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kas notiek kērnsā?

III šķiras Atzinības krusta
kavalieris, ilggadējais Latvijas Republikas Goda konsuls
Kērnsā Aleksandrs Gārša ir atgriezies Austrālijā, tāpēc mums
ir izdevība viņam uzdot dažus
jautājumus.
- Mēs Austrālijā jau pazīstam Jūs, zinām kādus darbus
darāt, bet kādu Jūs iepazina
Latvija? Kāds bija Jūsu nopelnu klāsts saņemot apbalvojumu?

- Tas bija par darbību Latvijas
neatkarības sākuma posmā,
kad biju mūsu Austrālijas latviešu juristu apvienības dibinātājs un priekšsēdis. Toreiz 1990.
gada oktobrī, pirmajā latviešu
vispasaules juristu kongresā
Rīgā devu vienu no ievada lekcijām kongresa atklāšanā par
brīvības un cilvēku tiesību garantijām satversmēs, jo man bija
Melburnas Universitātes grādi
tieslietās un politiskās zinātnēs
un pieredze darbojoties Viktorijas pavalsts Juristu padomes
konstitucionālā komitejā. Mani
toreiz aicināja līdzi darboties
juristu satversmes komitejā,
kur cīnījos par Latvijas pirmās
Republikas vēlēšanu sistēmas
maiņu, lai neatkārtotos tā laika problēmas, kas noveda pie
1934. gada apvērsuma.

Atzinības krusta (III šķira) pasniegšana ilggadējam Latvijas Republikas Goda konsulam
Kērnsā Aleksandram Gāršam. Foto: president.lv

Arī nācās cīnīties par Satvesmes tiesas dibināšanu. Rakstīju
garākas disertācijas juristu pe-
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riodikā un rakstus dienas presē.
Beidzot sekoja atjaunotās 1922.
gada Satversmes papildinājums
un šādas tiesas dibināšana. Arī
par Satversmes 1922. gada nepieņemtās otrās daļas pieņemšanu nācās palīdzēt ar rakstiem
un referātiem.

Izgādāju no Viktorijas pavalsts
Juristu padomes arī stipendiju
un prakses pieredzes iespējas
Latvijas juristiem un prakses
iespējas un kontaktus Melburnā citu nozaru stipendiātiem.
Savā laikā rakstīju periodikā un
sniedzu referātus par latvisku
vērtību saglabāšanu, darbojos
dažādos projektos un forumos,
lai aizstāvētu Latvijas un latviešu intereses, kā pirms neatkarības atjaunošanas, tā atjaunošanas laikā un pēc tam. Visu
to uzskaitīt nebūtu pareizi.

Šo darbību, gan mazākos apmēros, turpinu Kērnsā, kā Latvijas Goda konsuls, lai koptu
un saglabātu latviskas abu
“māsu pilsētu”- Kērnsas un
Rīgas attiecības. Nav Kērnsā
latviešu biedrības kas varētu
līdzēt. Goda Konsula pienākumi gan man prasa mazāk darba
tur, nekā konsulāriem kolēģiem
lielajos latviešu centros, kur tas
viņiem kļuvis gandrīz par pilna
laika darba slodzi, jo mums uz
vietas nav Latvijas Vēstniecības, kas palīdzētu. Kā vienīgais
viņu starpā ar juridisku izglītību, kur varu cenšos izpalīdzēt

ar juridisku problēmu risināšanu. Tādas gan dažādas izpratnes un atšķirīgās administratīvās prakses dēļ ir vairāk,
kā pa pilnam. Savu dzīvi esmu
spiests sadalīt starp Kērnsu un
Melburnu, jo Internacionālu
lietu notāra prakses tiesības
man ir vienīgi Viktorijas štatā,
jo tās vēl arvien ir pavalstu un
ne federatīvajā kompetencē.

APSVEICAM!

Krišjāni Putniņu, kura folklubs ALA Vecrīgā svin 6 gadu
jubileju un novēlam, lai viss viņam plaukst un zeļ - gan
bizness, gan idejas, gan sirds.

Arī šajā laukā gandrīz nepārtraukti nākās latviešu klientu
intereses gratis aizstāvēt, jo
Latvijā neizprot Austrālijas atšķirīgo pieeju un praksi.
- Kā šajās dienās īsti izpaužas Kērnsas un Rīgas māsu
pilsētu attiecības?

