
Augusta pēdējā 
nedēļa ir svētku laiks 
Gaismas pilij Daugavas 
kreisajā krastā. Svētki 
vienmēr prasa sagata-
vošanas laiku, un tas 

nu Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir 
bijis ceturtdaļgadsimta garumā. Tas 
nozīmē, ka viss ir septiņreiz nomērīts 
un izdarīts pamatīgi. Personīgi man 

bibliotēkas ēka vienmēr ir patikusi, 
un esmu tai pozitīvi noskaņota. Man 
prieks arī par iespēju trīs dienas vērot 
kņadu šajā atvērtajā, gaišajā, siltajā un 
daudzsološajā majestātiskajā brīnumā. 
Ienākot ēkā un ātrija centrā paveroties 
uz augšu, katrs izjūt apbrīnu un sajūs-
mu. Šis milzīgais mērogs nekādi nav 
nomācošs, bet ir gaišs un aicinošs.

26.  augustā  biju lieciniece Gais-

mas pils 4., 5. un 6. stāva atvēršanas pa-
sākumam ar Dainu skapja uzstādīšanu. 
Ar LR Zemessardzes līdzdalību Dainu 
skapis no ārkārtīgi necilām telpām Zi-
nātņu Akadēmijā un līdzīgi kā grāmatu 
ķēdē janvārī, katra atvilktnīte tika pa-
dota no rokas rokā, nonāca savās īsta-
jās mājās – Gaismas pils 5. stāvā. Tāds 

Mans ir liels gods 
atklāt konferenci Na-
cionālā un starptautis-
kā drošība pēc Krimas 
okupācijas un sirsnīgi 
sveikt tās dalībniekus 
un viesus. Vispirms vē-

los teikt organizatoru vārdā, ka mēs 
ļoti augstu vērtējam Jūsu klātbūtni 
konferencē un visu interesi par šo tik 
aktuālo tēmu gan Latvijai, gan starp-
tautiskajai sabiedrībai kopumā.

Šī konference ir tematisks turpinā-
jums 2013. gadā notikušajai – EDSO 
drošības kopiena no Vankūveras līdz 
Vladivostokai: ilūzija vai realitāte?, 
ko organizējām kopā ar EP deputāti 

I. Vaideri un Austrumeiropas politi-
kas pētījumu centru. Kā Latvijas de-
legācijas vadītāja EDSO Parlamentu 
Asamblejā plānoju šo konferenci kā 
iepriekšējās tematisku turpinājumu. 
Vienīgi – tēma sākotnēji bija iecerēta 
cita. Korekcijas nācās ieviest, kad feb-
ruārī Ukrainā sākās asiņainie notiku-
mi, un vēlāk notika Krimas okupācija 
un aneksija. Neviens neplānoja to, ka 
šodienas konference notiks jau laikā, 
kad Ukraina būs okupēta un ir sācies 
karš.

Kāds ir šodienas krīzes iemesls? 
Tā ir  ilgstošā grimšana ilūzijās par 
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EDSO konference par drošību
Vinetas Poriņas atklāšanas runa

Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) konferences „Na-
cionālā un starptautiskā drošība pēc Krimas okupācijas“ atklāšanas runa š. g. 
29. augustā. Konference notika vienu dienu pēc tam, kad Krievija atklāti ieveda 
karaspēku Ukrainā.
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Gaismas pils visā krāšņumā
25 gadi nākuši par labu tehnoloģijām
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„Lēni nāca, drīz aizgāja
Tā bagātā jubileja...“

Četrdesmit piecus 
gadus gaidījām, un di-
vās dienās, cauri bija. 
Bet kas par jubileju – 
grandioza! Sestdienā, 
30.  augustā, Tālavas 

Lielajā Zālē gan mājinieki, gan mīļi 
gaidīti, tāli viesi vienojās koncertā, 
ko noklausījās sen neredzēti kupla, 
sajūsmināta un atsaucīga publika, 
un svētdienā, 31.  augustā,  svinības 
vainagojās ar jubilejas pusdienām 
Vanagu namā, kur lūgtie viesi varēja 
kavēties atmiņās, vārdos, bildēs, un 
dziesmās.

Kad koncerta rīkotāja, kora diri-
ģente Astra Kronīte, Adelaides Va-
nadzēm lūdza gatavot pusdienas 200 
viesiem, Vanadzes tā mazliet smīnīgi 
pavīpsnāja, ka tik liela publika jau nu 
nesanāks, taču beigās, dabūja apēst 
savus vārdus, jo pēdējā nedēļā, pārdo-
tais biļešu skaits nemeloja. Patiešām, 
jau krietni pirms noliktā laika, viesi 
sāka ierasties uz pusdienām un drū-
zmēties ap kūku galdu. Starp kūkām 
un maizītēm, trīs lielās tortes pazuda 
kā nebijušas, un bārmenim bija ko 
noskrieties, visiem slāpes remdējot. 
Bagātīgais loterijas laimestu klāsts arī 
diezgan ātri pazuda, un lielā zāle bija 
pilna līdz malām.

Koncertu iesāka paši mājinieki, ar 
papildspēkiem: četri vīri no Melbur-
nas ansambļa Daži skaisti ziedi un Iva-
ru Birzi no Sidnejas vīru kora. Pirmās 
septiņas dziesmas sākās un beidzās 
ar dzimtenes mīlestību un ietvēra arī 
dziesmas, kas apdziedāja pašas sevi, 
jo esam dziedātāju tauta. Tur dzirdē-
jām Par zemi, ko mīlam, Nevienam es 
nedošu, Dziedi, mana tauta, Dziesma 
dziesmai, Mēmā dziesma, Māte sau-
le un Jāņu nakts. Dzirdējām Roberta 
Birzes solo dziedājumu un Ineses Lai-
nes vijoles pavadījumu. Neaizstājamu 
atbalstu vīru balsīm deva Sandras Bir-
zes klavieru pavadījums. Bet par viņu 
mazliet vēlāk.

Ansamblis Daži skaisti ziedi ir 
atzarojies no Melburnas Dainas kora, 
kam ir laimējies atrast tieši pareizās 
balsis, lai veidotos saskanīgs kame-

ransamblis. Ne jau vienmēr visas bal-
sis iet kopā, bet šai gadījumā Laimīte 
ir uzsmaidījusi. Sandra Birze, Jolanta 
Lārmane, Ieva Ozoliņa, Roberts Birze, 
Valdis Vagars, Arnis Gross un Miķelis 
Stepaņuks ne tikai dzied, bet piespēlē 
arī dažādus interesantus instrumen-
tus, tā papildinot savu īpašo skaņu. Jā-
apbrīno ansambļa drosme, uzņemt re-
pertuārā arī samērā grūtas dziesmas, 
ne tikai aijaijā, trallalā veida tautas 
dziesmas.

Ērika Ēšenvalda Dvēseles dzies-
ma un Brīvība šie izlasītie dziedā-
tāji izpildīja droši, taču arī iejūtīgi, 
nevienai balsij pārāk neizceļoties. 
Mazā ansamblī ir sevišķi svarīgi, ka 
viens uz otru ļoti uzmanīgi klausās, 
un laikam jau tādēļ dziedātāji katrai 
dziesmai pārvietojās citā sakārtoju-
mā. Priekšnesumu kuplināja dažādi 
sitamie instrumenti, katrs ar savu 
raksturīgo skaņu – ne visi zvani skan 
vienādi. Savu talantu ansamblis pa-
rādīja sešās dziesmās, kur izpaudās 
gan romantisms, gan draiskulība un 
drošsirdība.

Koncerta trešo daļu iesāka Ade-
laides Vanadžu Ansamblis ar diriģen-
ti Inesi Laini. Trīs tautas dziesmas: 
Dzied, gailīti, Lai bij’ jauki, un Teici, 
teici, valodiņa, diriģentes pašas aran-
žējumā, ansamblis izpildīja droši un 
skanīgi, pirms pievienojās vietējie vīri 
un pārrobežu viesi četrām dziesmām 
no šī gada Kultūras Dienu dziesmu 

krājuma. Sevišķi izcēlās divas: Kur 
tad tu nu biji un Nesmejati, sveši ļau-
dis; pirmā ar velnišķīgo tempu un 
Sandras Birzes meistarīgo klavieru 
pavadījumu un otrā ar Geņas Janmei-
jas solo dziedājumu. Klausoties Geņas 
balsī, ir grūti ticēt, ka pēc dažām ne-
dēļām viņa svinēs savu deviņdesmit 
trešo dzimšanas dienu! Kā zem tādas 

Korim 45 gadu jubileja
Daugavas Vanagu vīru korim Adelaidē veltīta nedēļas nogale
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Jubilejas koncerta viesi.
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Redakcijā
„Es nāku no tatāriem,
Visas zemes tie min zirgu pakaviem,
Tā tevi un latvjus es samīšu
Un gaismas pils gaismu dzēsīšu!“

(Melnais Bruņinieks)
Rainis – Uguns un nakts

Sveicināti, lasītāji!
Vai nav kārtējā lik-

teņa ironija, ka Gaismas 
pils – Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas jaunā 
ēka – atklāta tieši tajā 
laikā, kad izjūtam vis-
lielāko apdraudētību no 

mūsu austrumu kaimiņa?
Kas ilgi nāk, tas labi nāk ir tautas 

sakāmvārds. „...Valsts bibliotēka grie-
zās pie Saeimas pēc līdzekļiem jaunas 
modernas bibliotēkas ēkas celšanai. 
Saeima šādas ēkas vajadzību atzina un 
deva kredītus jaunas bibliotēkai pilnī-
gi piemērotas būves priekšdarbu veik-
šanai. Ir paredzams, ka pēc dažiem ga-
diem Latvija leposies ar priekšzīmīgu 
un modernu valsts bibliotēkas celtni.“ 
Kad šo rakstīja? Pirms desmit gadi? 
Divdesmit? Nē – tas lasāms izdevu-
mā Izglītības Ministrijas Mēnešraksts 
1928. gada novembrī! Valsts budžetā 
1928./29. saimniecības gadam (Valdī-
bas vēstnesis Nr. 79, 1928. g. 7. apr.) 
pie Ārkārtējiem izdevumiem ir: „Valsts 
bibliotekas ēkas celšanai: 20.000,-“

Grāmatas ir latviešiem ļoti sva-
rīgas. Mani vienmēr pārsteidz lielais 
latviešu grāmatu piedāvājums, un se-
višķi īpatsvars grāmatām ar cietiem 
vākiem. Citās zemēs cietie vāki bieži 
tiek uzskatīti par sevišķu luksusu, un 
cenas ir attiecīgi lielākas. Bet Latvijā 
tā ir norma.

Un tagad mums ir sava Nacionālā 
bibliotēkā cietos vākos. Skats no pa-
sākumu telpas LNB korē 11. stāvā ir 
varens. Daugava pie kājām, Vecrīga kā 
makets, ko var izpētīt no augšas. Ska-
toties otrā virzienā jāskatās mazliet uz 
augšu, lai saskatītu t.s. Uzvaras piemi-
nekļa obeliska galotni. Visa mūsu zi-
nību un kultūras bāze ir, diemžēl, par 
11 metriem zemāka nekā piemineklis 
varonīgiem okupantiem no austru-
miem.

Vai tas ir latviešu raksturs, ka 
nesliecamies taisni uz augšu, bet gan 
drīzāk veidojam plašu pamatu un 
galvu tikai mazliet paceļam virs ple-
ciem? Gaismas pils ir stikla kalns, bet 
ar tādu slīpumu, kur var tomēr uzjāt. 
Tas ir krasā pretstatā jaunām Rīgas 
daudzstāvu dzīvojamām mājām, ku-
ras ar mazāku šķērsgriezumu tiecas uz 
debesīm.

Gaismas pils ir patiešam intere-
santa ēka. Gunārs Birkerts ar to dar-
bojies jau kopš 1989. gada, un tagad, 
beidzot, darbs ir pilnveidots. Vēl atliek 
Gunāra Birkerta ēka pašā Vecrīgā – 
Latvijas Okupācijas muzeja Nākotnes 
nams, kura celtniecība pārāk bieži at-

Laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde 
sveic 

Edvīnu Misu
80. dzimšanas dienā!

Melburnas Latviešu biedrībai  65
Laikraksta „Latvietis“ apsveikums

2014. g. 29. augustā
Melburnā, Austrālijā

Melburnas Latviešu biedrības valdes priekšsēdētājai,
Ļ. cien. Ivetai Laines kundzei

Teici, teici, valodiņa,
Ko upīte burbulēja,
Ko upīte burbulēja,
Nopogoja lakstīgal’!

Kur upīte burbulēja,
Tur uzplauka pumpuriņi:
Kur ļautiņi klausījāsi,
Tur valodas daudzināj’.

/Jānis Neilands/
Laikraksta Latvietis redakcija un valde sveic Melburnas Latviešu biedrību 

65 gadu pastāvēšanas jubilejā!
Valmieras mācītāja Jāņa Neilanda dzeja apdzied latviešu valodu  – Kur 

ļautiņi klausījāsi,  / Tur valodas daudzināj’. Šīs divas rindas izsaka latviešu 
biedrības būtību – ļaudis daudzina valodu, klausoties viens otrā. Biedrības 
sākuma gados rīkotie Piektdienas vakari pulcēja tautiešus uz regulārām pār-
runām par dažādām tēmām. Bija iespēja iepazīties un dalīties gan domās par 
vakara tēmu, gan stāstos par dzīves pieredzi jaunajā zemē.

Kaut arī dzīves apstākļi un arī politiskā situācija ir krasi mainījusies pēdē-
jos 65 gados, tomēr Melburnas Latviešu biedrībai uzdevums paliek tas pats – 
pulcēt tautiešus, lai daudzinātu valodu.

Novēlam Melburnas Latviešu biedrībai vēl ilgu gadu pastāvēšanu un sek-
mīgu darbību!

Patiesā cieņā,
Dr. Gunārs Nāgels
Laikraksta Latvietis redaktors

(Red.: LL apsveikumu minēja MLB jubilejas sarīkojumā).

Meklē radiniekus • Meklē radiniekus
Bezmaksas paziņojums

Anita Truksne meklē savas mātes brāli – Andreju Oskaru Balodi, dzimušu 
1924. gada 8. oktobrī, Rīgā. Māte – Nora, Andreja meita, Balodis (dzim. Frī-
denberga) dzimusi 1897. gada 28. decembrī Rīgā; tēvs – Oskars Gustavs Ringols, 
Andreja dēls, Balodis dzimis 1888. gada 14. novembrī, Rīgā. Andrejs Oskars Ba-
lodis līdz 1943. gada 1. oktobrim dzīvoja Rīgā, Tērbatas ielā 49/51. 1943. gada 
1. oktobrī viņš devās uz Valsts darba dienesta pieteikšanos vietu Nr. 35 Šlesvigā.

