
19.  janvārī  ar publisku diskusiju 
atklāja jauniešu reemigrācijas prog-
rammu Darbs valsts pārvaldē. Prog-
rammas ietvaros 10 jauniešiem, kuri 
augstāko izglītību ieguvuši ārzemēs, 
līdz gada beigām būs iespēja praktizē-
ties valsts pārvaldē dažādās jomās.

„Latvijai ir svarīgs ikviens tās cil-
vēks. Jebkura iedzīvotāja un ģimenes 
atgriešanās Latvijā ir liela vērtība! Re-
emigrācijas plāna ietvaros Valsts kan-
celeja ir izpētījusi, kādās jomās valsts 
pārvaldē ir grūti piesaistīt augsta lī-
meņa speciālistus. Tāpēc mēs ļoti no-
vērtēsim ārzemēs studējošo Latvijas 
jauniešu vēlmi atgriezties Latvijā un 
ieguldīt savu artavu labākas Latvijas 
valsts pārvaldes veidošanā,“ par prog-
rammas nozīmi stāsta Valsts kancele-
jas direktore Elita Dreimane.

Jauniešu reemigrācijas program-
mu Darbs valsts pārvaldē 19. janvārī 
Ministru kabinetā atklāja E. Dreima-

ne, iepazīstinot ar programmas mēr-
ķiem un pieteikšanās nosacījumiem. 
Prezentācijai sekoja diskusija, kuras 
mērķis ir uzklausīt ekspertu viedokļus 
par Latvijas jauniešu motivāciju aiz-
braukt uz ārzemēm un izvēli atgriez-
ties vai neatgriezties mājās.

Diskusijā piedalījās Ljeta  Putā-
ne – jauniete, kura augstāko izglītību 
ir ieguvusi Anglijā, taču jau vairāk, 
nekā gadu strādā Rīgas domē, speciālo 
uzdevumu vēstnieks diasporas jautā-
jumos Pēteris Kārlis  Elferts, kā arī 
Inese Šūpule, pētniece, kura apjomīgā 
zinātniskā pētījuma Latvijas emigran-
tu kopienas ietvaros tikko kā ir beigusi 
apkopot padziļināto interviju rezultā-
tus par reemigrāciju. Diskusiju vadīja 
Draugiem Group runasvīrs Jānis Pal-
kavnieks.

Pieteikšanās programmai Darbs 

1991. gada 20. jan-
vāra notikumus Rīgā 24. 
gadu piemin ar ziediem 
uz sniega un uguns-
kuriem. Ir protams arī 
uzrunas Saeimā, ziedu 

nolikšana Meža kapos un vakarā kon-
certs Doma baznīcā. 

Pastāstīšu, ko redzēju un izvadāšu 
pa Bastejkalna takām. Oficiālā daļa ar 

Valsts amatpersonu un ārvalstu vēst-
nieku piedalīšanos sākās dienas vidū 
ar ziedu nolikšanu pie Brīvības piemi-
nekļa, ar militāro godasardzi un pūtēju 
orķestra atskaņotu Valsts himnu. Man 
palika iespaids, ka ziedu licēju pār-
svars šoreiz bija tieši ārzemnieki. No 
Brīvības pieminekļa visi devāmies uz 
Bastejkalnu, kur pie nošauto barikāžu 
aizstāvju piemiņas akmeņiem stāvēja 

policistu un karavīru goda sardze. Uz 
katra akmens sagūla ziedu kalns. Ļoti 
emocionāls brīdis bija pie Edija Riek-
stiņa piemiņas akmens, kur Valsts 
prezidents un vēl dažas amatpersonas 
apskāvās ar Edija mammu.

Pie katra piemiņas akmens tika 
nolikti ziedi un noliektas galvas. Kas 
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Vasaras Vidusskolas koris AZVV izlaiduma koncertā. (Skat. rakstu 2. lpp.)
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Jauniešu reemigrācija
Un darbs valsts pārvaldē
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Ar katru gadu – labāk!
AZVV izlaiduma koncerts

Ar katru gadu An-
nas Ziedares Vasaras 
Vidusskolas (AZVV) iz-
laiduma koncerts pieaug 
kuplumā un krāšņumā; 
kuplumā tādēļ, ka skolu 
apmeklē arvien vairāk 
jauniešu, un krāšņumā 

tādēļ, ka skolas saimē apkopojas ar-
vien apdāvinātāki un spējīgāki jau-
nieši un mācību spēki. Kā gan citādi 
lai izskaidro fenomenu, ka sniegtais 
koncerts sestdien, 17. janvārī, Tālavas 
Lielajā zālē jau ir pozitīvi salīdzināms 
ar slavenu mākslinieku ieskaņotiem? 
Televīzijā ir redzēti krietni šaubīgākas 
kvalitātes raidījumi, par kuriem kritiķi 
gluži nepamatoti ir jūsmojuši.

Šarlotes Jakses vadīts, sarīkojums 
sākās ar liecību izsniegšanu un apbal-
vošanu. Katru klasi pēc kārtas izsauca 
priekšā, un par katru skolnieku klases 
skolotāja pateica pozitīvus, uzmundri-
nošus vārdus. Varēja skaidri just, ka 
skolnieku un skolotāju starpā valda 
mīlestība un uzticība. Šādā gaisotnē 
ir prieks gan mācīt, gan mācīties, un 
veiksmīgākiem skolniekiem tika ne 
tikai liecība, bet arī balva par izcilām 
zināšanām latviešu valodā, vēsturē, ti-
cības mācībā, mūzikā vai sportā.

Skaitās, ka AZVV ir četras kla-
ses, bet pēc četriem gadiem ir tik grūti 
šķirties no draugiem, ka ir izveidoju-
sies piektā klase, kas ar savu skolotāju 
Mārtiņu Reinfeldu ir izstrādājusi spe-
ciālu projektu, salīdzinot latviešu kul-
tūru ar Austrālijas aborigēnu kultūru. 
Šo projektu varēja apskatīt Tālavas 
foajē blakus visiem citiem skolnieku 
pastrādātiem roku darbiem. Savā uz-
runā Mārtiņš sadeva žagarus tiem ve-
cākiem, kas sūta savus bērnus latviešu 
skolā, bet paši ar viņiem runā angliski. 
Pat tumsā sēžot, bija jūtami daudzi 
vainīgi, sarkani ģīmji!

Atzinība neiztrūka nevienam, kas 
kaut kādā veidā piestrādāja, lai Vasa-
ras Vidusskola varētu darboties kā labi 
ieeļļota mašīna. Vadītāja, skolotāji, 
audzinātāji, virtuves personāls (kur 
nu bez ēšanas!), autobusa šofere, mā-
cītājs, mūzikas apmācītāji, tehniskais 
personāls – visi tika pieminēti. Se-

višķs paldies pienākas skolas žurnāla 
redaktorēm, kuru vārdus es diemžēl 
nesadzirdēju. Šo divu jauno dāmu sa-
kopotais žurnāls kvalitātes ziņā ir sa-
līdzināms ar Sidnejas Kultūras dienu 
programmu; kā to varēja dabūt gatavu 
īsās divās nedēļās ir patiešām apbrīnas 
vērts. Pa kuru laiku viņas vispār gu-
lēja?

Pirms starpbrīža vēl noskatījāmies 
teātra izrādi pēc Annas Brigaderes lu-
gas Sprīdītis motīviem. Sprīdītis ceļo 
uz Austrāliju, laimi un labākas pusdie-
nas meklēt, jo mājā dabūjamais ūdens 
ar taukiem un sausas maizes kripati-
ņa vairs neapmierina. Šī stāsta beigas 
mums visiem zināmas: lai gan pasau-
les bagātība vilina, nekur nav tik labi 
kā mājās, pie mīļiem cilvēkiem, kur 
Sprīdītis beigās atgriežas. Ar mini-
mālām dekorācijām un improvizētiem 
skatuves tērpiem (sevišķi iespaidīgi 
bija ķengurs, velns, bušamāte, karalis 
un princese), aktieri brīvi un droši iz-
mantoja skatuvi un skaidri un sapro-
tami izrunāja tekstu. Reti vajadzēja 
sufliera pakalpojumus.

Starpbrīdī varēja apskatīt rokdar-
bus, ko skolnieki 
paveikuši divu ne-
dēļu laikā. Jaunieši 
iemācījušies aust 
prievītes, kokā un 
keramikā iededzi-
nāt latviskos raks-
tus un strādāt ar 
stikla vitrāžām. Ja 
ņem vērā, ka vajag 
arī gulēt, ēst, pel-
dēt un priecāties, 
par stundām un 
mājas darbiem ne-
maz nerunājot, tad 

jāsecina, ka katra minūte šais divās ne-
dēļās ir pilnvērtīgi izmantota. Un viss 
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Abiturientu klase.
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Artūrs Uškāns ar AZVV kori.
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14. janvārī Pasaules Brīvo latviešu 
apvienības Izglītības padomes (PBLA 
IP) izpilddirektore Anta Spunde un 
Eiropas diasporas izglītības koordina-
tors Māris Pūlis tikās ar izglītības un 
zinātnes ministri Mārīti Seili, lai pār-
runātu diasporas izglītības aktuālākos 
jautājumus. Ministre tika iepazīstināta 
ar diasporas audzēkņu sasniegumiem, 
diasporas skolotāju aptaujas rezultā-
tiem un iespējamiem risinājumiem si-
tuācijas uzlabošanā.

PBLA IP pārstāvji ministrei no-
deva pateicību no diasporas izglītības 
organizācijām par 2014. gadā no valsts 
budžeta saņemto finansiālo atbalstu 
diasporas skolu darbības un izglītojo-
šo pasākumu nodrošināšanai, uzsverot 
nepieciešamību 2015. gadā finansēju-
mu saglabāt un palielināt proporcio-
nāli skolēnu skaita pieaugumam ār-
valstīs. Tāpat tika uzsvērta līdzšinējā 
veiksmīgā sadarbība ar Latviešu valo-
das aģentūru (LVA) diasporas izglītī-
bas vajadzību nodrošināšanā.

Turpmākajā sarunā tika apspriesta 
nepieciešamība definēt valsts nostāju 
saistībā ar diasporas izglītības turp-
mākās attīstības jautājumiem, iekļau-
jot to Izglītības un zinātnes ministrijas 
veidotajās izglītības pamatnostādnēs 
nākamajiem gadiem, tika uzsvērta va-
jadzība veidot tālmācības programmu, 
kas būtu piemērota skolēniem (un at-
balstoša skolotājiem) gan latviešu ne-
dēļas nogales skolās, gan atsevišķiem 
indivīdiem, kas vēlas apgūt latviešu 
valodu, kultūru, vēsturi un literatūru 
jebkurā kontinentā.

Līdzšinējā apkopotā informācija 
liecina, ka Latvijā ir vairāk kā 70 mā-
cību iestādes, kas piedāvā tālmācības 
pakalpojumus. Diemžēl diasporas 

skolēnu mācību mērķiem neviena no 
tām nav piemērojama bez ievērojamu 
izmaiņu veikšanas, jo šīs programmas 
piedāvā Latvijas izglītības sistēmai 
atbilstošus materiālus un bieži – pilnu 
Latvijas izglītības programmu.

