
2019. gada 6. de-
cembrī Apvienoto Nā-
ciju Organizācija (ANO) 
ģenerālsekretārs Anto-
niu Gutērešs (António 
Guterres) apstiprināja 

Ilzi Brands-Kehris par savu vietnie-
ci cilvēktiesību jautājumos (Assistant 
Secretary-General for Human Rights). 
Šis ir līdz šim augstākais amats ANO 
struktūrās, kuru ieņems Latvijas pār-
stāvis. ANO ģenerālsekretāra lēmums 
apliecina Latvijas ekspertu izcilo pro-
fesionalitāti un konkurētspēju aug-
stākajā starptautiskajā līmenī, kā arī 
atspoguļo Latvijas ārlietu dienesta ie-
guldīto darbu kandidātu virzīšanā.

I. Brands-Kehris vadīs ANO aug-
stā komisāra cilvēktiesību jautājumos 
biroju Ņujorkā no 2020. gada janvāra. 
I. Brands-Kehris sniegs atbalstu ANO 
ģenerālsekretāram cilvēktiesību jautā-

jumos, palīdzot ANO augstajam ko-
misāram virzīt cilvēktiesību jautājumu 
dienaskārtību sadarbībā ar ANO struk-
tūrām, ANO dalībvalstīm, nevalstiska-
jām organizācijām un medijiem.

Ilze Brands-Kehris ir starptau-
tiska cilvēktiesību eksperte ar vairāk 
nekā divdesmit gadu pieredzi. Viņa ir 
vadījusi Latvijas Cilvēktiesību centru 
(2002-2011), kā arī ieņēmusi vadošus 
amatus Eiropas Savienības Pamattie-
sību aģentūrā (2010-2012) un EDSO 
augstā komisāra nacionālo minori-
tāšu jautājumos birojā (2011-2014). 
2016. gada jūnijā Ilze Brands-Kehris 
ar pārliecinošu atbalstu tika ievēlēta 
ANO Cilvēktiesību komitejā kā ne-
atkarīga eksperte (UN Human Rights 
Committee) uz termiņu no 2017. gada 
līdz 2020. gadam.

LR Ārlietu ministrija
6.12.2019.
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Valsts prezidents NATO samitā
Nav alternatīvas drošības garantēšanā

Valsts prezidents 
Egils Levits 4. decem-
brī NATO samitā Liel-
britānijā uzsvēra, ka ir 
nepieciešama visu ali-
anses dalībvalstu kopīga 
rīcība, risinot jaunos pa-

saules ģeopolitiskos, tehnoloģiskos un 
informatīvās telpas izaicinājumus.

„Latvija ir cieši pārliecināta, ka 

NATO piedāvā labāko atbildi gan eso-
šiem, gan jauniem izaicinājumiem. 
NATO nav alternatīvas – tai jāpa-
liek par mūsu drošības balstu,“ sacīja 
E. Levits. Valsts prezidents arī atzinīgi 
novērtēja Kanādas vadīto NATO pa-
plašinātās klātbūtnes Latvijas kaujas 
grupas darbu, kā arī uzsvēra, ka Latvija 
turpinās veltīt 2% no IKP aizsardzībai.

E. Levits sacīja, ka pirms 70 ga-

diem ir dzimusi 
spēcīgākā pasau-
les alianse, lai aiz-
sargātu brīvības, 
demokrātijas un 
likuma varas vēr-
tības. Šīs vērtības 
ir sargājušas Eiropas mieru, stabilitāti 
un drošību jau septiņas desmitgades.

LV prezidenta kanceleja

Ilze Brands-Kehris apstiprināta
ANO ģenerālsekretāra vietniece cilvēktiesību jautājumos

Melburnas Valsts svētku sarīkojumā vidusskolas saime, Jolantas Lārmanes vadībā, dziedāja divus skaņdarbus. 
Skat. rakstu 6. lpp.
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Rīgā, starp Kolonā-
di un Laimas pulksteni, 
Brīvības pieminekļa lau-
kuma malā, jau astoto 
gadu novembrī/decem-
brī parādās mazs, spoži 
izgaismots koka namiņš. 

Kā Ziemassvētku pasaka ar skaistām 
rūķu meitenēm, kuru grozos (izrādās, 
ka tie ir krietni smagi) ir neizsīkstoši 
Ziemassvētku konfekšu krājumi. Tiek 
cienāts teju katrs garāmgājējs, no ma-
las uz šo dialogu var noskatīties tik ar 
smaidu – viens no pārsteiguma smaida 
kā mēness, otrs galanti paklanās, kāds 
cits ir aizdomīgs, vai tik negrib viņam 
ko sliktu nodarīt, vēl kāds šerpi atbild, 
ka konfektes neēd, bet cits, apmet lī-
kumu un iet vēlreiz garām, nu tak dī-
vaini tie ļaudis, bet rūķi ir labsirdīgi.

Tāda pasaka laikam ir tikai Laimas 
labdarības namiņa atklāšanas dienā, 
šogad tā bija 22. novembrī, un mazas 
izmaiņas atklāšanas pasākumā ieviesa 
arī paša Valsts prezidenta Egila Le-
vita ierašanās kopā ar kundzi Andru 
Leviti. Namiņā nebija vietas, kur ada-
tai nokrist (preses iecienīts pasākums). 
Viesus uzņēma Orkla Latvija valdes 
priekšsēdētājs Toms Didrihsons, kurš 
savā uzrunā klātesošos iepazīstināja 
ar labdarības namiņa projekta mērķi 
un uzdevumiem. Arī Andra Levite un 

prezidents atzīmēja, ka visi bērni gai-
da Ziemassvētku dāvanas un gaužām 
līdzīgas, – Bārbijas un slēpes, riteņus 
un siltus zābaciņus, kamaniņas un 
puzles, tādēļ bija jau izvēlējušies sarū-
pēt dāvanas daudzbērnu ģimenes sep-
tiņām atvasēm.

Namiņā notiek nopietnas lietas, 
darbs uzsākts jau vasarā; tiek apzi-
nātas ģimenes dažādos novados, kam 
nav visai liela rocība, tiek savāktas 
kartītes ar bērnu rakstītām vēstulītēm 
Ziemassvētku vecītim. Šogad 1500 
bērnu gaida un noteikti saņems kāroto 
dāvanu, kas tiks nosūtītas caur Laimas 
labdarības namiņu. Priecēja tas, ka 
pirmās nedēļas laikā namiņā jau bija 
nogādātas 600 dāvanas, bet, nedaudz 
iedūra sirdī fakts, ka daudzi dāvinātāji 
ir spiesti gaidīt algas dienu. Ieejiet Lai-
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„Laima“ un labdarība
„Laimas“ labdarības namiņa astotie Ziemassvētki

„Laimas“ namiņš.
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Valsts prezidents Egils Levits un kun-
dze Andra Levite.
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Pirmās nedēļas laikā namiņā jau bija 
nogādātas 600 dāvanas.
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KURŠ RĪKOJA 1. JAUNATNES DIENAS AUSTRĀLIJĀ?
Nezini?

Atnāc uz izstādi par iepriekšējiem Jaunatnes dienu 
vadītājiem. Izstādi atklās kopā ar JD Atklāšanu šī gada 
27. decembrī plkst. 18.30 Melburnas Latviešu namā.
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LAAJ prezidija atklātā vēstule
LR ārlietu ministram par vēstniecības atvēršanu Austrālijā

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Latvijas Simtgadē 

pieminam dažādus noti-
kumus tieši pirms simts 
gadiem, bet viens ir pa-
licis pārāk maz ievērots.

Visiem zināma ir 
Pārdaugavas atbrīvošana no bermon-
tiešiem 1919. gada 11. novembrī. Bet 
kas notika pēc tam? Un kādas bija 
starptautiskās sekas?

1919. gada 19. novembrī Latvijas 
armijas virspavēlnieks saņēma tele-
grammu: „...Krievu rietumu armija ir 
stājusies vācu apsardzībā. Es uzņemos 
virspavēlniecību. [..] Ģenerālleitnants 
fon Eberhards, vācu virspavēlnieks 
Baltijā.“ Telegrammā piedāvāja saru-
nas par pamiera noslēgšanu.

Latvijas Ārlietu ministrija tajā 
pašā dienā nosūtīja vācu valdībai uz 
Berlīni radiotelegrammu: „...Mēs lū-
dzam vācu valdībai mums nekavējoši 
paziņot, pirmā kārtā, vai vācu valdī-
ba atzīst ģenerāli Eberhardu par vācu 
virspavēlnieku Baltijā, otrā kārtā, vai 
vācu valdība ir solidāra ar augšā pie-
vestās telegrammas saturu.“

Naktī no 24. uz 25. novembri Latvija 
saņēma atbildi: „...vācu valdība paziņo, 
ka viņa ir iecēlusi ģenerāli Eberhardu 
par vācu virspavēlnieku Baltijā, uzdodot 
viņam vācu un bijušos vācu kara pulkus 
no Baltijas pārvest atpakaļ uz Vāciju. 
Vācu valdība atzīst, ka viņa, saskaņā 
ar sabiedroto komisiju, piekrīt ģenerāļa 
Eberharda pamiera piedāvājumam.“

Atbildot uz šo, Latvijas ārlietu mi-
nistrs 26. novembrī nosūtīja vācu Ārlietu 
ministrijai garu telegrammu: „Pēc 3. jū-
lija pamiera noslēgšanas vācu valdība ir 
rīkojusies naidīgi pret Latviju un viņas 
valdību ļoti daudzos gadījumos, no ku-
riem paši raksturīgākie ir sekojošie:..“

Seko garš apraksts par vācu solī-
jumu nepildīšanu, par Versaļa miera 
līguma pārkāpumiem, par armijas iz-
turēšanos: „vācu zaldātu laupīšanas 
un varmācības Kurzemē bijušas tādas, 
ka visa civilizētā pasaule nekur neko 
tamlīdzīgi nav redzējusi“.

Kā secinājumu, Latvijas telegrammā 
rakstīts: „Savā radio zem Nr. 1899., ģe-
nerālis Eberhards paziņo Latvijas pagai-
du valdībai, ka krievu-vācu karaspēka 
nodaļas, kuras operē pret Latviju, atro-
das viņa apsardzībā, un tā kā Eberharda 
kompetences ir apstiprinātas ar Vācijas 
ārlietu ministra telegrammu no 23. no-
vembra, tad Latvijas pagaidu valdība ir 
spiesta nostāties uz tā viedokļa, ka Vācija 
ir Latvijai uzbrukusi, un tamdēļ Latvija 
atrodas ar Vāciju kara stāvoklī.“

Ar vārdu sakot, Latvijas valsts pie-
teica karu Vācijai 1919. gada 25. no-
vembrī. Ne tikai bermontiešiem, bet 
visai lielai Vācijas valstij.

Unikāls gadījums. Un Latvija uz-
varēja!

GN

mas labdarības namiņā Rīgā vai www.
laimasnamins.lv, dāvināšanas prieks 
dara sirdi vieglāku. Prieks par Orkla 
Latvija jauno cilvēku uzņēmību un ap-
ņēmību pavilkt šī Laimas labdarības 
namiņa projekta smagās kamanas, par 

namiņa stilu un laipnajām rūķu mei-
tenēm, paldies Orkla Latvija komuni-
kācijas direktorei Linetai Mikšai un 
valdes priekšsēdētājam Tomam Did-
rihsonam.

Priecīgus Ziemassvētkus visiem 
dāvinātājiem un dāvanu saņēmējiem!

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

„Laima“ un labdarība
Turpinājums no 2. lpp.
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No kreisās: Toms Didrihsons, Valsts prezidents Egils Levits, Andra Levite.
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Sadziedāšanās vakars
Sadziedāšanās va-

kars būs jautrs vakars 
visiem gada gājumiem 
sanākt kopā un dzie-
dāt vecas, tradicionālās 
dziesmas, kā arī jaunas 
latviešu dziesmas. Sa-

dziedāšanās vakars notiks svētdien, 
29. decembrī, plkst. 19. Melburnas 
Latviešu nama Lielajā zālē.

Biļetes maksā $20 pieaugušajiem 
un $15 – pazemināta cena. Vakariņas 
ir ieskaitītas biļešu cenā, alkoholiskie 
un nealkoholiskie dzērieni būs pērka-
mi uz vietas. Dziedāšana sāksies pēc 
vakariņām mūzikas ansambļa pavadī-
jumā. Muzikanti, kuri pavadīs dzies-
mas, būs Karmena Drēziņa, Edmunds 
Eimanis, Ronans Lārmanis, Ēriks Ste-

paņuks un Kaspars Švolmanis.
Dziesmu grāmatas varēsit iegādā-

ties par $15, un dziesmu vārdi arī būs 
uz lielā ekrāna, lai visi varētu dziedāt 
līdzi. Nāciet dziedāt visu vakaru!

Līsa Jaunalksne,
36. Jaunatnes dienu 

Sadziedāšanās vakara vadītāja
* * *

Balle „Kas dārzā“
Aicinām visus ballē-

ties, sadraudzēties un iz-
baudīt Vecgadu vakaru 
ar jaunajiem, vecajiem 
un vismīļākajiem drau-
giem. Balle Kas Dārzā 
notiks Melburnas Lat-

viešu Nama Lielajā zālē 31. decem-
brī no plkst. 19.00. Nāciet, tērpušies 

kā ziedošs puķu 
dārzs, – viskošā-
kajās kleitās un 
smalkākajos uzvalkos!

Vakariņas ieskaitītas biļešu cenā, 
bet dzērieni līdzi ņemami. Pašsagā-
dātos dzērienus un atspirdzinājumus 
varēs ienest zālē līdz plkst. 20.30.

