrālijā
Turpinājums no 1. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 15. novembrī.
€1 = 1,62210 AUD
€1 = 0,85660 GBP

€1 = 1,72550 NZD
€1 = 1,19340 USD

Immanuel baznīcas zālē, Lyons, Lat-
vijas Valsts proklamēšanas atceres 
akts. Svētku runu teiks LR Saeimas 
priekšsēdētājas biedre Dr. Dagmāra 
Beitnere-Le Galla – latviešu kultūras 
socioloģe, augstskolas pasniedzēja un 
politiķe. Ieeja pret labprātīgiem ziedo-
jumiem.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Otrdien, 19. nov., plkst. 19.00 Skrides 
klavieru kvarteta koncerts Melbourne 
Recital Centre. Vijole – Baiba Skride, 
klavieres – Lauma Skride.
Sestdien, 23. nov., plkst. 10.00 Mel-
burnas Latviešu vidusskolas Gada 
noslēguma akts Latviešu namā.
Svētdien, 24. nov., plkst. 14.00 Lat-
viešu nama Lielajā zālē Austrālijas 
Latviešu teātris (ALT) aicina uz svi-
nēt ALT 65+1 gadu jubileju. Galdi re-
zervējami, sazinoties ar Ievu Ozoliņu 
(mob.tālr., 0417 833 837, epasta adrese: 
ieva.ozolins@gmail.com).
Piektdien, 29. nov., plkst. 19.00 Kro-
dziņu vakars DV mītnē.
Sestdien, 30. nov., plkst. 10.00  – 
17.00 un svētdien, 1. dec. 10.00 – 16.00 
Skandināvu Ziemassvētku bazārs 
Zviedru baznīcā 21 St Georges Rd, 
Toorak.
Sestdien, 30. nov., Daugavas skolas 
izlaiduma akts Latviešu namā.
Sestdien, 30. nov. un svētdien, 
1. dec., Latvijas mobilā pasu darbsta-
cija Latviešu namā. Informācija Jānis 
Dēliņš; e-pasts: latcon@ozemail.com.
au  Tālr. +61 403 892 071.
Svētdien, 1. dec., plkst. 14.00 Mel-
burnas Latviešu ciemā, 60 Fraser 
Crescent, Wantirna South, lielajā 
zālē Melburnas vīru koris VESERIS 
Gadskārtējais koncerts. Diriģen-
ti Sandra Birze un Edgars Vegners; 
viesmākslinieks – čellists Jānis Laurs. 
Ieeja $25/$20, jauniešiem līdz 18 gadu 
vecumam ieeja brīva. Biļetes pērka-
mas uz vietas pirms koncerta.
Piektdien, 6. dec., plkst. 19.30 Tempo 
Rubato (licensed premises), 34 Breese 
Street, Brunswick dzied Melburnas 
vīru koris VESERIS. Diriģenti Sandra 
Birze un Edgars Vegners. Viesmāksli-
nieks, čellists Jānis Laurs. Ieeja bez-
maksas.
Sestdien, 7. dec., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas (tikai ar iepriekšu pie-
teikšanos) DV mītnē.
Sestdien, 7. dec., plkst. 12.00 Dauga-
vas skolas eglīte Latviešu namā.
Līdz 27. dec., Jura Ceriņa gleznu iz-
stāde Džilongā The Project Space 
galerijā Deakin universitātes Geelong 
Waterfront Campus, Cunningham 
St un Western Beach Rd stūrī pretim 
Cunningham Pier.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 24. nov., plkst. 10.00 KA-

PUSVĒTKI 3 kapsētās Foknera ka-
pos. Kalpos māc. Aldis Elberts. Plkst. 
10.00 Grosbacha kapos; plkst. 11.30 
Buģa kapos; plkst. 12.00 Kociņa ka-
pos.