Pēc aptuveniem datiem, 2014./2015. 
mācību gada sākumā diasporas latvie-
šu nedēļas nogales skolās ārpus Latvi-
jas zināšanas apgūst ap 3 000 bērnu 
un jauniešu, tie ir tikai 10% no kopējā 
ārzemēs reģistrēto bērnu skaita. Šie 
dati liecina, ka dažādu apstākļu dēļ ne 
visas ārpus Latvijas dzīvojošās ģime-
nes apmierina latviešu nedēļas nogales 
skolu piedāvājums ārzemēs.

Sarunas noslēgumā abas puses 
vienojās par turpmāku regulāru sa-
darbību diasporas izglītības jautājumu 
risināšanā.

Informāciju sagatavoja
Anta Spunde

Pasaules Brīvo latviešu apvienības 
Izglītības padomes izpilddirektore

PBLA Izglītības padome
Tiekas ar izglītības un zinātnes ministri Mārīti Seili

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Vai vārdi ir spēcīgā-

ki par ieročiem? Patie-
sība jau ir tāda, ka vār-
diem ir spēks, bet tikai 
tik daudz, cik tie spēj 
ietekmēt ieroču turētā-

jus. Bez Ļeņina vārdiem nebūtu bijusi 
Sarkanarmija, bet bez Sarkanarmijas 
un tās ieročiem nebūtu radusies Pa-
domju Savienība.

Tieši tāpēc vara baidās no vār-
diem – ne tāpēc, ka vārdi paši spēs 
varu gāzt, bet gan vārdi mudinās tautu 
sacelties.

Vārdu var paust individuāli vai 
masveidā. Mūsu austrumu kaimiņš 
kādu laiku jau aktīvi darbojās pret in-
dividuālo atšķirīgo viedokļu izpauša-
nu, un tagad tiek dibināta jauna kus-
tība Antimaidans, ar pilnīgi oficiālu 
programmu – ar varu apspiest jebkādu 
masu opozīcijas akciju. Antimaidanā 
būšot 10 000 biedru – militārpersonas, 
kazaki, sportisti un motociklistu ban-
du dalībnieki. Šo ar lepnumu pauda 
kustības vadonis, Putina valdošās par-
tijas Vienotā Krievija senators Dmit-
rijs Sabļins.

Tātad kampaņa ar vārdu un varu 
ietekmēt ārzemes iet kopā ar kampa-
ņu apspiest jebkādu iekšēju opozīciju. 
Viss ir tēmēts uz varenās impērijas at-
jaunošanu.

Mums aktīvāk jārūpējas gan par 
saviem ieročiem, gan mūsu vārdiem. 
Nevaram paļauties uz nedaudziem šeit 
dislocētiem ASV zaldātiem. Mums jā-
asina savi zobi un sava mēle.

Okupācijas muzejs tagad mājo 
šaurās pagaidu telpās Raiņa bulvā-
rī 7, un tur regulāri pieņem ārvalstu 
vēstniekus, prezidentus, karaļus un 
40 minūtēs katram individuāli stās-
ta un rāda par mūsu tautas un zemes 
brīvības centieniem un okupāciju. Šo 
svarīgo darbu varēs pilnvērtīgi veikt 
tikai atjaunotā ēkā Vecrīgā, bet vaja-
dzīgā pārbūve kavējas jau vairākus ga-
dus, un tagad atkal jauns sprungulis ir 
mests priekšā, lai darbus apturētu.

Kas vēlas mūsu muti vērt ciet?
GN

No kreisās: Pasaules Brīvo latviešu 
apvienības Izglītības padomes (PBLA 
IP) izpilddirektore Anta Spunde, izglī-
tības un zinātnes ministre Mārīte Seile 
un Eiropas diasporas izglītības koor-
dinators Māris Pūlis.
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valsts pārvaldē ilgs no 19.  janvāra 
līdz 22. februārim. Plašāka informā-
cija par pieteikšanās nosacījumiem 
no 19. janvāra ir pieejama Ministru 

kabineta mājaslapā, Draugiem.lv lapā 
Valsts draugiem, kā arī, rakstot uz 
e-pastu Jauns.Kolegis@mk.gov.lv.

Zane Ozola
Valsts kancelejas

Komunikācijas departamenta 
konsultante

Jauniešu reemigrāciju
Turpinājums no 1. lpp.
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2015. gada 
kalendārs

Ilze Šēnberga nāgela

     Gleznu      fragmenti

Vārda dienu kalendārs ar 
Latvijas Republikas svētku 
un atzīmējamām dienām
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28. decembra pieva-
karē pārpildītais Sidne-
jas Latviešu nams viļņo-
ja aplausu vētrās. Zāles 
grīda dārdēja, aktierus 
atkārtoti saucot saņemt 
skatītāju ovācijas. Reži-

sore Ilona  Brūvere bija pavicinājusi 
savu burves zizli, ievelkot visus klāt-
esošos pagarinātā sajūsmas maģijā. 
Gandrīz visu uz skatuves norisi divu 
stundu laikā SLT lielais ansamblis un 
personāls paveica ar enerģiju, aizrau-
tību, sirsnību un bieži izcilu tēlošanas 
mākslu.

Ņemot vērā milzīgās pūles, kas 
skaidri redzot bija nepieciešamas, lai 
šāda apmēra izrādi īstenotu 55. Kul-
tūras dienām, visvieglāk būtu burvja 
loku nepārlauzt, uzskaitīt daudzos da-
lībniekus, visu slavēt un nobeigt.

Bet tas būtu netaisnīgi un augst-
prātīgi pret SLT, viņu lielo darbu pār-
celt skolas izrādes līmenī, kur vecāki 
un draugi aplaudē, kur viss patīk. Un 
recenzētāja pienākums arī pieprasa 
kaut ko apdomīgāku pret aktieriem, 
izrādi, teātra mākslu.

Lugas saturs par daudz labi zi-
nāms, lai to atkārtotu. 
Tādēļ sākšu ar dažām 
piezīmēm

– Vārdu skaidrums, it sevišķi 
dziesmām, katrā izrādē ir nepiecie-
šams. Žēl teikt, ka no Pirmās Raganas 
dziesmas gandrīz neko nesapratu, tā 
paliekot tumsā par viņas mērķiem un 
motīviem. Tāpat Dorotijas pirmajā 
dziesmā daudz paslīdēja garām. Tā ne-
zinu, vai tas bija tieši sapnis, ciklons, 
ilgas pēc kā labāka vai viss kopā, kas 
viņu aiznesa uz Oza Zemi, un kādēļ.

– Pārkliegšana padara vārdus ne-
skaidrus. Nepārtraukts vokālais ska-
ļums nogurdina klausītājus un pazau-
dē interesi (un atkal, protams, neļauj 
saprast rakstura mērķus, motīvus, 
plānus utt.). Šeit visvainīgākā bija Otra 
Ragana. Viņai – brīnišķīgi kostimē-

tai – bija dota pagarināta 
aina, kurā Dorotiju un 
Draugus terorizēt. Tikai, 
kad kliedzieni pārvērtās 
ļaunos čukstos par cep-
tām Lauvas ķepām ķip-
loku mērcē, varējām vi-
ņas nabaga gūstekņiem 
šausmināties līdzi.

– Izmantot grīdu 
skatuves priekšā kā sla-
veno Dzelteno Ceļu, kamēr skatuves 
ietērps tika mainīts, bija praktiski un 
atjautīgi. Būtu derējis to ciešāk sa-
skaņot, plašāk izmantojot gaismu un 
skaņu maiņas uz skatuves: SLT tehnis-
kais atbalsts ir taču tik izveicīgs! Droši 
vien garākas sezonas gaitās tas viss 
būtu izgludinājies.

– Izrādei, kuras kostīmiem pie-
nākas liela slava, mazie Munči šķita 
drusku izdomas piemirsti. Protams, 
varējām pieņemt, ka tie atstāti Raga-
nas apspiesto vergu kārtā. Bet, ja tā, 
tad to derēja spilgtāk pasvītrot.

– Dorotijai un Toto pienācās estē-
tiski pievilcīgāki kostīmi. Sapratu, ka 
viss bija domāts kā rokkultūras, sapņu 
sirreālitātes, animēto filmu krāsu un 
grafikas iedvesmots, bet par Toto kos-
tīmu, it sevišķi, tūlīt jāsniedz nopietns 
lūgums Varenajam Oza Burvim, lai 
Lijas Veikinas spējas atzītu ar kaut ko 
piemērotāku. Ņemot vērā SLT apskau-
žamo tehnisko kompetenci, vētras/
viesuļi nepārliecināja, kad divi aktieri 
pustumsā vicināja palagus/drēbes ga-
balus uz skatuves.

Tas pateikts, laiks aplausiem
Daudzās dekorāciju, kostīmu un 

lomu maiņas tika izvestas bez jebkā-
das (zālē uztveramas) kļūmes. Ar tik 
lielu ansambli – daži no kuriem var-
būt bija pirmo reiz uz skatuves – tas 
vien bija nopelnījis kādu Oskaru. Un 
šis Oskars pa daļai noteikti pienākas 
izrādes vadītājai Marei Heimrātei.

Oskars arī noteikti kostīmiem, at-
skaitot minētos izņēmumus. It sevišķi 

„Burvis no Oza zemes“ ansamblis.
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Ceļojums uz Smaragda pilsētu
Kultūras dienu teātra izrāde

Sidnejas Latviešu teātra (SLT) Austrālijas Latviešu 55. Kultūras dienu izrāde „Burvis no Oza zemes“ 21. un 28. de-
cembrī. Valta Pūces mūzika, Pētera Brūvera vārdi (pamatots uz Frank L. Bauma stāstu). Ilonas Brūveres režija.

 
Turpinājums 5. lpp.
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„Burvis no Oza zemes“.
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Vineta  Lagzdiņa: 
Latvijas Radio koris 
ir viens no labākajiem 
Eiropas kamerkoriem, 
kura unikāla skaņu ba-
gātība ir padarījusi to 
par īpaši elastīgu kolek-

tīvu ar plašu repertuāru, no renesan-
ses līdz mūsdienu vissarežģītākajām 
partitūrām, radot jaunu izpratni par 
cilvēka balss iespējam. LRK var uz-
stāties gan operas izrādēs, gan mul-
timediālos projektos, gan intīmās a 
capella sarunās, gan teatrālos uzve-
dumos. Latvijas Radio koris uzstāsies 
Austrālijā, Sidnejas Festivālā 23.  un 
24. janvārī.

Sigvards  Kļava: 
Tas ka Sidnejas Festivāls 
mūs ir ievērojis un vēlas 
uzņemt ir liels cieņas un 
arī mūsu darbības labs 
novērtējums. Jāsaka, ka 
festivālu reitingā Sidne-

jas Festivāls ir mūziķu aprindās viens 
no respektablākiem festivāliem, ku-
ram mūziķi neatsaka bez iemesla.