Uzņemiet bildes ar draugiem pie 
foto stacijas, uzēdiet, iedzeriet, un ie-
sildīsim Jauno gadu (un gadu desmi-
tu!) ar stilu un šampānieti!

Iegādājaties biļetes jau tagad: 
www.jaunatnesdienas.com/tickets/, 
lai nodrošinātu vietu, vai pērciet Lat-
viešu Namā, Jaunatnes Dienās. Biļešu 
pārdošana Jaungada Ballei noslēgsies 
28. decembrī.

Brita Kalēja
36. Jaunatnes dienu

Vecgada vakara balles rīkotāja

Jaunatnes dienas aicina!
Sadziedāšanās un balle

Gaidām visus 3x3 saietā! Pievienojies!
Saiets visām paaudzēm

Gaidām visus 
3x3 saietā, kas notiks 
2020. gadā no 2. jan-
vāra līdz 8. janvārim 
skaistā vietā – Hau-
mansgepa Alpīna centrā 
(Howmans Gap Alpine 

Centre), Folskrikā (Falls Creek)!
Tā ir plaša teritorija kalnainā apvi-

dū ar skaistu skatu, atspirdzinošu gai-
su un spožu sauli dienu dienā.

Es biju 3x3 saietā 2017. gadā šajā pat 
vietā, kad to vadīja Daina Grosa, un man 
par šo laiku ir palikušas jaukas atmiņas. 
Daudz sarunu, draudzību, radošas rosī-
bas, garšīgs ēdiens un prieks par pavadīto 
laiku kopā ar latviešu ģimenēm, kas sa-
braukuši no visām pasaules malām!

Šogad saietu vadīt uzņēmies ir 
Artūrs Landsbergs – ikdienā aiz-
ņemts, strādājot algotu darbu un kopā 
ar sievu Antu audzina trīs bērnus.

Jautāju Artūram, kas mūs šogad 
sagaida 3x3?

Lai arī ikdienā ļoti aizņemts, tomēr 
atrod laiku sarunai, lai pastāstītu par gai-
dāmajām ievirzēm un nodarbību vadītā-
jiem, kādas zināšanas un amata prasmes 
šoreiz varēsim gūt. Artūrs sāk stāstu ar 

ieviržu izklāstu, kas būs sadalītas rīta un 
pēcpusdienas ievirzēs. Rīta ievirzēs sa-
gaidāmas – danči, kulinārija, āra nodar-
bības, politika, alvas liešana, ceļu aušana.

Pēcpusdienas ievirzes – āra nodar-
bības, kokles spēle, tradicionālā mūzi-
ka, zīmēšana, ceļu aušana un valodas 
ievirze latviešu valoda kā otrā valoda.

Katru dienu puduros, kas ir nodarbība 
no plkst.16.30 – 17.30) Anda Banikos palī-
dzēs apgūt adīšanas prasmes un Inga Lai-
zāne, kas ir latviešu valodas pasniedzēja 
ar filoloģijas doktora grādu valodniecībā, 
palīdzēs spodrināt latviešu valodu.

Jāpiebilst, ka Anda Banikos vadīs arī 
alvas liešanas ievirzi, kur iemācīs izga-
tavot senlatviešu karekļus vai radīt mūs-
dienīgas rotas un vadīs arī zīmēšanas 
nodarbības, kur dalīsies savā bagātajā 
pieredzē – pareizi turēt zīmuli un sajaukt 
pareizos krāsu toņus. Lūgums uz saietu 
ņemt līdzi savus zīmēšanas papīrus.

Ceļu aušanu vadīs Anita Herma-
ne, kura palīdzēs apgūt ceļu aušanas 
tehniku; ievirzē varēs iemācīties prie-
vīšu, jostu un grāmatzīmju aušanu.

Iveta Zundura vadīs kulinārijas ievir-
zi, sniedzot savus latviskās virtuves noslē-
pumus gan svētku galdam, gan ikdienai.

No Latvijas uz 3x3 saietu lidos trīs 
mākslinieki – Māra Raģe, Sandra 
Lipska un Ilmārs Pumpurs, kuri ap-
vienojas muzikantu apvienībā Skaņu-
mājas Muzikanti. Viņi būs tie, kas gādās 
par dančiem, dziesmām, jautrību; mācīs 
spēlēt kokli un vadīs arī lekcijas. Iepa-
zīstinās ar tradicionālajiem mūzikas ins-
trumentiem un rādīs, kā uz tiem spēlē.

Politisko ievirzi katru rītu vadīs 
Uldis Ozoliņš.

½x½ nodarbības pilna ikdienas prog-
ramma bērniem vecumā no 5 līdz 13 ga-
diem vadīs Sandra Betkere, kas ir radoša, 
daudzpusīga personība ar lielu sirdi un brī-
nišķīgu humora izjūtu. Sandra darbosies 
ar bērniem, nodarbības sadalot trijos blo-
kos – teātris, māksla un aktivitāte. Kā saka 
Sandra: „Man pats galvenais darbā ar 
bērniem ir kļūt par viņu spēles biedru un 
ķert prieku no viņu fantāzijas lidojumiem.“

Katru vakaru sekos Vēlā vakara 
programma, kur pēc darbīgās dienas 
dažādās darbnīcās, visi sanāk kopā un 
pavada laiku sarunās, sadziedāšanās, 
rotaļās, dančos, spēlējot zolīti un vien-
kārši izbaudot kopā būšanu.

Sadziedāšanās.
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Šorīt, lai kurā pasau-
les malā mēs esam, uz-
modāmies ar labu prātu 
un smaidu sejā. Šodien 
ir liela dzimšanas diena, 
kas skar ne tikai vienu 
cilvēku, bet daudzus, 
kam ir dzimtene sirdī. 

Šodien ir Latvijas dzimšanas diena!
Mēs, te dzīvojošie Latviešu Ciemā, 

jau dienu iepriekš mēģinājām izplānot 
sēdvietas šiem svētkiem. Mūsu stiprie 
vīriešu kārtas strādnieki jau agrā rītā 
sāka nest un kārtot smagus krēslus. 
Šogad pirmo gadu mums karogu mas-
ti ir pie ieejas durvīm Lielajā zālē. Jau 
mēnesi iepriekš bija iesēta jaunā zālīte. 
Izdīga tikai tā, kas bija kā pārpalikums 
no mūsu daudzo baložu skaita garšī-
gām brokastīm. Mūsu svētku dienā tā 
bija zaļa un bieza.

Visu nedēļu laiks bija mainīgs, 
un pūta ass vējš. Šajā rītā saulīte lēca 
skaidrās debesīs, latviešu paruna – Kā 
uz pasūtījumu! Krēsli tika izvietoti 

aplī uz zālītes, ietve atstāta brīva. Jau 
laikus sāka nākt cilvēki no mājiņām 
un ārpus Ciema dzīvojošie. Drīz vien 
gandrīz visi krēsli bija aizņemti. Nāca 
tautu dēls ar tautu meitu tautas tērpos, 
kā pienākas, un uzvilka karogus. Pūta 
mazs vējiņš, un karogi lēnām plīvoja 
saulē. Dziedājām Dievs, svētī Latviju! 
un varēja redzēt asaras acīs daudziem 
dziedātājiem. Mācītājs svētīja un Jānis 
Roberts Dēliņš, Latvijas Republikas 
Goda konsuls Melburnā, sveica Latviju 
ar skaistu uzrunu. Pēc tam viņš nolasīja 
apsveikumus no Latvijas Valsts prezi-
denta Egila Levita un Latvijas republi-
kas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča.

Sekoja dziesma – piemērota šai 
dienai, un deklamācijas ar nobeigu-
mu – E. Virzas dzejoli Karogs, kas ir 
vispiemērotākā dzeja šai dienai.

Visu lielo saimi, ap 70 cilvēkus, 
Ingrīda Houka (Hawke) lūdza uz 
brokastīm.

Zālē bija balti klāti galdi, ko rotāja 
puķes vāzēs. Mūsu čaklais un gādīgais 

Miķelītis bija sagatavojis brokastis. 
Šķīvjus rotāja dažādi sāļie un saldie 
uzgriežamie. Maizīti varēja izvēlē-
ties melnu, brūnu vai baltu. Kūkas 
un zemenes arī viņš nebija aizmirsis. 
Pacēlām glāzes un nu uzdzērām labus 
vēlējumus Latvijai. Kamēr mēs ēdām 
un dzērām, kāds vienmēr bija pie kla-
vierēm un spēlēja pazīstamas melodi-
jas. Daudzi no mums dziedājām līdzi, 
citreiz tikai klīdām atmiņās.

Ar skaistu runu uzstājās Dagmāra 
Beitnere – Le Galla, Latvijas Saei-
mas priekšsēdētājas biedre, sveica mūs 
un priecājās par dzīvi un latviskumu 
Latviešu Ciemā.

Nāca jau uz pusdienas laiku, bet 
vēl gribējās pavadīt laiku draugu un 
svinību noskaņā. Mums vēl ilgi paliks 
atmiņā šī lielā DZIMŠANAS DIENA!

SAULES MŪŽU LATVIJAI!
Betija Plūme

Laikrakstam „Latvietis“

18. novembris Melburnas Latviešu ciemā
Saulīte lēca skaidrās debesīs

18. novembris Melburnas Latviešu ciemā.
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Dagmāra Beitnere – Le Galla Latvie-
šu ciemā.
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Valsts svētku brokastis Latviešu ciemā.
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Vairāk par visu – nodarbībām, vadī-
tājiem, dalības maksu, kā arī izdrukāt pie-
teikuma lapu, variet Facebook mājaslapā 
www.facebook.com/Australia3x3/, kas ir 
publiska lapa un tajā var ieskatīties ik-
viens, arī tie kas neizmanto Facebook. 

Tāpat varat uzzināt, rakstot artursla@
gmail.com; 3x3australia@gmail.com, 
vai zvanot Artūram: 0413886835.

Vēl no savas pieredzes vēlos pie-
kodināt – ņemiet līdzi saules aizsar-
gkrēmus, saules brilles un cepures ar 
platām malām! Arī kādu lakatu, lai 
nosegtu kaklu pret apdegšanu. Kalnu 
saule ir ļoti stipra! Tad arī āra nodarbī-

bas varēsiet baudīt ar prieku un droši!
Programma ir ļoti daudzpusīga un 

aicinām ikvienu piedalīties 3x3 saietā, 
lai pavadītu laiku latviskā vidē. Ik-
viens, kurš piedalās saietā, ir vērtīgs ar 
savu pienesumu – pieredzi, zināšanām, 
jautrību un draudzību!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Gaidām visus 3x3 saietā!
Turpinājums no 4. lpp.
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Katrā latviešu cen-
trā Austrālijā izveidoju-
šās savas Valsts svētku 
atzīmēšanas tradīcijas. 
Melburnā Valsts svētku 
svinēšana parasti notiek 
divās atsevišķās dienās – 

vienā dienā svētkus atzīmē Melburnas 
Latviešu namā ar latvisku darinājumu 
tirdziņu, paplašinātu Rīgas kafejnī-
cas darbību Nama pagalmā un svētku 
sarīkojumu ar goda viesi no Latvijas, 
bet otrā dienā, pašā Valsts svētku die-
nā, Latviešu Ciemā ar agra rīta karo-
gu uzvilkšanas ceremoniju un svētku 
brokastīm un vakarā ar Valsts svētku 
dievkalpojumu Svētā Krusta baznīcā.

Šogad Melburnā svētku datumi 
iekrita viens pēc otra. Svinības tika 
ievadītas svētdien, 17. novembrī. Lat-
viešu namā jau no rīta sāk rasties ļau-
dis, lai savlaicīgi aplūkotu foajē telpā 
iekārtoto tirdziņu un ieturētos pirms 
sarīkojuma. Tuvojoties plkst. 12.00, 
ļaudis sāk virzīties uz Lielo zāli. Kopā 
pulcējās aptuveni 275 tautiešu. Bija 
jaušama pacilātības gaisotne. Sarīko-
jumu ievadīja neuzkrītoši putnu sau-
cieni, kas atskanēja no visām zāles 
malām. Dainas un Vesera koristi, at-
darinot putnu balsis, lēnām virzījās uz 
telpas priekšpusi, pakāpeniski ieņemot 
vietas uz kora podestiem. Ļaužu čalo-

ņai pierimstot, koris nodziedāja Lau-
ras Jēkabsones Jo dziedāju, jo skanēja. 
Turpinājumā Vesera vīru kora dzies-
mas Brīvība (Ē. Ešenvalds/A. Eglītis) 
izpildījuma laikā zālē svinīgā gaitā 
tika ienesti seši sarkanbaltsarkanie 
karogi. Karogu nesēji bija mūsu jau-
nā audze – MLB Daugavas skolas un 
Melburnas Latviešu vidusskolas au-
dzēkņi. Pēc valsts himnas nodziedā-
šanas, klausītājus sveica goda konsuls 
Jānis Roberts Dēliņš un tika noska-
tīts Latvijas prezidenta Egila Levita 
video sveiciens tautiešiem pasaulē.

Sarīkojums turpinājās ar runām, 
apbalvojumiem un caurvītiem priekš-

nesumiem. Svētku goda viese Dag-
māra Beitnere-Le Galla, Latvijas 
Republikas Saeimas priekšsēdētājas 
biedre, vispirms uzrunāja skolas bēr-
nus (Starp citu, salīdzinot Harija Potera 
bagāto, noslēpumaino burvju pasauli 
ar mūsu pašu maz zināmo un bagātību 
pilno Latviju.) un vēlāk plašo auditoriju 
par tēmu Latvietība. Pašapziņa. Valsts, 
abām uzrunām izmantojot Powerpoint 
prezentāciju. Beitnere-Le Galla kun-
dzes vēstījumi bija trāpīgi un saistoši.

