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Austrālijā ir jauns latviešu profesors

dažus mēnešus Rīgā kā SSE
mācībspēks un pētnieks, kā arī
Baltijas Starptautiskā ekonomikas polītikas studiju centra
asociētais pētnieks. Tālis ir bijis viesu zinātnieks Kolumbijas
un Ņujorkas universitātēs ASV,
ir daudzu pētījumu vadītājs un
zinātnisko rakstu autors, un ir
bijis konsultants Latvijas valdībai, vairākām biržām un citām
finanču iestādēm. Viņa pētniecības interešu lokā ir tādas
tēmas kā finanču ekonomika,
tirgus mikrostruktūra, tirgus
manipulācijas, izvairīšanās no
nodokļu maksāšanas, ēnu ekonomika un daļējas pieķeršanas
modelēšana.

Prof. Tālis Putniņš, Vēsma Putniņa un meitiņa Vija. Foto: Ģimenes
archīvs.

Dr. Tālis Putniņš ir labi pazīstams Austrālijas latviešu sabiedrībā sakarā ar viņa rosību
tautas dejās (kā vadītājs, dejotājs un uzvedumu rīkotājs), alus
darināšanā, latviešu izglītībā
(kā skolas pārzinis un skolotājs), kā LAAJ valdes loceklis,
LJAA priekšsēdis, Jaunatnes
dienu vadītājs un daudz ko
citu.
Blakus latviešu sabiedriskam
darbam Tālis ir veidojis izcilu
akadēmisku karjēru. Pirmie
soļi bija iegūstot finanču un
inženieru zinātņu bakalauru

gradus (ar uzslavu) Adelaides
Universitātē. Pārceļoties no
Adelaides uz Sidneju, sekoja
doktora grada (PhD) iegūšana
ekonomikā Sidnejas Universitātē. Pēc doktora grada iegūšanas Tālis strādāja dažus
gadus kā docētājs Stokholmas
Ekonomikas augstskolā (SSE)
Rīgā. Atgriežoties Austrālijā,
līdz 2014. g. beigām viņš bija
Sidnejas Techniskās universitātes (University of Technology, Sydney) Biznesa skolas
pēcdoktorantūras stipendiāts,
bet turpināja ik gadu pavadīt

Tāļa panākumi tika attiecīgi novērtēti un 2015. g. sākumā viņu
iecēla par asociēto profesoru
Sidnejas Techniskās universitātes Biznesa skolā. Tas bija liels
sasniegums. Bet panākumi un
atzinība turpinājās un sākot ar
š.g. jūniju, Tālis ir iecelts par
pilnu profesoru. Akadēmiskā
pasaulē tā ir reti strauja avansēšana, 32 gadu vecumā kļūt par
pilnu profesoru.
Kopā ar savu sievu, labi pazīstamo mūziķi Vēsmu Putniņu,
ģimenē tiek audzināta meitiņa
Vija. Jaunais profesors ir studentu korporācijas Lettgallia
biedrs.
L.T.

Apsveicam!

2015. gada 4. maijā Rīgā, Melngalvju namā Latvijas Valsts
prezidents Andris Bērziņš pasniedza Atzinības krustu, piekto šķiru Austrālijas latviešu
sabiedriskajam darbiniekam,
zvērinātam advokātam Dāvidam Valdim Dārziņam par ilggadējo, aktīvo, mērķtiecīgo un
nesavtīgo darbību latviešu sabiedrības labā ārpus Latvijas.
Nopelnu apraksts:

Dāvids Valdis Dārziņš aktīvi,
mērķtiecīgi un nesavtīgi darbojies latviešu sabiedrībā Austrālijā jau vairāk nekā 30 gadus,
un šo darbu turpina arī patlaban;

10 gadus ir bijis Pasaules Brīvo latviešu apvienības valdes
loceklis (1998.g.-2010.g., ar
pārtraukumiem), 3 gadus Latviešu Apvienības Austrālijā un
Jaunzēlandē (LAAJ) prezidija
priekšsēdis (2006.g.-2008.g.),
kā arī daudzos citos LAAJ un
PBLA amatos;
nesavtīgi sniedzis palīdzību
latviešu organizācijām Austrā-

67. gads

lijā juridiskajos un
adm inistrātīvajos
jautājumos;

gadu gaitā sabiedriskā kārtā ir palīdzējis arī latviešu
organizāciju Austrālijā darbības stiprināšanā, vairākas
no tām vadot, palīdzot izstrādāt jaunus
darbības statūtus un
nolikumus atbilstoši
Austrālijas likumdošanai un lai šīs
organizācijas varētu
turpināt darboties
latviešu sabiedrības
labā;

ar labām sekmēm
no 2009.g. turpina
strādāt kā Latviskās
izglītības kooperātīva sabiedrības valdes priekšsēdis, kas
uztur un apsaimnieko latviešu nometni
“Dzintari” Dienvidaustrālijas pavalstī; Valsts prezidents Andris Bērziņš un Austrālijas
(Turpinājums 5. lpp.)

latviešu sabiedriskais darbinieks
Valdis Dārziņš. Foto: Toms Kalniņš.