VL: Kā tad pienāca aicinājums?
SK: Es nevaru pateikt, kurš ir bi-

jis tas impulss, jo mūsu darba ritms ir 
tāds, ka mēs visu laiku ceļojam. Ietei-
kums ir bijis no mūsu projekta vadītā-
jas, un kaut gan nobruka Jaunzēlandes 
turneja, mums īsā laikā tomēr labvē-
līgi izkārtojās noorganizēt braukt uz 

diviem koncertiem Sidnejā.
VL: Vai nesanāk koncerts Melbur-

nā?
SK: Nē, mēs esam tikai Sidnejā. 

Ātrā laikā sanāca to organizēt un pie-
ņemt lēmumu braukt, jo pirmā gada 
pusē esam ļoti noslogoti. Atradām plā-
nā vēl 3 liekas dienas, lai varam mie-
rīgi arī sastapties ar latviešiem un arī 
apskatīt skaistākās vietas.

VL: Un kāda ir programmas izvē-
le?

SK:  Programmas izvēle izveido-
jās, debatējot un runājoties ar festivāla 
māksliniecisko vadību, un tā ir zie-
meļvalstu mūzika – Zviedrijas, Nor-
vēģijas un Baltijas valstu mūzika, kas 
pārstāv un ar ko mēs esam raksturīgi 
un piemēroti mūsu koru kontūrai. Tā 
būs šodienas mūzika, un otrā puse būs 

pierastākas skaņu gleznas, kā Gustavs 
Mālers un klasiskais repertuārs. Tātad 
sanāk parādīt divus slāņus, jo mūzi-
kas uzdevums ir parādīt arī, ar ko mēs 
esam sevišķi, ko nedara citi kori, ar ko 
mēs esam savādāki.

Janvārī mums sanāk Eiropas tūre 
ar septiņiem koncertiem Beļģijā un 
Holandē un tad Londonā, atklājot Lat-
vijas kā Eiropas prezidējušās valsts 
kultūras programmu. Varēsim atpūs-
ties, lidojot uz Austrāliju.

VL: Neoficiāli Kļava arī izteicās, 
ka varbūt pat brīvā laikā izdodas mu-
zikālais dialogs ar Austrālijas latviešu 
mūziķiem – a jam session! Tas nu gan 
būtu jauki!

Vineta Lagzdiņa
2014. gada novembrī Rīgā, Spīķeros

Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas Radio koris Sidnejas festivālā
Diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā

Latvijas Radio koris.
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iespaidoja Smaragda Pilsētas Zaļās 
Dāmas, Otrā Ragana (kuras apģērbs 
drusku atgādināja filmu Malificent), 
Koks, Dorotijas pavadoņu trio, visi Li-
dojošie Mērkaķīši un skaistās, gracio-
zās Miega Magones.

Apbrīnojamais Kārlis  Gulbergs 
no Smaragda Pilsētas Vārtu Sarga vie-
nā mirklī pārvērtās slavenajā Burvī 
(nogurušā cirkus māksliniekā). Izrādes 
labākajā ainā viņš ar elegantu vienal-
dzību – Jums mana palīdzība nav vaja-
dzīga – piešķīra katram meklētājam to, 
pēc kā tas visvairāk ilgojās: prātu, sir-
di, drosmi. Un mums tika apstiprināta 
pazīstamā gudrība, ka bieži atzīstam 
savas iekšējās kvalitātes tikai caur citu 
validāciju. Ar Dorotijai, kā labi zinām, 
spējas atgriezties mājās bija vienmēr 
pašas rokās – vai kājās! Beigās viņš 
tikpat eleganti ar savu balonu kaudzi, 
aplausu pavadīts, aizlidoja pa zāli.

Izrādes sākums bija drusku lēns, 
kamēr pirmie tēlotāji, ieskaitot Doro-
tiju (Aija Dragūna), iedzīvojās savās 
lomās. Lija Veikina tomēr bija pilnī-
gi lomā no pirmā mirkļa ar labi no-
vērotām suņa manierēm, ar spalgiem 

rējieniem un vēlāk – ar katru skaidri 
saprotamu vārdu.

Darbības centrā ar pirmklasīgiem 
tēlojumiem un kostīmiem bija Doroti-
jas trīs pavadoņi: Putnubiedēklis (Ani-
ta Kaze), Malkascirtējs (Ojārs Gres-
te) un Lauva (Jānis Daniklifs). Anita 
Kaze un Ojārs Greste izcēlās ar kustī-
bām. Daniklifs, ar vieglām izteiksmes 
niansēm un humoru vēlreiz apstiprinā-
ja savas plašās aktiera spējas. Lauvas 
stiprinieka pozas (siluetā) piemēroti 
jautri iepazīstināja ar raksturu.

Pēteris  Kains bija lielisks Koks, 
un Klāras  Brūveres skaisti maigā 
Labā Burve radīja efektīgu pretstatu 
abām Raganām (Janīna Strauta, Tija 
Lodiņa). Kira  Bruzgule ar saviem 
Lidojošajiem Mērkaķiem pasniedza 
superenerģisku mini rokkoncertu. Pa-
tika rokas mikrofons!

Dorotijas ceļojumu uz Oza Zemi 
piparoja satīriski joki, kas skatītājus 
sasmīdināja, atgādinot parastās dzī-
ves problēmas. Raganu varmācības 
apspiesto prieku, kļūstot atbrīvotiem, 
arī varējām pieņemt kā atskaņas no 
Latvijas (un citu Eiropas tautu) nesenā 
likteņa.

Dziesmu iestudējumus pārzināja 
pats Valts  Pūce. Abstraktās dekorā-

cijas pēc Tijas Lodiņas scenogrāfijas 
bija gatavojuši Mārtiņš  Brūveris un 
Jānis Grauds. Patika Dali/Pikaso (?) 
ietekmētie Smaragda pilsētas vārti. Ie-
spaidīgos kostīmus (pēc Ilzes Vītoli-
ņas skicēm) ar ansambļa palīdzību bija 
realizējušas Ērika Morasekī (Moras-
zeky) un  Debra  Filipsa  (Philipps). 
Kamēr par bērnu kostīmiem jāpateicas 
Ērikai Tuktēnai un bērnu vecākiem.

Klāras Brūveres horeogrāfija bija 
jautra un pielaikota izpildītāju spējām, 
vislabāk parādoties Vārnu (Klāra Brū-
vere, Kira Brizgule) dančos, it sevišķi 
ar Putnubiedēkli.

Gaismas un skaņas pārzināja 
Gints  Kārliņš un Voldis  Kains. Un 
izrādei absolūti nepieciešamais skatu-
ves palīgs bija Kārlis Dragūns.

Tā – Bravo Ilonai Brūverei!
Kas zin, ko viņa spētu paveikt ar 

baru hobitu un neierobežotām CGS 
iespējām?

Paldies SLT un Jānim Čečiņam!
Un arī jāpieliek apsveikums Bai-

bai Haringtonei un kolēģēm par sek-
mīgi novadītu 3x3 saietu.

Inta Rodžersa (Rogers)
Sidnejā

Laikrakstam „Latvietis“

Ceļojums uz Smaragda pilsētu
Turpinājums no 4. lpp.
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DV organizācijas Vanadžu priekšnieces vēlēšanas
Atkārtoti ievēlēta līdzšinējā priekšniece

Gunta  Reinolde 
(Reynolds),  pašreizējā 
DV Vanadžu priekšnie-
ce, ir atkārtoti ievēlēta 
par DV Vanadžu priekš-
nieci uz trijiem gadiem. 

Saskaņā ar DV or-
ganizācijas 2014. g. 

izsludinātām Vanadžu priekšnieces 
vēlēšanām, DV Vanadžu priekšnie-
ces vēlēšanas notika laika posmā no 
2014. g. 1. oktobra līdz 1. novembrim. 
Vēlēšanās piedalījās vanadzes no vi-
sām DV zemēm, izņemot DV Vācijā; 
DV Vācija paziņoja, ka „Jau vairākus 
gadus ir zināms, ka pie DV Vācijā ne-
pastāv vanadžu nodaļa ar atsevišķu 
darbību...“ DV CV (DV Latvija) Revī-
zijas komisija veica vēlēšanu pārbaudi 
un iesniedza ieteikumus DV CV; šos 
ieteikumus DV CV pārskatīja rakstvei-
da sēdē un nolēma pasludināt DV Va-

nadžu priekšnieces 
vēlēšanu rezultātus bez 
kavēšanās, jo Revīzijas 
komisijas atradumi ne-
ietekmē vēlēšanu gala 
rezultātus.

Gunta uzsāks Va-
nadžu priekšnieces 
amata jauno termiņu, 
sākot ar 2015. g. 1. jan-
vāri. DV organizācijas 
vārdā novēlu Guntai sekmes, tālredzī-
bu un izturību vadīt DV Vanadžu sai-
mi nākošos trīs gadus!

DV Vanadžu priekšnieces amatam 
bija trīs kandidātes: Klāra Mētra no 
Latvijas, Gunta Reinolde no Kanādas 
un Ilga Vēvere no Austrālijas. DV Va-
nadžu priekšnieci ievēl ar vienkārša 
vairākuma balsīm. Kopumā vēlēšanas 
piedalījās 1038 (49.38%) vanadzes no 
kopējā 2102 balsstiesīgo vanadžu skai-

ta. Vanadžu balsis vēlēšanās sadalījās 
šādi:

Gunta Reinolde – 403 balsis (38.8%); 
Klāra Mētra – 374 balsis (36.2%); Ilga 
Vēvere – 260 balsis (25.0%).

Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Laimīgu Jauno gadu!

Andrejs Mežmalis
DV CV priekšsēdis

Vanadžu kustības pamatlicēja Marija Ķeņģe
Iemūžināsim viņas piemiņu Latvijas Okupācijas muzeja “Nākotnes namā”

Daugavas Vanagu fonda (DVF) Lon-
donas nodaļas vanadžu kopas vanadzes 
atbalsta DV Minsteres kopai iemūžināt 
Daugavas Vanagu (DV) dibinātāja pulk-
veža Januma piemiņu Latvijas Okupāci-
jas muzeja (LOM) Nākotnes namā. Tas 
ir patiesi apsveicams pasākums.

Kopas vanadzes aicina kopīgiem 
spēkiem iemūžināt ne tikai DV dibinā-

tāja pulkveža Januma, bet arī vanadžu kustības pamatlicējas 
Marijas Ķeņģes piemiņu. Esam viena un tā pati organizācija 
ar vienādiem mērķiem.

Marijas Ķeņģes vārds ir nešķirami saistīts ar DV orga-
nizācijas vanadžu nozares organizēšanu un tālāko darbību 
ne tikai Anglijā, bet visā brīvajā pasaulē.

Kopš DVF Londonas nodaļas dibināšanas 1949. g. 
27. februārī, organizācijas darbam paplašinoties, radās 
nepieciešamība iesaistīt sievietes organizācijas darbā. To-
reizējais DVF Londonas nodaļas valdes priekšsēdis majors 
Aleksandrs Tomass aicināja Mariju Ķeņģi uzņemties sie-
viešu organizēšanas darbu DVF organizācijā.