Jaunā paaudze priecēja svētku ap-
meklētājus ar dzejoļiem, dziesmām 
un nu jau ilggadīgo Daugavas skolas 
tradīciju – svecīšu aizdedzināšanu un 
ziedu nolikšanu pie Brīvības piemi-
nekļa attēla. Mūsu goda viesi īpaši aiz-
kustināja mazo bērnu ziedu nolikšana 
pieminekļa pakājē.

Dzejoļu klāstā tika iekļauti 
L. Breikša Brīvības pieminekļa balāde, 
Rīgas (1.) Gaidu vienības izpildījumā, 
M. Kroņlejas Solījums, MLB Daugavas 
skolas Bērnudārzu un sagatavošanas 
klases izpildījumā un E. Virzas Karogs, 
8. klases izpildījumā. No Daugavas 
skolas audzēkņu dziesmu pūra, Lilitas 
Lauriņas vadībā, skanēja Baltais solī-
jums (D. Robule/M. Cielēna), Pie Die-
viņa gari galdi (t.dz) un Aijā (B. Skul-
te/T. Tomsons). Sniegumi, it īpaši 

Melburna dimd!
Izcili sabiedrības svētki Melburnā

 
Turpinājums 7. lpp.

Koris „Daina“ diriģentes Sandras Birzes vadībā.
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Daugavas skolas bērni noliek ziedus pie Brīvības pieminekļa attēla.
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Lilita Lauriņa vada Daugavas skolas audzēkņu kori.
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beidzamā dziesma, kurai piebiedrojas 
palīgspēki no vecākās paaudzes, dau-
dzos izraisīja aizkustinājumu asaras.

Daina un Veseris, Sandras Birzes 
un Edgara Vegnera vadībā, nodziedāja 
vēl Dod, Dieviņi (R. Tiguls/N. Ikstena) 
un Augu nakti (V. Pūce/A. Neibarts). 
Sarīkojuma izskaņā vidusskolas saime, 
Jolantas Lārmanes vadībā, dziedā-
ja divus skaņdarbus no nākamā gada 
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku repertuāra – Tumša nakte 
(t.dz./P. Plakida apdare) un Par mez-
gliem (R. Kaupers, I. Cipe/ Valta Pūces 
apd.) Klausītājus uzjautrināja Roberta 
Meiberlija beidzamās dziesmas mēles 
mežģa solo reps. Jauniešu koris nāka-
majā nedēļā pēc svētkiem piedalījās 
kordziedāšanas darbnīcā ar diriģentu no 
Latvijas – Gintu Ceplenieku un kopā 
ar Sidnejas jauniešiem uzstāsies Jaunat-
nes dienu Atklāšanā, Melburnā, 27. de-
cembrī. Jolanta Lārmane paskaidroja, 
ka arī turpmāk Jaunatnes Dziesmu svēt-
ku repertuārs tiks apgūts, jo ir iecerēts, 
ka Austrālijas jaunieši piedalīsies.

Par jauku pārsteigumu sarīkojuma 
apmeklētājiem bija ieradušās starp-
tautiski iecienītās mūziķes, vijolniece 
Baiba Skride ar savu māsu, pianisti, 
Laumu Skridi. Svētku rīkotājiem bija 
ārkārtīgi paveicies, ka māsām atradās 
brīva laika sprauga viņu Musica Viva 
koncerttūres laikā Melburnā, starp 
koncertiem un meistarklasēm, iegriez-
ties Latviešu namā ar savu svētku dā-
vanu mūsu tautiešiem – Jāzepa Medi-
ņa Romance.

Vairāki Melburnas sabiedriskie 
darbinieki tika godināti ar organizāciju 

balvām. Tika pie-
šķirti PBLA Kultū-
ras fonda un LAAJ 
Atzinības raksti, 
kā arī īpaši apbal-
vojumi skautu un 
gaidu vienību izci-
liem darbiniekiem 
(skat. LL Nr.567: 
http://laikraksts.
com/raksti/9209, 
http://laikraksts.
com/raksti/9210 un 
LL Nr.568 http://
laikraksts.com/raksti/9228).

Pie Melburnas apbalvojumiem tika 
pieskaitīts arī LAAJ Atzinības raksts, 
kurš tika pasniegts Sidnejā Kabarē de 
Rīga ansamblim, jo tas bija Austrālijas 
mēroga apbalvojums dalībniekiem no 
trim pilsētām, tostarp Melburnas. An-
sambļa turnejās Austrālijā un Latvijā 
no Melburnas piedalījās mākslinieki 
Pēteris Saulītis (AUS un LV), Sand-
ra un Roberts Birzes (AUS) un palīgs 
ar rekvizītiem un grimmu Ilze Nāge-
la (Melburna un Adelaide). Melburnas 
izrādē piedalījās vēl viesmāksliniece, 
vijolniece Sofija Kirsanova.

Jauniešu kordziesmas Par mez-
gliem meldijai izskanot, seši karogu 
nesēji ar cēlu gaitu atstāj zāli.

Pirmdien, 18. novembrī, svinības 
turpinājās ar tradicionālo karoga uz-
vilkšanas ceremoniju un svētku bro-
kastīm Latviešu Ciemā. Pulcējās ap 90 
vietējie iemītnieki un viesi. Māc. Alda 
Elberta vadībā notika svētbrīdis. Bija 
apsveikumi, kurus nolasīja Jānis Ro-
berts Dēliņš. Skanēja dziesma un 
dzeja, tostarp Ciema iemītnieces, simt-
gadnieces Annas Cinkusas-Švalbes 
pašas sacerētais dzejolis. Vēlmi pieda-
līties bija izteikusi Dagmāra Beitnere 
Le-Galla, kura tika sirsnīgi sveikta kā 
sena draudzene. Liela daļa svētku dalīb-
nieku bijuši iepriekšējā dienā Latviešu 
namā. Goda viese sniedza īsu uzrunu 
un vēlāk sacīja, ka Melburnas Latviešu 
Ciems bija vislabāk iekārtotais aprūpes 
nams, ko bija jebkad redzējusi!

Vakarā, Svētā Krusta baznīcā, 
dievkalpojumu vadīja mācītājs Aldis 
Elberts. Sprediķa tēmas sasaucās ar 
vairākām goda vieses iepriekšējās die-
nas uzrunas tēmām. Koru Daina un Ve-
sera dziedātāji, Sandras Birzes vadī-
bā, vēlreiz priecēja svētku dalībniekus 
un nodziedāja L. Garūtas Mūsu Tēvs 

un R. Tigula/N. Ikstenas Dod, Dievi-
ņi. Pēc dievkalpojuma svētku draudze 
pulcējās baznīcas zālē pie šampāniešu 
glāzes un dzimšanas dienas kliņģera.

Valsts svētki Melburnā bija izska-
nējuši!

Pateicos Melburnas organizācijām, 
pateicos ikvienam, kurš piedalījās šī 
gada Valsts svētku svinēšanā. Īpašu 
pateicību vēlos izteikt Valdai Jefi-
movai par iespaidīgā tirdziņa koordi-
nēšanu un Lindai Drēziņai un viņas 
komandai par pusdienu un atspirdzi-
nājumu nodrošināšanu dienas garumā.

Goda vieses sniegtie vēstījumi un 
visas pārējās Melburnas latviešu sa-
biedrības, ieskaitot mūsu ārzemju vies-
mākslinieču iesaistīšanās Valsts svētku 
atzīmēšanā divu dienu garumā, panā-
ca, ka Melburnas pirmās pēc simtga-
des Latvijas republikas proklamēšanas 
gadadienas svinības bija patiesi izcilas!

Anita Andersone,
MLOA priekšsēde

Laikrakstam „Latvietis“

Melburna dimd!
Turpinājums no 6. lpp.

No kreisās: Dagnija Beitnere-Le 
Galla un Anna Cinkusa-Švalbe.
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Valsts svētku dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā. Kancelē māc. Aldis Elberts.
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Baiba Skride (vijole) un Lauma Skride 
(klavieres).

FO
TO

 A
rn

is
 V

ēj
iņ

š

No kreisās: Apbalvotie Koidula Nemiro, Valda Jefimova, 
Ilze Nāgela, Latvijas goda konsuls Jānis Roberts Dēliņš.
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No kreisās: Jānis Roberts Dēliņš, 
Dagnija Beitnere-Le Galla un Anita 
Andersone.
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2019. gadā turpinām 
svinēt Latvijas simtgadi. 
Viena no nozīmīgāka-
jām jubilejām ir Latvijas 
armijas 100. gadskārta. 
Taču šogad aprit arīdzan 
simts gadi, kopš tika sa-
grauta Pāvila Bermonta 

armija: 1919. gada 21. novembrī sīvās 
cīņās atbrīvojot Jelgavu, jaunās Latvi-
jas armija pabeidza mūsu dzimtenes 
atbrīvošanas operāciju. Tāpēc šo noti-
kumu senajā Mītavā šogad atzīmēja ar 
daudziem īpašiem notikumiem.

Lāčplēša dienā pēc ziedu nolikša-
nas pie Latvijas pirmā prezidenta Jāņa 
Čakstes pieminekļa pie Ģ. Eliasa Jel-
gavas vēstures un mākslas muzeja fa-
sādes svinīgi atklāja atjaunoto plāksni 
16 Jelgavas ģimnāzijas audzēkņiem, 
kuri saņēmuši Lāčplēša kara ordeni – 
20. gs. 20.-30. gados tā atradās ģimnā-
zijas iekštelpās – tā kara laikā acīmre-
dzami aizgāja bojā.

Tūlīt pēc tam svinīgi atvēra vēs-
turnieka Ginta Putiķa grāmatu Lā-
čplēša kara ordeņa kavalieri – Jelga-
vas ģimnāzijas audzēkņi. Viņu vidū 
īpaši jāatzīmē pulkvedis Ludvigs Bo-
lšteins, kurš izvēlējās pašnāvību, kad 
1940. gada jūnijā Latvija zaudēja ne-
atkarību, padomju karaspēkam iebrū-
kot mūsu valstī; arī kapteinis (vēlāk 
pulkvedis-leitnants) Artūrs Heinrihs 

Kēlers, kura dzīve aprāvās Sibīri-
jas nometnē un kura dēls Juris (viņš 
14. oktobrī aizmiga mūža miegā) pēc 
atgriešanās dzimtenē rūpējās par tēva 
piemiņas saglabāšanu; tāpat leitnants 
(vēlāk ģenerālis) Verners Tepfers, Jāņa 
Čakstes znots, un virsleitnants Pēteris 
Stērste, dzejnieces Elzas Stērstes brā-
lis, un citi. Tagad viņu dzīves izlasā-
mas grāmatā.

Vakara stundā, kā katru Lāčplēša 
dienu, garu garās rindās lāpu gājiens 
devās pie Lāčplēša pieminekļa, kur 
nolika ziedus un skandēja patriotiskas 
dziesmas.

Spīdolas valsts ģimnāzijas teātris 
Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas 
muzejā režisores Elīnas Apsītes vadī-
bā 13. novembrī izspēlēja teatralizētu 
stāstu par Pirmo pasaules karu, brī-
vības cīņām un bermontiādi. Gandrīz 
stundu garo izrādi skolnieki veidoja 
paši, lasot Marisa Vētras atmiņas, kas 
savulaik publicētas laikrakstā Brīvā 
Zeme ar nosaukumu Nāve un 17 gadi, 
bet vēlāk iespiestas grāmatā ar vārdu 
Div’ dūjiņas. Skolēniem laiku palīdzē-
ja izprast arī Ivandas Kaijas dienasgrā-
matas, Kārļa Skalbes Mazās piezīmes, 
Annas Žīgures Mūsu tautas gaita un 
citas dokumentārās liecības. Uzvedu-
ma veidotāji paši patlaban ir 14 – 17 
gadu veci jaunieši, tieši tik veci, cik 
veci bija puiši, kuri pirms 100 gadiem 

Neatkarības karā cīnījās par mūsu 
dzimtenes brīvību. Spīdolieši iejutās tā 
laika vienaudžu domās un pārdzīvoju-
mos, tam palīdzēja arī dziesmas, ko sa-
vulaik rāva vaļā streļķi, arī valša grie-
šana. Uzvedums izdevās ļoti sirsnīgs, 
emocionāls, patiess un patriotisks, kas 
skatītājus aizkustināja līdz asarām.