Lasītāji, kam ir ziņas par minēto personu, ir aicināti sazināties ar laikrak-
sta redakciju elektroniski (redakcija@laikraksts.com) vai uz laikraksta „Lat-
vietis“ pasta adresi, kas norādīta laikraksta 2. lpp.

likta, bet kurš ir jo sevišķi vajadzīgs 
tagad, kad atkal izjūtam draudus lat-
vjus samīt.

Man ir viens vārds no mūžības;

Teic: gaisma tiks tomēr pie uzvaras!
(Spīdolas balss)
Rainis – Uguns un nakts

GN
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Rita  Vīksniņa:  Ar 
ko Inta nodarbojas, kad 
nedzied grupā „Laimas 
Muzykanti“?

Inta  Uškāne: Mans 
pamatdarbs ir Daugav-
pils novada pašvaldībā; 
esmu Daugavpils nova-

da Kultūras centra direktore. Ikdienā 
nodarbojos vairāk ar administratīvām 
lietām, kas sasitās ar novada Kultūras 
centra darbību: darba plānošana, ama-
tiermākslas kolektīvu darbības nodro-
šināšana, Daugavpils novada lielāko 
pasākumu organizēšana. Atbildu arī 
par Daugavpils novada amatierteātru 
kustību. Papildus šim darbam esmu 
novada Kultūras centra teātra trupas 
Trešais variants režisore. 2015. gadā 
Trešajam variantam paliks 20 gadi. 
Visus gadus esmu vadījusi šo teāt-
ri. Vēl esmu vieslektore Daugavpils 
Universitātes mākslas menedžmenta 
studentiem. Lasu lekcijas: Mākslas pa-
sākumu režija un Kultūras un mākslas 
institūciju darbība.

Avīzē Daugavpils novada vēstis ir 
rubrika Personība. Laikraksta jūlija 
numurā ir intervija, kuru var izlasīt: 
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/2014/
junijs/DNVestis_Nr_42_Lat.pdf

Rita  Vīksniņa: Kad un kā sākāt 
nodarboties ar mūziku? Vai paralēli 
„Laimas Muzykantiem“ esat iesaistīta 
arī kādos citos muzikālos projektos?

Inta Uškāne: Laikā, kad mācījos 
skolā, dziedāju korī, vēlāk arī jaukta-
jā korī Saskaņa Rēzeknē. Esmu bei-
gusi Rēzeknes Bērnu mūzikas skolas 
akordeona klasi. Ar tautas dziesmām 
tuvāka saskare izveidojās, kad Artūrs 
aicināja spēlēt kopā akustiskajā sastā-

vā grupai „Laimas muzykanti”, kur 
piedalījāmies dažādos folkloras deju 
festivālos Eiropā. Spēlēju perkusijas, 
cītaru un dziedāju. 2010. gadā Matīss 
un Artūrs pierunāja piedalīties LNT 
rīkotajā šovā Dziedošās ģimenes, kur 
piedalījāmies kā Uškānu ģimenes an-
samblis. Tā man ir bijusi lielākā ska-
tuves pieredzes skola, kuru esmu iegu-
vusi līdz šim.

Rita  Vīksniņa:  Vai jūsu saknes 
meklējamas Latgalē?

Inta  Uškāne: Jā, esmu dzimusi 
Rēzeknē. Mācījos Rēzeknes 1. vidus-
skolā. Brīvdienas pagāja pie vecmāmi-
ņas Nagļu pagastā, Ļodānu sādžā.

Rita  Vīksniņa:  Kādi ir jūsu ie-
spaidi par līdz šim Austrālijā pieredzē-
to un šeit satiktajiem Latviešiem?

Inta  Uškāne: Tas būs mans tre-
šais Austrālijas apmeklējums. Pirmo 
reizi bijām Austrālijā 2007. gadā kopā 
ar Artūru un dēlu Matīsu. Protams, 
pirmais, kas pārsteidza bija atšķirīgie 
klimatiskie apstākļi, flora un fauna. 
Toreiz uz Austrāliju mūs aicināja Ru-
dīte un Andis Bērziņi, kas rīkoja 3x3 
saietu Nanjārā. 3x3 iepazināmies ar 
daudziem, nu jau var teikt, draugiem, 
ar kuriem sazināmies arī šodien (Ojārs 
Greste, Viktorija un Andrejs Mačēni, 
Jānis Čečiņš un Linda Ozere, Anita 
Andersone un daudzi, daudzi citi). 
Man ir vislabākie iespaidi un vislabā-
kās atmiņas un domas par cilvēkiem, 
kurus pazīstu. Es apbrīnoju to, kā tik 
tālu esot prom no Latvijas, cilvēki spēj 
uzturēt latvietību, dzīvot saskaņā ar 
savu esību un nodot savu latvietību 
nākamajām paaudzēm. Tas tiešām ir 
apbrīnojami!

Emocionāli ļoti saviļņota biju par 

to, kas notiek 
Annas Ziedares 
Vasaras vidus-
skolā. VV bija 
iespēja strādāt 
ar teātri. Pirmajā 
reizē iestudējām 
3. tēlojumu no 
Annas Brigade-
res lugas Maija 
un Paija. Biju 
pārsteigta par to, 
kā jaunieši paši 
radoši iesaistī-
jās uzveduma 
veidošanā, paši 
izdomāja tēlus, 
paši izveidoja orķestri, piemeklēja 
mūziku, veidoja dekorācijas. VV esmu 
iepazinusies ar ļoti jaukiem, radošiem, 
izdomas bagātiem cilvēkiem (Zinta 
Ozoliņa, Lilita Daenke, Māra Bauma-
ne).

Kā jau minēju iepriekš, mani ļoti 
pārsteidza Austrālijas daba. Salīdzi-
noši ar Latviju, viss ir tik liels. Zilie 

Ceturtdien, 28.  au-
gustā Latvijas Okupā-
cijas muzejā Latviešu 
strēlnieku laukumā 1 
atklāja starptautisko ce-
ļojošo izstādi Totalitā-
risms Eiropā. Fašisms. 
Nacisms. Komunisms. 

Tā ir pirmā izstādē Eiropā, kurā apko-
pots totalitāro režīmu upuru skaits 11 
Austrumeiropas valstīs.

Izstāde tapusi Čehijā, tās veido-
šanā piedalījās Eiropas Atmiņas un 
sirdsapziņas platformas dalībnieki – 
muzeji, piemiņas vietas, pētniecības 
institūti un citas organizācijas. Viena 
no būtiskākajām platformas un ceļojo-
šās izstādes idejām ir, ka arī komunis-
tiskie režīmi un komunistiskā ideolo-
ģija ir tieši atbildīga par noziegumiem 
pret cilvēci. Nacisma un komunisma 

starpā pastāv bū-
tiskas līdzības, 
tomēr daudzi ko-
munistiskā režīma 
noziegumu īste-
notāji nav tiesāti 
un daudzas ko-
munistiskās par-
tijas vēl joprojām 
nav atvainojušās 
par šiem noziegu-
miem.

2010. gadā iz-
veidotās Eiropas 
Atmiņas un sirds-
apziņas platfor-
mas dibinātāju organizāciju vidū ir 
Latvijas Okupācijas muzeja biedrība, 
Latvijas Okupācijas izpētes biedrība 
(LOIB) un arī Likteņdārza veidotājs 
Kokneses Fonds. 

Izstāde ir angļu valodā. To Latvijas 
Okupācijas muzejā varēs apskatīt līdz 
septembra beigām. 

Latvijas Okupācijas muzeja 
sabiedrisko attiecību nodaļa

Izstāde par totalitārajiem režīmiem Eiropā
Atklāta Latvijas Okupācijas muzejā

Ceļojošā izstāde Latvijas Okupācijas muzejā.
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Inta Uškāne
Austrālijas Latviešu 55. Kultūras dienu sejas

Inta Uškāne.
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Daudzreiz teātru 
mēģinājumi sākas šādā 
veidā – ansamblis sēž 
glīti ap galdu un lasa ek-
semplāru…

…bet ne šoreiz! 
Burvis no Oza zemes ir 

jautrs, enerģētisks stāsts, kur brīnu-
mainas lietas notiek... pat mēģināju-
mos!

Skatītāji, pa izrādes laiku, dabūs 
pasmieties un pabrīnīties, bet aktie-
ri jau dabū pasmieties un pabrīnīties 
mēģinājumos... Šinī izrādē nestaigās 
nekādi zombiji... lai gan divas raganas 

noteikti būs. Aktieriem tā sanāk no-
skrieties, ka labprāt klausās uz režiso-
ri... jo vismaz tad dabū stāvēt mierīgi 
un ievilkt elpu!

Kas tad ir šie varonīgie (un nogu-
rušie) aktieri?

Klāra Brūvere (Labā burve), Kira 
Bruzgule (Raganas barvedis), Aija 
Dragūna (Dorotija), Jānis Daniklifs 
(Lauva), Jānis Grauds (Tēvs), Ojārs 
Greste (Malkascirtējs), Kārlis Gul-
bergs (Ozs), Pēteris Kains (Cilvēkēdē-
ju koks); Laima Kārkliņa (Smaragda 
pilsētas pārstāve), Anita Kaze (Put-
nubiedēklis), Tija Lodiņa (Ragana 

2), Linda Ozere 
(Māte), Janīna 
Strauta (Ragana 
1), Lija Veikina 
(Toto).

Un tad vēl 
nāk klāt bērni, 
kas tēlos mun-
čus, indīgās ma-
gones, lidojušos 
mērkaķus un 
zaldātus... bet 
par tiem jūs varēsit lasīt nākamreiz!

Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

Nerunāsim par vecumu!
Jaunie likumi attieksies arī uz Latviešu ciemu

Par to tagad nerunā-
sim. Nav ko. Kad pie-
nāks, ja pienāks, runā-
sim tad. Skatīsim, kur 
un kā... tad. Un pēkšņi 
tas laiks atskrien... ne-
manot!

Ko tagad?
Tādas sarunas esmu pa gadiem 

daudz dzirdējusi un piedzīvojusi. Pro-
tams, vēl dzirdu no tuvienes un tālie-
nes. Un tas ir man pilnīgi saprotams! 
Neviens negrib runāt par vecumdie-
nām, it sevišķi, par slimību un pat-
stāvības zaudēšanu. Pati piedzīvoju 
dīvainu sajūtu, kad 10 gadus atpakaļ 
gatavoju savu testamentu. Saprāts liek 
to darīt, bet emocijas ar to netiek galā. 
Vai tiešām beigas varētu būt tik tuvu? 
Un, re, ka tā vienmēr nav. Mums kat-
ram jebkurā vecumā ir par šīm lietām 
jādomā... tā ir dzīves realitāte.

Neesam vairs sabiedrība, kur vai-
rākas paaudzes dzīvo vienā mājā vai 
muižā. Visi ģimenes locekļi strādā ār-
pus mājas, un nav vairs tādas personas, 
kas var gādāt par vecāku labklājību pa 
dienu. Struktūra ir mainījusies un vēl 
vairāk mainīsies nākotnē. Tāpēc ir jā-
skatās uz nākotni un vecumdienām ar 
loģiku un jānosprauž plāni, zinot, ka 
tie var kurā katrā brīdī mainīties. 

...un ja ir lemts dzīvot garu mūžu, 
galvenais jautājums ir: Kā to varēsim 

Melburnas Latviešu Ciems Jūs aicina uz

Senioru Saietu
otrdien, 9. septembrī, plkst. 11.00.

Informāciju par jauniem likumiem,
dzīvojot veco ļaužu mītnēs, sniegs

‘Aged Care’ padomdevējs, Richard Meaden.

Būs iespēja uzdot jautājumus.

Tuvāka informācija, zvanot uz Ciema biroju
no plkst. 9.00 līdz 3.00 pa tālruni (03) 9800 2977.

atļauties? Nepalīdz arī tas, ka valdība 
savā gudrībā mīl ik pa reizei mainīt li-
kumus, kā tas notika šogad. Ar 1. jūli-
ju federālā valdība ieveda jaunus liku-
mus, kuri ir spieduši daudz iestādēm, 
un arī Melburnas Latviešu ciemam, 
pārdomāt maksājumu struktūras un 
cenas hosteļa istabām.

Sakarā ar to, aicinām visus intere-
santus piedalīties pārrunās tieši par to, 
kādi maksājumi Jūs sagaida, ievietojo-
ties hostelī gan no ģimenes mājas, gan 
no Ciema mājiņas.

Informāciju sniegs Aged Care pa-
domdevējs Richard Meaden. Pēc tam 

varēsiet prasīt jautājumus gan viņam, 
gan man. Pieņemsim arī privātas saru-
nas, cik iespējams.

Kad?
Nākamā Senioru saietā: otrdien, 

9.  septembrī  plkst.  11.00. Lūdzu ie-
gaumējiet to, ka jaunie likumi attiecas 
tikai uz turpmākajām transakcijām. 
Likumi nemainās esošajiem hosteļnie-
kiem.

Tuvāka informācija dabūjama, 
zvanot uz Ciema biroju no plkst. 9.00 
līdz 15.00 pa tālruni (03) 9800 2977.

Rūta Šķoba
Laikrakstam „Latvietis“

Burvis no Oza zemes
Austrālijas Latviešu 55. Kultūras dienu teātris

Teātra ansamblis.
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Kā jau dzimšanas 
dienās paredzēts, šoreiz 
visiem nodaļas biedriem 
tika izsūtīti ielūgumi 
ierasties uz mūsu no-
daļas 65 gadu jubileju. 
Sākums paredzēts svēt-
dien, 24. augustā Pertas 

latviešu sabiedrībai zināmā, parastā 
laikā plkst. 13.00. Tā kā es dzīvoju 
labu gabalu no Pertas Latviešu Centra, 
izbraucu no mājām jau drusku agrāk 
un mūsu pagalmā jau biju laicīgi.

Ienākot mūsu kluba telpās, viss 
bija citādāk nekā jau ierastā kārtībā. 
Divi gari galdi, gaumīgi izdekorēti, 
naži, dakšiņas, kafijas tasītes un kat-
ram četras glāzes. Nu tad laikam būs 
liela dzeršana? Liela vai maza, bet 
katrā ziņā dažāda: tā tad šampanietis, 
vīns, sula un ūdens. Un īstās stērķe-
lētās salvetes, ne jau mums pierastās 
izrakstītās papīra salvetītes. Nu taču 
laikam gan būs īstas dzīres. Arī viesi 
gandrīz visi DV un vanadžu unifor-
mās. Tas Pertā reti redzams. Paldies, 
taču mūsu pašu dzimšanas diena.

Kaut gan bijām pieraduši, ka 
mūsu sarīkojumi sākas ar nu vismaz 
pusstundas un vairāk nokavēšanos, šo-
reiz drīz vien, pat jau zem akadēmiskā 
ceturkšņa, nodaļas valdes priekšnieks 
Ilmārs Rudaks nosauca: Uzmanību 
karogam! Un Andris Vārpiņš, Ritas 
Džonsones un Gunāra Kaģa pavadībā, 
ienes mūsu Pertas nodaļas karogu.