Marijas Ķeņģes ietekmē 1950. g. 16. martā nodibinājās 
pirmā vanadžu kopa Londonā ar 12 loceklēm. No šī mazā 
kodola vanadžu kustība vispirms izplatījās Anglijā un vēlāk 
visā Rietumu pasaulē. DVF delegātu pilnsapulcē 1952. gadā 
M. Ķeņģi ievēlēja valdē, un viņu lūdza vadīt vanadžu noza-
ri. Ar to būtībā sākās Daugavas vanadžu kustības patstāvī-
gā darbība Anglijā, kura laika tecējumā kļuva par paraugu 
citu zemju Daugavas Vanagu darbībai. Mariju Ķeņģi pirmo 
no vanadzēm 1952. gadā apbalvota ar DV nozīmi zeltā.

Ar 1955. gada DV CV sēdes lēmumu Mariju Ķeņģi iz-
raudzīja un apstiprināja par vanadžu referenti, vēlāk par 
DV CV Vanadžu nozares vadītāju. Viņas uzdevums bija 
rosināt un saskaņot vanadžu darbību visas organizācijas 
mērogā. M. Ķeņģe bija pirmā visu vanadžu vēlētā DV CV 
Vanadžu nozares vadītāja no 1967. līdz 1978. gadam un 
pilntiesīga DV CV locekle. 1979. g. DV CV gadskārtējā 
sēdē Straumēnos apstiprināja viņu par DV organizācijas 
Vanadžu goda priekšnieci. Marijas Ķeņģes vadībā vana-
dzes izveidojās par lielāko organizēto latviešu sieviešu ko-
pību trimdā. Ar laiku vanadžu nozare kļuva ne vien par 

DV organizācijas neatņemamu daļu, bet 
arī ārpus tās ieguva latviešu sabiedrības 
uzticību, atsaucību un cieņu.

Ceram, ka vanadzes visā pasaulē 
mums piekritīs un pievienosies iemūži-
nāt abus DV organizācijas dibinātājus – 
pulkvedi Janumu un Mariju Ķeņģi – 
LOM Nākotnes namā. 

Daugavas vanadzes, sasauksimies!
DVF Londonas nodaļas vanadžu kopa

* * *

Kā un kur ziedot?
Ar pārskaitījumu uz muzeja kontu (atzīmēt: Mari-

jas Ķeņģes piemiņai):
Latvijas Okupācijas muzeja biedrība Reģ. nr. 40008018848.
AS „SEB banka“ Rīdzenes filiāle,
SWIFT kods UNLALV2X,
Konta Nr.: LV67UNLA0002400700517.

OMB ir sabiedriskā labuma organizācija. Nodokļu 
maksātāji Latvijā ziedojumus var likuma robežās atskaitīt 
no ienākumiem.

Ar čeku vai naudas pārvedumu pie muzeja pārstāv-
jiem ārzemēs (atzīmēt: Marijas Ķeņģes piemiņai.):

ASV čeki rakstāmi uz OMFA un sūtāmi: OMFA, c/o 
Ilze Resnis, 10930 Nollwood Drive, Chardon, OH 44024, 
USA. Ziedojumi likuma robežās atskaitāmi no ASV ienā-
kumiem nodokļiem.

Kanādā čeki rakstāmi uz LRDF (Latvian Relief and 
Development Fund) un sūtāmi: Dagnija Staško, 16 Elterwa-
ter Ave, Nepean, ON K2H5J2. Ziedojumi likuma robežās 
atskaitāmi no Kanādas federālajiem ienākumu nodokļiem.

Austrālijā: Ināra Graudiņa, 141 Darley Road, Ran-
dwick, NSW 2031.

Lielbritānijā: Inese A. Smith, 36 Fairmount Drive, 
Loughborough, LE11 3JR.

Latvijas  Okupācijas  muzeja  mājas  lapa: www.
okupacijasmuzejs.lv  ■

Gunta Reinolde (Reynolds).
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1944.–1945. gadā 
tūkstoši Latvijas iedzī-
votāju devās bēgļu gai-
tās uz Rietumiem. Par 
šiem notikumiem stāsta 
jauns interaktīvs multi-
medijs Latvijas Okupā-
cijas muzejā.

Arhitekts Arno Teivens (1905–
1995), kura fotografētie bēgļi Lie-
pājā 1944. gada oktobrī ilustrē jauno 
multimediju, ar ģimeni – sievu Neldu 
(1912–2001) un meitu Ainu (1942), bija 
vieni no tūkstošiem, kuri pirms 70 ga-
diem uzsāka bēgļu gaitas no Latvijas 
uz Rietumiem.

Arno Teivens atcerējās braucienu 
zvejas laivā no Latvijas uz Gotlandi 
1944. gada 20.-21. decembrī: „Kad 
pēdīgi 20. decembrī ap plkst. 21 izpla-
tījās neticamā ziņa, ka laiva esot jau 
klāt, bērns bija jau uz izveseļošanās 
ceļa. Saiņiem apkrāvušies, tumsā un 
klusumā, gatavi katrā brīdī būt vāciešu 
staigājošās patruļas pārsteigti, devā-
mies uz kāpām. Jūrmalā ledus un plīs-
tošie viļņi. Tiekam pievedlaiviņā, bet 
tā uzsēžas uz otrā sēkļa, viļņi gāžas 
gandrīz paralēli laivā iekšā, draud to 
apgāzt. Panika. Komanda: „Vīrieši, iz-
kāpt!“ Līdz ceļiem aukstā ūdenī stum-
jam laivu pāri otram sēklim, tad rāpja-
mies paši tanī atpakaļ. Kad sasniegta 
selgā stāvoša liellaiva, pa labi un kreisi 
Kurzemes krasti blāzmo ugunsgrēku 
atspīdumā un atlido tāla dunoņa – ir 
atkal vienlaicīgs uzlidojums Ventspilij 
un Liepājai. Laiva pieblīvēta bēgļiem, 
cits pie cita bez kustēšanās iespējas. 
Ap plkst. 23 sākas brauciens pretī 
nezināmajam. Pēc apm. 20 minūtēm 
laivas motors sāk niķoties un pēdīgi 
apstājas pavisam. Viļņi pārņem laivu 
savā varā. Drudžaina motora labošana, 
un to izdodas sameistarot līdz pusjau-
dai. Tā mēs braucam cauri naktij, cauri 
otrai dienai, kad sāk rasties zīmes, ka 
celsies vētra. Laiva pārlādēta, iegrimu-
si apm. 1 pēdu no klāja virsmas. Ja vēt-
ra pieņemsies, sviedīsim bagāžu jūrā, 
bet vai ar to pietiks? Viļņi šļācas pāri, 
visi uz klāja izmirkuši un apledojuši, 
smagi. Bet vētra pagāja mums garām, 
un pēc 18 stundu brauciena no zvejas 
laivas, ko pārmaiņus vadīja Prullis un 
Krišs Priedoliņš, un kur normāli ir vie-
tas 30 cilvēkiem, sāka rāpties laukā šīs 
127 cilvēcīgās būtnes. Slītes pilsētiņa 

bija spožās ugunīs, 
uz ielām Ziemsvēt-
ku egles – lielāku 
pretstatu grūti iz-
fantazēt“*

Sākot no 
1944. gada vidus 
līdz 1945. gada 
maijam, bēgot no 
karadarbības un 
jaunas padomju 
okupācijas, militā-
ro vienību sastāvā 
ap 200 000 iedzī-
votāju atstāja Lat-
viju cerībā drīz at-
griezties Dzimtenē. No Rīgas, bet vēlāk 
no Liepājas un Ventspils uz Vāciju pa 
jūras ceļu pārveda ap 140 000 civilie-
dzīvotāju un ap 40 000 latviešu karavī-
ru. Latviju atstāja arī pa zemes ceļu, bet 
citi bēgļi zvejnieku laivās un kuteros, 
riskējot ar dzīvību, šķērsoja karakuģu 
patrulēto Baltijas jūru, lai no Kurzemes 
jūrmalas nokļūtu neitrālajā Zviedrijā. 
Vācu okupācijas pārvalde aizliedza 
Latvijas iedzīvotājiem meklēt patvēru-
mu Zviedrijā, tomēr no 1944. gada au-
gusta līdz 1945. gada maijam ap 4 559 
bēgļi nonāca Zviedrijā.

Tagad Latvijas Okupācijas muzeja 
apmeklētājiem vēsturiskie notikumi 
ir atspoguļoti interaktīvā multimedi-
jā, kurā skārienjūtīgā ekrānā var pa 
mēnešiem izsekot līdzi bēgļu gaitām 
no Latvijas līdz nonākšanai Vācijā un 
Zviedrijā. Multimedijs ilustrēts ar do-
kumentiem, fotogrāfijām un bēgļu līdzi 
paņemtām relikvijām no Latvijas Oku-
pācijas muzeja krājuma un Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas. Jāņa Rituma die-
nasgrāmatas lapas par laivas Centība 
braucienu ar vairāk nekā 100 bēgļiem 
no Kurzemes jūrmalas uz Gotlandi 
1944. gada 10. novembra naktī sniedzis 

dēls Andrejs Ritums Zviedrijā.
Digitālā izstāde Atstājot Latviju 

1944–1945 ir pirmā daļa no veidojamā 
stāsta par latviešiem rietumu pasaulē, 
kas muzeja apmeklētājiem būs pie-
ejama latviešu, angļu, vācu un krievu 
valodā. 2015. gadā iecerēts atklāt nā-
kamo daļu par latviešiem Eiropā 1945-
1951, atzīmējot 70. gadadienu kopš 
Otrā pasaules kara beigām.

Multimediju veidoja: 
Māris Liepiņš, SIA SOLAVI, Mi-

kus Riekstiņš, Markus Rožkalns, We-
b+dizaina aģentūra Graftik

Aija Ventaskraste, Kārlis Dambī-
tis, Latvijas Okupācijas muzejs

Tulkotāji – Gundega Michele un 
Aivars Staško (angļu valoda), Rons 
Helfričs (Ron Hellfritzsch) (vācu valo-
da), Inessa Ivančikova (krievu valoda)

Finansiāli atbalstīja: Valsts Kul-
tūrkapitāla fonds, Amerikas Latviešu 
apvienība

Latvijas Okupācijas muzejs

* Pāri jūrai 1944./45.g. 130 liecinieku 
atmiņas sakārtojusi V. Lasmane. – 
Latvija, 1993. – 144.-145.lpp.