Turpmākajās dienās notika brau-
ciens ar velosipēdiem pa Jelgavas 
atbrīvošanas cīņu vietām. Savukārt 
18. novembrī bez ikgadējās svecīšu 
dedzināšanas Hercoga Jēkaba lauku-
mā, bez koncertiem un uguņošanas 
Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas 
muzejā notika Jelgavas atbrīvošanas 
jubilejai veltītās medaļas atklāšana un 
pasniegšana. Tās autors ir Jānis Stru-
pulis, kurš medaļas izveidē izcēlis 
7. Siguldas kājnieku, 5. Cēsu kājnie-
ku, 6. Rīgas kājnieku, 8. Daugavpils 
kājnieku pulku un kara skolas kadetu 
vienību, kas atbrīvoja Jelgavu no vācu 

Māra Branča skatījums
Brīvība jāizcīna un jānosargā

Plāksne pie Ģ. Eliasa Jelgavas vēstu-
res un mākslas muzeja fasādes.
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Spīdoliešu uzvedums.
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J. Strupulis. Medaļa. Averss.
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J. Strupulis. Medaļa. Reverss.
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Šī ir tā diena, ko devis 
Dievs,

Es priecāšos un līksmo-
šos.
Latvijas valsts 

101. dzimšanas dienas 
svinības Sietlā 17. no-

vembrī sākās ar dievkalpojumu – Lat-
viešu skolas audzēkņi tautas tērpos, ar 
karodziņiem rokās, ienāca kopā ar prā-
vesti Dairu Cilni baznīcā. Latvijas ka-
rogu ienesa skolēns Raiders (Ryder) 
Rauda. Kopā ar draudzi skolēni no-
dziedāja iemīļoto dziesmu Šī ir tā die-
na, ko devis Dievs un pēc tam Latvijas 
himnu, ko visi bija cītīgi iemācījušies. 
Savā sprediķī prāveste Cilne atcerējās 
laiku, kad Latvijas brīvība bija tikai ce-
rība, ko Dievs mums bija devis, soli pa 
solim, un pārliecība, ka latviešiem, kā 
citām tautām, pienākas sava valsts. Tā 
bija cerība un ticība toreiz pirms 100 
gadiem un daudzus gadus vēlāk, kad 
Latvijas neatkarība tika atjaunota. Prā-
veste atgādināja, ka visus šo 101 gadu 
Dievs ir turpinājis dot – kaut ne rokā, 
bet ik pa solim, pa solīša galiņam, kā 
tautas dziesma saka. Prāveste pateicās 
par svētību, ko esam saņēmuši no Die-
va, par to kas bijis, un ir un būs. Diev-
kalpojumu skaisti papildināja Dr. And-
ra Āboliņa atskaņotā ērģeļu mūzika.

Pēc dievkalpojuma svētku viesi pul-
cējās Latviešu centra zālē uz svinīgo 
aktu pie balti klātiem galdiem ar sar-
kanbaltsarkaniem rotājumiem. Karogus 
zālē ienesa jaunietes Nora Keire un 
Aina Šulca tautas tērpos. Aktam sāko-
ties, apmeklētāji nodziedāja ASV himnu 
Andra Āboliņa klavierpavadījumā. Se-
koja Latvijas Valsts prezidenta Egila 
Levita videouzruna, Latvijas himna, 
prāv. Dairas Cilnes vadītais svētbrīdis 
un Latviešu biedrības Vašingtona štatā 
(LBVŠ) priekšsēdes Sarmītes Dāvidso-
ne uzruna. Svētku viesus apsveica Lat-
vijas goda konsuls Vašingtonas štatā Stī-
vens Žirskijs (Stephen Zirschky), īpaši 
uzsverot karoga nozīmi latviešu tautai, 
kā arī igauņu pārstāve Caroli Leiman, 

lietuviešu kopas 
priekšsēde Rasa 
Raisys un profe-
sors Guntis Šmid-
chens, Vašingtonas 
Universitātes Bal-
tijas studiju prog-
rammas vadītājs.

Pēc apsveiku-
miem Inta Moru-
sa-Vīste (Wiest) 
paziņoja, ka PBLA 
gada balva piešķirta 
diriģentam, kompo-
nistam Andrejam 
Jansonam. Sarmīte 
Dāvidsone pasnie-
dza šī gada LBVŠ atzinības rakstus: Siet-
las latviešu skolas pārzinēm Irēnei Olso-
nei un Mairai Rūsei par ilggadēju darbu 
audzinot bērnus latviskā garā, rūpējoties, 
lai skolas bērni apgūtu latviešu valodu 
un saņemtu iespējami plašāku informā-
ciju par latviskajām vērtībām; Ingrīdai 
Dohertijai (Doherty), kas ilgus gadus 
bijusi LBVŠ biedrzine un aktīvi darbo-
jusies latviešu sabiedrībā un Intai Mo-
rusai-Vīstei (Wiest) – biedrības priekš-
sēdes vietniecei un Latviešu pensionāru 
kopas vadītājai. Īpaša atzinība šogad pie-
šķirta četriem tautiešiem, Sietlas latviešu 
kopienas Sound Transit padomei: advo-
kātam Imantam Holmkvistam (Hol-
mquist), Latviešu centra pārvaldniekam 
Edmundam Leitim, draudzes sekretā-
ram Ērikam Raisteram un inženierim 
Gunāram Šreiberam, kas pēdējos 6 ga-
dos ir neatlaidīgi cīnījušies, lai saglabātu 
mūsu latviešu garīgo un sabiedrisko cen-
tru Sietlā, kas atrodas ļoti labā, stratēģis-
ki izdevīgā vietā. Sound Transit (Central 
Puget Sound Regional Transit Authority) 
2013. gadā draudēja atsavināt mūsu Lat-
viešu centru, jo vieta bija vajadzīga jauna 
dzelzceļa būvei. Tikai ar aktīvu sabiedrī-
bas iesaistīšanos un mūsu Sound Transit 
padomes mērķtiecīgu, lietpratīgu, rūpīgu 
darbu izdevās panākt, ka Latviešu centrs 
paliek savā vecajā vietā. Godam nopel-
nīto atzinības rakstu saņēmējus publika 

nerimās sumināt ar ziediem un ilgiem 
aplausiem.

Par Sveika, Latvija! ceļojumu 
2019. gada vasarā stāstīja 14 g.v. Aina 
Šulca, kas beigusi Sietlas Latviešu skolu 
un vairākus gadus mācījusies Garezerā. 
Stāstījumu viņa kuplināja ar fotogrāfi-
jām. Aina saka: „Mūsu pēdējā diena 
Latvijā ir viena no manām vismīļāka-
jām atmiņām. Tieši pirms saulrieta mēs 
staigājām pa Vecrīgas ielām un bija ļoti 
skaisti. Kad mēs nonācām pie Brīvības 
Pieminekļa, tas bija daudz lielāks nekā 
mēs bijām iedomājušies. Tajā brīdī, mēs 
visi bijām ļoti tuvi draugi, un tas bija 
saldi rūgts brīdis. Mēs neviens negribē-
jām braukt mājās nākamajā dienā. Šis 
bija varbūt vismīļākais brauciens manā 
mūžā, tiešām neaizmirstams.“

Svētku runu teica vēsturnieks 
Dr. Aldis Purs, mācībspēks Pacific 
Lutheran Universitātē, kā arī Vašingto-
nas Universitātē. Dr. Purs ir uzrakstījis 
trīs grāmatas, tostarp Baltic Facades. 
Daudzi viņa raksti par baltiešu tematiem 
ir publicēti zinātniskās grāmatās un žur-
nālos. Savā runā Dr. Purs atgādināja, ka 
ar neatkarības proklamēšanu 1918. gada 
18. novembrī Latvijas cīņa par brīvību 
bija tikai sākusies. 1919. un 1920. gads 
Latvijas neatkarībai bija nozīmīgāki par 

Valsts svētki Sietlā
Dievkalpojums un svinīgais akts

Valsts svētku svinības Sietlā, ASV. Prāveste Daira Cilne un skolas bērni baznīcā.
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No kreisās: Sarmīte Dāvidsone, Inta Vīste (Wiest), Ingrī-
da Dohertija (Doherty).
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Uz ziemeļiem no Sidnejas debesis 
bija dūmu pilnas, kad 8. novembrī pir-
mie Jautrā pāra dejotāji devās ceļā uz 
Hantera ieleju. Daudzkur Janundien-
vidvelsā un Kvīnslandē plosījās meža 
ugunsgrēki, un draudēja, ka vietām 
slēgs arī galvenos lielceļus. Tomēr bija 
jābrauc, jo tajā nedēļas nogalē Gretas 
pilsētiņā bija paredzētas lielas svinī-
bas – 80 gadu jubileja Gretas Armijas 
nometnei un 70 gadu jubileja Gretas 
Imigrantu nometnei.

Laimīgā kārtā 9. novembra rītā 
dūmu vietā Gretā bija tikai zilas de-
besis. Svinības iesākās ar parādi, ka-
rogus nesot gan Austrālijas karaspēka 
vienībām, gan Eiropas tautu pārstāv-
jiem. Pēc Otrā Pasaules kara Austrālija 
uzņēma lielu skaitu bēgļu un emigran-
tu no Eiropas. Daudzi no tiem tika iz-
mitināti Gretas armijas nometnē. Dibi-
nāta 1939. gadā, šī nometne bija vieta, 
kur kara laikā tika apmācīti Austrāli-
jas karavīri, bet 1949. gadā nometni 
nodeva Imigrācijas ministrijas rīcībā, 
un tā kļuva par caurlaides nometni 
un pirmo mājvietu Eiropas bēgļiem. 
Jubilejas svinības atklāja Austrālijas 
Ģenerālgubernators Dāvids Hērlijs 
(David Hurley). Viņš un arī citi runā-
tāji pieminēja Gretas nometnes svarīgo 
lomu gan Austrālijas karaspēka apmā-
cībās, gan imigrantu dzīvē Austrālijā. 
Pēc Bonegillas Greta bija otrā lielākā 
imigrantu caurlaides nometne Austrā-
lijā. No 1949. gada līdz 1960. gadam 
Gretas nometne uzņēma vairāk nekā 
100 000 imigrantus.

No nometnes pašas Gretā ir vie-
nīgi palikuši pāris ēku pamati, tātad 
nometni vairs tikai varēja apskatīt 
fotogrāfijās un modelī, kas bija uzstā-
dīts jubilejas izstādes teltī. Tomēr bija 
jūtams, ka atmiņas par nometni bija 
spējušas pievilkt daudzus svinību vie-
sus. Atklāšanas parādē latviešus pār-
stāvēja Sarma un Aleksis Strazdi, un 
viņiem, staigājot pa nometni latviešu 
tautas tērpos, pienāca daudzi, kas paši 
kā bērni bija dzīvojuši Gretas nomet-
nē, vai kuru vecāki par to daudz bija 
stāstījuši. Dažiem pat bija asaras acīs, 
kad viņi pieminēja Gretas nozīmi viņu 

ģimenes vēsturē – viņu pirmo, īsto 
saskari ar Austrālijas dabu un vietējo 
sabiedrību. Daudzas latviešu ģimenes 
pēc laiciņa Gretas nometnē pārcēlās 
uz dzīvi Ņūkastlē un citur Hantera ie-
lejā, un viņu pēcteči bija labi pārstā-
vēti jubilejas svinībās. Arī no Sidnejas 
bija atbraukušas vairākas latviešu ģi-
menes.

Nometnes platība bija diezgan lie-
la, un, lai atzīmētu nometnes nozīmi 
Austrālijas karaspēka vēsturē, jubile-
jas dienā, tur varēja tuvāk apskatīt gan 
armijas tankus, gan visāda veida mili-
tāras mašīnas. Bija arī lidmašīnu pār-
lidojums un armijas helikopters, kura 

apkalpe demons-
trēja, kā tas varētu 
no karalauka sa-
vākt ievainotos. Ar 
imigrantu vēsturi 
varēja tuvāk ie-
pazīties lielā teltī, 
kur bija iekārtota 
izstāde. Uz dēļiem 
bija saspraustas 
fotogrāfijas un ci-
tāti no bijušo no-
metnes iemītnieku 
stāstiem. Fotogrā-
fijās varēja saskatīt 
arī latviešu tautu 

meitas un lasīt latviešu iespaidus par 
viņu pirmajiem mēnešiem Austrālijā. 
Vairākām tautībām, arī latviešiem, 
bija izstādē stendi, kur apmeklētāji 
varēja mazliet iepazīties ar imigrantu 
dzimtajām zemēm un kultūrām. Daži 
Jautrā pāra dejotāju vecāki, kas paši 
tikai nesen ieradušies Austrālijā un 
nav uzauguši, klausoties vecāku stās-
tus par nometnes laikiem, ar lielu inte-
resi iepazinās ar imigrantu iespaidiem 
par Austrāliju pirms 70 gadiem.

Bija arī uzcelta skatuvīte, kur visu 
dienu dziedāja un dejoja tautas dejas, 
rādot pienesuma Austrālijas kulturā-
lajai dažādībai, ko ir devušas tautī-
bas, kuru pārstāvji uzturējās Gretas 
nometnē. Sestdienā bez latviešiem tur 
uzstājās grieķu, poļu, ukraiņu un sko-
tu ansambļi. Latviešus pārstāvēja tau-
tas deju kopa Jautrais pāris. Rīkotāji 
laikam nebija rēķinājušies ar eiropiešu 
enerģisko dejošanu. Poļi un ukraiņi 
jau bija skatuvi kārtīgi satricinājuši, 
un, kad pienāca latviešu kārta dejot, 
polku lecot, skatuves dēļi katrs cilā-
jās uz savu pusi. Tomēr Jautrais pāris 
braši turējās un izlikās, ka viss kārtī-
bā. Tikai tehniskajiem darbiniekiem 
pēc tam bija jālien zem skatuves, lai 

Gretas nometnes jubileja
Atceras gan Austrālijas karaspēka apmācības, gan imigrantu dzīvi Austrālijā

Gājiens Gretas nometnē.
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Uzstājas tautas deju grupa „Jautrais pāris“.
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Iveta Rone un Aleksis Strazds pie latviešu stenda.
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Tā bija 1988. gada 
saulaina vasaras diena. 
30. jūnijs, ja nemaldos. 
Katrā ziņā diena, kad 
manā mazdārziņā Gro-
biņā, netālu no Liepājas, 
kur tolaik dzīvoju, bija 

nogatavojušās zemenes.
Kā parasts, aizbraucu uz turieni ar 

vilcienu.
Vasaras vidus. Viss zaļo un zied, 

un gaiss pilns putnu dziesmām un vī-
terošanu.