Tūlīt jau sāk parādīties pirmais 
ēdiens: ēstgribu ierosinošs uzkožamais 
ar garneli un salātiņiem krējumā. Tas 
tā, lai mēs iesildītos, un tad drīz vien 
sākās oficiālā daļa, kad Pertas mācī-
tājs Gunis Balodis lūgšanā vispirms 
pateicās Dievam par 65 raženajiem ga-
diem, ko Viņš DV Pertā devis un tad 
izlūdzās mums spēku un izturību, lai 
mēs varam vēl ilgus gadus turpināt šo 
darbu, Latvijas un latviešu tautas labā.

Ilmārs Rudaks lūdza mums visiem 
ar klusuma brīdi pieminēt mūžībā 

aizgājušos mūsu nodaļas biedrus, un 
tad nodziedājām DV dziesmas pirmo 
un pēdējo pantu. Ilmārs tad turpināja, 
mūs aizvedot pie Pertas nodaļas dibi-
nāšanas, atzīmējot, ka tikai šogad mū-
žībā aizgāja pēdējais no mūsu nodaļas 
dibinātājiem – Arvīds Niklāvs. Savā 
svētku uzrunā Ilmārs mums atgādi-
nāja DV organizācijas noteikumus, 
iemeslus – kāpēc DV tika dibināti, un 
ka uz tiem pašiem noteikumiem mēs 
darbojamies vēl šodien. Viņš uzskai-
tīja svarīgākos punktus: gādāt par lat-
viešu un Latvijas pastāvību un gādāt 
par grūtībās nonākušiem tautiešiem, 
uzglabāt latviešu valodu un tautas gara 
mantas. Es gribu to savilkt divos vār-
dos: Latviju latviešiem. 

DV Pertas nodaļa ir pildījusi un 
sasniegusi visus vanagu mērķus un 
arī turpmāk turpinās pēc tiem strādāt. 
Mūsu panākumi ir labi zināmi, pa-
nākumi ar medicīnas tilpņu sūtīšanu, 
ar lielajiem ziedojumiem, ar atbalstu 
Okupācijas muzejam un Lestenes Brā-
ļu kapiem, slimajiem leģionāriem un 
daudzbērnu ģimenēm, ar atbalstu sko-
lām un vasaras nometnēm utt. Daudzus 
no šiem atbalstiem mēs varējām sniegt 
tieši tāpēc, ka četri no mūsu biedriem 
nodaļai bija atstājuši savus testamentu 
novēlējumus, un viņu piemiņai un pa-
teicībai pie kluba sienas ir šī plāksne 
ar viņu vārdiem. Visus 65 gadus, mūsu 
iespēju robežās, esam sekojuši mūsu or-
ganizācijas mērķiem un to darīsim, ka-
mēr šī nodaļa pastāvēs. Mēs varam būt 
lepni uz padarīto, bet apņemamies šo 
darbu turpināt arī nākotnē. Ilmārs no-
beidza savu uzrunu ar pateicību mūsu 
Daugavas vanadzēm, piezīmējot, ka va-
nagi bez vanadzēm nevarētu izdzīvot, 
bet vanadzes bez vanagiem, gan varētu.

Šiem Ilmāra vārdiem vanadžu 
vadītāja Pertā Rita Džonsona sveica 
vanagu saimi un deva mums ieskatu 
Pertas nodaļas valdes sastāvā un darbā 
ar ļoti gudri uzrakstīto dzeju, kurā tika 
attēloti visi valdes amatu pildītāji un to 

darbi. Paldies, Ritiņ, par tik gudri un 
interesanti sarakstīto dzeju.

Latvijas goda konsuls Pertā Jānis 
Purvinskis, sveicot Pertas nodaļu viņu 
jubilejā, teica ka, kaut gan nodaļa ir sa-
sniegusi 65 gadus, pensijas gadus, kaut 
gan labi nopelnīta, diemžēl pensijā vēl 
nevar aiziet, jo darbs vēl nav pabeigts. 
Latvija vēl nav īsti brīva neatkarīga 
valsts. Mūsu politiķi vēl no kaut kā 
baidās, mūsu ienaidnieks vēl stāv pie 
mūsu robežām, vēl trin savus šķēpus 
un vicina zobenus, vēl mūs nomelno 
un apmelo, un grib mainīt mūsu īsto 
vēsturi. Mums ir sevi jāaizstāv un arī 
leģionāriem vēl ir vajadzīga palīdzība 
un trūkumā nonākušajām ģimenēm. 
Mēs esam 50 gadus rūdīti tautas un 
Tēvzemes mīlestībā, ko tauta Latvijā 
nesaprot. To mums ir jāpierāda tautai 
ar mūsu piemēriem – ar darbiem Lat-
vijas un latviešu tautas labā. Tātad, vēl 
cīņa nav galā un DV pensijā nevar iet.

Latviešu Apvienības Austrālijā un 
Jaunzēlandē Pertas vicepriekšedis Jā-
nis Vucēns sveica DV Pertas nodaļu 
un arī uzsvēra to, ka cīņa vēl nav galā 
un ka Latvija vēl nav brīva. Viņš teica, 
ka mūs apmelo tieši tie, kuriem mūs 
vajadzētu aizstāvēt: Latvijas pārstāvji 
Eiropas Parlamentā, krievu runājošie, 
Rīgas mērs biedrojas ar krievu Putinu 
un grib panākt Latvijas apvienošanos 
Krievijas Impērijā. Latvija vēl nav brī-
va no šādiem mūsu ienaidniekiem. Tie 
vēl cer Latviju atgriezt Lielajā Krievi-
jā. Jā, mūsu cīņa tiešām vēl nav galā, 
un mums ir jāstāv nomodā par savu 
zemi, savu tautu.

Sv. Pāvila ev. lut. latviešu draudzes 
vārdā nodaļu sveica viņu pārstāvis Jā-
nis Lūks, pateicoties par labo sadarbī-
bu un palīdzību, kad tā tika lūgta, un 
novēlot vēl daudz labus darbus veikt 
arī nākotnē. Lūka kungam sekoja 
Latviešu Biedrības Rietumaustrālijā 
valdes priekšsēdis Jānis Kukuls, kurš 

65. dzimšanas diena
Svin Daugavas Vanagi Pertā

DV Pertas nodaļas priekšsēdis Ilmārs Rudaks.
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Latvijas goda konsuls Pertā Jānis Purvinskis.
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vienkāršs, tumšs, divdurvju skapis ar daudzām atvilktnēm... 
vienu atvilktni atstāja uz skapjaugšas, lai tās ievietošanu uz-
ticētu prominentai personai ar visciešāko saistību ar Latvju 
Dainām oficiālajā atklāšanas dienā. Līdz tam Dainu skapis 
varēja aprast ar savām īstajām mājām stikla kalnā. Izmantoju 
iespēju piedalīties ekskursijā gida pavadībā, tas tiešām ir ļoti 
svētīgi – iesaku arī jums to izmantot, noteikti arī tiem, kas 
savulaik sludināja, ka ēkā ir paslēpts amerikāņu lokators.

28.  augustā Gaismas pils bija pārvērtusies par bišu 
stropu – Novadu diena piecos stāvos – Vidzeme, Latgale, 
Kurzeme, Zemgale un Sēlija, apmēram, 1000 dalībnieku. 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, 
Kultūras ministre Dace Melbārde, Latvijas Pašvaldību sa-
vienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis un ar bibliotēku 
darbu saistītas amatpersonas ar uzrunām atklāja Novadu 
dienu. Skatītājiem tas bija izaicinājums – tik daudz ko re-
dzēt! Katrs novads atrādīja to skaistāko, tradicionālāko un 
arī ekskluzīvāko, visur skanēja mūzika, dziesmas un Kur-
zemes stāvā pat Ugāles ērģeļmeistara leijerkastes. Amata 
meistari izrādīja ne tikai gatavus darbus, bet arī to tapšanas 
procesu – meitām bija iespēja pamēģināt kārst vilnu.

Ivara Drulles instalācija Dainu skapis apskatāma līdz 
13. septembrim – interesanti, ar smaidu par mūsdienu slu-
dinājumiem internetā, var novērtēt izteiksmes veidu, atverot 
skapja durtiņas – izlasot vai noskatoties video un ātri aizve-
rot durtiņas, jo ir sajūta, ka dari ko neatļautu. Mezonīnā tika 
atklātas divas izstādes. Savukārt pirmā stāva izstāžu zālē ir 
apskatāms Pētera Betgera (Peter Böttger, Vācija) gravīru dā-
vinājums LNB Džons un Džošua Boideli – Šekspīra galerija, 
tā ir daļa no kolekcijas, ko P. Betgers ir veidojis apmēram 25 
gadus. Blakus Siguldas mazā vēstniecība ar divām izstādēm.

Latvijas Pasts par godu LNB atklāšanai izdevis īpašas 
Gaismas pils aploksnes ar pirmās dienas zīmogošanu. Kat-
ram bija iespēja aizsūtīt draugiem tādu pārsteigumu, es arī 
divas aizsūtīju, bet ar to kņadu aizmirsu tās nofotografēt, 
ļoti žēl. Ārpusē pie ēkas rampas notika teātra izrādes, un 
armijas virtuve rūpējās, lai Novadu dienas dalībnieki būtu 
paēduši. Par visiem bija padomāts, tāpat kā nākošajā die-
nā – oficiālajā Gaismas pils atklāšanas dienā.

Dienas vidū Vecrīgā, viesnīcā Neiburgs notika arhitekta 
Gunāra Birkerta preses konference. Mēdiju interese bija pa-
matīga. Viesnīcas interjers ļoti mājīgs. Gunārs Birkerts uz 
žurnālistiem nolūkojās; sēžot uz dīvāniņa pie grāmatu plauk-
ta, atmiņās viņu pavadīja arhitekts Jānis Dripe. Sarunā tika 
izstaigāts 25 gadu garais ceļš, atceroties kā un kāpēc mainī-
jās Stikla kalns uz Gaismas pili. (Ēkas fasādes izmaiņas iz-
raisīja sākotnēji paredzētā apbūves gabala samazinājums, bet 
iekšējais saturs palika kā plānots.) Tika runāts par būvnieku 
teicamo darbu. Par milzīgu gandarījumu par projektu, kurā 
ieguldīta sirds un dvēsele. Par milzīgo atbildību, jo darbs tika 
veikts Latvijai, Dzimtenei. Par to, ka vēl jāpabeidz darbs pie 
Nākotnes Nama – Okupācijas muzeja ēkas jaunās piebūves.

Svētku kulminācijas diena 29. augustā sākās ar LNB 
tapšanas procesā iesaistīto partneru godināšanu. Svinīgo 
pasākumu vadīja Kārina Pētersone un Jānis Dripe, par ku-
riem LNB direktors Andris Vilks teica, ka nemaz nav vaja-
dzīgi aktieri, viņi abi ir teicama komanda.

Ekskluzīvus Gaismas pils lielformāta attēlus, pateicībā 
par sadarbību, saņēma būvnieki – gan Nacionālā būvkom-
pāniju apvienība, gan ārzemju, kuru vadītāji teica uzrunas, 
kā arī Andris Vilks, kuram tika izteikta ļoti, ļoti sirsnīga 
pateicība. Tad pateicība tika izteikta ziedotājiem, un Kul-
tūras ministre Dace Melbārde pēc uzrunas pasniedza kā 
pateicību skaistu Gaismas pils lielformāta attēlu LNB At-
balsta biedrības valdes priekšsēdētājai Undīnei Būdei, kura 
kopā ar Kārinu Pētersoni atvilka baltos aizkarus un ļoti svi-
nīgi tika atklāta Lielā ziedotāju siena, tās 3x13 metru lielajā 
laukumā atklāšanas brīdī lasāmi 304 ziedotāju vārdi. Sienā 
paredzēta vieta 2000 ziedotāju vārdiem. Undīnes Būdes 
vārdi ziedotājiem: „...Ir cilvēki, kuri gadiem ir ticējuši, ka 
Bibliotēka ir svarīga, Bibliotēka būs un tā ir ļoti būtiska Lat-

vijas valstiskumam, katra latvieša pašapziņai un izpratnei 
par to, no kurienes mēs nākam un kāda būs mūsu nākotne.“

Pēc oficiālās fotografēšanās, svinības turpinājās ar 
senās mūzikas ansambļa un jauno aktieru priekšnesumu. 
Tad uzrunas un vēlējumus izteica trīs dāvinātāji, kas papil-
dinājuši LNB krājumus ar gravīrām, gleznu un personīgo 
bibliotēku. Aicinātie viesi baudīja uzkodas un Laimas sal-
dumus. Bija interesanti redzēt kopā tik daudz cilvēku, kas 
ilgus gadus praktiski palīdzējuši tapt Gaismas pilij.

Pēcpusdienā Ziedoņa zālē notika Gaismas pils oficiālā 
atklāšana. Bibliotēkas ātrijā pulcējās aicinātie viesi, ieradās 
valdības un Saeimas pārstāvji, Valsts prezidents. Visu laiku 
nemitīgā ielenkumā atradās Gaismas pils autors, arhitekts 
Gunārs Birkerts ar ģimeni. Inaugurācijas ceremonijā Ziedoņa 
zālē piedalījās arī ap 100 ārvalstu viesu, t. sk., arhitekta Bir-
kerta ģimene, UNESCO delegācija, 17 Nacionālo bibliotēku 
pārstāvji, Pasaules bibliotēku jumta organizācijas IFLA va-
dība u.c. Apsveikumus izteica gan ārvalstu viesi, gan Valsts 
amatpersonas. Kā pirmais runāja Valsts prezidents Andris 
Bērziņš. Ļoti interesanti savu uzstāšanos uzsāka un nobeidza 
jauniešu koris Kamēr diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā.

Gaismas pils visā krāšņumā
Turpinājums no 1. lpp.

Novadu diena.
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Preses konference. No kreisās: Gunārs Birkerts, Jānis Dripe.
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Ziedotāju sienas atklāšana. No kreisās: Undīne Būde, Ka-
rina Pētersone.
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Vairāk kā mēne-
si (kopš 20. augusta) 
Ģ. Eliasa Jelgavas Vēs-
tures un mākslas muze-
jā skatītājus iepriecina 
Mužu ģimenes darbu 
izstāde: tēvs – glezno-
tājs Roberts  Muzis, 

māte – tekstilmāksliniece Aina Muze 
un viņu meitas – gleznotāja Agata 
Muze un tekstilmāksliniece Elīna Lū-
sis-Grīnberga.