„Atstājot Latviju 1944 –1945“
Jauns interaktīvs multimedijs Latvijas Okupācijas muzejā

Interaktīvais multimedijs.
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Interaktīvais multimedijs.
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Papildinājums
Laikraksta Latvietis Nr. 343, 

2015. g. 19. janv. raksts Notvert latvis-
ko sevī. Mani sauc Andrejs Jaudzems – 
Austrālijas latvieša pieredzes stāsts 
pārpublicēts ar atļauju no Latvijas pre-
zidentūras Eiropas Savienības Padomē 

sekretariāta mājaslapas. Andrejs tagad 
turpina strādāt sekretariātā, kur viņš ir 
pieņēmis darba piedāvājumu strādāt kā 
Projektu koordinators Prezidentūras 
informācijas tehnoloģiju un tehnolo-
ģisko nodrošinājumu departamentā uz 

septiņiem mēnešiem līdz Latvijas pre-
zidentūras beigām. Raksts ir atrodams 
šeit: http://www.es2015.lv/lv/gatavo-
sanas-prezidenturai/pieredzes-stas-
ti/454-notvert-latvisko-sevi-australi-
jas-latviesa-pieredzes-stasts.  ■
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Šī gada Kultūras dienu apmeklētāji ska-
tīja viena no Austrālijas laikmetīgās mākslas 
vispazīstamākā mākslinieka – Imanta Til-
lera darbus. Šajā izstādē Sidnejas Latviešu 
nama Baltajā zālē bija redzama izlase no 
Tillera darbiem pēdējos gados. Izstādē bija 
skatāmie deviņi Imanta Tillera darbi; izstādi 
iekārtoja Imants Tillers.

Izstādes atklāšanā notika Baltajā zālē ar 
uzkodām un atspirdzinājumiem tūlīt pēc At-
klāšanas koncerta piektdien, 26. decembrī. 
Piedalījās pats mākslinieks un viņa dzīvesbiedre Dženija, 
klātesot, apmēram, 100 Kultūras dienu dalībniekiem un 
viesiem. Kultūras dienu rīcības komitejas priekšsēdis Jānis 
Čečiņš atcerējās savu jaunības sadarbību ar Imantu Tillera 
Sidnejas Latviešu skolā, un iepazīstināja izstādes organizē-
tāju Ojāru Gresti, kas atklāja izstādi.

O. Greste pievērsa uzmanību Tillera pašportretam Bū-
tības parādīšanās (The emergency of being), kas tika iz-
stādīts 2013. gada prestižā Arčibalda (Archibald) portretu 
konkursā. Latviešiem nozīmīgi arī bija darbi Trimda un 
Tēvzeme, kas tika radīti Jāņa Baloža lugai ar nosaukumu 
Trimda un tēvzeme (Exile and fatherland) 2010. gada Aus-
trālijas Latviešu Kultūras dienu teātra izrādei Melburnā. 
Trimda un Tēvzeme darbi sastāv no pilsētu un vietu no-
saukumiem Latvijā un Austrālijā, kuros dzīvoja lugas tēli. 
Teātrī tie parādījās pa vienam atbilstošos skatos. Bet šajā 
izstādē tie bija salikti divās kopienās un ar to izraisīja atmi-
ņas par visu mūsu trimdas vēsturi un lika vairākiem atce-
rēties jaunības gadus Latvijā, kā arī sākuma gadus, cērtot 
cukurniedres Kvīnslandē.

Savā uzrunā O. Greste arī pievērsa uzmanību tekstu 
avotiem, kuri parādās I. Tillera darbos. Tie ir ņemti no vai-
rākiem dzejniekiem un filozofiem, ieskaitot Stefanu Malar-
mē (Stephane Mallarmé), Martinu Heidegeru (Martin Hei-
degger) un Ludvigu Vitgensteinu (Ludwig Wittgenstein). 
Visi šie teksti atspoguļo Tillera dziļo interese par metafi-
ziku un cilvēka būtību. Greste beidza ar citātu no franču 
dzejnieka un filozofa Antonina Artauda (Antonin Artaud), 
ko Tillers ir izmantojis savos darbos, un kurš (ar Tillera 
ierosinajumu) parādās 2008. gadā izdotajā grāmatā Austrā-

lijas latviešu mākslinieki: „Pats būtiskākais ir apzināties, 
ka aiz šīs pasaules kārtības, ir vēl kāda cita.“

Imants Tillers arī pats uzrunāja klātesošos un pateicās 
par aicinājumu izstādīt savus darbus Latviešu namā. Par 
tekstiem, kas parādās viņa darbos, Tillers mudināja skatī-
tājiem tos izmantot kā domu graudus, kas lasāmi jebkura 
secībā, lai veicinātu jaunas asociācijas ar mākslas darbu.

Bija drukāti katalogi, kurus varēja iegādāties. Katalogā 
bija redzami vairāki izstādes darbi kopā ar Imanta Tillera 
pārdomām par šo izstādi.

Darbi nebija pārdošanā.

Par mākslinieku
Imants Tillers ir mākslinieks, rakstnieks un kurators. 

Viņa mākslas darbi ir plaši izstādīti kopš 1960. gadu bei-
gām. Ar saviem darbiem viņš ir pārstāvējis Austrāliju lie-
lākajās starptautiskās mākslas darbu skatēs, kā piemēram: 

AL55. KD mākslas darbu izstāde
Imanta Tillera darbi Sidnejas Latviešu namā

Imanta Tillera mākslas darbu izstādes kopskats.
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Izstādes atklāšana.
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Izstādes atklāšana.
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No kreisās: Ojārs Greste, Imants Tillers, Dženija (Jenny) 
Tillera.
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Sanpaulu Biennālē, Documenta un Venēcijas Biennālē. 
Tilleram bijušas personālizstādes Laikmetīgās mākslas 
institūtā, Londonā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, 
Rīgā un Austrālijas Nacionālajā mākslas galerijā, Kanberā. 
Tillers savos darbos pēta tēmas, kas attiecas uz mūsdienu 
kultūru, sākot ar 1980. gadu centra-perifērijas debatēm līdz 
migrācijas, pārvietošanās un diasporas sekām. Viņa jaunā-
kās gleznas ir saistītas ar vietu, apkaimi un liek domāt par 
ainavu. Tillers šobrīd strādā pie diviem lieliem pasūtījuma 
darbiem – pie lielas gleznas 5 Martin Place pārbūvei Sid-
nejā un pie gobelēna dizaina Austrālijas Kara memoriālam, 
pieminot simtgadi Anzac desantam Gallipoli.

Imants Tillers par šo izstādi
Darbu radīšana slāņos, atkārtošanās un variēšana ir 

manas mākslas prakses galvenie pamati. Vissvarīgākais ir, 
kā šīs gleznas ir radītas, nevis, ko tās izteic. Un pēdējos 
desmit gados ķirurga skalpelis ir bijis mans galvenais dar-
ba rīks, nevis ota. Es esmu vairāk griezis, nekā gleznojis. 
Bet, vienalga, ko es daru, pilnīga ieniršana radīšanas pro-
cesā kopš 1981. gada ir bijusi manas darbības atslēga.

Es tad atklāju kaut ko ļoti vienkāršu, bet svarīgu – tā 
bija iespēja gleznot uz audekla plākšņu paneļiem. Nevien 
uz vienas veselas plāksnes, bet gan uz daudzām atsevišķām 
(līdz pat 300) plāksnēm, kas, saliktas kopā rūtiņās, veido 
lielu, veselu tēlu. Bet ironiski ir tas, ka, lai gan man patīk, 
ka ir ērti darboties ar audekla plāksni, un tās apglezno-
šanas dažādās iespējas, man nepatīk rūtiņas. Es pretojos 
rūtiņu estētikai un pret to cīnos, un tomēr tā ir mana darba 
dominante.

Šai izstādē Sidnejas Latviešu namā es uzstājos ar de-
viņiem darbiem, kas radušies deviņu gadu laikā. Agrākais 
ir „Latviešu mandala“ 2002, un pēdējais ir „Daba runā: 
EY 2014“, ko es gleznoju tieši šai izstādei. Varu teikt, ka 
Sidnejas Latviešu Nams tagad ir gan man pazīstams, gan 
svešs. Svešs tāpēc, ka, kad es to nesen apmeklēju, tas kū-
sāja no labi ģērbtiem korejiešu bērniem un viņu ģimenēm, 
nevis no latviešu bērniem un ģimenēm, kā agrāk. Bet, pro-
tams, es tur vēl arvien jūtos kā mājās, jo es šeit pavadīju 
labu daļu manas bērnības (galvenokārt sestdienas), mā-
coties latviešu valodu, kultūru un vēsturi un piedaloties 
teātrī un dejojot tautas dejas kopā ar citiem latviešu bēr-
niem. Es pat noliku tā sauktās „Latviešu vidusskolas“ gala 
eksāmenus (trīs skolnieku klasē) kopā ar Strīķu brāļiem. 
Man tagad liekas, ka latviešu kultūra ir līdzīga Austrālijas 
iedzimto kultūrai, uzskatot par vērtīgu mākslinieka piene-
sumu pat, kamēr viņš vēl ir bērns. Abas kultūras intuitīvi 
liek lietā slavenā vācu mākslinieka Jozefa Beuysa teicienu: 
„Katrs cilvēks ir mākslinieks“. Pie šīs necilās priekštelpas 
sienām es pirmoreiz izstādīju savu mākslu pirms daudziem 
gadiem. Kamēr es vēl biju bērns, mans tēvs un māte un 
krustvecāki veicināja manu gleznošanu un zīmēšanu, bet 
šeit es saņēmu arī atzinību no īstiem pieaugušiem māksli-
niekiem, kā no Reiņa Zustera un Vijas Spoģes. Man liekas, 
ka, pateicoties viņiem, es pusaudža gados nolēmu arī kļūt 
par mākslinieku. Tā nu pienākas, ka es izstādu savus dar-
bus šeit 2014. gada Latviešu Kultūras dienās – un mana iz-
stāde ir kā „pateicības vēstule“ vietai, kas, lai gan kādreiz 
man sagādāja mocības, bet kas gan biežāk bija vieta, kur 
mani atzina un par mani rūpējās.

Neskatoties uz to, ir vērts pieminēt amerikāņu māks-
linieces Luīzes Bourgeois vārdus grāmatā „Kļūstot par 
mākslinieku“: „Piedzimt par mākslinieku ir kā privilēģija, 
tā lāsts. Kā to var iemācīt? Par to nevar kļūt – tu vari tikai 
vai nu akceptēt, vai noraidīt doto dāvanu.“
(No angļu valodas tulkojusi Vija Sieriņa).

Ilze Nāgela un Ojārs Greste
Laikrakstam „Latvietis“

AL55. KD mākslas izstāde
Turpinājums no 8. lpp.

„Butības parādīšanās“, „The Emergency of Being“, 2013. 
Akrils, guašs uz 25 audekldēļiem, No. 92655 – 92679, 
152x152 cm.
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„Latviešu Mandala“, „Latvian Mandala“, 2002. Akrils, guašs 
uz 24 audekldēļiem, No. 72496 – 72519, 152x142 cm.
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„Daba runā“, „Nature Speaks: EY“, 2014. Akrils, guašs 
uz 16 audekldēļiem, No. 95309 – 95324, 102x142 cm.

FO
TO

 O
jā

rs
 G

re
st

e



10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2015. gada 24. janvārī

Kā es braucu kultūru baudīt
Novērojumi KD Sidnejā 28.-31. dec., 2014.