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

Sidnejā
Sestdien, 23. nov., plkst. 9.00 – 18.00 
Mobilā pases stacija Latviešu namā. 
Nepieciešams iepriekš pieteikties 
pie goda konsula Mārtiņa Tuktē-
na: e-pasts: syd.lat.consul@gmail.
com Tālr. +61 413 001 995
Svētdien, 24. nov., plkst. 9.00 – 18.00 
Mobilā pases stacija Latviešu namā. 
Nepieciešams iepriekš pieteikties 
pie goda konsula Mārtiņa Tuktē-
na: e-pasts: syd.lat.consul@gmail.
com Tālr. +61 413 001 995
Svētdien, 24. nov., plkst. 15.00 Latvie-
šu namā SLT dalībnieku stāsti, video 
ieraksti un preses ziņas par viesizrāžu 
turneju Latvijā š.g. jūlijā un augustā 
Kā Latvija iemīlējās Kabarē de Rīga. 
Ieeja $15/$20.
Trešdien, 4. dec., plkst. 13.00 Zolīte 
Latviešu namā.
Sestdien, 7. dec., plkst. 12.00 DV Zie-
massvētku eglīte DV namā. Varēsiet 
iegādāties piparkūkas.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 24. nov., plkst. 10.00 Miru-
šo piemiņas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
Svētdien, 1. dec., plkst. 10.00 
1. Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 8. dec., plkst. 10.00 
2. Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 24. nov., plkst. 10.00 ka-
pusvētki Rukvudas kapsētas latviešu 
nodalījumā.
Svētdien, 1. dec., plkst. 9.30 I Adven-
tes dievkalpojums.
Svētdien, 8. dec., dievkalpojums baz-
nīcā nenotiks.
Svētdien, 8. dec., plkst. 11.00 drau-
dzes Eglīte Latviešu namā M. Siliņa 
zālē.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 5. dec., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Meet-
ing Room A. Visi mīļi aicināti.

Jaunzēlandē
Sestdien, 23. nov., plkst. 16.30 16.30 
Kraistčerčā 18. novembra atcere svinī-

bas: dievkalpojums, Latvijas neatka-
rības svinēšana; 70 gadu atcere kopš 
pirmo latviešu migrantu ierašanās ar 
kuģi Dundalk Bay. Atzinības raksta 
pasniegšana Miervaldim Altmentam, 
ilggadīgam valdes loceklim latviešu 
saimē. Sekos saviesīgs vakars. Durvis 
atvērtas plkst 16.30 līdz vēlam. Lūdzu 
groziņus un mantiņu loterijai. Latvie-
šu namā, 38 Gasson St., Sidenhemā. 
Visi laipni lūgti.

Latvijā
Sestdien, 23. nov., plkst. 12.00 un 
16.00 Jelgavas Kultūras namā, noslē-
dzot valsts simtgades varonības un 
veidošanās gadu, pasaules pirmizrādi 
piedzīvos Māras Zālītes un Jāņa Lū-
sēna muzikālā poēma Kā ābeļdārzs ir 
brīvība.
Piektdien, 29. nov., plkst. 19.00 un 
sestdien, 30. nov., plkst. 19 VSIA Lat-
vijas koncerti aicina uz muzikālu izrā-
di Rīgas gredzens 29. un 30. novembrī 
VEF Kultūras pilī. Stāstu par Alek-
sandra Čaka, Ojāra Vācieša, Artura 
Maskata un Ulda Stabulnieka dažādo 
Rīgu dzejas, mūzikas un teātra valodā 
izstāstīs Andris Keišs, Jānis Strazdiņš, 
Latvijas Radio koris un instrumentālā 
grupa. Diriģents Sigvars Kļava, reži-
sors Viesturs Kairišs.
Sestdien, 30. nov., plkst. 18.00 kon-
certzālē Lielais dzintars satiksies divi 
spilgti latviešu jaunās paaudzes mūzi-
ķi – Reinis Sējāns un Jānis Šipkēvics 
un Liepājas Simfoniskais orķestris, 
kas veidojis ne vienu vien programmu 
kopā ar Latvijā populāriem rokmūzi-
ķiem un grupām.
Piektdien, 6. dec., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Piektdien, 6. dec., plkst. 19.00 Lielajā 
ģildē festivālu Eiropas Ziemassvētki 
atklās Sinfonietta Rīga britu diriģen-
ta Džonatana Bermana vadībā. Dzir-
dēsim Ludviga van Bēthovena Trešo 
simfoniju, Riharda Vāgnera Vēzen-
donkas dziesmas, kas uzplauks kritiķu 
cildinātā mecosoprāna Zandas Švēdes 
valdzinošajā dziedājumā.
Svētdien, 8. dec., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
(ar kafijas galdu un svētdienas skolu) 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Svētdien, 8. dec., plkst. 17.00 Latgales 
vēstniecība Gors, Rēzeknē Raimonda 
Tigula un Rīgas Doma zēnu kora kon-
certprogramma Rīta un vakar dzies-
mas.
Līdz 8. dec., muzeja un pētniecības 
centra Latvieši pasaulē Latvijas simtga-
dei veltītā izstāde Es (arī) esmu latvie-
tis ir apskatāma Vidzemes Augstskolas 
telpās Tērbatas ielā 10, Valmierā!  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