Absolūti nekas neliecināja par to, 
ka šī diena visu manu dzīvi pagriezīs 
absolūti neiedomājamā virzienā.

Kad biju jau pielasījusi pus groziņu 
ar zemenēm, debesis pēkšņi, ļoti pēk-
šņi satumsa – tā, it kā kāds aizvilktu 
debesīm priekšā tumšu aizkaru. Tikpat 
pēkšņi sacēlās briesmīgs vējš, kas kā 
ar varenu elpas pūtienu ietrieca mani 
dārza būdiņā, kur glabājās lejkannas, 
lāpstas un citi dārza piederumi.

Durvis ar blīkšķi aizcirtās, un pret 
jumtu sāka dārdēt milzīgi krusas grau-
di. Granda pērkons un zibeņoja. Kā 
šausmu filmā. Pēkšņi radās sajūta, ka 
būdiņa, kura drebēja un kratījās, tūlīt, 
tūlīt pacelsies gaisā...

Mani pārņēma visīstākās nāves 
bailes. Tas ir virpuļviesulis, – es sa-
pratu. Lai nenotiktu ļaunākais un mani 
neaizrautu pa gaisu un nesašķaidītu, 
es nometos ceļos un sāku lūgt Dievu. 
Un šajos izmisuma pilnajos šļupstos es 
izdvesu nez no kurienes nākušu apso-
lījumu: „Ja Tu mani atstāsi dzīvu, es 
visu savu turpmāko mūžu veltīšu tam, 
lai bērniņus pie Tevis vestu.”

Kāds absurds solījums! – es pati no 
tā it kā satrūkos, – jo ir taču padomju 
varas laiks, ateisma vara, nu kaut kas 
absurds!...

Taču vēl lielāks pārsteigums bija, kad 
pēc šī solījuma, momentā viss apklusa. 
Es piecēlos, atvēru durvis un ieraudzī-
ju, kā biezais mākoņu pārklājs gluži kā 
aizkars atkal atveras, un mani apspīdēja 
ļoti spoža saules gaisma. Tik dzidra un 
viegla sajūta, it kā ķermenis vispār ne-
būtu, un es absolūti neapžilbstot, laimīga 
ieskatījos tieši saulē. Kopš tās dienas es 
varu skatīties saulē tāpat, kā todien.

Bet tad es pavēros apkārt un ierau-
dzīju, ka viss, kas tik koši zaļoja dār-
ziņā, ir sadragāts un sašķaidīts tumšā 
masā. Šur tur vēl mētājās neizkusu-
šie milzu krusas graudi, un krūmiņi 
bez lapām sagriezti kūlīšos kā slotas. 
Mans zemeņu groziņš sašķaidīts, ze-
menes satriektas dubļos.

„Es te vairs neatgriezīšos,” kā no 
citas pasaules ieskanējās manā apziņā.

Ejot atpakaļ uz vilcienu, redzēju, 
ka virpuļviesulis skāris tikai mūsu 
dārziņu. Apkārt varēja redzēt tikai 
dažus krusas sadragātus ziedus vai sa-
pluinītas lapas ar caurumiem.

Bet kaut kur sirds apvidū tāda ne-
izsakāmi priecīga, dzīva liesmiņa.

Bez šīs pieredzes nav izskaidrojams 
tas, kāpēc riskējot ar savu dzīvību, ne-
nogurstoši, bet ļoti mērķtiecīgi sāku 
Latvijā veidot svētdienas skolas, braucot 
ar autobusu pa draudzēm un iedrošinot 
bērnu vecākus meklēt ceļu pie Dieva.

Šī dzīvā, ne ar ko nesalīdzināmā 
iekšējā gaismiņa...

Katra mēneša beigās salīmēju 
autobusa biļetes uz papīra lapas un 
iesniedzu Konsistorijā. Tā laika arhi-
bīskaps Kārlis Gailītis deva rīkojumu 
atmaksāt man ceļa izdevumus.

Bet, kā par brīnumu, es drīkstēju 
turpināt skolā strādāt par skolotāju. 
Un tas nudien bija brīnums, jo padom-
ju varas likums paredzēja līdz 7 gadu 
cietumu par bērnu iesaistīšanu reliģis-
kās darbībās.

Tā ir mana vislielākā bagātība – šī 
dzīvā pieredze, kad nav neviens, kas 
tevi apskauž vai ierobežo par to, ka 
tu dari ko labu – Dievam par godu. 
Jo toreiz jau visi bija vienlīdz nabagi. 
Cilvēkiem nekas nepiederēja, izņemot 
paša dzīvību, jo viss piederēja valstij. 
Un baznīcai arī nekas nepiederēja. Ne-
bija ne miņas par īpašumu atgūšanu 
vai kādiem starptautiskiem sponso-
riem. Baznīcas pustukšas un aukstas. 
Pat Luterāņu Baznīcas Konsistorija at-
radās visparastākā dzīvokļa mājā, to-
reiz Engelsa ielā, ko vēlāk, pēc Valsts 
atgūšanas, nosauca par Stabu ielu, – ar 
kaķu un dzērāju piečurātu koridoru, 
kas smirdēja ne vairāk, kā citās mājās.

Kad cilvēki redzēja, ka čekisti 
mani nav sagrābuši un turklāt turpinu 
strādāt skolā un Pedagoģiskajā institū-
tā par metodikas pasniedzēju, bērnu 
vecāki iedrošinājās. Dievs iedrošināja 
arī draudzes priekšniekus un pat mā-
cītājus aicināt bērnus uz dievnamiem.

Bet man nebija nekādas teoloģis-
kas izglītības. Biju izlasījusi tikai Bī-
beli. Reliģiska satura grāmatas toreiz 
bija ar likumu aizliegtas.

Bet es turpināju braukt pa drau-
dzēm, tikos ar cilvēkiem un runāju tā, 
ka pati sevi dažreiz pieķēru pie domas: 
kā es to varēju zināt?!

Ar laiku Konsistorijā piektdienās 
man jau arhibīskaps Gailītis norīkoja 
pieņemšanas stundas, kad cilvēki brau-
ca pēc padoma. Konsistorijas koridors 
bija mana pieņemamā telpa. Cilvēki 
sēdēja rindā abās pusēs koridoram.

Un arī cilvēkiem, kuri nāca, tāpat 
kā man, nebija nekādu priekšstatu par 
teoloģiju. Varētu teikt, ka aklais aklo 
māca, – bet tā nebija! Tolaik īpaši 
dzīvs un klātesošs bija Dieva Gars! – 
kad it kā kāda klusa, maiga balss aici-
na un priecājas kopā ar tevi par to, kas 
Dievam par godu izdarīts.

Ja es tagad – pēc tik ilgu gadu dažā-
dām pieredzēm Baznīcā – salīdzinu, kā 

cilvēki un arī es pati domāju par Dievu 
vai piedzīvoju dzīvā Dieva klātbūtni, 
es uzdrošinos teikt – tieši tāpat un tik-
pat dažādi. Gan teoloģiski it kā augsti 
izglītotie, gan pavisam vienkāršie, no 
Baznīcas pat tālu stāvošie cilvēki, ir 
vienlīdz dažādi savās izpratnēs par 
sevi un Dievu. Teologiem dažkārt klāt 
gan vēl nāk teoloģiskā augstprātība.

Interesanti, ka pēc 2000. gada, 
kad, pārceļoties uz dzīvi Vācijā, ap-
taujāju tolaik vēl dzīvos, gados vecos 
draudzes locekļus, mēģinot saprast 
viņu priekšstatus par Dievu un sevi 
kā garīgu būtni, pārsteigums bija lie-
lāks, nekā varēju iedomāties. Jo tie 
bija cilvēki, kuriem Latvijā brīvvalsts 
laikā bija pieejamas Svētdienas skolas, 
reliģiskā literatūra, skolās tika mācīta 
ticības mācība. Un Vācijā – dievkalpo-
jumi, Bībeles stundas, – visas iespējas 
garīgi augt un pilnveidoties, bet...

Un cits piemērs – 1990. gadu sā-
kumā, kad atjaunotās Teoloģijas fa-
kultātes studenti nāca praksē uz Rīgas 
1. kristīgo skolu, studente Ieva Pušmu-
cāne manā vadībā veica pētījumu par 
bērnu reliģisko priekšstatu veidošanos 
un to ietekmi uz viņu turpmāko dzī-
vi. Tolaik Latvijā nebija pieejama tāda 
veida pētnieciskā literatūra, tāpēc viņa 
brauca uz Zviedriju, meklējot avotus 
tur. Izdarītie secinājumi būtu noderīgi 
un tie ir tikpat aktuāli arī šodien.

Daudz tiek runāts un diskutēts arī 
par tā saucamajām kristīgām vērtībām. 
Lai būtu teoloģiski apstiprināta skaidrī-
ba, par ko tad strīdēšanās pat valstiskā 
līmenī notiek, uzaicināju 10 augstākā 
ranga teologus un Baznīcas amatperso-
nas no dažādām konfesijām – no Latvi-
jas un ārpus Latvijas, nosaukt vārdā šīs 
kristīgās vērtības, grupējot nozīmīguma 
ziņā. Pēc īsāka vai garāka laika atsaucās 
6 no uzrunātajiem. Un atbildes bija ļoti 
dažādas. Aptuvenas. Un rakstīts tā, it kā 
tas neattiektos vispirms uz sevi pašu... 
Viens no rakstītājiem lūdza viņu nekur 
publiski necitēt. Un es to respektēju.

Bet jautājumi paliek.
Kas ir tā pārliecība, par kuru es 

stāvu kā klints un esmu gatavs savu 
dzīvību par to atdot?

Cilvēki meklē atbildes, un pateico-
ties informācijas pieejamībai, dzīves 
uzlabotāji un dārgie koučingi attīsta 
savus personīgos biznesus...

Bet Kristus ir teicis: Par velti esat sa-
ņēmuši, par velti dodat! Viņš ir teicis arī: 
Debesu Valstība ir jūsu vidū... Vai mēs to 
sajūtam? Visi uz šīs planētas mēs esam 
tikai ciemiņi uz īsāku vai garāku laika 
sprīdi. Un visi esam vienoti Radītājā, vai 
to gribam, vai negribam, vai noliedzam.

Vera Volgemute Rozīte
Esslingenā, 2019. g 25. novembrī
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Savulaik Ādams Mickēvičs teicis: 
„Nopelni dzimtenes labā ir līdzīgi grau-
dam. Kas nes graudu rokās un katram 
rāda – re, kāds man liels grauds! – tas 
negūs no tā labuma nekāda, un grauds 
nokaltīs. Bet kas iesēs graudu zemē un 
pacietīgi gaidīs, tam grauds dos augu, 
un izaugs vārpa, kurā slēpsies graudi 
nākamam gadam, nākamajai dzīvei. 
Tas iegūs simtus graudu un no tā – tūk-
stošu tūkstošus.“ Tā arī Vītolu fonds 
gadu no gada, pateicoties ziedotāju at-
balstam, spēj šos graudus krāt un dot 
tālāk Latvijas nākotnei – jauniešiem.

2019. gadā Vītolu fonds adminis-
trē 760 stipendijas, no kurām 272 ir 
Austrālijas ziedotāju dibinātas. No 
Austrālijas stipendijās šogad saziedots 
461 587 EUR.

Vērienīgs ir Daugavas Vanagu 
atbalsts no Austrālijas. 2004. gadā 
Daugavas vanagu Melburnas no-
daļas stipendiju dibinājis tā laika 
priekšsēdis Aivars Saulītis. Ilgtermi-
ņa sadarbība 15 gadu laikā sekmējusi 
vienpadsmit izcilu mediķu izskološa-
nu. Šajā gadā DV Melburnas nodaļai 
apritēja 70 gadu jubileja, kura tika 
atzīmēta ar priekšsēža Jāņa Kārkliņa 
uzrunu. Tajā viņš īpaši uzsvēra iegul-
dīto atbalstu Latvijas leģionāriem un 
studentiem, kuri bez šiem ziedotajiem 
līdzekļiem studijas neuzsāktu.

Daugavas vanagu Adelaides no-
daļas – Benitas Vembris piemiņas sti-
pendija kopš 2006. gada ir atbalsts Jāze-
pa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
studentiem. Stipendiju šogad saņem alta 
spēles studente Annija Elizabete Meija, 
kura nākotnē vēlas iet ziedotājas Biruta 
Vembris ceļu un kļūt par izcilu mūzikas 
pedagoģi. Īpašs paldies bijušajam noda-
ļas priekšsēdim Bruno Krūmiņam, kurš 
ik mēnesi lasot fonda ziņas vienmēr uz-
mundrina, iesaka vērtīgus padomus un 
pārdomāti sveic fondu svētkos.

„Daugavas vanagu“ Kanberas 
nodaļas stipendija novēlēta studen-
tam-zemessargam. Jau trešo gadu sti-
pendiju saņem Latvijas Lauksaimnie-
cības universitātes studiju programmas 
Lietišķā enerģētika 3. kursa students 
Raivis Mikalauckis. Īpašu ziņu fonds 
saņēma augustā par Kanberas nodaļas 
bijušā priekšsēža Edvīna Peniķa tes-
tamentāro novēlējumu 365 000 EUR 
Latvijas jauniešu izglītībai. Kā Peniķu 
dzimtas senčiem Latvijā, tā arī Edvī-
na Peniķa loma Kanberas latviešu sa-
biedrībā bija liela – viņš godam pildīja 
amatu un savās uzrunās atzīmēja, cik 
svarīgs ir patriotisms un ka „visi spēki 
un līdzekļi ir jāziedo latviskas jaunat-
nes audzināšanai ārzemēs, bet it seviš-
ķi Latvijā.“ Viņa labā griba saglabāt 
savas dzimtas vēsturisko mantojumu 
ir vainagojusies ar panākumiem, jo šo-
gad 20 pirmkursnieki saņēma Edvīna 
Peniķa piemiņas stipendiju.