Mīļā Mildiņ!
Piedod ilgo klusēša-

nu, bet biju tik aizņemta, 
vispirms jau ar kultūru 
un tad ar atpūšanos, ka 
rakstīšanai neatlika ne 
mirklītis. Jāatzīst gan, 
ka šoreiz ar to kultūru 

tik pārlieku neaizrāvos – pirmās divas 
dienas vispār nokavēju un tā palaidu 
garām, kā vēlāk uzzināju, skaistus 
pārdzīvojumus. Nekā darīt, kas zau-
dēts, zaudēts.

Uz pirmo kora mēģinājumu iera-
dos gan. Vai Tu atceries kā mēs senos 
laikos (es atceros 50os un 60os gadus) 
pucējamies, un kora mēģinājumi bija 
vesela modes parāde? Ik reizes cita 
kleita, tautiskas rotas, augstpapēžu 
kurpes, un ne prātā nenāca ierasties 
bez zeķēm, kaut arī temperatūra pār-
sniedza 100°F. Tagad, paldies Dievam, 
ģērbjamies tā, lai būtu ērti; vienalga, 
ka izskatāmies kā ekskursijā uz jūr-
malu.

Koristi un diriģenti sabrauku-
ši no visām malām – Latvijas, Īrijas 
un, protams, Austrālijas. Kopā kādi 
150 koristi un vīru korī – 50. Un di-
riģenti? Veseli astoņpadsmit – daži ar 
ilggadīgu skatuves pieredzi, daži vēl 
gluži zaļi, drebošām rokām. Paši at-
zinās, ka nervozē, tik liela kora priek-
šā. Nekas, katram kaut kur jāsāk, un 
pašapziņa un drosme nāks ar gadiem 
un pieredzi. Tagad tikai jācer, ka jau-
niem diriģentiem tiks dotas iespējas 
biežāk stāties kora priekšā un izvei-
dot savu stilu.

No Latvijas atbraukušie Ivars Cin-
kuss un Ints Teterovskis ar lampu dru-
dzi jau sen vairs necīnās. Tāpat KD 
koru priekšā rūdītas ir Astra Kronīte, 
Lilita Daenke un Daina Jaunbērziņa. 
Citiem tā pieredze lielāka vai mazāka, 
bet beigās visi tika galā, ar lielo atbil-
dību 150 koristus vadot. Malači! Brī-
žiem nebija viegli, jo koristiem trūkst 
pašdisciplīnas – tikko beidz dziedāt, 
tā sāk pļāpāt un uz diriģentu nemaz 
neklausās. Vienu brīdi jau gribēju 
piecelties un nobļauties, lai taču visi 
beidz tarkšķēt un klausās uz diriģentu, 
tomēr atturējos. Diriģentiem vajadzēja 
mikrofonu. Kāpēc nebija?

Pirmā mēģinājumā iepazināmies 
ar katra diriģenta diriģēšanas un 
dziesmas izpratnes īpatnībām, jo katrs 
jau tās rokas plāta citādāk. Iepazinā-
mies arī ar iepriekš nedzirdētiem pa-
vadījumiem, un ar saviem kaimiņiem, 
jo lielā korī un ar pavadījumu dziedāt 
ir pavisam citādāk nekā mazā. Kad 
jauktais koris taisīja pīppauzi (nav jau 
vairs daudz tādi, kas pīpē), viņu vietā 
iesēdās vīru koris. Senos laikos ko-
ristiem vienmēr deva pusdienas, bet 
šoreiz šī tradīcija izpalika, un katrs 
varēja sev nopirkt pusdienas kafejnīcā. 

Pat par ūdeni bija jāmaksā. Atceros, ka 
vēl pagājušās KD Sidnejā mūs cienāja 
ar izvēli no aukstā galda Jāņa baznīcas 
zālē.

Jāsaka liels paldies nama kafej-
nīcas dāmām par laipno apkalpošanu 
un plašo maizīšu, pīrāgu, kūku un 
pusdienu izvēli. Ūdens kliņģeri bija 
populāri, bet kad kāds Adelaides ko-
rists pieprasīja astoņus uzreiz, viņam 
nedeva – nepalikšot citiem! Dzirdēju 
arī, ka kāda dāma nopirkusi četrus 
pīrāgus, no kuriem trīs bija pavisam 
bez gaļas, plika maize vien. Kafejnīcā 
vienmēr bija liela ļaužu apgrozība, un 
dāmas rāvās vaiga sviedros, lai visus 
apkalpotu.

Pēc mēģinājuma zāli sakārtoja 
teātra izrādei. Jāatzīstas, ka izrādi 
noskatījos tikai līdz pirmajam starp-
brīdim, jo tā mani neaizrāva, lai gan 
atsevišķi tēlojumi bija ļoti labi. Būsi 
jau laikrakstos lasījusi par lugu, tās 
autoriem, komponistu, aktieriem... 
utt., tādēļ neatkārtošu jau zināmo. 
Tā arī gadījās, ka uz filmām par pī-
rāgiem netiku, jo negribēju stundām 
ilgi vienkārši pa Stratf īldu mētāties, 
un reiz mājā aizbraukusi, negribēju 
vairs kustēties. Zinu, ka tas nav seviš-
ķi kulturāli, bet jāvaino vecums (lasi: 
slinkums!). Vēlāk gan nožēloju, ka 
nepapūlējos, jo filmas esot bijušas in-
teresantas.

Kora ģenerālmēģinājumu ievadīja 
Ints Teterovskis ar ķermeņa un balss 
vingrinājumiem. Tur jau iznāca vesela 
bezmaksas dziedāšanas stunda, kur no 
dziļās elpošanas sāka vai galva reibt. 
Tas tikai pierāda, ka visumā esam slin-
ki elpotāji. Būs jāmēģina turpmāk arī 
ikdienā vairāk vingrināt plaušas.

Nedomāju, ka es biju vienīgā brun-
ču valkātāja, kurai sirds sāka straujāk 
pukstēt, kad Ints mūs uzrunāja. Tik ie-
dvesmojošs diriģents, un nemaz nenāk 
arī par skādi, ka viņš ir augumā tik 
atlētisks un no vaiga tik glīts! Mazliet 
jau apvalkātā dziesmā Saule, Pērkons, 
Daugava viņš katrā vārdā mācēja ie-
likt jaunu nozīmīgumu un spraigumu, 
tā kā dziedot, sametās zosāda!

Jauki bija redzēt, ka gandrīz visi 
diriģenti, solisti un pavadītāji arī 
dziedāja korī, un daudzi vīri pieda-
lījās vīru un arī jauktā korī. Dalīb-
niekam ir grūti spriest, bet spriežot 
pēc publikas atsaucības, par koncerta 
kvalitāti neviens nevarēja sūdzēties. 
Man pazīstama viešņa no Šveices, 
kura latviski vispār nerunā, bija tādā 
sajūsmā par koncertu, ka izlūdzās pā-
ris dziesmām notis, ko mācīt savam 
Šveices korim.

Jāpiemin divas īpatnības: kad 
sākumā nodziedājām Dievs, svētī 
Latviju, zāles aizmugurē kāda maza 
grupiņa sāka aplaudēt. Varu tikai ie-
domāties, ka tie nesaprata, ap ko lie-

ta grozās, ar visu to, ka 
publika stāvēja kājās. 
Otra īpatnība: senā tra-
dīcija, kur koncerta bei-
gās koristi atvadās no 
publikas ar balta laka-
tiņa vicināšanu, šoreiz 
izpalika. Nesaprotu, 
kāpēc, jo tas vienmēr tā 
ir bijis, un daudzi mēs, 
vecie zaldāti, jutāmies 
vīlušies. Taču jāpierod pie tā, ka nāk 
jaunā gvarde un laiki mainās.

Koncertā atkārtoja tikai vienu 
dziesmu, pašu beidzamo, Ērika Ešen-
valda Dvēseles dziesma, ko diriģēja 
Adelaides jauktā kora diriģente Lilita 
Daenke ar solistiem Annu Mačēnu un 
Intu Teterovski. Klavierpavadījumu 
spēlēja Zane Ritere un saksofonu – 
Benjamins Goldsmiths. Bija stingri 
pateikts, ka neko neatkārtos, bet tā kā 
nebija sagatavota neviena piedeva, un 
publikai šī dziesma tik ļoti patika... Uz 
atvadām Ivars Cinkuss novadīja Pūt, 
vējiņi.

Senāk pēc lielā koncerta noti-
ka kora apkūlības, kur piedalījās ti-
kai koristi un lūgti viesi, bet tagad 
ir publiska sadziedāšanās, kur var 
nākt katrs, kas ar mieru maksāt. At-
kal jauna tradīcija, kas ne katram no 
vecajiem ir pa prātam. Šogad vismaz 
atkal atļāva katram korim sniegt kādu 
priekšnesumu. Ints T. ar savu neizsīks-
tošo enerģiju (viņš laikam dzer raķešu 
degvielu!) novadīja sadziedāšanos, lai 
gan ar vārdiem uz ekrāna bija dažādas 
problēmas. Uz moderno tehnoloģiju ne 
vienmēr var paļauties, bet uz dzīviem 
mūziķiem gan; spēlēja trīs pernigelie-
ši – Andris Zunde, Guntis Sakārnis 
un Līga Liedskalniņa un sidnejietis 
Andris Kariks gan dziesmas, gan deju 
mūziku.

Vakariņas bija vidusaustrumnieku 
gaumē, bagātīga porcija un garšīga. 
Tādu milzu baru pabarot nemaz nav 
tik vienkārši. Nezinu, cikos tur viss 
beidzās, jo līdz beigām neizturēju – 
man vienkārši palika par skaļu. Nā-
košā dienā biju uz Raibo pēcpusdienu, 
bet par to jau Tu būsi lasījusi avīzē. 
Balle manas vecās miesas nekārdinā-
ja; jauno gadu sagaidīju mājā ar drau-
giem, pusnaktī televīzijā noskatījos 
Sidnejas tilta uguņošanu un likos uz 
auss.

Kultūras Dienu rīkotāji bija pare-
dzējuši tirgoties ar dažādiem suvenī-
riem no Latvijas, galvenokārt, speciāli 
iesaiņotām KD gotiņu konfektēm. 
Diemžēl konteiners no Latvijas tika 
aizturēts Hamburgas ostā, un gotiņas 
uz Austrāliju atkuģoja tikai janvāra 
vidū – par vēlu! Noteikti liela vilša-
nās un zaudējums KD rīkotājiem. KD 
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2014. gada 18.  de-
cembrī Latvijas Uni-
versitātē (LU) notika 
Diasporas un migrā-
cijas pētījumu centra 
(DMPC) konference, 
kas bija veltīta diaspo-

ras politiskās pārstāvniecības jautāju-
mam. Konferencē bija plaši pārstāvēti 
valsts politikas veidotāji un īstenotāji, 
diasporas pārstāvji, valsts tiesību ek-
sperti un pētnieki.