Dāvids

Cēsīs 5 festivāli

Patiesi, jau apaļu gadu
koncertzāle “Cēsis”
ir viens no nozīmīgākajiem kultūras centriem Vidzemē, kas
regulāri cēsniekiem
un pilsētas viesiem
piedāvā
dažādus
kultūras pasākumus.
Pasākumiem bagāta
būs arī 2015. gada
vasara.

Koncertzāles pirmās
dzimšanas
dienas
koncerts notiks 29.
maijā, un tajā piedalīsies pasaules oper- Festivāla “Čello Cēsis” mākslinieciskās
idejas autors čellists Jānis Laurs.
teātru
zvaigznes, Foto: I. Ostrovska.
Latvijas Nacionālās
operas solisti un Latvijas Na- Nikolass Alštets, soms Marko
cionālās operas orķestris diri- Ilonens, Gunta Ābele, Florians
ģenta Mārtiņa Ozoliņa vadībā, Rons no Šveices, Jānis Laurs
bet svinības turpināsies visas no Austrālijas, Latvijas Naciovasaras garumā.
nālā simfoniskā orķestra čellu
grupa “Čellu Dream Team”, kā
Koncertzāles programmu diarī Latvijas čellu popmūzikas
rektore Inese Zagorska: “[...]
grupa DaGamba.
Šovasar Cēsīs būs veseli pieci
festivāli. Ļoti liels prieks un Inese Zagorska atklāj, ka no 8.
gandarījums, ka arī Kremerata jūnija līdz 13. jūnijam ikvienam
Baltica festivāls pēc 11 Siguldā koncertzāles apmeklētājam būs
aizvadītajiem gadiem šovasar iespēja sekot līdzi ekskluzīvam
ienāks Cēsīs... Paši esam pro- notikumam - jauna čella būvducējuši arī gluži jaunu festivā- niecībai.
lu “Čello Cēsis”. Festivāli ir tie,
Katru dienu jebkurš interesents
kas spēj piesaistīt vairāk viesu
Vidzemes koncertzāles “Cēno visas Eiropas.”
sis” pirmajā stāvā varēs vērot,
1. Orķestra Kremerata Baltica kā top jauns mūzikas instrufestivāla vadīja Ingrida Zemza- ments, bet jau 13. jūnijā plkst.
re: “[...]Kremerata Baltica 12. 10.00 jaunbūvētais čells tiks
festivāls notiks tieši šeit, turklāt prezentēts Eiropas Mūzikas
ļoti ātri - šogad jau no 5. jūnija. padomes (EMC) konferencē.
Cēsīs spēlēsim trīs koncertus Čella būvi nodrošinās vācu
no kopumā pieciem. Kopumā meistari Roberts Kenings un
festivāls būs veltīts Mečislavam Mihaels Bečets no kompānijas
Veinbergam. Jau trīs gadus visā Betchet&Konig. Šo meistaru
pasaulē mēģinām izcelt šo ne- izgatavotie mūzikas instrumenpelnīti maz atskaņoto kompo- ti ieguvuši balvas Vācijā un Itānistu.”
lijā.
2. Apzinot ievērojamu skaitu
čella spēles virtuozu Latvijā
un visā pasaulē, izveidots jauns
mūzikas festivāls - “Čello Cēsis”, kas Vidzemes koncertzālē
“Cēsis” čella mūzikas cienītājus priecēs gan jūnijā, gan septembrī. Festivāla mākslinieciskās idejas autors ir čellists Jānis
Laurs, kurš ir starptautiskā
Adelaides čellu festivāla Austrālijā dibinātājs un mākslinieciskais vadītājs. Festivāla mērķis ir atspoguļot un demonstrēt
čella iespējas, tā unikālo balsi
koncertos gan izcilu pasaules čellistu, gan jaunu mūziķu
sniegumā, meistarklasēs, jauna
čella tapšanas, tā būvniecības
procesā. Pirmajā starptautiskajā čellu festivālā “Čello Cēsis”
piedalīsies mūziķi no Latvijas, Vācijas, Šveices, Somijas
un Austrālijas - vācu čellists

Festivālu “Čello Cēsis” 13. jūnijā atklās Latvijas Nacionālais
simfoniskais orķestris diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā, solists
būs vācu čellists Nikolass Altštets - viens no spilgtākajiem
jaunās paaudzes čellistiem pasaulē. Jānis Liepiņš stāsta, ka
festivālā kopumā varēsim dzirdēt mūziku, kas visai maz skanējusi Latvijā un tuvāk ieskicē
atklāšanas koncerta programmu, kuras centrā - Anrī Ditijē
čellkoncerts, kas vērtējams kā
viens no 20. gadsimta labākajiem koncertiem šim instrumentam.

3. LNSO galvenais diriģents un
mākslinieciskai vadītājs Andris
Poga stāsta par LNSO vasaras
plāniem šajā koncertzālē.
“Jau sen bijām sprieduši, ka
(Turpinājums 7. lpp.)