Tas, ka bērni iet vecāku pēdās, ir 
visai bieža parādība. Arī mākslā. Atce-
rēsimies kaut vai Augusta Annusa, In-
duļa Zariņa, Edgara Iltnera un daudzu 
citu dzimtas. Vienīgi allaž rodas jautā-
jums – cik bērni ir talantīgi? Vai viņi ir 
tikpat spējīgi kā vecāki? Mužu ģime-
nes gadījumā bērni un vecāki nostājas 
blakus kā līdzvērtīgas personības.

Ekspozīcija, neraugoties uz to, ka 
kopā saliktas tik atšķirīgas sfēras kā 
glezniecība un tekstilijas, ir ļoti kom-
pakta, vienota un, kas vēl svarīgāk, – 
profesionāli spēcīga. Tas ir saprotams, 
jo ģimene ar gadiem savas domas un 
izjūtas saskaņo, pielāgo, kļūstot par 
vienu veselumu. Bez šaubām, tas ne-
var notikt vienā dienā. Katram ejams 
atšķirīgs ceļš, līdz nonāc pie mērķa, 
pie sevis, pie sava rokraksta, pie sava 
pasaules redzējuma un atainojuma.

Sevišķi gara šī distance bijusi Ro-
bertam Muzim, kam šogad februārī 
apritēja 70 gadu. Kopš mācību laika 
Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidus-
skolā un pēc tam Mākslas akadēmijā 

viņa skolotājs bija 
tik spēcīga perso-
nība, kāds bija In-
dulis Zariņš. Sko-
lotāja un audzēkņa 
attiecības vienmēr 
ir ārkārtīgi sarež-
ģītas, un reti kad 
var pateikt, kur 
beidzas skolotāja 
ietekme, kur sākas 
audzēkņa patstāvī-
bas lauks. Roberts 
Muzis pats atzīst, 
ka šis periods ir bijis pārāk garš, tomēr 
nevar neatzīmēt, ka viņam un viņa 
paaudzei tas bija arī latviešu tonālās 
glezniecības tradīciju kopšanas laiks, 
kas tagad vainagojies krāšņiem aug-
ļiem.

Atbrīvojusies no meistara ēnas, 
Roberta Muža glezniecība izgāja mel-
no periodu, kad dominēja figurālās 
kompozīcijas un melnā krāsa un kad 
liela vērība veltīta dzīves vērtību iz-
prašanai, atklāšanai. Bija arī baltais 
laiks, kad, kā pats mākslinieks pasmē-
jās, gleznotas biezpiena bildes – aina-
vas, kuras šķiet gleznotas biezas mig-
las stundās, kad visas krāsas saplūst 
vienā palsā miglas vālā. Šajos darbos 
valda gaišie toņi, gandrīz vai balti, 
kam pieskaņojas mazliet brūnīgie, 
dzeltenie, pelēcīgie notoņi. Tajos bū-
tiskas ir faktūras, kas sāngaismā dod 
papildus efektus.

Bet nu jau ilgāku laiku Roberts 
Muzis kļuvis teju vai par minimālistu. 
Ainavu veido plašas debesis, bet ze-
mes strēle ir šaura, arī detaļas (koki, 
ēkas) izvēlētas tikai pāris. Var būt cits 
pretējs variants – audeklu aizņem plats 
zemes laukums, bet debesis ir niecī-
gas, un izmantotas tikai dažas krāsas. 
Vairāk arī nevajag, ja visa uzmanība 
veltīta ļoti niansētam tonālajam risi-
nājumam. Rodas monumentalitātes 
iespaids, apvīts ar romantisma oreolu, 
liecinot par harmonisku pasaules uz-
tveri.

Bija laiks, kad Aina Muze savām 
rokām auda lielus 
jo lielus gobelēnus, 
taču tas jau sen 
vairs nav taisnība. 
Beidzoties pasū-
tījumiem, māksli-
niece atrada citu 
iespēju izteikties – 
tekstilmozaīkas, 
ko darina ar īpa-
šām šujmašīnām. 
M a š ī n i z š ū š a n a 

dod ļoti plašas iespējas, kombinējot 
dažādu krāsu un faktūru audumus un 
izmantojot dažādas tehnikas – rišeljē, 
broderī, cauro vīli, divvirzienu izvil-
kumus un citas. Šāda veida tekstilijas 
lielāko tiesu ir abstraktas kompozīci-
jas, ar kurām var pateikt to pašu ko go-
belēnos. Tekstilmozaīkas paver durvis 
radošai brīvībai un pašizteiksmei.

Tagad jau Ainas Muzes tekstilmo-
zaīkas pazīst visā Eiropā. Izstādē ir 
viens apbrīnojams darbs Ērkšķrozīte – 

Māra Branča skatījums
Turpina vecāku sākto ceļu

Elīna, Aina, Agate un Roberts Muži.
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Roberts Muzis. „Ainava ar zilajiem 
ziediem“. 2008.
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Aina Muze. „Ērkšķrozīte“.
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Agata Muze. „Rīts“.
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Elīnas Lūsis-Grīnbergas darbi.
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AL55.KD aicina visus latviešu fotogrāfus piedalīties Kultūras dienu foto izstādē.
Izstādes tēma „Dzīvais mirklis“ (The Living Moment). Noteikumus meklējiet: www.al55kd.com vai www.slb.org.au
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Pēc īsfilmas par arhitektu Gunāru Birkertu bibliotēkas 
tapšanas gaitā uz skatuves kāpa arī viņš pats. Viņa īsā uzru-
na ar humora pieskaņu pauda gandarījumu par labi padarītu 
darbu un atziņu, ka viss ir tā, kā viņš bija iecerējis un redzējis 
gara acīm. Tika atnesta jaunā Gaismas pils Viesu grāmata 
un pirmo vēlējumu tajā ierakstīja Gunārs Birkerts: „VĒLU 
TEV BŪT JAUNAI ZVAIGZNEI LATVIJAS VAINAGĀ – 
TU ESI PALIEKOŠA! ATVADOS“. LNB oficiālās atklāša-
nas vārdi bija – Gaismas pils sāk strādāt! Tālāk ātrijā sekoja 
sarunas, sarunas un kafija, Rīgas melnais Balzāms un Stabu-
radzes pārsteigums – liela, liela kūka ar Gaismas pili viducī.

Īsu brīdi pirms astoņiem vakarā 5. stāvā notika vēl viena 
oficiāla atklāšana – UNESCO programmas Pasaules atmi-
ņa starptautiskajā reģistrā iekļautā Dainu skapja atklāšana. 
Bija oficiālas uzrunas, un tad bijusī Valsts prezidente Vai-
ra Vīķe-Freiberga kopā ar Imantu Freibergu iegāja latvie-
šu folkloras krātuvē, no kuras ir vienīgā pieeja pie Dainu 
skapja. Uzvilkuši baltus cimdus, viņi lēni, pozējot kame-
rām, atvēra skapja durvis un kopīgi ielika pēdējo atvilktni. 
Tas bija ļoti interesants un skaists mirklis. Tā nu Krišjāņa 
Barona Dainu skapis mājos Gaismas pilī aiz stikla sienas.

Laiks rit, un sākas pēdējais atklāšanas pasākums – 

Gaismas pili gandrīz līdz pusnaktij var izstaigāt skatītāji, 
un ārā uz skatuves sākas koncerts – dzied koris Kamēr un 
solisti. Ēka tiek mainīgās krāsās izgaismota, un notiek tik 
tāda neliela uguņošana, netērējot lieki naudu, jo svarīgāk ir 
nopirkt jaunas grāmatas.

Sākas Gaismas pils laiks.
Ir saulrieta laiks, eju pa Akmens tiltu un ik pa brīdim 

atskatos – pils kas pils, ar atspīdumu Daugavā.
Aina Gailīte

Laikrakstam „Latvietis“

Tikko beidzās trīs 
gadu posms, kuru laikā 
kā Speciālo uzdevumu 
vēstnieks esmu nodar-
bojies ar diasporas jautā-
jumiem. 

Sadarbībā ar diaspo-
ras pārstāvjiem, ieskai-

tot arī Austrālijas tautiešus, daudz kas 
tika panākts. 2013. gadā tika pieņemti 

grozījumi Pilsonības likumā; šobrīd 
tiek pabeigts pirmais diasporas politi-
kas dokuments, un daudz citi darbi ir 
paveikti. 

Bija prieks arī jūs personīgi satikt 
uz vietas pagājušajos Valsts svētkos. 
Vēlos pateikties par sadarbību un no-
vēlēt, lai pēc iespējas ātrāk apstākļi 
ļautu atklāt pirmo Latvijas diplomā-
tisko pārstāvniecību Austrālijā. Jūs to 

esat pelnījuši! 
Ar sirsnīgiem sveicieniem! 

Rolands Lappuķe
Laikrakstam „Latvietis“

Red.: Ar 4. septembri Rolands 
Lappuķe uzsāk darbu kā Latvijas vēst-
nieks Strasbūrā pie Eiropas padomes. 
Viņš nodarbosies ar cilvēku tiesībām, 
demokrātiju un tiesas valsti.

Gaismas pils visā krāšņumā
Turpinājums no 7. lpp.

Vēstījums Austrālijas latviešiem
Bijušais Speciālo uzdevumu vēstnieks Rolands Lappuķe

Aicinājums piedalīties • Aicinājums piedalīties
Vērienīgākai Latvijas emigrantu un diasporas aptauja

Latvijas Universitātes Filozofijas 
un socioloģijas institūta (LU FSI) pēt-
nieki sadarbībā ar LU Ekonomikas un 
vadības fakultātes pētniekiem īsteno 
vērienīgāko ārpus Latvijas dzīvojošo 
latviešu un Latvijas valstspiederīgo 
aptauju. Tās mērķis ir iegūt daudz-
pusīgu informāciju gan par pēdējās 
desmitgadēs izbraukušajiem Latvijas 
iedzīvotājiem, gan par latviešu diaspo-
ru kopumā. 

Aptaujā aicināts piedalīties ikviens 
latvietis vai Latvijas valstspiederīgais, 
kurš strādā, studē vai vienkārši dzīvo 
(pastāvīgi vai daļēji) ārpus Latvijas.

Aptaujas anketa  ir pieejama  in-
terneta vietnē www.migracija.lv

Anketu, kuru izstrādājuši profe-
sors Mihails Hazans, projekta zināt-
niskā vadītāja Inta Mieriņa un vecākā 
pētniece Ilze Koroļeva, veido vairāki 
tematiskie bloki: pārcelšanās uz dzīvi 
ārpus Latvijas, apmierinātība ar dažā-
diem dzīves aspektiem, nodarbinātība 
un izglītība, attiecības ar Latvijas un 
mītnes zemes sabiedrību, nākotnes 

plāni u. c. Anketu var aizpildīt latviešu 
vai krievu valodā; drīz būs pieejama 
arī angļu versija. Rēķinoties ar cilvēku 
aizņemtību, aptaujas dalībniekiem tiek 
piedāvāta iespēja aizpildīt īsāku vai iz-
vērstāku anketas versiju. Aptauja tiek 
īstenota līdz šī gada 15. septembrim.

Aptauja ir tikai daļa no apjomīga 
zinātniski-pētnieciskā projekta Lat-
vijas emigrantu kopienas: nacionālā 
identitāte, transnacionālās attiecības 
un diasporas politika, ko realizē LU 
FSI. Projekta vadītāja Inta Mieriņa no-
rāda: „Tā būs līdz šim lielākā un ambi-
ciozākā šāda veida aptauja, kuru īste-
nos Latvijas zinātnieki, cenšoties iegūt 
pēc iespējas precīzāku kopainu par ār-
pus Latvijas dzīvojošajiem latviešiem 
un Latvijas valstspiederīgajiem. Kat-
ra aizpildīta anketa ir stāsts par kādu 
no mūsu tautiešiem, un ikviens šāds 
stāsts mums ir svarīgs. Aptauja, kopā 
ar citām projektā īstenotajām aktivi-
tātēm sniegs ne tikai nenovērtējamu 
ieguldījumu tādu jomu zinātniskā iz-
pētē, kā nacionālās identitātes saglabā-

šana, darbaspēka mobilitāte, reemig-
rācijas un diasporas politika valsts un 
pašvaldību līmenī, bet bagātinās visas 
sabiedrības zināšanas un izpratni par 
Latvijas cilvēkiem – mūsu laikabied-
riem visā pasaulē. Aptaujas metodo-
loģija un rezultāti kalpos par pamatu 
sistemātiskai informācijas ieguvei par 
Latvijas diasporu nākotnē.“

Projektu finansiāli atbalsta Eiro-
pas Sociālais fonds, un tā īstenošanā 
apvienojušies sociologi, ekonomisti, 
politologi un komunikācijas pētnieki. 
Projektu organizatoriski un praktiski 
atbalsta LR Ārlietu ministrija, Latvi-
jas Pašvaldību savienība, kā arī Pasau-
les brīvo latviešu apvienība un citas 
organizācijas. Informatīvo atbalstu 
sniedz arī Draugiem.lv, lielākie Lat-
vijas Interneta portāli (Delfi, Inbox, 
TvNet), diasporas mediji, kā arī daudzi 
aktīvi un ieinteresēti tautieši ārzemēs. 
Aptaujas dalībnieku piesaistīšanai tiks 
izmantoti arī lielie sociālie tīkli – Fa-
cebook, ВКонтакте u.c.

Projekta vadītāja Inta Mieriņa

Atklāšanas svinības.
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Ņeva – galvenais pilsētas ūdensceļš
Ejam uz Ņevas kuģīšu piestātni pie Biržas 

tilta. Pie galdiņa krastmalā cienājam sevi ar 
alu, sulu, saldējumu (arī baložus un divus ne-
kaunīgus zvirbuļus ar līdzi paņemto sieru) – 
480 rubļi.* Par 1 euro nopirkām 47 rubļus. 
Pusotras stundas kuģīša brauciens pa pilsētas 
upēm un kanāliem maksā 550 rbļ. katram.

Galvenais pilsētas ūdensceļš – Ņevas upe no Ladogas 
ezera ietek Baltijas jūrā. Pilsētā ir ap 93 upju, grāvju, caur-
teču un kanālu ar kopējo garumu aptuveni 300 km, tajā 
skaitā apmēram 20 mākslīgie kanāli ar kopējo garumu vai-
rāk nekā 160 km.

Tā kā Pēterburga atrodas zemā, purvainā vietā, pilsētas 
pastāvēšanas laikā hidroloģiskais tīkls piedzīvojis izmaiņas. 
XIX gs. beigās Ņevas delta sastāvējusi no 48 upēm un kanā-
liem, veidojot 101 salu. XX gs., aizpildot kanālus, salu skaits 
tika samazināts līdz 42. Tas nu tik daudz par pilsētas vēsturi.