Uzrunā klātesošajiem LU rektors 
Mārcis  Auziņš uzsvēra, ka Diaspo-
ras un migrācijas centrs attīstās, pa-
teicoties veiksmīgai sadarbībai starp 
universitāti un Latvijas Republikas 
Ārlietu ministriju, un norādīja, ka ir 
daudz tēmu, kurās arī universitāte ir 
ieinteresēta veikt padziļinātu izpēti. 
Piemēram, viena no svarīgām izpētes 
tēmām ir par Latvijas jauniešu studi-
jām un tālākajām dzīves gaitām ārval-
stīs. Ārlietu ministrijas speciālo uzde-
vumu vēstnieks diasporas jautājumos 

Pēteris Kārlis Elferts īpaši atzīmēja 
akadēmisku zināšanu nozīmību labā-
kas un ilgtspējīgas diasporas politikas 
veidošanā.

Viskarstākās diskusijas raisījās par 
to, vai Latvijas diaspora ārvalstīs būtu 
jāpārstāv, veidojot atsevišķu vēlēšanu 
apgabalu, proti, 6. apgabalu tikai di-
asporas vēlētājiem. Par šo jautājumu 
viedokļi atšķiras arī pašas diasporas 
pārstāvju vidū. Valsts politikas veidotā-
ju un valsts tiesību ekspertu viedokļos 
visspilgtāk izskanēja nepieciešamība 
veicināt kvalitatīvu diasporas politisko 
pārstāvniecību ikdienā, jo visai Latvi-
jas nācijai – gan tiem, kas dzīvo Latvi-
jas teritorijā, gan ārzemēs mītošajiem– 
ir kopīgi mērķi labklājības veicināšanā. 
Turklāt, pirms būtisku pārmaiņu veik-
šanas Latvijas likumos, ir jāizvērtē jau 
esošās sistēmas priekšrocības vai uzla-
bošanas iespējas, piemēram, pārdalot 
diasporas vēlētāju balsis pa esošajiem 
pieciem vēlēšanu apgabaliem.

Latvijas Universitātes profesore 

Žaneta  Ozoliņa, kura vadīja konfe-
rences diskusiju, atgādināja, ka diaspo-
ras pārstāvniecībā vienmēr ir jāpatur 
prātā, ka diaspora ir ļoti daudzveidīga, 
izkaisīta visā pasaulē, izceļojusi dažā-
dos laikos un dažādu motīvu vadīta. 
Turklāt, diaspora ir strauji mainīga, 
jo notiek paaudžu nomaiņa un mainās 
socializācijas veidi. Līdz ar to politi-
ķiem ir jābūt proaktīviem, veidojot pa-
stāvīgu un kvalitatīvu komunikāciju ar 
Latvijas diasporu.

Pētījuma noslēguma ziņojums lat-
viešu valodā būs pieejams DMPC mā-
jas lapā www.diaspora.lu.lv 2015. gada 
janvāra beigās. Tas būs noderīgs gan 
politikas veidotājiem, gan diasporai, 
gan arī studentiem, kurus interesē po-
litiskās pārstāvniecības, diasporas un 
migrācijas jautājumi Latvijā un Eiro-
pas Savienībā. Pētījuma rezultātā taps 
arī akadēmiski raksti.

Aija Lulle
Diasporas un migrācijas pētījumu 

centra direktore

to zin, cik dokumentālu filmu mēs būtu redzējuši, ja lodes 
nebūtu atņēmušas dzīvību operatoriem Andrim Slapiņam 
un Gvido Skultem, un kādu profesiju būtu izvēlējies Edijs 
Riekstiņš, kurš nu mūsu atmiņās tā arī paliks kā skolnieks.

Ziedu licēji izklīda, dažs vēl aizgāja līdz bijušai Iekš-
lietu ministrijas ēkai. Es vēlreiz izstaigāju Bastejkalna ce-
liņus un aizgāju pie Brīvības pieminekļa paskatīties skaisto 
ziedu klājienu. Vairākus gadus vērojot ziedu nolikšanas ce-
remonijas, esmu ievērojusi, ka, ja reiz visi uznācieni notiek 
pēc protokola, tad arī būtu vēlams ziedus nolikt pēc pro-
tokola, nevis sakraut kaudzē ar kātiem priekšplānā. Ziedu 
pušķi tiešām ir ļoti skaisti, ar dažādu valstu karogu krāsu 
lentītēm. Bastejkalna takas izstaigāja arī jaunsargu pulciņš.

Doma laukumā ap ugunskuru pulcējās jaunsargi un 
ik pa laikam pienāca arī tiešie barikāžu aizstāvji. Blakus 
ugunskuram stāvēja liels dzeltens autobuss – 1991. gada 
barikāžu muzeja ceļojošā izstāde, tā ekspozīcija ļoti inte-
resanta – ar krāsainām bultiņām parādīti šaušanas virzieni 
Bastejkalnā un daudz citas to dienu vizuālas informācijas. 

Doma laukuma ugunskuru jau no rīta iededza Valsts 
prezidents, Saeimas priekšsēdētāja un premjerministre. 
Plkst. 16.30 tika iedegts otrs ugunskurs pie Saeimas ēkas 
ar kaut ko līdzīgu lauku virtuvei – zupas termosiem, pī-
rāgiem, tēju un mūziku. Pulcējās ļaudis, barikāžu dienu 
dalībnieki, arī to dienu preses pārstāvji, ievēroju dažus bi-
jušos politiķus. TV filmēja un intervēja. Laikam es kaut ko 
nesapratu, bet jutos neomulīgi; – kam tas otrs ugunskurs ar 
zupas termosiem, ja Doma laukumā jaunsargi visas dienas 
garumā līdz astoņiem vakarā uztur ugunskura liesmu un 
tagad skrien pie Saeimas stāvēt rindā pēc karstas tējas.

Kā vienmēr, šajā dienā pūta auksts vējš. Pametu ļau-
žu apņemto ugunskuru pie Saeimas un aizgāju uz Doma 
laukumu pie jaunsargu ugunskura, prieks par puikām un 
meitenēm. Zinu, ka vēlāk vakarā šeit tika dziedātas tautas-
dziesmas, kā citus gadus.

Man pašai arī ir atmiņas par šo laiku, jo redzēju kā 
tumsā skrien trasējošās lodes...

Arī barikāžu dienu notikumus mēs neaizmirsīsim.
Aina Gailīte

Laikrakstam „Latvietis“

Pieminam Barikāžu aizstāvjus
Turpinājums no 1. lpp.

Ziedu licēji tuvojas Brīvības piemineklim Rīgā.
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Goda sardze pie piemiņas akmens. Centrā no kreisās Sa-
eimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Valsts prezidents 
Andris Bērziņš, Ministru prezidente Laimdota Straujuma.
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Ugunskurs Doma laukumā.
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Diasporas politiskajā pārstāvniecība
Svarīgākais ir pilsoniskās apziņas veidošana
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Jau 32. reizi Austrā-
lijā 3x3 pulcināja lielu 
skaitu tautiešu – pavi-
sam kopā 85, no kuriem 
22 bija bērni, – pava-
dīt vienu nedēļu kopējā 
sadzīvē skaistajā Jar-

ramundi (Yarramundi) apkārtnē, ap 
70 km no Sidnejas. (Šī bija 216. reize 
visā pasaulē, kopš notiek 3x3.)

Kas ir 3x3? To iesāka Amerikas 
latviešu pazīstamā sabiedrības dar-
biniece Līga Ruperte pirmo reizi 
1981. g. Amerikā. Viņa saredzēja 3x3 
kā zināmā mērā turpinājumu no 2x2 
vasaras skolas, kas ilggadīgi notika 
Garezerā ASV, bet 3x3 mērķis bija sa-
vest kopā trīs paaudzes; sūtība bija un 
paliek „latvisko zināšanu paplašinā-
šana, latvisko ģimenes stiprināšanu, 
latviskās kopības sajūtas veicināšana 
un latvisko draudzību sekmēšana.“

Sidnejas rīcības komiteja Valdas 
Teiloras  (Taylor)  vadībā sarīkoja 
bagātīgu programmu; to kuplināja 
vairāki Latvijas viesi; daži, kas jau 
bija piedalījušies Austrālijas Latvie-
šu Kultūras dienās Sidnejā (diriģents 
Ints Teterovskis, vairāki no Laimas 
Muzykantiem), citi īpaši 3x3 viesi: 
arhivārs un vēsturnieks Valters Ščer-
binskis un 3x3 Latvijā vadītāja Inese 
Krūmiņa, kā arī viņas vīrs, DV un 
Okupācijas muzeja darbinieks Jānis 
Atis Krūmiņš.

3x3 vienmēr ir atspoguļojis latvie-
tības dažādību – tur atrod gan roku 
ievirzes (rokdarbi, zīmēšana, latviskā 
virtuve...), gan galvu ievirzes (politis-
kās un sabiedriskās pārrunas, vēsture, 
literatūra...). Folklora vienmēr ir pār-
stāvēta, kā arī jautras nodarbības – 
sports, dziedāšana, nīkšana, spēles, 
viktorīna un ceļojošā zolītes kausa 
izcīņa.

Svarīga daļa ir bērnu programma 
½x½, ko šogad, tāpat kā pērn, vadīja 
melburniete Inga Jakse, piesaistot arī 
vairākus pieaugušos pasniedzējus. 
Bērni krāsoja, dziedāja, rotaļājās un 
pēdējā vakarā uzveda lielāko tiesu 
pašu uzrakstītu pasakas teātri, kā arī 
rotaļas un muzikālo priekšnesumu. 
Šķēršļu gājiens, kam bija plānots no-
tikt vakarā, tika atlikts pērkona negai-
sa dēļ. Kad varējām nākamā pēcpus-
dienā to noturēt, bērni bija sajūsmā. 
Pūķis bija noķēris labos rūķīšus, un 
bērnu uzdevums bija rūķus izglābt. Pa 
ceļam bija jāpalīdz ievainotam staigā-
tājam sabindēt kāju, jāpamodina aiz-
migusī princese ar tautas dziesmu, jā-
atmin bruņinieka mīklas un jāpierāda 
veiklība, ar aizsegtām acīm staigājot 
pa šķēršļiem. Kad bērni nokļuva pie 
pūķa, viņiem bija jāsasit četri pūķa 
kokoni, kuros atradās pūķa spēks. Kad 
kokoni bija sasisti (no tiem pat izbira 
konfektes!), pūķis saļima un rūķīši 

bija izglābti.
Pavisam jauna 

nodarbība bērniem 
bija Jāņa Krūmiņa 
atvestās Vilku mā-
cības, kur iegau-
mēja, kā rīkoties 
dabā un iztikt no 
apkārtnes: bērni 
tur starp citu iz-
veidoja lokus un 
bultas no koku za-
riem, iemācoties 
kā rīkoties gan ar 
asiem rīkiem (lo-
kus gatavoja tikai 
ar nažu palīdzību), 
gan kā droši uz-
vesties ar lokiem 
un bultām. Visu nedēļu bērni lepni nē-
sāja lokus, un pieaugušie varēja tikai 
skumji skatīties, ka pašiem tādu nav!