Stipendiju šajā 
mācību gadā di-
bināja Austrālijas 
Daugavas Vanadžu 
kopa, lai godinātu 
Vispasaules Dau-
gavas vanadžu 
Goda prezidentes 
Marijas Ķeņģes 
piemiņu. Marija 
Ķeņģe mūža ga-
rumā darbojās DV 
organizācijas vana-
džu nozares orga-
nizēšanā un veici-
nāja tālāko darbību 
visā pasaulē. Sti-
pendijas mērķis ir 
atbalstīt talantīgu 
un perspektīvu mā-
jturības studenšu 
izaugsmi. Mar-
tā fondā viesojās 
Daugavas Vanadžu 
priekšniece Latvi-
jā Klāra Mētra, kura aktīvi iesaistījās 
stipendijas kārtošanā. Stipendijai ziedo-
juši: Daugavas Vanagu vanadzes ASV, 
Kanādā, Adelaidē (Austrālijā), Austrā-
lijā, Latvijā, Anglijā. Šogad stipendiju 
saņem topošā mājturības un tehnoloģi-
ju, mājsaimniecības skolotāja Amanda 
Višņova.

Aizvadītajā Latvijas simtgades ga-
dadienā Latviešu Apvienība Austrā-
lijā un Jaunzēlandē (LAAJ) aicināja 
tautiešus piedalīties projektā Mana dā-
vana Latvijai, kurā gaviļnieki, atsako-
ties no dāvanām vai svinībām, ziedoja 
stipendijām. Idejas autors un organiza-
tors ir LAAJ prezidija priekšsēdis Jānis 
Grauds. Projektā saziedotie 10 000 EUR 
veido LAAJ stipendiju fondu. Šogad 
stipendija piešķirta Rīgas Stradiņa uni-
versitātes Medicīnas 1. kursa studentei, 
bārenei Ivetai Andai Mundai.

Savukārt, Ilmārs Lūsis atzīmējot 
nozīmīgo 90 gadu jubileju, aicinā-
ja draugus un radus ziedu un dāvanu 
vietā ziedot stipendijai. Viņš dzīvē ir 
sasniedzis daudz - ieguvis labu izglī-
tību, bijis izcils profesionālajā dar-
bā, lielisks tēvs un vectēvs, uzticams 
draugs un aktīvs latviešu sabiedriskās 
dzīves atbalstītājs. Savu lēmumu di-
bināt stipendiju viņš pamato: ,,Esmu 
lielu daļu no dzīves pavadījis, audzi-
not jauniešus skautu kustībā, apmācot 
tautas dejas, lasot referātus jaunatnei. 
Šobrīd vēlos dot iespēju kādam jaunie-
tim studēt un iegūt augstāko izglītību, 
mācoties ekonomikas fakultātē.“

Latvijas goda konsuls Austrālijā 
Aleksandrs Gārša† bija plaši pazīs-
tams Melburnas latviešu sabiedrībā un 
saņēmis apbalvojumus par ieguldījumu 
latviešu kopienas stiprināšanā un darbu 
Latvijas labā. Viņam aizejot mūžībā, 
sieva Isabella aicināja ziedu vietā ziedot 

Aleksandra Gāršas piemiņas stipen-
dijai, tā saglabājot atmiņā Aleksandra 
spilgto personību un patriotismu. Šajā 
mācību gadā stipendiju saņem Rīgas 
Stradiņa universitātes Eiropas studiju 
fakultātes studente Ance Mālkalna.

Ernesta Freimaņa nodarbošanās 
un sirdslieta bija ainavu arhitektūra un 
plānošana, tādēļ meita Biruta Brūns 
kundze nolēma tēva piemiņas stipen-
diju piešķirt tieši šīs nozares studen-
tei Annai Belovai. Stipendiāte patei-
cības vēstulē raksta: „Katra cilvēka 
dzīvē ir kāds, kurš pareizajā brīdī ir 
spējis sniegt nepieciešamo atbalstu. 
Šajā dzīves posmā tā esat Jūs, Biru-
ta Brūns kundze. Jūsu ieguldījums 
manā un citu jauniešu nākotnē plauks 
un zels, jo šis nenovērtējamais atbalsts 
ir atslēga uz zināšanu durvīm, kuras 
man vēl būs jāatver. Paldies!“

Augsta atbildības sajūta un ne-
salaužama Tēvzemes mīlestība – šie 
vārdi vislabāk raksturoja Jāni Spi-
rēnu – strādīgu un sirsnīgu cilvēku, 
savas zemes īstenu patriotu. Aizejot 
mūžībā, tika īstenota viņa griba – di-
bināta Jāņa Spirēna piemiņas sti-
pendija Latvijas Lauksaimniecības 
studentiem. Septembrī stipendija pie-
šķirta zemes ierīcību un mērniecību 
studējošai jaunietei Kristīnai Annai 
Koniševai. Spirēna kunga atmiņu 
mantojumu glabā Austrālijas Dauga-
vas Vanadžu priekšniece Ilga Vēvere.

Andris un Dace Dārziņi jau 10 
gadus piešķir stipendiju četriem stu-
dentiem no dzimtās puses Alūksnes 
un Apes. Šogad tie ir Ernests Mednis 
(RSU, Medicīna), Dita Poševa (RSU, 
Māszinības), Līga Puzule (RTU, Vides 
zinātne), Elīza Puriņa (LU, Komuni-

Ilgtermiņa sadarbība
„Vītolu fonda“ sadarbība ar ziedotājiem Austrālijā 2019. gadā
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kāciju zinātne). Katru gadu Dārziņu 
ģimene mēro tālo ceļu no Austrālijas, 
lai satiktu savu stipendiātus. Augustā 
ziedotāji stipendiātus aicināja uz pus-
dienām restorānā Ozīriss, lutināja viņus 
ar īpašām dāvanām un kopā ar Ernestu 
Medni apmeklēja operas izrādi. Ernests 
pēc tikšanās raksta: „Man bija neizsa-
kāms prieks atkal satikt Dārziņu ģime-
ni, pārrunāt piedzīvoto, kā arī to, ko vē-
los sasniegt nākotnē. Mani iedvesmoja 
ziedotāju dzīvesprieks, skatījums uz pa-
sauli, kā arī pieredzes stāsti, no kuriem 
var gūt tik daudz padomu un atziņu.“

Beņķu-Rubeņu ģimenes stipendi-
ja jau astoņu gadus ir atbalsts topošajiem 
mediķiem. Šī profesija bija ziedotājas 
Reginas Beņķes sapnis jau kopš 7 gadu 
vecuma. Ziedotājai aizejot mūžībā, ģi-
menes dibināto stipendiju turpina mei-
ta Selga Beņķe. Augustā Selga Beņķe 
tikās ar stipendiāti, medicīnas studenti 
Anitu Ilzi Gulbi un viņas vecākiem Cē-
sīs. Ziedotāja ļoti priecājās par stipendi-
ātes labajām sekmēm un lielo interesi 
par izvēlētām medicīnas studijām.

Māras Saulītes stipendijas dibi-
nātāji Kristīne un Pēteris Saulīši šajā 
gadā atbalsta topošo vecmāti Ketlīnu 
Narkēviču no Siguldas. Augustā Sid-
nejas Latviešu teātris viesojās Rīgā 
ar izrādi Kabarē de Rīga. Stipendiāte 
Ketlīna apmeklēja izrādi un tikās ar 
savu ziedotāju Pēteri Saulīti. Kopā ar 
Ketlīnu izrādi apmeklēja arī Sidnejas 
Latviešu biedrības izskolotā stipen-
diāte, baltu filoloģe Jolanta Keiša, kura 
sveica Jāni Čečiņu un Lindu Ozeri.

Ziedotājas Rita Luters un Austra 
Mirdza Gajewicz (dzimušas Grī-
nmanis) dibināja stipendiju vecāku 
Helenas un Pētera Grīnmaņu pie-
miņai, lai atbalstītu Jāņa Eglīša Preiļu 
ģimnāzijas absolventus. Jau trešo gadu 
stipendija ir atbalsts Rīgas Tehniskās 
universitātes studiju programmas Inte-
lektuālas robotizētas sistēmas studen-
tam Matīsam Dambītim. Stipendiāts ir 
uzrādījis izcilus rezultātus studijās un 
piedalījies pasaules robotikas sacensī-
bās. Brīvajā laikā viņš vada arī Preiļu 
novada robotikas pulciņu.

Ar Gunāra Eižēna Bērzzariņa 
piemiņas stipendiju šogad izskolots 
pirmais students – fizikas skolotājs 
Alfrēds Mežulis. Viņš ir neizsakāmi 

pateicīgs par atbalstu trīs gadu garu-
mā. Septembrī stipendija tika piešķirta 
Rīgas 1. ģimnāzijas absolventam Mār-
tiņam Ciekuram, kurš studijas uzsāka 
Rīgas Biznesa skolā. Februārī fondā 
viesojās Latvijas goda konsuls Aus-
trālijā un Gunāra Eižēna Bērzzariņa 
draugs Valdis Tomanis.

Arī ziedotāja Andra Zālītes savu-
laik dibinātā stipendija savas māsas 
Mairas Zālītes-Turaids piemiņai 
devusi izglītību spējīgai mūzikas sko-
lotājai Paulai Indrai Žugai. Stipendija 
novēlēta Jāzepa Vītola Latvijas Mū-
zikas akadēmijas Vokālās mūzikas 
studentiem, jo gan pašai Mairai, gan 
viņas mātei Ritai Eriņai-Zālītei visu 
mūžu tuva bijusi mūzikas valoda.

Vijas Staugas stipendija ir at-
balsts otrā kursa optometrijas stu-
dentei Sendijai Kleinbergai. Staugas 
kundzes testamenta izpildītājs un ad-
vokāts Dāvids Dārziņš novembrī vie-
sojās fondā un aktīvi seko līdzi stipen-
diātes sasniegumiem.

Kaut arī Visvalža Sniedzes dzīve 
rit tālajā Austrālijā, viņa domas un la-
bie darbi mājo un gūst piepildījumu te, 
Latvijā. Pateicoties Visvalža un Māras 
Sniedzes stipendijai ik gadus skolojas 
divi jaunieši. Savulaik Visvaldis Snie-
dze atzina: „Mēs esam tik priecīgi, ka ar 
„Vītolu fonda“ palīdzību varam palīdzēt 
Latvijas nākotnei.“ 2016. gadā, Mārai 
Sniedzei aizejot mūžībā, Visvaldis pa-
pildināja savu ģimenes stipendiju fondu, 
tā godinot sievas piemiņu. Septembrī ar 
stipendijas atbalstu studijas uzsāka divi 
pirmā kursa studenti: Megija Bordāne 
(RTU Elektrotehnoloģiju datorvadība) 
un Adrians Rakstiņš (RTA Ekonomika).

Savas valodas, savas tautas, sava 
novada patriote allaž bijusi ziedotāja 
Natālija Neiburga, kura šogad papil-
dināja Jāņa Neiburga un Natālijas 
Riteres-Neiburgas stipendiju fondu 
un turpina atbalstīt Alūksnes novada 
studējošos jauniešus. Stipendiju sa-
ņem divas medicīnas studentes Kris-
tiāna Paula Šļivka un Krista Koliste.

Septembrī Elgas Rodzes-Ķīse-
lis piemiņas stipendija tika piešķirta 
topošajai pirmsskolas pedagoģei An-
gelikai Elmārai-Židelei no Rundāles. 
Viņa pateicības vēstulē stipendijas di-
binātājiem Raimondam Krauklim un 
Pēterim Strungam raksta: „Jūtos pa-
godināta saņemt Elgas Rodzes-Ķīselis 
piemiņas stipendiju, jo tā uztur manu 

degsmi uz zināšanām.“
Ginta Stīpnieka piemiņas sti-

pendiju šajā gadā saņem 12 talantīgas 
jaunietes, kuras studē ekonomiku, fi-
lozofiju, fiziku, matemātiku, vēsturi, 
psiholoģiju, socioloģiju vai politiku. 
Stīpnieka kunga testamentārā novēlē-
juma izpildītāji Andra un Imants Kīns 
aktīvi seko jauniešu studiju gaitām un 
raksta studentēm sirsnīgas vēstules no 
Austrālijas.

2013. gadā, kad fonds saņēma ziņu 
par Asjas un Berndta Everts testa-
mentāro novēlējumu, tā apmēri nebija 
aptverami. Šobrīd jau jau izskoloti 113 
jaunieši no visas Latvijas – cits kļuvis 
par ievērojamu dakteri, cits par pēt-
nieku institūtā. Evertu ģimenes man-
tojums turpina atbalstīt 14 studentus.

Savukārt lielākais ziedojums fon-
da vēsturē Gunāra Šterna testamen-
tārais novēlējums šogad sniedz atbal-
stu 189 jauniešiem! Ikkatrs Gunāra 
Šterna piemiņas stipendijas saņēmējs ir 
iepazinies ar ziedotāja dzīvesstāstu un, 
rakstot vēstules viņa sievai Metai Šter-
nai, atzīmē lepnuma sajūtu, ko sniedz 
šīs stipendijas saņemšana. Meta Šterna 
gan vienmēr kautrīgi atzīmē, ka „tas 
jau tikai Gunāra nopelns“, tomēr bez 
sievas rūpēm un mīlestības, šādi sirds-
darbi un labestība nav iespējama. Tieši 
pirmā Šternu ģimenes dibinātā stipen-
dija bija Metas tēva, Latvijas Univer-
sitātes docenta Jāņa Fridrichsona 
piemiņai, kura vēl joprojām ir atbalsts 
izciliem LU studentiem.