Sēžam uz kuģīša klāja. Nav ne mākonīša. Temperatūra 
ap 30°C. Labajā krastā redzams Petro-Pavlovska cietoks-
nis un vēsturiskais kreiseris Aurora, kas apšaudīja Ziemas 
pili. Iebraucam kanālu tīklā. Visā pilsētā nav augstākas 
celtnes par 6 stāviem. Tikai viena māja prasās pēc krāsas, 
un vandāļu izraibinātu sienu gadījās redzēt tikai vienreiz. 
Jā, Pēterburga nav Rīga, kur šiem maitas putniem ļauta pil-
na vaļa. Neredz nevienu ubagojam. Mums stāsta, protams, 
krieviski, garām slīdošo māju vēsturi. Tur dzīvojusi tāda 
un tur tāda slavenība. Atceros tikai māju, kurā pēc neveiks-
mīga dueļa miris A. Puškins.

Atpakaļ cietzemē. Alus un saldējums – 320 rubļi. Pus-
dienas restorānā – borščs, cepti dārzeņi, kafija, divas glā-
zes alus, kopā: 1220 rbļ. + 120 rbļ. dzeramnaudā.

Ejam uz viesnīcu. Ļoti gaumīgs sienu dekorējums. Ista-
ba, dušas un labierīcības ļoti tīras, sniegbalti palagi, biezas 
segas, bet, paldies Dievam, ir atvēsinātājs. Skapī seifs. Ja 
jāmin kāds trūkums, tad tas ir ziepju trauks dušas telpā.

Vakarā es atliekos gultā atpūtināt savus vecos kaulus, bet 
Purs aiziet staigāt un, cita starpā, arī apskatīt konservatori-
ju, kur prof. J. Vītols 20 gadus strādājis par mācības spēku, 
komponistu klases vadītāju. Pārrodas Purs: „Celies augšā un 
nāc skatīties pilsētu, fantastisks skats!“ Tiešām. Skats ir fan-
tastisks. Skaisti izgaismotas ēkas, par ko gādā dzeltenās ielas 
spuldzes garos metāla stabos. Visur vasarīgi ģērbušies ļaudis. 
Piedzērušos un miliciju neredz. Ermitāžas laukuma vidū liels 
metāla statīvs ar zelta eņģeli ar krustu rokās. Gar laukuma 
malu uz motocikliem joņo divi kamikadzes, gan uz vienu, 
gan abiem riteņiem. Troksnis! Par to gādā auspufs (izpūtējs).

Uz skaistiem zirgiem pa pāriem jāj četras amazones. 
Vēlāk noskaidrojam, ka viņas piedāvājot izjādes. Nelikās, 
ka meitenēm ar veikalu sevišķi veicās.

Kāda jauns meitietis laiž gaisā balonu. Tas nav parasts 
balons, bet sarkans plastmasas maiss, kurā redz degam va-
ļēju liesmu. Sasildītais gaiss to tad nes arvien augstāk un 
augstāk. Augstu gaisā redzami vairāki šādi baloni. Viens 

gan tālāk par koka 
zariem nebija ticis.

Ņevā pacelts 
lielais tilts. Ienāk 
milzīgs preču ku-
ģis. Pēc pusnakts 
esam gatavi iet 
mājās, bet vis-
pirms kas jāieēd. 
Ieejam kafejnīcā, 
saņemam ēdien-
kartes, bet pēc tam 

neviena no abām jaunkundzēm par mums neliekas ne zinis. 
Nu ja tā, ceļamies un ejam prom. Viena no freilenēm kārto 
glāzes un uz mums pat nepaskatās. Tā bija vienīgā nelaipnī-
ba, ko mēs piedzīvojām visā ciemošanās laikā. Burger Kingā 
valda pavisam cits gaiss. Salātus un čipšus? Laipni lūdzam! 
Un tad, kā Šekspīrs saka: „Kas ir bijis agri nomodā, tas iet 
vēlu gulēt.“ Par citāta pareizību es negalvoju.

Trešdien, 6. augustā
Šodien uz menu Peterhofa – cara pils. Ieturam brokas-

tis, samaksājam viesnīcu un par 5 800 rubļiem nabadzīgāki 
soļojam uz kuģīša piestātni, kas iet ik pusstundu. Ceļojums 
ilgst 30 minūtes, distance – 30 km. Purs samaksā par savu 
biļeti 1 100 rubļus, bet es kā pensionārs tikai 800 rbļ. Ir 
jāpērk turp-atpakaļ biļete, un pēc tam braukšanas laikus 
vairs nevar grozīt. Gribētāju ir tik daudz, ka tuvākie brau-
cieni ir jau izpirkti. Sēžam krastmalā pie alus un saldējuma 
un barojam baložus. Beidzot pienāk mūsu kārta. Braucam. 
Tālumā redzams Kronštadtes siluets. Esam klāt. Pie ie-
ejas parkā jāpērk biļete, nu kā citādi. Sakām atkal ardievas 
1 000 rubļiem un soļojam uz pili. Ja telpa atļauj un redaktri-
sei žēlīgs prāts, varbūt mazliet vēstures nenāks par ļaunu.

Peterhof
Iecere par cara ārpilsētas rezidenci, kas līdzinātos Ver-

saļas pilij, radusies Pēterim I jau 1714. gadā, Sākotnēji tā bi-
jusi visai pieticīga celtne, būvēta Pētera baroka stilā laikā no 
1714. līdz 1725. gadam, pārbūvēta imperatores Elizabetes I 
laikā (no 1747.-1752. gadam), tā saucamajā nobriedušā baro-
ka stilā, par paraugu izmantojot Versaļas pili. Tā saucamajā 
strūklaku pilsētā ietilpst 18.-19. gs. pils un parku ansamblis.

Laikā no 1941. gada 20. septembra līdz 1944. gada 
19. janvārim Pēterhofu okupē vācu armija. Mākslas vērtī-
bas tiek izlaupītas vai iznīcinātas, parkos izcirsti koki, bet 
lielā pils uzspridzināta un nodedzināta (?), Samsona, Gud-
rā vīra un daudzas citas skulptūras aizvestas no Ļeņingra-
das uz Vāczemi.

Pēterhofu nosacīti var sadalīt Augšējā dārzā un Lejas 
parkā. Ansambļa centrālais, savienojošais elements ir Pē-
terhofas lielā pils, uz kuru no jūras puses paveras brīnišķīgs 
skats. Tās priekšā zaigo Lielā kaskāde ar alu, ūdenskrituma 
kāpnēm, daudzām apzeltītām bronzas skulptūrām. Kaskā-
di ar jūru vizuāli savieno Jūras kanāls, kas dala Lejas parku 
Rietumu un Austrumu daļās.

Lai tiktu pilī, atkal jāmaksā ieeja. Faktiski, ja tu, cilvēk, 
gribi paspert soli pa labi vai kreisi no galvenajām kāpnēm, tev 
ir jāpērk biļete. Man šķiet, ka tas bija šeit, kur starp ļaudīm 
bija redzams arī Pēteris I ar carieni, galma kungi un galma 
dāmas; Gribat nofotografēties kopā ar Pēteri Lielo vai kādu 
no galma ļaudīm? Katrā laikā, katrā laikā! Jums rublīši ir?

Interesentu bars ir milzīgi liels, un mēs saprotam, ka 
izstaigāt lielo celtni līdz kuģīša atiešanai nebūs iespējams. 
Šovakar jābrauc atpakaļ uz Rīgu. Labi, apskatīsim vismaz 

Krievzemespiezīmes (3)
Sv. Pēterburgā
Noslēgums. Sākums LL322, LL324.

 
Turpinājums 11. lpp.Uldis Siliņš Sv, Pēterburgā.
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Kuģīša brauciens.
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Lejas parku. Augšējais dārzs paliek neredzēts. Ātri atskārs-
tam, ka kājām ejot, nekur tālu netiksim. Par laimi pa parku 
braukā ar baterijām darbināti sešvietīgi satiksmes līdzekļi. 
Nopērkam kioskā biļetes (kā nu bez tām!) un braucam. Ir 
arī vēl citi satiksmes līdzekļi, kas atgādina vilcienu ar pāris 
vagoniņiem. Tie nevar iebraukt tur, kur mēs. Lentā iespē-
lēta balss mūs informē par redzamiem objektiem, protams, 
krieviski. Purs man pārtulko svarīgāko.

Bez lielās pils ar kaskādi, kanālu un puķu dārziem ir vēl 
citi mākslinieciski pabeigti arhitektūras un parka ansambļi; 
Lielā oranžērija ar augļu dārzu un siltumnīcām, Monple-
zir – Pētera I pils ar dārzu un garšvielu siltumnīcām (vien-
stāvīga pils saglabājusies kopš Pētera I laikiem), mazā pils 
Marlī ar dārziem un zivju dīķiem, Katrīnas pils, kurā viņa 
dzīvojusi, pirms kļuvusi Katrīna I, Mazais Ermitāžas pavil-
jons, angļu skatu parks ar gotiskā un klasiskā stila celtnēm, 
paviljoni un kolonādes. Vai mēs redzējām arī Pļavas parku 
ar Belvederas pili, nudien nepateikšu. Noteikti neredzējām 
Aleksandrijas parku. Ieskaņotā balss mūs informē, ka pa-
saules slavu Pēterhofas Lejas parkam atnesušas unikālās un 
vairāk nekā 150 strūklakas un 4 kaskādes. Dārzā gar ceļma-
lu lapu koki saskaņoti, lai rudenī lapotne būtu apmēram vie-
nā krāsā. Pie labirintu veidošanas piedalījies arī Pēteris I.

Unikāls un vienreizējs ir paceļamais un nolaižamais 
galds 14 personām Mazajā Ermitāžā. Ēdamistaba atrodas 
2. stāvā. Ēdamgalds ir perfekts aplis, kas savukārt sastāv no 
ārējā un iekšējā apļa. Pirms mielasta dalībnieki ir sasēdušies 
pie galda, no virtuves, kas atrodas stāvu zemāk, divi kalpo-
tāji ar vinčveidīgas ierīces palīdzību uzskrūvē ēdamistabas 
galdam vidējo apli ar ēdieniem. Ārējais aplis ir plats diezgan 
14 šķīvjiem. Ja vajadzīgs, netīro šķīvi var individuāli nosūtīt 
lejā un saņemt tīru pēc tā paša principa kā vidējo apli.

Mājās, mājās steigsimies!
Brauciens ir beidzies. Ejam atpakaļ uz piestātni. Līdz 

kuģīša atiešanai vēl laiks. Dzeram kvasu un ēdam kartupe-
ļu skaidiņas. Vēl viena ēka saista mūsu uzmanību – plast-
masas pārvietojamā tualete un par pliku velti! Pods gan nav 
izvests kopš Pētera I laikiem.

Atpakaļ Pēterburgā. Ostā stāv divas liellaivas vārdā Sk-
runda un Sigulda, rakstīts gan ar krievu burtiem. Paņemam 
no viesnīcas mugursomu un ejam uz Sv. Izaka katedrāli, 
kur plkst. 20.00 S. Rahmaņinova Sv. Jāņa litānijas dzied 
Smoļnija katedrāles pareizticīgo kamerkoris. Koncerts ilgst 
tikai stundu. Vareni izskan pēdējais dziedājums Lai svē-
tīts Tā Kunga vārds. Mums piedāvā arī uzkāpt katedrāles 
15. stāvā un paskatīties uz Pēterburgu no augšas. Kāpt 15 
stāvus? Sirsnīgs paldies. Pietiekami redzēts no apakšas.

Mājās, mājās steigsimies! Izkāpjam Obvodnij kanal 
stacijā. Pirmo reizi redzam pilsētā lielāku pārtikas veika-
lu – Prizmu. Prom uz auto ostu. Adievu, skaistā piļu, mu-
zeju, baznīcu un strūklaku pilsēta! Braucam. Pa ceļam pa-
ziņojums: ja kādu redzēs autobusā lietojam alkoholu, tad to 
ar visām panckām izsēdinās ārā. Neviens izsēdināts netiek. 
Plkst. 07.00 ieripojam Rīgā. Mūsu odiseja ir beigusies.

Uldis Siliņš
Laikrakstam „Latvietis“

* Par 1 euro (AUD 1,40) nopirkām 47 rubļus.

Krievzemespiezīmes (3)
Turpinājums no 10. lpp.

liberālo  vērtību un dzīvesveida  tri-
umfu. Tas  mazināja  starptautisko 
institūciju  efektivitāti. (Pilnā mērā 
to var teikt par EDSO.)  Šodien  mēs 
maksājam par nevērību pret funda-
mentāliem drošības un aizsardzības 
jautājumiem. Gan  savā  zemē,  gan 
starptautiski. Ceru, no šīs krīzes iz-
nāksim ar skaidrāku sapratni par pa-
tiesajām vērtībām un vajadzībām.

Pie  diskusijām  par  budžeta  de-
ficītu  un  makroekonomikas  skait-
ļiem varēs atgriezties tad, kad valsts 
drošība neradīs šaubas. Latvija nav 
ekonomiskās  krīzes  pārvarēšanas 
stāsts.  Latvija  ir  zeme,  tauta  un 
valsts.

Pašreizējā situācijā ir svarīgi ne-
aizmirst, ka Latvija joprojām ir ES un 
NATO dalībvalsts. Taču  piederība 
NATO nevar atrisināt visu. Zemes-

sardze ir mūsu tautas pašaizsardzī-
bas  pamats.  Tāpēc  ir  būtiska  Ze-
messardzes funkciju atjaunošana un 
moderna bruņojuma iegāde.

Esmu pārliecināta, ka ar šo kon-
ferenci mēs izteiksim nostāju par 
Ukrainas okupāciju, radīsim lielāku 
skaidrību par savu drošības situāciju, 
izvērtēsim, ko darīt, lai veidotos līdz-
svars starp nacionālo un starptautisko 
drošību un aizsardzību, kā stiprināt 
Latvijas Zemessardzi, kas ir tautas 
pašaizsardzības pamats, kā panākt to, 
ka atbalsts aizsardzībai ir ne tikai uz 
formāls, bet faktisks, un debatēsim 
par vērtībām, kas satur kopā gan tau-
tu, gan valsti, kā arī par to, vai pastāv 
vērtību konflikts un kāda ir Rietumu 
civilizācijas rezistences spēja.

Es ceru, ka diskusija būs vērtīga ne 
tikai mums, bet arī ārvalstu pārstāv-
jiem. Īpaši liels paldies viesim – EP 
deputātam no Čehijas, Vaclava Havela 
kādreizējam līdzgaitniekam Jaromi-

ram Štetinam, kurš atsaucās manam 
uzaicinājumam ierasties uz šo konfe-
renci. Esmu pateicīga, ka ir ieradušies 
ārvalstu vēstniecību pārstāvji, kuru 
viedoklis debatēs būs jo īpaši būtisks. 
Tāpēc aicinu droši viņus ņemt vārdu 
un izteikt savas valsts viedokli. Liels 
paldies EK pārstāvniecībai, kas atbal-
sta šīs konferences norisi.