- Tā kā “māsu pilsētu” līgumu,
kuru bija ierosinājis Rubika
kungs, kad bija Rīgas mērs, bet
noslēdza Teikmaņa kungs, kad
viņš šo amatu ieņēma, tad tas
bijis spēkā daudzus gadus. Kā
goda konsuls to esmu centies
iedzīvināt un plašāk izmantot.
Šajā ziņā daudz palīdzējušas
divas Kērnsas latviešu ģimenes un pēdējā laikā sevišķi Ilze
Bikiņas kundze rosīgi darbojoties pēdējā Kērnsas “māsu
pilsētu” komitējā. Notikušas
vairākas skolnieku apmaiņas
un izstādes, popularizējot Rīgu
un Latviju Kērnsā un otrādi.
Pirms gada piedalījos piecu
Rīgas pilsētas valdes delegātu
vizītes uzņemšanā. Tā Rīgas
izpilddirektora Radzēviča kunga vadība bija ļoti sekmīga un
tajā piedalījās arī viena izcila
Latvijas koklētāja. Pirms dažiem gadiem palīdzēju arī noorganizēt un uzņemt Latvijas
Universitātes delegāciju un Rīgas filmētāju komandu, kas uzņēma teicamu filmu par māsu
pilsētu, kuru vairākkārt izrādīja Latvijas televīzijā. Vienmēr,
kad ik gadus esmu apmeklējis
Latviju, esmu centies šīs saites
stiprināt. Kērnsu apmeklējuši
vairāki Latvijas mākslinieki,
politiķi un divas reizes Latvijas
vēstnieki. Daudz iznācis darīt
palīdzot Latvijas tūristiem ar
Kērnsas apmeklējumiem un divas reizes ar nepatīkamākiem
gadījumiem. Mazāk sekmīgi
gan veicies ar saimnieciskiem
sakariem. Vairākkārt izdevies
šajā galā panākt intereses izrādīšanu, bet izpalikuši pozitīvi
rezultāti Latvijā. Ceram ka drīz
atvērs ilgi solīto vēstniecību
Kanberā un tad tā varēs šajā
laukā sniegt palīdzīgu roku.
- Paldies un lai Jums darbi veicas arī nākotnē.
I.O.

Meklējot iedvesmu jaunajai rudens ēdienkartei, Krišjānis devās
uz laukiem pie laba drauga un kaislīga mednieka. Ar rudens produktiem, sēnēm, āboliem, sakņu dārzeņiem, graudaugiem un medījumiem bagātīgā saimniecībā arī tapa jaunā ēdienkarte, kuru
ALĀ varēs nobaudīt pavisam drīz. Foto: Gatis Indrēvics.

Publicēts Robija Viljamsa un kora
«Gaudeamus» kopdarbs

Britu dziedātājs Robijs Viljamss laidis klajā jaunu singlu
un video ar nosaukumu «Party
Like a Russian». Jaunās dziesmas tapšanā piedalījies arī
Rīgas Tehniskās universitātes
vīru koris «Gaudeamus».
«Party Like a Russian» ir singls no Robija Viljamsa jaunā
albuma «Heavy Entertainment
Show», kas iznāk 4. oktobrī.

Dziesmu kopā ar RTU vīru
kori «Party Like a Russian»,
diriģenta Ivara Cinkuss vadībā, Robijs Viljamss ierakstīja
pagājušā gada aprīlī, kad dziedātājs viesojās Rīgā, lai sniegtu
koncertu «Arēnā Rīga».

Viljamsa un vīru kora jaunais
kopdarbs ir par ballēšanos
krievu stilā.
“Gaudeamus”uzmeklējusi koncertaģentūra, ar kuru sadarbojas Viljamss, jo meklēts vīru
koris, ar kuru varētu sadarboties.

“Gaudeamus” vairāk nekā 10
gadus ir vadošais vīru koris
Latvijā, arī daudzu starptautisku konkursu laureāts. Pēdējais
kora izcilais sasniegums ir zelta medaļa un čempiona tituls
Pasaules koru olimpiādē Rīgā
2014. gadā. 2015. gadā koris
nosvinējis savu 55. jubileju.
Reklāmas foto.