Īpašs paldies laikrakstam Latvie-
tis un tā komandai par ilggadēju sadar-
bību un publicitātes nodrošināšanu! 
Ar laikraksta palīdzību spējam infor-
mēt par sarīkojumiem ar ziedotājiem, 
jaundibinātajām stipendijām un citiem 
fonda jaunumiem.

Vītolu fonds ir ļoti pateicīgs par lie-
lo ziedotāju atsaucību un uzticību, kas 
sējusi ticību to jauniešu sirdīs, kuriem 
bez viņu atbalsta sapnis par augstāko 
izglītību, iespējams, nekad nebūtu īs-
tenojies. Šo iespēju jauniešiem esat 
dāvājuši jūs – šo mazo burvju sēkliņu, 
kura nākotnē var izaugt par zelta ābeli 
vai par garo pupu, pa kuru vārdos ne-
izsakāmus augstumus var sasniegt.

Mīļš paldies par sadarbību 
2018./2019. mācību gadā!

Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv

Laikrakstam „Latvietis“

Ilgtermiņa sadarbība
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nostiprinātu skatuves grīdu, pēcpus-
dienas priekšnesumiem.

Starp pašu priekšnesumiem, ka-
mēr citas tautības uzstājās, Jautrā 
pāra dejotājiem bija izdevība apstai-
gāt izstādes, pabaudīt dažādu Eiropas 
tautu virtuves un iepirkties dažādus 
Huntera ielejas vietējos ražojumus. 
Bija patīkami vēsa diena, un nebija jā-
sūdzas par to, ka Austrālijas karstumā 

ir jāstaigā vilnas latviešu tautas tērpos. 
Vienīgi zeme no lielā sausuma bija tā 
izkaltusi, ka staigājot putekļi vien 
griezās, un drīzi vien gan meiteņu bal-
tās zeķes, gan puišu melnie zābaki bija 
vienādi pelēki.

Bija jauka un daudziem arī aizkus-
tinoša diena. Svinības turpinājās arī 
vēl svētdien, 10. novembrī, bet tad par 
priekšnesumiem gādāja citas tautības. 
Lielākā daļa Jautrā pāra dejotāju jau 
sestdienas vakarā devās mājās uz Sid-
neju, bet daži vēl izbaudīja skaistu sau-

lainu svētdienu Hantera vīna laukos. 
Diemžēl, pirmdien ziņās dzirdējām, 
ka arī Gretu bija skāruši meža uguns-
grēki, un sapratām, kāpēc jauniebrau-
kušajiem Gretas nometnes iemītnie-
kiem Austrālijas skarbā daba varbūt 
likās sveša un atbaidoša pēc Eiropas 
maigā zaļuma. Jutām līdzi tiem, kas 
ugunsgrēkos bija cietuši, un bijām pa-
teicīgi, ka ar godu tika atzīmēta Gretas 
nometnes jubileja zem zilām debesīm.

Iveta Rone
Laikrakstam „Latvietis“

Gretas nometnes jubileja
Turpinājums no 10. lpp.
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Kaut gan bijām pa-
vadījuši garu dienu lau-
kos, vakarā ejam uz te-
ātru izrādi Pašnāvība B 
bemolā, – Browns mart 
teātrī, īsā kājām gājienā 
no mūsu dzīvokļa. Teāt-

ris iebūvēts bijušajā kalnrūpniecības 
biržas telpā, bet ārpusē zem milzīga 
lapu koka bārs un sēdvietas teātra ļau-
dīm. Iepērkam biļetes un piesēžam. Ir 
diezgan laiks ieskatīties programmā, 
lai iepazītos ar lugas saturu un līdzte-
kus atvieglot slāpes.

Lugas autors Sēms Šepards, un 
pirmizrāde notika 1976. gadā Amerikā. 
Programma stāsta, ka kāds ievērojams 
džeza mūziķis pazūd un policisti kasa 
savas galvas, jo atrastam līķim pirkstu 
gali un seja – nogriezti. Viņi nevar iz-
šķirt, vai notikusi slepkavība vai pašnā-
vība, un vēl – vai līķis pat ir tas mūziķis.

Ieejot zālē, atrodamies uz skatuves. 
Sēdvietas stiepjas augšup un dod labu 
skatu, no katra sēdekļa. Dekorācijas 
minimālas. Uz grīdas uzzīmētā līķa at-
rašanās kontūra spokojas uz skatuves, 
kur vēl redzam ērtu atzveltnes krēslu, 
lampu lasīšanai, klavieres un bungas.

Luga iesākās, kad pianists ienāk, 
nosēžas pie klavierēm ar muguru pret 
skatītājiem, un kad izstiepj rokas gai-
sā aiz galvas, dzirdam skaļu sievietes 

kliedzienu aiz skatuves, ar ko visas 
gaismas izdziest. Kad skatuvi atkal 
apgaismo, parādās divi detektīvi, un 
teātris iet pilnā sparā.

Detektīvi mēģina apspriest, kas īsti 
noticis, bet neatlaidīgi strīdas viens ar 
otru, dažreiz teksts kļūst poētisks un 
galīgi bez jēgas. Mūziķi arī piedalās 
spēlē un ievada aktieru un nodarbību 
maiņas. Dažreiz sanāk vairāki aktieri 
uz grīdas, bet nesaredz viens otru un 
grūti sekot nodarbībai.

Beidzot, Nails (Niles) uzdot, ka 
viņš bija gribējis pazust, lai netraucēts 
varētu turpināt muzicēšanu. Detektī-
vi uzliek viņam roku dzelžus un viņu 
aizvedot, skatuves gaismas lēnām iz-
dziest līdz paliek tumšs.

Tā arī beidzās teātris, bet mūziķi 
labprāt turpina spēlēt pēc aktieru pa-
klanīšanās un skatītāju sirsnīgās ap-
laudēšanas. Teātris spēlēja tikai veselu 
stundu, un pasēžam vēl gandrīz veselu 
stundu, mūziku klausoties.

Nakts vēl silta, un pastaigā atpakaļ 
uz dzīvokli kārtīgi sasvīstu. Jāapstājas 
priekštelpā, kur jau labi pazīstamais 
bārmenis piedāvā atspirdzinājumu 
pirms kāpjam liftā.

Rīt brauksim pāri Arafūras jūrai 
apciemot aborigēnu ciemu Baturstas 
salā.

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Dzimšanas dienas ceļojums (8)
Džūdija Darvinā
Septītais turpinājums. Sākums LL563, LL564, LL565, LL566, LL567, LL568, LL569.

Izrāde „Pašnāvība B bemolā, – Browns mart“.
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karaspēka, aversā attēlojot latviešu 
pulku nozīmes.

Pēc pāris dienām, 21. novembrī, 
Meža kapos, ko savulaik sauca par 
Nikolaja kapiem, atklāja sešas stēlas 
Jelgavas pilsētā un novadā kritušajiem 
latviešu karavīriem – Lāčplēša orde-
ņa kavalieriem, nosaucot visu cīnītāju 
vārdus.

Savukārt ap pusdienas laiku svēt-
dien, 23. novembrī, notika pēdējās 
bermontiādes kaujas rekonstrukcija, 
kurā piedalījās ap 60 cilvēku. Bet visu 
notikumu apoteoze norisinājās šīs pa-
šas dienas pēcpusdienā, kad kultūras 
namā divos koncertos izskanēja Jāņa 
Lūsēna un Māras Zālītes muzikālā 
poēma Kā ābeļdārzs ir brīvība. Abu 
autoru radītās slavas dziesmas Brīvī-

bas cīnītājiem, Zemgalei, Jelgavai un 
Latvijai izdziedāja solisti Daumants 
Kalniņš, Ilze Ķuzule-Skrastiņa, 
Zigfrīds Muktupāvels, Kristīne Za-
dovska, Artūrs Skrastiņs un Andris 
Ērglis:

Tu, Jelgava, Jelgava, Jelgaviņa,
Tu mana pilsēta skaistā,
Par tevi skaistāka tikai
Ir mana mīļotā.
Piepalīdzot Jelgavas koriem – 

4. vidusskolas meiteņu korim Spī-
go (mākslinieciskā vadītāja Līga 
Celma-Kursiete), jauktajam korim 
Balti (mākslinieciskā vadītāja Mai-
ja Branka) un vīru korim Fracho-
ri (mākslinieciskais vadītājs Ingus 
Leilands) – diriģenta Valda Butāna 
vadībā, skatītāji izstaigāja tautas garo 
ciešanu ceļu Pirmā pasaules karā, Zie-
massvētku kaujās, Tīreļpurvā un Lož-
metējkalnā, bēgļu gaitās un uzklausīja 

aicinājumu stāties strēlnieku rindās, 
netika aizmirsts arīdzan sarkanais te-
rors, līdz visa finālā izskanēja uzaici-
nājums – Būsim kopā:

Būsim kopā kā pļava, kā zieds,
Vēlreiz ziedu pie cepures liec!
Būsim kopā kā gaisma, kā rīts!
Ja ne tu, ja ne es, – kurš gan cits?
Šī fināla dziesma izskanēja ne tikai 

kā dedzīgs fināls uzveduma beigās, 
bet arīdzan kā aicinājums tautai turē-
ties kopā arī šodien. Muzikālā poēma 
radīja spēcīgu patriotisma vilni ska-
tītājos, tāpat kā Dzintara Dreimaņa 
filma Dvēseļu putenis, un citādāk tak 
nevar būt – savulaik tika izkarota brī-
vā Latvija kā patstāvīga valsts, tagad 
mums tā jānosarga par spīti popkultū-
ras vilnim, par spīti mūsu politiķu brī-
žiem prettautiskajām darbībām.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. 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“
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Trešdien, 11. dec., plkst. 19.00 Tāla-
vas mazajā zālē Dienvidaustrālijas Lat-
viešu organizāciju apvienības sēde. Šī 
sēde ir svarīga ar to, ka tiks apspriestas 
DLOA statūtu maiņas pēdējā lasījumā; 
lūgums visu organizāciju vadītājiem 
būt atsaucīgiem un ierasties uz sēdi.
Ceturtdien, 12. dec., plkst. 10.00 
ALB namā Scrabble klubiņš, spēlēsim 
Scrabble un ēdīsim siltas pusdienas. 
Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā. 
Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 12. dec., skatīsimies un 
klausīsimies Latvijas Republikas Ne-
atkarības atjaunošanas gadadienai 
veltītu koncertu Brīvības pietura. Pēc 
koncerta pasniegsim siltas pusdienas. 
Maksa $5.
Sestdien, 14. dec., plkst. 11.00 Tālavas 
mazajā zālē skolas gada noslēgums un 
pamatskolas izlaidums. Papildus in-
formācija pie skolas pārzines Dailas 
Mohr adelaidesskola@gmail.com
Sestdien, 14. dec., plkst. 13.00 Tāla-
vas dārzā Skolas eglīte. Aicinām visu 
latviešu sabiedrību ieskandināt Zie-
massvētkus. Velciet mugurā kaut ko 
sarkanu, baltu vai zaļu, ņemiet līdz 
piknika grozus, draugus, radus, Zie-
massvētku dziesmas un pantiņus. Ap 

plkst. 13.30 gaidīsim ciemos īpašo vie-
si ar dāvanu maisu.
Sestdien, 14. dec., plkst. 15.00 DV 
namā Vanagu un vanadžu eglītes pēc-
pusdiena. Dalīsimies kopīgās svētku 
dziesmās un klausīsimies Vanadžu 
ansambli un citus priekšnesumus. 
Jūsu līdzpaņemtais groziņš (sāļš vai 
salds) kuplinās kopīgo mielasta galdu. 
Ievadīsim svētku sezonu ar kopīgām 
svinībām. Laime valdīs tajā mājā, kur 
neaizmirsīs iedegt Svētku ugunis. Visi 
laipni aicināti!
Svētdien, 15. dec., plkst. 9.30 Tālavā 
novuss.
Trešdien, 18. dec., plkst. 10.00 LAI-
MAS izbraukums no ALB nama uz 
Hahndorf; ēdīsim pusdienas Old Mill 
Hotel un baudīsim pirmssvētku sajūtu. 
Pusdienas, cena sākot ar $21 (senioru 
kartes īpašniekiem). Pieteikties LAI-
MAS birojā līdz 11. dec.
Ceturtdien, 19. dec., plkst. 10.00 
ALB namā Scrabble klubiņš, spēlēsim 
Scrabble un ēdīsim siltas pusdienas. 
Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā. 
Mēneša maksa $5.
Sestdien, 21. dec., plkst. 11.00 ALB 
namā Pavārmākas kursa eglīte; visi 
čaklie cepēji un vārītāji ir aicināti uz 
eglīti. Lūdzam atnest groziņu ar savu 
mīļāko ēdienu, lai dalītos ar citiem, 

kā arī mazu dāvaniņu $10 vērtībā Lai-
mīgajam katlam. Janvārī pavārmākas 
kurss nenotiks, bet atsāksies nākam-
gad 29. febr.
Svētdien, 22. dec., plkst. 9.30 Tālavā 
novuss.
Svētdien, 22. dec., plkst. 12.00 Tāla-
vas mazajā zālē Adelaides latviešu 
sporta kluba (ASK) eglīte.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Otrdien, 24. dec., plkst. 18.00 Kristus 
piedzimšanas svētvakara dievkalpo-
jums, ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 28. dec., plkst. 12.00 Rum-
my/Zolītes/Latviešu Scrabble pēcpus-
diena Latviešu namā. Maksa $10.
Sestdien, 28. dec., plkst. 12.00 an-
samblis Zigrīda (Valda Biezaite un 
Ance Deksne) uzstāsies Woodford 
Folk Festival – Folklorica stage. 
(Woodford atrodas ap 72km ziemeļos 
no Brisbanes).
Svētdien, 29. dec., plkst. 10.30 an-
samblis Zigrīda (Valda Biezaite un 
Ance Deksne) uzstāsies Woodford 
Folk Festival – Folklorica stage. 
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
10. decembris
Guna, Judīte
1933. ķīmiķis, zinātnes vēsturnieks, 
akadēmiķis Jānis Stradiņš.
1944. baņķieris, politiķis, LR Valsts 
prezidents (2011.g. 8.jūl. – 2015.g. 
7.jūl.) Andris Bērziņš.
1974. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Reinis Dancis.
1984. latviešu basketboliste Zane Eglīte.