Ir svarīgi, ka šodienas diskusijā 
piedalās dažādu institūciju pārstāvji 
no Saeimas, akadēmiskās kopienas 
pārstāvji, izcilākie prāti starptautiska-
jos, kā arī vēstures, kultūras un reli-
ģiju jautājumos. Jo īpaši liels paldies 
profesoram Andrim Sprūdam, kas ir 
šīs konferences otrs organizators kopī-
gi ar Latvijas Ārpolitikas institūtu. Kā 
EDSO PA delegācijas vadītāja apkopo-
šu šodien dzirdētos viedokļus, lai no-
beigumā nāktu klājā ar secinājumiem. 
Lai izdodas šodienas darbs konferen-
cē! Paldies par uzmanību!

Vineta Poriņa

EDSO konference par drošību
Turpinājums no 1. lpp.

kalni, kur mūs aizveda Ojārs Greste, 
Latvijas latvietim tā īsti nemaz nav 
aptverami, ka kaut kas tāds var būt 
pasaulē. Tāpat arī ekskursija uz Victor 
Harbor – lielie akmeņi ir tik ļoti lieli, 

ka to nevar izstāstīt. Kur nu vēl ķengu-
ri brīvā dabā un okeāna krasts.

Rita  Vīksniņa:  Ārpus Sidnejas 
Kultūras Dienām noteikti ir lietas, ku-
ras ar nepacietību gaidāt piedzīvot šī 
gada decembrī?

Inta  Uškāne: Visvairāk es gribu 
atkal satikties ar cilvēkiem, kurus jau 

pazīstu un, protams, iepazīties ar ci-
tiem.

Man ļoti gribas redzēt žirafes (es 
varētu nodot sveicienus Sidnejas žira-
fēm no Rīgas žiraf ītēm), atkal izgaršot 
austeres ar baltvīnu un mangoooooo-
oo!!! :) Ja nopietni, tad kādreiz dzīvē 
gribētu aizbraukt uz Uluru.  ■

Inta Uškāne
Turpinājums no 4. lpp.

Pēterhofa.
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Sadarbība aizsākās 
līdz ar Latvijas neatkarī-
bas atgūšanu 1990.tajos 
gados, kad InSEA (In-
ternational Society for 
Education through Art – 
Starptautiskā Mākslas 

Izglītotāju Asociācija) prezidējošās 
valstis bija Zviedrija un Somija, kuras 
atrada iespēju daļēji sponsorēt Latvijas 
dalību kongresos. Tā kopīgi ar InSEA 
un Rīgas domes atbalstu 1997. gadā 
Inese Rone un Māra Muižniece pie-
dalījās Eiropas kongresā Glāzgovā, 
Skotijā, bet 1999. gadā pasaules kon-
gresā Brisbanē, Austrālijā delegāte no 
Latvijas bija Māra Muižniece.

Nenoliedzami, tā ir bijusi lieliska ie-
spēja ne vien popularizēt Rīgu un Latvi-
ju, bet arī laba iespēja iepazīt citu valstu 
mākslas izglītību ilgākā laika posmā un 
to salīdzināt ar Latvijas pieredzi. Īpaši 
nozīmīga ir bijusi saskarsme ar Somijas 
un Zviedrijas mākslas izglītības iestā-
dēm un zviedru pārstāvēm Britu Mari-
ju Kēlhornu (Britt-Marie Kühlhorn) un 
Ulu Arnelu (Ulla Arnell). Ziemeļvalstu 
pasaules uztvere, dabas un gadalaiku 
izjūta un dizaina apmācības augstais 
līmenis un kvalitāte, kā arī gudra šo 
valstu kultūrpolitika ir vienmēr bijuši 
vislabākās prakses piemēri, kuri gan 
tieši, gan pastarpināti ir ietekmējuši arī 
Latvijas bērnu mākslas skolu attīstības 
modeļu izveidi. To gudri un tālredzīgi 
savās programmās savulaik iestrādāja 
Rīgas Mākslas skola, kuru vadīja Māra 
Muižniece (1950.-2006.), gan ieviešot 
3-D darbu metodiku, gan pievēršot vai-
rāk uzmanības laikmetīgās mākslas iz-
pausmes formām – instalācijām, dator-
grafikai, performancēm, vides mākslas 
akcijām. Latvijas mākslas izglītības 
programmas šobrīd ir ļoti radniecīgas 

Somijas modelim, jo šobrīd daudzas 
mākslas skolas Latvijā ir integrējušas 
savā darbā šīs idejas.

Kopš 2008. gada augusta pēc In-
SEA Eiropas Padomes un konkrēti 
Angelikas Plankas (Angelik Plank), 
Austrija, iniciatīvas Pasaules kongresā 
Osakā, Japānā tika izveidotas grupas 
Latvian Friends of InSEA (Latvija –
InSEA Draugi – LID ) un Lithuanian 
Friends of InSEA, kuru uzdevums bija 
pulcināt ap sevi Latvijā un Lietuvā in-
teresentus sadarbībai un kontaktiem ar 
InSEA organizāciju. Šo grupu darbī-
bas virsmērķis būtu veidot arī vienotu 
Baltijas valstu areāla informācijas ap-
maiņas telpu ar InSEA.

Latviju kopš 2009. gada kā institu-
cionālais biedrs šajā asociācijā pārstāv 
reģionālā biedrība LAT-InSEA un tās 
vadītāja Dace Paeglīte 2010. gadā ir sa-
ņēmusi InSEA Eiropas Merilas Fleče-
res de Džongas (Maryl Fletcher De Jon-
ga ASV) balvu par Latvijas veiksmīgu 
iesaistīšanu Starptautiskajā Mākslas 
Izglītotāju organizācijā InSEA.

Rīgas domes Kultūras departa-
ments Rīgas mākslas skolu pārstāv-
niecību kongresos atbalsta regulāri, 
lai: popularizētu Latvijā organizēto 
starptautisko bērnu un jauniešu izstāžu 
praksi ārzemēs un piesaistītu dažādu 
valstu dalībniekus (šobrīd reklamējam 
jau 9. Starptautisko bērnu un jauniešu 
mākslas izstādi Šodienas stāsti); uz-
stātos ar prezentācijām kongresos par 
mākslas izglītību Latvijas mākslas sko-
lās; organizētu kongresos Latvijas iz-
stāžu ekspozīcijas; meklētu sadarbības 
partnerus ārzemēs; papildinātu mākslas 
metodisko grāmatu krājumus skolās.

Rīgu kongresos galvenokārt ir pār-
stāvējusi Rīgas Mākslas skola (tagad 
M. Muižnieces Rīgas mākslas skola) un 
Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola.

Latvijas sadarbības projekti
Pateicoties dalībai InSEA, ir vei-

dojušies daudzi Latvijas starptautiskie 
projekti un izstādes. Viena no redza-
mākajām ir nu jau 9.  Starptautiskā 
bērnu  un  jauniešu  mākslas  izstā-
de Šodienas stāsti, kura notiks Rīgā 
2014. gada rudenī Latvijas Nacionāla-
jā bibliotēkā Gaismas pilī, un kurā būs 
apskatāmi bērnu un jauniešu mākslas 
darbi no apmēram 20 valstīm.

Piemēram, Pārdaugavas Mūzikas 
un mākslas skola ar pašreizējo InSEA 
prezidenti T. Eku sadarbojas jau kopš 
2006. gada, kad tika organizēta Latvi-
jas mākslas skolu ceļojošā grafiti foto 
izstāde Grafiti ap mums Portugālē, bet 
no 2009.-2011 gadam kopīgi strādājām 
pie Starptautiskā Vizuālās mākslas 
projekta Latvija–Portugāle– Brazīlija 
Boriss Bērziņš un Ângelo de Sousa – 

Latvijas dalība 34. InSEA pasaules kongresā Melburnā
Latvijas sadarbība ar InSEA
Noslēgums. Sākums LL323.

Helio Oiticica.
Par projekta rezultātiem ziņojām 

un kopā uzstājāmies ar Teresu Eku 
2011. Budapeštā, Ungārijā InSEA Pa-
saules 33. kongresā. Zīmīgi, ka tieši 
kongresā Budapeštā uzstāšanās laikā 
sacēlām sajūsmas vētru, kad no rokas 
rokā pilnajā auditorijā ceļoja latviešu 
meiteņu pītie ziedu vainagi, jo runā-
jām un rādījām, kāda nozīme latviešu 
gleznotāja darbos B. Bērziņa darbos 
un latviešu tradīcijās piemīt Jāņu vai-
nagiem. Tādējādi izmantojam katru 
iespēju runāt par mūsu zemes tradīci-
jām, kuras Eiropā sen jau izzudušas.

Savukārt kongresā Melburnā iz-
platījām bukletu par Baltijas valstu 
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas Muzeju 
pedagoģijas izglītojošo projektu Es 
un Matiss 2005.-2012., kura rašanos 
iedvesmoja slavenā franču gleznotāja 
Anrī Matisa papīra griezumu izstāde 
Rīgā. Projekta rezultātā radās izstāžu 
cikls, kurš vairākkārt apceļoja Baltijas 
valstu pilsētas un priecēja skatītājus ar 
savu košumu un krāsainību.

Kongresa izstāde un 
uzstāšanās

Parasti, piedaloties Eiropas kongre-
sos ilgākā laika posmā, dalībnieki viens 
otru atpazīst un zina, un tad darbošanās 
un dalība notiek ar zināmu pēctecības 

 
Turpinājums 13. lpp.

No rokas rokā skatītāju auditorijā ce-
ļoja latviešu ziedu vainagi! Teresa Eka 
(Portugāle) un Dace Paeglīte (Latvija) 
uzstājas 2011. g. Budapeštā, Ungārijā 
InSEA Pasaules 33. kongresā par sa-
darbības projektu Latvija–Portugāle–
Brazīlija „Boriss Bērziņš un Ângelo de 
Sousa – Helio Oiticica“ 2009.-2011.
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Latgales priekš-
pilsētas mūzi-
kas un mākslas 
skolas (skolotāja 
G. Kristapsone) 10 
digitālie gleznoju-
mi, grafiskie un vi-
des mākslas darbi.

S a v u k ā r t , 
8. jūlijā notika Da-
ces  Paeglītes uz-
stāšanās un izdales 
materiāla izplatī-
šana P. Mondriāns 
abstrakcionisms, 
dizains un tā saik-
ne ar mūsdienu 
dzīvi, kas atspo-
guļoja Pārdaugavas mākslas skolas 
2012./13. mācību gada mācību dar-
bu metodisko piemēru analīzi par 
P. Mondriāna skolu, abstrakcionismu 
un tā saikni ar mūsdienu dzīvi, dizainu; 
klausītāji tika informēti M. Rotko cen-
tra Daugavpilī atvēršanas nozīmīgumu 
Austrumeiropā 2013. gadā. Zīmīgi bija 
tas, ka šajā sesijā uzstājās arī aborigēnu 
māksliniece un mākslas kuratore Marī 
Klarka (Maree Clarke) un jaunā InSEA 
prezidente Teresa Eka; bijām lepnas, ka 
atradāmies tik izcilā runātāju sesijā.
Vizītes Austrālijas skolās, 
muzejos, izstādēs

1. Iesākumā pirms kongresa atklā-
šanas ceremonijas bija iespēja iepazīties 
ar Austrālijas vidusskolu mākslas izglī-
tības programmām, jo tika piedāvātas 
skolu vizītes šādās mācību iestādēs – 
Melbourne Boy’s High School, Metho-
dist Ladies College (MLC), Victorian 
College of the Arts Secondary School.

Neliels pārsteigums bija tas, kā 
Austrālijā joprojām ir saglabātas un 
ir dzīvotspējīgas tradīcijas, īstenojot 
mācību procesu zēniem un meitenēm 
atsevišķās skolās.

Savukārt, 12. jūlijā notika iepazī-
šanās ar muzeju pedagoģijas program-
mām Viktorijas Nacionālās galerijas 
muzejos ar radošo darbnīcu bērniem 
Tērpu detektīvs un zīmēšanas krītiņu 
taktilo prasmju darbnīcu PASTEL-
LO itāļu mākslinieku Erikas Zorci un 
Matteo Sangalli projektu: http://www.
ngv.vic.gov.au/learn/ngv-kids/visiting-
ngv-with-kids, kur tika izmantota kus-
tību un taustes metode, kas mudināja 

mācīties darot un veidoja to brīvo, ra-
došo un pozitīvo starpposmu starp sko-
las programmu apguvi un izklaides in-
dustriju piedāvātajām iespējām. Katrs, 
ienākot šādā muzejā vai zinātnes cen-
trā, iemācās kaut ko, bet visi neiemā-
cās un neapgūst vienu un to pašu, tur 
arī ir tā atšķirība starp stingri struktu-
rētu izglītojošo darbu un zināma vei-
da izvēles brīvību. Jauki – darbojies, 
domā, sapņo un atklāj, un izej no mu-
zeja laimīgāks nekā tu esi tajā ienācis.

Atziņas, ieguvumi un atklājumi
Lūk, daži secinājumi, ko paņēmām 

līdzi no pasākuma.
1. Pārsteidzoši bija tas, ka Austrā-

lijas skolās tiek vāktas un veidotas ļoti 
nopietnas mākslas tehniku apguves 
darbu portfolio mapes (liela izmēra A1).

2. Mākslas stundās tiek pētīti un 
veikti vingrinājumi un projekti, anali-
zējot tieši Popkultūras mantojumu. Tas 
lika aizdomāties, ko darām mēs Lat-
vijā? Mēs parasti stundās runājam par 
modernisma laikmetu –impresionis-
mu, kubismu, sirreālismu, puantilismu, 
par Bauhauza skolu, mēs it kā apejam 
vai pat izsvītrojam no apmācības prog-
rammām sociālistiskā reālisma laiku 
un tā piemērus un tad tikai nedaudz 
pieskaramies popkultūras piemēriem.

3. Pārliecinājāmies, ka sarūk da-
bas pētniecības vingrinājumi skolās 
un mainās kluso dabu uzstādījumu 
priekšmetu izvēle – tiek izmantoti 
mūsdienīgāki priekšmeti kā iesaiņoju-
mu tūtas, konfektes, ēdieni, fragmenti 

pieskārienu. Kongresi ir tā vieta, kur 
iespējams satikt mākslas izglītības ko-
rifejus un leģendas, cilvēkus, kuri sa-
rakstījuši grāmatas, kuras piedzīvojušas 
atkārtotus izdevumus un kuras izmanto 
savās izglītības sistēmās daudzas valstis. 
Dalība pasaules kongresos, tas savukārt 
ir zināma veida izaicinājums, jo tad sa-
tiekas pilnīgi nezināmas personības un 
ir grūti prognozēt, ko tieši klausītājs un 
skatītājs iegūs un ieraudzīs.