11. decembris
Valdemārs, Valdis, Voldemārs
1659. Holande pārņem Jēkaba fortu un 
Jēkabpili (Jacobusstadt) Tobago.

12. decembris
Iveta, Otīlija

1889. rakstnieks Kārlis Zariņš
1939. PSRS noraida Tautu Savienī-
bas lūgumu izbeigt karu pret Somi-
ju.
1951. psihologs, sabiedrisks darbi-
nieks Austrālijā Aldis Putniņš.

13. decembris
Lūcija, Veldze
1939. bibliotekāre Anda Purena.
1954. teātra un filmu aktieris Mārtiņš 
Vilsons.
1964. sociolingvists, uzņēmējs, politi-
ķis, LR ekonomikas ministrs (2004.g. 
2.dec. – 2006.g. 7.apr.), LR ministru 
prezidents (kopš 2020.g. 23.janv.) Ar-
turs Krišjānis Kariņš.
1984. latviešu basketbolists Salvis 

Mētra.

14. decembris
Auseklis, Gaisma
1939. PSRS izslēgta no Tautu Savienī-
bas sakarā ar uzbrukumu Somijai.

15. decembris
Johanna, Hanna, Jana
1884. fotogrāfs Vilis Rīdzinieks 
(uzņēma vienīgo fotogrāfiju no Lat-
vijas neatkarības pasludināšanas 
Nacionālā teātrī 1918. gada 18. no-
vembrī).

16. decembris
Alvīne
1940. dziedātāja Margarita Vilcāne. ■

1918. gadu. Jau 2018. gada 1. decembrī 
Sarkanā armija iebruka Latvijas teri-
torijā un 3. janvārī ieņēma Rīgu. Latvi-
jas Brīvības cīņas ilga līdz 1920. gada 
11. augustam, kad tika noslēgts Latvi-
jas – Krievijas miera līgums, kurā Krie-
vija beidzot atzina Latvijas neatkarību 
un atteicās no tiesībām uz Latvijas zemi. 
Dr. Purs pieminēja savu vectēva tēvoci 
Robertu Puru, kas dienēja studentu ba-

taljonā un 1919. gada oktobrī aizstāvēja 
Rīgu cīņā ar bermontiešiem. Runas bei-
gās Dr. Purs pastāstīja par Valēriju Vali-
ju Vaščunas-Jansoni, vienu no trim sie-
vietēm, kas apbalvota ar Lāčplēša kara 
ordeni. 1919. gada oktobrī, 16 gadu vecu-
mā, viņa brīvprātīgi iestājusies Latvijas 
armijā un piedalījusies daudzās kaujās 
pret bermontiešiem 7. Siguldas kājnie-
ku pulka sastāvā. Lāčplēša kara ordenis 
viņai piešķirts 1922. gadā par kauju pie 
Piņķiem Babītes rajonā. Kā redzams, 
gadi, kas sekoja neatkarības proklamēša-

nai, ir bijuši tikpat svarīgi Latvijas valstij, 
bet 1918. gada 18. novembris tomēr ir un 
paliek mūsu tautas brīvības simbols.

Svinīgais akts beidzās ar kopā no-
dziedāto Daugav’ abas malas. Svētku 
apmeklētāji turpināja svinēt, izbaudot 
bagātīgo mielastu no pašu sagādātiem 
groziņiem un Sarmītes Dāvidsones cep-
to kliņģeri, kas veidoja skaitli 101. Pal-
dies visiem, kas pielika roku, lai Latvi-
jas 101. jubileja tiktu godam nosvinēta!

Inta Morusa-Vīste (Wiest)
Laikrakstam „Latvietis“

Valsts svētki Sietlā
Turpinājums no 9. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 6. decembrī.
€1 = 1,61900 AUD
€1 = 0,84453 GBP

€1 = 1,68860 NZD
€1 = 1,10940 USD

(Woodford atrodas ap 72km ziemeļos 
no Brisbanes).
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Otrdien, 24. dec., plkst. 18.00 Zie-
massvētku vakara dievkalpojums sve-
cīšu gaismā.

Kanberā
Pirmdien, 23. dec., plkst. 18.00 Sv. Pē-
tera baznīcā Draudzes Ziemassvētku 
dievkalpojums ar dievgaldu, Reid. 
Dievkalpojumā kalpos māc. Kolvins 
Makfersons (Colvin MacPherson) no 
Sidnejas draudzes. Pēc dievkalpojuma 
visi aicināti uz svētku saietu baznīcas 
zālē. Pie pašu gādātiem svētku gar-
dumiem un vēsiem vai siltiem atspir-
dzinošiem dzērieniem pakavēsimies 
svētku sajūtā un draudzīgās pārrunās. 
Visi, lieli vai mazi, sirsnīgi gaidīti. 
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Otrdien, 10. dec., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
Sestdien, 14. dec., LATVIEŠU CIE-
MĀ PAREDZĒTAIS PASĀKUMS 
PĀRCELTS UZ LATVIEŠU NAMU 
plkst. 12.00. Ilze Zvaigzne no Rīgas 
dalīsies pieredzē ar to, kā uzsākt vei-
dot savu ciltskoku.
36. Jaunatnes dienu programma 
Melburnas Latviešu namā 
Piektdien, 27. dec., plkst.18.30 At-
klāšanas pieņemšana.

Piektdien, 27. dec., plkst. 19.00 
Danču vakars.

Sestdien, 28. dec., plkst.16.00 Teātra 
izrāde.

Sestdien, 28. dec., plkst. 19.00 Vik-
torīnas vakars.

Svētdien, 29. dec., plkst. 16.00 Jau-
niešu koncerts.

Svētdien, 29. dec., plkst. 19.00 Sa-
dziedāšanās.

Pirmdien, 30. dec., plkst.17.00 Tau-
tas deju sarīkojums.

Pirmdien, 30. dec., plkst. 20.00 Tau-
tas deju apkūlības.

Otrdien, 31. dec., plkst.18.30 Vecga-
da vakara balle.

 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Otrdien, 24. dec., plkst. 14.00 Zie-
massvētku vakara dievkalpojums Sv. 
Mateja baznīcā, Futskrejā. Kalpos 
māc. Aldis Elberts.
Otrdien, 24. dec., plkst. 18.00 Ziemas-
svētku vakara dievkalpojums Sv. Krus-
ta baznīcā. Kalpos māc. Aldis Elberts.
Trešdien, 25. dec., plkst. 11.00 Zie-
massvētku dievkalpojums Latviešu 
ciemā. Kalpos māc. Aldis Elberts.

Pertā
Svētdien, 15. dec., plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanagu biedru eglītes pēcpus-
diena nodaļas klubā.

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 15. dec., plkst. 10.30 diev-
kalpojums. 3. Advente.
Svētdien, 22. dec., plkst. 10.30 diev-
kalpojums – 4. Advente.
Otrdien, 24. dec., plkst. 18.00 Zie-
massvētku dievkalpojums.

Sidnejā
Piektdien, 13. dec., plkst. 12.00 Se-
nioru eglīte Latviešu namā.
Sestdien, 14. dec., plkst. 10.30 Latvie-
šu namā Latviešu pamatskolas eglīte.
Ceturtdien, 19. dec., plkst. 11.00 
Daugavas Vanagu namā Veco ļaužu 
aprūpes YACAH eglīte.
Trešdien, 25. dec., plkst. 10.00 Kris-
tus dzimšanas svētku dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 15. dec., plkst. 10.00 
3. Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu. Svētrunu teiks 
viesu mācītājs Aldis Elberts.
Svētdien, 22. dec., plkst. 10.00 
4. Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpo-
juma draudzes eglīte.
Otrdien, 24. dec., plkst. 18.00 Kristus 
dzimšanas svētvakara korāļu dievkal-
pojums (angļu valodā).
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 15. dec., plkst. 9.30 
III Adventes dievkalpojums.
Svētdien, 22. dec., plkst. 9.30 Ziemas-
svētku dievkalpojums.
Svētdien, 29. dec., plkst. 9.30 Vecgada 
izskaņas dievkalpojums.
Otrdien, 24. dec., plkst. 14.00 Kristus 
dzimšanas svētku dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu.

Zelta piekrastē
Svētdien, 15. dec., plkst. 12.00 Zie-
massvētku svinības Austrālijas Baltie-
šu draudzības biedrības biedriem un 
draugiem Vācu klubā, Carrara.

Vācijā
Otrdien, 24. dec., plkst. 14.00 Sv. Jāņa 
kapelā Bergstr. 38, 48143, Münster, 
Ziemassvētku dievkalpojums. Kalpos 
Lilija Tenhāgena.

Latvijā
Trešdien, 11. dec., Lielais Dzintars, 
Liepāja Raimonda Tigula un Rīgas 
Doma zēnu kora paredzētā koncert-
programma Rīta un vakara dziesmas 
PĀRCELTA UZ 4.04.2020.
Ceturtdien, 12. dec., plkst. 10.00 svēt-
ku pasākums Augustam Saulietim 150 
Cesvaines vidusskolā, Cesvainē, Mado-
nas ielā 1. Plkst.10.00 Latvijas Universi-
tātes akadēmiskie lasījumi; plkst.12.30 
Rakstniekam veltīts svinīgais pasā-
kums; Plkst.14.30 Teātra izrāde.

Piektdien, 13. dec., plkst. 19.00 fes-
tivāla Eiropas Ziemassvētki ietvaros 
Rīgas Kongresu namā skanēs gan po-
pulārākie The Sound Poets skaņdarbi, 
gan arī jaunas Latvijas Radio bigben-
da mūziķu kompozīcijas, kas radītas 
tieši šim koncertam.
Piektdien, 13. dec., festivālā Eiropas 
Ziemassvētki ietvaros Rīgas Kongresu 
namā Latvijas Radio bigbenda mūziķu 
izpildījumā būs dzirdamas pavisam 
jaunas kompozīcijas, kas radītas tieši 
šim koncertam. Savukārt sadarbībā ar 
grupu The Sound Poets skanēs popu-
lārākie šīs grupas skaņdarbi.
Svētdien, 15. dec., plkst. 15.00 Rīgas 
Latviešu biedrība laipni ielūdz uz Kon-
kursa – koncertcikla Talants Latvijai 
29. sezonas atklāšanas koncertu Verba 
Novum / Jaunie vārdi / Rīgas Latvie-
šu biedrības Lielajā zālē. Jaunajiem 
solistiem būs iespēja muzicēt kopā ar 
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas sko-
las kamerorķestri Armonico, diriģenta 
Normunda Dreģa vadībā, tādējādi ba-
gātināt savu radošo pieredzi un profe-
sionāli pilnveidot savas prasmes.
Svētdien, 15. dec., Latvija, Ventspilī 
Raimonda Tigula un Rīgas Doma zēnu 
kora koncertprogramma Rīta un vaka-
ra dziesmas.
Sestdien, 21. dec., Vidzemes koncert-
zālē Cēsis Raimonda Tigula un Rīgas 
Doma zēnu kora koncertprogramma 
Rīta un vakara dziesmas.
Svētdien, 22. dec., plkst. 17.00 Rīgas 
Lutera baznīcā Torņkalnā jauna Zie-
massvētku noskaņu programma ES 
TICU... Tajā komponista Valta Pūces 
vadībā apvienojušies izcili mūzikas 
profesionāļi – brīnumskaistās balss 
īpašniece, operdziedātāja Inga Šļu-
bovska Kancēviča, vijoļspēles meis-
tars Raimonds Ozols, niansētā flautas 
burve Dita Krenberga un pats Valts 
Pūce pie taustiņinstrumentiem.
Pirmdien, 23. dec., plkst. 19.00 Rī-
gas Domā Raimonda Tigula un Rīgas 
Doma zēnu kora koncertprogramma 
Rīta un vakara dziesmas.
Pirmdien, 23. dec., Rīgas Domā Rai-
monda Tigula un Rīgas Doma zēnu 
kora koncertprogramma Rīta un vaka-
ra dziesmas.
Ceturtdien, 26. dec., plkst. 17.00 
Dzintaru koncertzālē (Mazā zālē) pēc 
ilgākā pārtraukuma tiks izrādīts ska-
tītāju iemīļotais koncertuzvedums Pa-
sakas par ziediem, kurā Annas Sakses 
pasakas mūzikā ir ietērpis Valts Pūce. 
Iestudējumā, kas jau vairāku gadu 
garumā saņēmis skatītāju ovācijas, 
piedalās aktieris Gundars Āboliņš, 
flautiste Dita Krenberga, kā arī pats 
komponists. Izrādi papildina Pētera 
Apses ziedu fotogrāfijas.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