Īpaši tas sakāms par kongresu Aus-
trālijā, jo Āzijas un tieši Austrālijas 
reģiona dalībnieku īpatsvars bija no-
teicošais – tā īstenībā bija tikšanās uz 
Eiropas, Amerikas, Āzijas un Austrā-
lijas pamatiedzīvotāju aborigēnu kul-
tūras mantojuma šķautnes. Varam pat 
teikt, ka uz aborigēnu izzūdošās kultū-
ras traģiskās sāpes robežas. Aborigēnu 
mākslas un meditatīvās punktveida 
tehnikas piemērus mākslas nodarbī-
bās izmantojam bieži, bet kongress it 
kā pavēra mazu iespēju ieskatīties šīs 
dienas un šī brīža Austrālijas pamatie-
dzīvotāju mākslas aktivitātēs, un tas 
bija kaut kas jauns un nezināms, bet to 
neļāva dokumentēt, fotografēt un vākt 
vizuālo materiālu iespaidus.

Eiropā esam pieraduši dalīties ar 
informāciju izglītības nolūkos – Aus-
trālija pateica: „Nē, to nedrīkst!“ To-
ties Austrālijas kongresā bija iespē-
jams satikt un klausīties slavenos britu 
pārstāvjus Naidželu Mīgeru (Nigel 
Meager) un Denisu Atkinsonu (Deniss 
Atkinson). Inese Rone, kas piedalījās 
1997. gada kongresā Glāzgovā, atzī-
mēja, ka no neliela domu biedru pulka 
InSEA organizācija šobrīd ir kļuvusi 
par milzīga mēroga mākslas izglītotā-
ju pulcēšanās vietu. 
Latvijas mākslas izglītības 
piemēri

Nozīmīgi bija tas, kongresa laikā no 
7.-11.  jūlijam virtuālajā izstādē, kurā 
piedalījās 180 dalībnieki, un kurā bēr-
nu un jauniešu mākslas darbi tika de-
monstrēti vienlaicīgi 10 ekrānos, tika 
demonstrēti arī Latvijas – Pārdaugavas 
Mūzikas un mākslas skolas (skolotājas 
I. Margēviča, D. Pudāne, A. Staģe) un 

InSEA pasaules kongress
Turpinājums no 12. lpp.

 
Turpinājums 14. lpp.

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas sko-
las 6. klases audzēkņu vides mākslas 
darbs InSEA 34. Pasaules kongresa 
virtuālajā izstādē Melburnas Kriketa 
stadionā (MCG)(skolotāja Inese Mar-
gēviča).
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Melburnas Latviešu nama apmeklējums. No kreisās: Anita 
Andersone, Inese Rone, Dace Paeglīte un Melburnas Lat-
viešu vidusskolas direktors Kārlis Brēmanis.
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LATVIJAS UNIVERSITĀTES 95 GADU ATCERE
Akadēmiskā runa:

No skolas sola līdz kapa malai
Kā latvieši ikdienā izmanto mobilās tehnoloģijas?

Arnis Gross, B. Eng (Hons)

Svētdien, 2014. gada, 21. septembrī, plkst. 14.00
Melburnas Latviešu namā

 Akadēmisko grādu ieguvēju vārdus Viktorijā 2013. /2014. gadā nosūtīt  
K. Kasparsonam pa e-pastu kkaspars@bigpond.net.au

Ieeja pret ziedojumiem, sākot ar $15
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veltījums mātei. Tā ir sarežģīta kom-
pozīcija, kurā māksliniece ar mašīnu 
precīzi izšuvusi fotogrāfijas, ievērojot 
vissīkākās tonālās nianses un panākot 
tādu pat iespaidu, kāds iespējams ar 
sietspiedi vai modernajām tehnoloģi-
jām. Atšķirību ar fotogrāfiju nevar uz-
reiz atklāt. Tikai aplūkojot tuvāk, var 
uzķert patiesību. Tā jau ir augstākā 

pilotāža.
Abas meitas iet vecāku pēdās. Pro-

tams, vēl jūtama skolotāja klātbūtne, 
tomēr jaušama ir citas paaudzes domā-
šana. Piemēram, arīdzan Agata Muze 
mēdz gleznot lielos horizontālos lau-
kumos kā tēvs, taču atsevišķas detaļas 
vēsta par atšķirīgu pasaules uztveri. 
Viņa glezno arī tonāli smalki noskaņo-
tas klusās dabas vai – gluži pretējo – 
dekoratīvi ornamentālas. Glezna Kris-
tiāna vēsta par portretista dotumiem. 

Savukārt Elīna Lūsis-Grīnberga bla-
kus mašīnizšūšanai laiku pa laikam 
atgriežas pie gobelēnu aušanas. Arī 
viņa ir izgājusi starptautiskā arēnā un 
guvusi ievērojamus panākumus. Jāuz-
sver, ka abas meitas ir iemantojušas 
vecāku izcilo krāsu izjūtu.

Vecāki izstādē demonstrē ļoti aug-
stu profesionālo līmeni, no kā atsperas 
viņu bērni, kuriem nu jāiet tālāk.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

no priekšmetiem un dabas elementiem.
4. Globāli attīstās fiziski vai tikai 

virtuāli mākslas projekti, kuri vai-
rāk veic socializācijas un saskarsmes 
lomu, nevis izglītojošo, un tādos pie-
dalās daudzi dalībnieki vai dalībvals-
tis, bet tos raksturo ne visai laba māks-
linieciskā kvalitāte.
Saziņa ar Melburnas latviešu 
saimi

Jaukas, informācijas bagātas un 
noderīgas bija viesošanās Melburnas 
Latviešu namā un tikšanās ar Mel-
burnas Latviešu vidusskolas (MLV) 
pārzini Kārli Brēmani, MLV skolotā-
ju Anitu Andersoni, Daugavas skolas 
pārzini Līgu Dārziņu, skolas kora va-
dītāju Jolantu Lārmani,  ar laikraksta 
Latvietis palīgredaktori Ilzi Nāgelu un 
mācītāju Daini Markovski.

No Latvijas atvedām Pārdaugavas 
mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 
ceļojošo darbu izstādi Latvija un Aus-
trālija – senatne un mūsdienu raksti 
(skolotājas Arta Dzirkale un Inese 
Margēviča), kura tika nodota Melbur-
nas Latviešu vidusskolas skolotājai 
Anitai Andersonei. Tikšanās laikā 
tika pārrunātas izstādes eksponēšanas 
idejas un domājām par turpmāko sa-
darbības formu veidošanu ar trimdas 
latviešu skolu pārstāvjiem Melburnā. 
Apspriedām idejas par rakstu sakarā 

ar Latvijas dalību InSEA kongresā un 
citiem ziņojumiem laikrakstam Lat-
vietis par nozīmīgiem mākslas izglī-
tības un kultūras notikumiem Latvijā 
nākotnē. Mīļš paldies visiem latvie-
šiem par jauko uzņemšanu un kopā 
pavadītajiem mirkļiem Melburnā!
Māksla kā provokācija. Domas 
par nākotni – Patricija Picinini

Filozofiski meklēt atbildes uz jau-
tājumiem, kāda būs mākslas izglītības 
misija un virzība nākotnē, kā tam sa-
gatavoties un, kā saprast, kādas tieši 
varētu būtu izmaiņas cilvēka un da-
bas savstarpējās attiecībās, nebūt nav 
viegli. Svarīgākais laikam ir apjaust 
virzienu, kurā lūkoties.

Kongresā šī loma tika uzticēta pa-
saulslavenajai austrāliešu māksliniecei 
Patricijai Picinini, kura izmantojot bioē-
tiku, biotehnoloģijas un dabas vidi, ir 
radījusi hiperreālistiskas cilvēka izmē-
ra un dīvainu dzīvnieku saskarsmes un 
mutāciju tēlnieciskus darbus. Vienlai-
cīgi šie darbi tiek piedāvāti skolotājiem 
kopā ar metodiku, kā sarunāties ar bēr-
niem par laikmetīgo mākslu, un tie tiek 
izmantoti Austrālijas mākslas izglītībā.

Tie ir provokatīvi un strīdīgi siliko-
na, stikla šķiedras mākslas darbi, kuri 
manipulē uz saprāta un ārprāta robe-
žas, satriec ar savu izmēru un līdzību 
cilvēkam, bet tajā pašā gluži omulīgi 
iekļaujas mūsdienu fantastikas un da-
torprogrammu radīto virtuālo vizuali-
zāciju arsenālā. Māksla šeit darbojas 

kā šoks un kā provokācija. Patrīcija 
Picinini ar darbu Ilgā gaidīšana / The 
Long Awaited 2008 (Patricia Piccinini) 
ierindota strīdīgāko un šokējošāko dar-
bu sarakstā pasaules mākslas vēsturē: 
http://whitecubediaries.wordpress.
c o m /2 013/ 03/ 0 9 /s h o c k - f a c t o r - 
controversial-art-throughout-history/

Nenoliedzami, tie ir šī laikmeta 
bērni un tajā pašā laikā tie ir kaut kā-
das dīvainas pasaules mutanti, kuri 
varētu eksistēt kopā ar mums. Vai mēs 
to gribam un vai esam gatavi to darīt? 
Emocionāli tie mums liek justies neēr-
ti. Māksliniece pati saka, ka viņa rada 
kādu būtņu pārpasaulīgo, emocionālo 
dzīvi, kuras varbūt kaut kur zemapzi-
ņā parādās, bet, ka viņa vairāk rāda šo 
būtņu savstarpējās attiecības, kuras va-
rētu eksistēt – rada pasauli starp to, ko 
mēs pazīstam un starp to, kas ir gandrīz 
tepat blakus – svešo un nezināmo, bet 
iespējamo. Un tādējādi viņa uzdod jau-
tājumu, ko tas nozīmē – būt cilvēkam 
šajā laikā, ja mūsdienu tehnoloģijas 
tik ļoti izmaina savstarpējās attiecības 
starp cilvēkiem un dabu? Un pati saka, 
ka manā pasaulē ir vairāk jautājumu, 
nekā atbilžu, jo jūtu divējādo spriedzi, 
kas ir piedzimusi ar mūsu tehnoloģisko 
inovāciju iespējām un jautājumu, vai 
mēs tās spēsim kontrolēt?

Mākslas izglītības misija un vir-
ziens, kurā lūkoties nākotnē, varētu 
būt cilvēks, zinātne un daba!

Dace Paeglīte
Laikrakstam „Latvietis“

InSEA pasaules kongress
Turpinājums no 13. lpp.

gadu nastas ir iespējami uzturēt balsī 
tādu svaigumu, tembra bagātību un 
skaistumu? Kur ir tas noslēpums, kas 
ļauj no augstiem toņiem nebaidīties 
un elpai nepietrūkt? Dabiskais siltums 
Geņas balsī ir šodien tikpat kā pirms 
gadiem. Ar vīru kori viņai jau ilgus 
gadus ir ciešas saites, un ne velti Vīru 
kora priekšnieks viņu raksturoja kā 
Adelaides lakstīgalu.

Dāmas uz brīdi nokāpa no skatu-
ves, lai vīri ar divām dziesmām atkal 
parādītu, ko māk, tad dāmas atgriezās 
uz divām beidzamām dziesmām, ka-
reivīgo Kad ar uzvaru (akordeonists 
Imants Kronītis) un tradicionālo Pūt, 
vējiņi! Diriģente Astra Kronīte vis-
pirms pateicās saviem koristiem un 

tikai tad pagriezās, lai saņemtu pub-
likas aplausus. Viņa tiešām varēja būt 
apmierināta ar skaisti izdevušos kon-
certu.

Ak, jā, Sandra Birze. Cik laimīga 
gan ir Melburna un Melburnas koris, 
ka pie viņiem dzīvo tik izcila persona 
un talantīga pianiste un mūziķe! Tū-
līt nāk prātā mūsu pašu nelaiķe Māra 
Biezaite, jo šī bija pirmā reize kopš 
Māras laikiem, kad no vecām Adelai-
des Jauktā kora klavierēm savus tīklus 
saritināja visi zirnekļi un aizvācās uz 
citām mājām. Parasti viņiem uz tām 
spēlē tikai šūpuļdziesmas. Cik brīniš-
ķīgi tas būtu, ja Adelaidē būtu atkal 
tāda pianiste kā Māra un Sandra! Ir 
pavisam cita dziedāšana ar tik iejūtī-
gu, drošu, saprotošu pavadītāju, jo uz-
reiz rodas pavisam cita dūša dziedāt. 
Viņa, profesionāle, māk pielāgoties 

dziedātājiem/amatieriem un tomēr tos 
pacelt augstākā līmenī. Paldies, Sand-
ra!

Tā nu dažās īsās stundās pagāja 
ilgi gatavotais koncerts. Paldies Astrai 
Kronītei un 12 Daugavas vīriem, ku-
ros vēl pēc 45 gadiem mājo dziesmas 
un dzimtenes mīlestība. Paldies kora 
priekšniekam Edgaram Ceplītim par 
gaišo ideju, aicināt papildspēkus no 
Melburnas un Sidnejas. Paldies Vana-
džu Ansamblim un Inesei Lainei. Pal-
dies Vanadzēm par garšīgām pusdie-
nām un kūkām. Cerams, ka pēc īsas, 
bet pelnītas atpūtas, vīri atsāks mēģi-
nājumus ar pilnu sparu, jo Vēl jau viss 
nav pagalam!

Svinības turpinājās nākošā dienā, 
bet par to, citā reizē.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Korim 45 gadu jubileja
Turpinājums no 2. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien,  11.  sept., plkst. 10.00 
izbraukšana no ALB nama Laimas 
piknikam. Dosimies apskatīt Adelai-
des parkus un izbaudīt pikniku brīvā 
dabā. Maksa $15 no personas par au-
tobusa īri un pusdienām. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 8. sept.
Sestdien, 13. sept., plkst. 10.00 Dien-
vidaustrālijas Atklātās novusa meis-
tarsacīkstes Latviešu namā Talavā. 
Vienspēles.
Svētdien,  14.  sept., plkst. 9.00 Dien-
vidaustrālijas Atklātās novusa meis-
tarsacīkstes Latviešu namā Talavā. 
Dubultspēles.
Pirmdien, 15. sept., plkst. 10.00 Dau-
gavas Vanadžu pilnsapulce DV namā.
Trešdien,  17.  sept., plkst. 11.00 iz-
braukšana no ALB nama LAIMAS 
pusdienām Palais Hotel, Esplanade, 
Semaphore. Cenas sākot no $13,90. Pie-
teikties LAIMAS birojā līdz 12. sept.
Sestdien, 20. sept., plkst. 11.00 LAI-

MAS pavārmākas kursi ALB namā. 
Anita Hale rādīs savu kartupeļu 
pankūku recepti. Ieeja pret ziedoju-
miem, sākot no $4. Pieteikties LAI-
MAS birojā līdz 15. sept.
Sestdien,  20.  sept., plkst. 12.00 – 
14.00 lietuviešu profesionālu šefpavā-
ru gatavotas pusdienas DV namā. $30. 
Pieteikšanās obligātā līdz 16. sept., 
zvanot Andrim Jaudzemam 8373 1771 
vai mob 0412 601 306.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 21. sept., plkst. 11.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu. 15. svētdiena 
pēc Vasarsvētkiem.

Brisbanē
Sestdien, 6. sept., plkst. 12.00 Rummy 
un zolītes pēcpusdiena Latviešu namā 
DV sarīkojumā. Maksa $10.
Svētdien,  7.  sept., plkst. 11.00 Svēt-
dienas rīts Dievam. Pārrunāsim Jāņa 
evaņģēliju 5:1-24 pie M. Mežmales, 
104 Donnington St., Carindale. Visi 

laipni aicināti – lūdzu ievērot sākuma 
laiku!
Svētdien,  7.  sept., plkst. 12.30 Rok-
darbnieču kopas nodarbības Latviešu 
namā.
Svētdien,  7.  sept., plkst. 14.30 Bris-
banes Latviešu skoliņa Sauleszaķis 
Latviešu namā. (Datumus un tuvāku 
informāciju sniedz Vita Rieksta 0403 
530 982 vai vrieksta@yahoo.com).
Otrdien, 9. sept., plkst. 10.00 Brīvļau-
žu sanāksme Latviešu namā. Video iz-
rāde. Rīta tēja, pusdienas $15.
Sestdien, 13.  sept., plkst. 14.00 BLB 
kora Beverīna 2. Baltiešu koncerts. Ie-
eja $15; bērniem bez maksas.
Svētdien, 21. sept., plkst. 14.30 Bris-
banes Latviešu skoliņa Sauleszaķis 
Latviešu namā. (Datumus un tuvāku 
informāciju sniedz Vita Rieksta 0403 
530 982 vai vrieksta@yahoo.com).
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
4. septembris
Dzintra, Dzintara, Dzintars
1877. Tautsaimnieks, politiķis, valsts 
un sabiedrisks darbinieks. Latvijas 
Valsts Ministru prezidents un Latvijas 
Valsts prezidents Kārlis Ulmanis.
1904. izglītības darbiniece, Daugav-
pils 1. ģimnāzijas, komercskolas sko-
lotāja (1930-1940) Zenta Jubase. Re-
presēta 1941. gadā, izsūtīta ar ģimeni 
uz Sibīriju.
1905. rakstniece Melānija Vanaga. 
1944. beidzās PSRS-Somijas karš.

5. septembris
Klaudija, Persijs, Vaida
1905. Krievijas-Japānas karš: Ņu-
hempšīrā, ASV noslēgts Portsmutas 
līgums, kas izbeidza karu.
1929. valodniece Aina Blinkena.
1939. Otrais pasaules karš: ASV pazi-
ņoja par neitralitāti karā.

6. septembris
Maigonis, Magnuss, Mariuss
1865. Ar Viļņas ģenerālgubernatora 
K. fon Kaufmaņa cirkulāru Latgalē 

sākās latīņu drukas aizliegums, kurš 
turpinājās līdz 1904. gada 23. aprīlim.
1924. bērnu literatūras rakstnieks Ul-
dis Plotnieks.
1991. Padomju Savienība atzina Igau-
nijas, Latvijas un Lietuvas neatkarību.

7. septembris
Regīna, Ermīns
1940. Francija (Petēna valdība) atzīst 
de facto Latvijas iekļaušanu PSRS.

8. septembris
Ilga
1514. Oršas kauja: Lietuvas un Polijas 
karaspēks sakāva Krievijas armiju.
1879. inženieris, pašvaldību darbi-
nieks, Augusts Endzeliņš.
1904. SLT, ALT, MLT aktieris, reži-
sors Vilberts Štāls.
1909. rakstniece, dzejniece, izglītības 
darbiniece Marija Andžāne (Strode).
1919. dibināts Rēzeknes aizsargu 
pulks.
1923. SLT aktieris un režisors Kārlis 
Gulbergs.
1944. notiek Latvijas Centrālās Pado-

mes (LCP) pēdējā sēde Latvijā.

9. septembris
Bruno, Telma
1924. ASV šahists un matemātiķis El-
mārs Zemgalis.
1934. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Edvīns Misa.
1939. franču armija iebrūk Vācijā 
(okupē 3 kv. jūdzes).
1944. dibināts Zuikas vīru koris Dun-
dagā, Kurzemē (vēlāk Korbijā, Angli-
jā).

10. septembris
Jausma, Albertīne
1939. basketbolists, olimpietis Miķelis 
Dancis.
1944. Latvijas Centrālās padomes va-
dītājus aizved no Salaspils koncentrā-
cijas nometnes uz Štuthofas koncen-
trācijas nometni.
1954. sakarā ar dzejnieka Raiņa 25. nā-
ves dienu Daugavpils 6. vidusskolai – 
bijušajai Grīvas pamatskolai piešķir 
Raiņa vārdu. Šajā skolā 1875.-1879. mā-
cījies Jānis Pliekšāns (Rainis).  ■

īsos vārdos sveica DV Pertas nodaļu 
viņas lielajā jubilejā un novēlēja tai vēl 
daudz raženu gadu nākotnē.

Pēc apsveikumiem un uzrunām 
oficiālā daļa beidzās ar nodaļas karoga 
iznešanu no telpām, un nu īstā ēšana 
varēja sākties. Sulaines allaž pildīja 
mūsu vīna glāzes un pienesa garšīgas 

pusdienas, ne nu tik labas kā to vien-
mēr darīja mūsu vanadzes, nu vismaz 
ne tik latviskas, bet gana garšīgas; tad 
vēl taču bija saldais ēdiens: kūka ar 
krējumu un beigās arī kafija. Vēl ilgi 
sēdējām un pļāpājām labu draugu un 
ciemiņu pulkā. Bija prieks pie galdiem 
atkal redzēt mušu vanadzes un zināt, 
ka šoreiz viņām nebija jāstrādā pa vir-
tuvi un vēlāk atkal jānovāc un jāmaz-
gā trauki, bet ka viņas šoreiz varēja ar 

mums kopā pasēdēt un papriecāties 
bez rūpēm par darāmiem darbiem.

Paldies DV Pertas nodaļai par labi 
noorganizētām svinībām, par labi pa-
darīto 65 gadu darbu un par labi pava-
dīto svētdienas pēcpusdienu. Novēlam 
DV Pertas nodaļai vēl daudz raženu 
un labiem panākumiem pilnu nākotni. 
Paldies!!

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

65. dzimšanas diena
Turpinājums no 6. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 1. septembrī.
€1 = 1,40590 AUD
€1 = 0,79025 GBP

€1 = 1,56600 NZD
€1 = 1,31330 USD

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 20. sept., plkst. 13.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu Nācaretes baz-
nīcā.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien,  6.  sept., plkst. 12.00 Tēvu 
Diena pusdienas DV mītnē. Noteikta 
trīs kursu ēdienkarte. $15 no personas. 
Visi laipni lūgti!
Otrdien, 9. sept., plkst. 11.00 Melbur-
nas Latviešu ciema zālē Senioru sa-
iets. Saietā svarīgu informāciju sniegs 
Richard Meaden, Aged Care Adviser. 
Ieeja pret ziedojumiem, līdzi ņemami 
groziņi.
Svētdien, 14. sept., plkst. 14.30 Baltie-
šu koncerts Lietuviešu klubā, 44 Errol 
St. North Melbourne. Ieeja $15 (iesk. 
atspirdzinājumi), bērniem ieeja brī-
va. Piedalās: lietuviešu deju kopa 
Sokdava, lietuviešu koris DAINOS 
SAMBURIS, igauņu tautas deju kopa, 
KODU – igauņu sieviešu koris, Piek-
tais Ritenis – latviešu deju kopa, koris 
SPIRIT OF FINLAND, SUGISLIL-
LED – igauņu sieviešu deju kopa, Mel-
burnas Latviešu koris Daina.
Sestdien,  20.  sept., skolu sarīkojums 
Latviešu namā.
Svētdien,  21.  sept., plkst. 14.00 Lat-
vijas Universitātes 95 gadu atcere Lat-
viešu namā. Rīko Melburnas latviešu 
akadēmiskā saime un MLB.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien,  7.  sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien,  7.  sept., plkst. 11.00 drau-
dzes pilnsapulce.
Svētdien,  7.  sept., plkst. 15.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 14. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums. Plkst. 11.30 iepazīstināša-
na ar LELBĀL bīskapa kandidātiem.
Svētdien, 21. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 21. sept., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien,  7.  sept., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.
Svētdien, 21. sept., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Piektdien, 12.  sept., plkst. 12.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.
Ceturtdien,  18.  sept., plkst. 19.00 
Sidnejas Kino kluba izrāde Latviešu 
namā. Zvejnieka dēls.
Svētdien, 21. sept., plkst. 11.00 Lidi-
jas Mednes atmiņu grāmatas Vētras 

traukti dziedātājputni atvēršana un 
Gleznu skate Latviešu nama Baltajā 
zālē. Grāmatu atvērs Latvijas goda 
konsuls Aldis Birzulis. Grāmata ir lat-
viešu un angļu valodās.
Svētdien,  21.  sept., plkst. 13.00 Sid-
nejas Latviešu vīru kora Dziesmu pēc-
pusdiena Latviešu namā. Karstais un 
aukstais ēdiens, dzērieni, kūku galds, 
kopdziesmas. Ieeja $20, skolniekiem 
bez maksas. Biļetes pie G. Zodiņa, 
9629 6001 un SLB grāmatnīcā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  7.  sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 14. sept., plkst. 11.00 Pļau-
jas svētku dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu. Pēc dievkalpojuma Pļaujas 
svētku sarīkojums.
Svētdien, 21. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 7. sept., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien,  14.  sept., plkst. 9.30 diev-
kalpojums. Bībeles stunda.
Svētdien,  21.  sept., plkst. 9.30 diev-
kalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 4. sept., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broad-
beach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Meet-
ing Room A.
Svētdien,  14.  sept., plkst. 10.00 – 
16.00 Daudzkultūru festivāls Evandale 
Parklands, Bundall. Bezmaksas auto-
stāvvietas un ieeja. Ēdiens un kultūra.

Zviedrijā
Piektdien,  19.  sept., plkst. 17.00 – 
21.00 Dāvida Holmerta izstādes atklā-
šana ar foto, filmu un priekšlasījumu 
Igauņu namā Stokholmā, Wallingatan 
34, trešajā stavā. Izstāde piemin bal-
tiešu bēgļus, kas ieradās Zviedrijā un 
Gotlandē otrā pasaules kara beigās. 
Izstāde vēl skatāma 18. sept. (18.00-
21.00), 20. sept. (11.00-15.00) un 
27. sept. (14.00-16.00).

Latvijā
Trešdien,  3.  sept., plkst. 18.00 Stūra 
mājā (Brīvības ielā 61) 1. stāva zālē 
Latvijas Okupācijas muzeja ekspo-
zīcijas telpās Rīgas vēstures un kuģ-
niecības muzejs rīkos Vācbaltiešu 
dienu. Piedalīsies: Latviešu-vācbaltie-
šu centrs Domus Rigensis, piedāvājot 
Vācbaltiešu Karla Šīrena biedrības 
Līneburgā (Vācija) arhīva vadītājas 
Renate Adolphi atmiņas par pieredzē-
to 1939. gadā. Uzstāsies Rīgas Vācu 
biedrības vokālais ansamblis Morgen-
rot. Ieeja bez maksas.

Ceturtdien,  4.  sept., plkst. 20.00 
Dzejas dienu atklāšana. Raiņa dzejas 
lasījumi kultūras vasarnīcā Esplanāde 
2014.
Sestdien,  6.  sept.  naktī  uz  7.  sept., 
Baltā nakts. Pilna programma www.
baltanakts.lv
Sestdien, 6. sept., plkst. 20.00 - 21.35 
un 22.00 - 23.35 Baltā nakts ietvaros 
J. Kulakova kantāte Mīlestībā viļņo 
krūts brīvdabas atskaņojums Kaln-
ciema kvartālā. Piedalās grupa Pēr-
kons un RTU vīru koris Gaudeamus. 
Apcerīgi pacilājošajā kantātē iekļau-
tas divdesmit gan agrāk radītas, gan 
arī no jauna komponētas dziesmas ar 
komponista garam tik tuvā Eduarda 
Veidenbauma dzeju.
Sestdien,  6.  sept., jauniešu koris 
BALSIS turpinās pieskandināt vilcie-
nus un dzelzceļa stacijas! Bānītim 111! 
13:00 Bānītis sāks svētku braucienu 
uz Alūksni ar īpašo, restaurēto tvaika 
lokomotīvi FERDINANDS. BALSIS 
Bānīša svētkos dziedās Gulbenē, Stā-
merienā un Alūksnē. 18:00 Alūksnes 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā būs arī 
garīgās mūzikas koncerts.
Līdz 6. sept. Romana Sutas un Alek-
sandras Beļcovas muzejā Elizabetes 
ielā 57a, dz. 26 (ieeja caur pagalmu, 
5. stāvs), Rīgā izstāde Jaunā sievišķība.
Piektdien,  12.  sept., plkst. 18.00 
PBLA pārstāvniecības birojā Rīgā tik-
šanās vakars ārzemju latviešiem.
Sestdien,  13.  sept., plkst. 18.00 kon-
certs Ielūdz Pēteris Vasks un Vestards 
Šimkus Siguldas koncertzālē Baltais 
flīģelis, kur Rudens kamermūzikas fes-
tivāla ieskaņas koncertā savu jaundar-
bu pirmatskaņos Vestards Šimkus. Pēc 
koncerta īpaši Ir domubiedriem tikša-
nās ar pianistu. Piedāvājumā iekļauta 
koncerta biļete un tikšanās ar māksli-
nieku. Dalības maksa vienai personai 
20 EUR. Vietu skaits ierobežots. In-
formācija www.ir.lv/domubiedri
Svētdien, 14. sept., plkst. 16.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā, Ģertrū-
des ielā 8, Rīgā.
Līdz  19.  oktobrim  atvērts projekts 
Stūra māja. Lieta nr.1914/2014. Ar 
piecām tematiskajām izstādēm, eks-
kursijām gida pavadībā, konferencēm, 
diskusijām, koncertiem, semināriem 
Stūra mājas jeb bijušās Valsts Dro-
šības komitejas ēka Brīvības ielā 61 
ir viens no vērienīgākajiem Eiropas 
kultūras galvaspilsētas programmas 
notikumiem. Apskatot ekspozīciju, ik-
viens aicināts mēģināt rast sev atbildes 
uz 20.gadsimta Eiropas vēstures uzdo-
tajiem jautājumiem. Plašāka informā-
cija, darba laiks: www.riga2014.org/
kgb.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