Pieaugušo ievirzēs Ints Tete-
rovskis prasmīgi un prasīgi izskoloja 
kori, kas spēja nedēļas laikā iestudēt 
39 dziesmas ar jau trenētām balsīm, 
un beigās sniedza varenu uzstāšanos. 
Interesanti, ka Kora ievirzē piedalījās 
un daudz ieguva pāris dalībnieki, kam 
latviešu valoda nemaz nav stipra, bet 
caur dziesmām to ievērojami uzlaboja. 
Artūrs Uškāns pēcpusdienā vadīja Sa-
dziedāšanas ievirzi, un vēlāk minēja, 
ka tieši caur dziedāšanu labāk iemācās 
un kuplina mūsu sarežģīto valodu.

Mākslas entuziastiem Anita Misi-
ņa novadīja Zīmēšanas ievirzi, kur da-
lībnieki kaut ar ļoti dažādu zīmēšanas 
pieredzi spēja sagatavot ievērojamus 
darbus, ko izstādīja pēdējā atvadu va-
karā. Mārtiņš Tuktens vadīja aktīvu 
Sporta ievirzi, bet Voldis Kains veda 
vairākus atlētiskus un ne tik atlētis-
kus staigātājus Pastaigas ievirzē. Inese 
Krūmiņa parādīja savas mākas, nova-
dot divas nodarbības – Rokdarba pu-
duri un Latviskās virtuves ievirzi; kri-
patu no pēdējā baudīsiet raksta beigās.

Katru rītu pēc jogas mācībām un 
brokastīm, pieaugušiem bija referāti, 
kuri šoreiz bija īpaši bagātīgi. Izcilais 
Sidnejas arhitekts Andrejs Andersons 
saistoši stāstīja par Latvijas arhitek-
tūras dažādību, norādot, cik skaidri 
Latvijas arhitektūra liecina par sabied-
riskām un politiskām izmaiņām mūsu 
sarežģītajā vēsturē. Klāra Brūvere 
stāstīja par Latvijas filmām un kā Ei-
ropas filmu notikumi ietekmē radošo 
darbu Latvijā; Inese un Jānis Krūmiņš 
stāstīja par 3x3 attīstību Latvijā; šis 
rietumu latviešu pasākums nonāca 
Latvijā jau 1990. gadā un tupina augt 
un plaukt. Bet par mūzikas terapiju 
kā jaunu veidu attīstīt triekas vai citu 
veidu intelektuāli skartos bērnus un 
pacientus, stāstīja ilggadīgā mūziķe 
Viktorija Mačēna, kuras referāta laikā 
klausītāji varēja piedalīties bungu sa-

runās!
Ievērojamu vietu šinī 3x3 ieņēma 

vēsturnieks Valters Ščerbinskis, kurš 
piesaistīja lielu uzmanību ar saviem 
rūpīgi sagatavotiem materiāliem; 
pirmkārt, Vēstures ievirzē par 1934. g. 
15. maija apvērsuma, ar līdz šim maz 
redzētiem arhīvu materiāliem; otrkārt, 
ar referātu par 1940. gadu un kas par 
to ir atrodams Krievijas arhīvos, ku-

Viena latviska nedēļa 3x3 Jaramundi
3x3 pie Sidnejas 2015. g. 2. – 8. janvārī

 
Turpinājums 13. lpp.

Bērni ar lokiem un bultām. No kreisās: Kristaps Hach, 
Aleks Teilors (Taylor), Kārlis Jakse, Dainis Galviņš, Karla 
Tuktēna, Kaija Moore, Sofija Pulosa (Sophie Poulos), Va-
ris Hislops (Hyslop), Lāra Veidnera, Selga Tuktēna.
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Atklāšana. No kreisās: Valda Teilora 
(Taylor), Jānis Atis Krūmiņš un Inese 
Krūmiņa.
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Valters Sčerbinskis referē.
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tēja ilggadīgais 
Tauriķa 3x3 avīzes 
redaktors Pēteris 
Kļaviņš, strādājot 
garas stundas, lai 
pievestu svaigākās 
ziņas lasītājiem 
katru brokastlai-
ku.

Rīcības ko-
mitejā bez Valdas 
Teiloras strādāja 
arī Sandra Dragū-
na, Baiba Harring-
tone, Ieva Lapiņa, Māra Moore, Pauls 
Svilāns un Daiva Tuktēna. Rīkotāji 
bija iesaistījuši vairākus, kas pirmo 
reizi piedalījās 3x3, bet liela daļa da-
lībnieku bija saistīti ar Sidnejas Lat-
viešu skolu, kas tagad izveidojusies kā 
stūrakmens 3x3 rīkošanā.

Valda Teilora par padarīto darbu 
izteicās šādi: „Esam ļoti pateicīgi vi-
siem, kas piedalījās un atbalstīja šo 
saietu. Atmosfēra bija ļoti draudzīga 
un visas paaudzes labi satikās. Inese 
Krūmiņa slavēja, ka nebija dalījums 
„mēs“ un „jūs“ starp Latvijā un Aus-
trālijā dzīvojošiem (šāda problēma 
esot kādreiz gadījusies Īrijas saietā). 
Kā vienmēr 3x3 saietos, visi uzrunā-
jām viens otru uz Tu, – jo kurš var 
sameklēt tautas dziesmu kur uzrunā 
uz jūs? Uz vienu nedēļu trīs paaudzes 
kopīgi daudzināja latvietību un izjuta 
piederību savai tautai. To, ka 3x3 at-
tiecās uz trīs paaudzēm, es sen zināju, 
bet pirmo reizi iemācījos, ka latvietim 
mācīties par latvietību ir tikpat sva-
rīgi, kā bērnam mācīties reizrēķinus. 
Un tāpēc pastāv 3x3!“

Izskanējumā jāmin, ka nākamgad 
3x3 rīkos Adelaidē, un tuvāka infor-
mācija par to sekos. Bet lai lasītāji arī 
baudītu mazu drusku no 3x3 garšas, 
šeit Ineses Krūmiņas kliņģera recepte 
no virtuves ievirzes:

Klinģeris à la Krūmiņa
Mīkla: 1½ kg milti; 2 olas baltu-

mi; 100 g cukurs; 100 g sviests; 700 g; 
šķidrums: 500 g piens un 200 g ūdens, 
kurā raudzē raugu – 30g sausu raugu 
vai 50 g svaigu raugu.

1 kg miltus ieber bļodā, pieliek 
olas baltumus, sviestu un cukuru. Sau-
so raugu iemaisa siltā ūdenī, ieber 2 tē-
jkarotes cukura. Kad raugs atdzīvojies 

(sākusies rūgšana), šķidrumu ielej mil-
tos. Pielej arī pārējo šķidrumu (500 g) 
un samīca. Ja galīgi neturas kopā, pie-
ber vēl 100 līdz 200 g miltu. Raudzē 2 
līdz 3 stundas.

Galda virsmu diezgan bagātīgi no-
kaisa ar miltiem, ar miltainiem pirk-
stiem ceļ ārā uzrūgušo mīklu un rullē 
ar miltos apvārtītu rulli.

Pildījums: 100 g mīkstināts 
sviests, cukurs, vaniļas cukurs, žāvētu 
augļu gabaliņi, magones, pāris karotes 
skāba krējuma.

Izrullē plāni un apsmērē ar mazliet 
mīkstinātu sviestu (250 g). Uzliek pil-
dījumu (varbūt sausie augļi, augļu mi-
zas vai rozīnes). Sarullē vēlamā formā, 
apsmērē ar skābu krējumu un uzliek 
riekstiņus vai ko citu (drumstalas – 
100 g sviesta + 100 g miltu + 100 g cu-
kura). Krāsnī cep (200°C) ap 20 minū-
tes. Ņem ārā, kad sāk palikt brūngans. 
Kad izņem no krāsns, apklāj ar mitru 
dvieli līdz beidz tvaikot.

Uldis Ozoliņš
3x3 Austrālijā Padomes priekšsēdis

Laikrakstam „Latvietis“

rus pats ir ilgstoši pētījis. Par Ulmani 
un apvērsumu Šcerbinskis ļoti pozitīvi 
izteicās par mūsu bijušā vēsturnieka 
Edgara Dunsdorfa rakstiem par Ul-
mani: arhīva materiāli stipri norāda uz 
Ulmaņa personīgo ietekmi apvērsuma 
izvešanai un apšauba bieži izteikto 
kritiku, ka Latvijas demokrātija to-
laik nelāpāmi kliboja. Par 1940. gadu 
Krievijas materiāli liek gan simpatizēt 
Ulmanim šādu draudu priekšā un viņa 
rūpēm sargāt Latvijas tautu, gan arī 
skumt par to, ka Latvijas izvēli noteica 
tik šaurs loks cilvēku, jo plašākas po-
litiskās piedalīšanās nebija. Materiāli 
arī norāda uz to, cik krievi atrada, ka 
toreizējais Ārlietu ministrs Munters 
bija grūti ietekmējams un neatkarīgs 
vārdos un rīcībās, kas liek pārdomāt 
viņam kādreiz izteiktiem pārmetu-
miem.

Vēl par politiku Uldis Ozoliņš ar 
Jāni Krūmiņu katru dienu novadī-
ja īsu Politikas puduri, apskatot gan 
Latvijas iekšējo politiku, gan trauk-
smaino politiku Ukrainā. Kaut tiešais 
militārais drauds Latvijā iespējams ir 
samazinājies, vāja nostāja no valdības 
un Prezidenta attiecībā uz Krievijas 
rīcību izsauca vairākus komentārus 
no dalībniekiem. Īsumā pārrunāja arī 
Latvijas arvien manāmo ekonomisko 
uzplaukumu un politiku, kas saistīta 
ar Okupācijas muzeju.

Vakaros notika pazīstamās 3x3 no-
darbības. Diemžēl Danču vakarā bija 
tik karsts, ka galīgi nosvīduši dejotāji 
nespēja tik ilgi padancot, kā būtu pati-
cis. Toties dziesmu kara vakarā dzie-
dājām gari un plaši. Viktorīnai tika 
ieteikts formēt komandas ar bērniem, 
pieaugušiem, Austrālijas un Latvijas 
latviešiem, jo lielāka dažādība deva 
labākas iespējas jautājumus atbildēt. 
Vienu vakaru pie mums viesojās arī 
3x3 veterāns Uldis Siliņš ar joku stās-
tījumu. Vēl pa vakariem Andris Ruņ-
ģis neatlaidīgi mācīja jaunai paaudzei 
novusa elementus, bet zolītes turneju 
uzvarēja šoreiz Artūrs Uškāns – trešā 
reize, kad kāds Latvijas viesis to iegu-
vis.

Visas nodarbības vaiņagojās at-
vada vakarā ar ne tikai ar bērnu teātri 
un priekšnesumiem: ievirzes izstādīja 
savus darbus, uzstājās un pastāstīja ko 
bija iemācījušies. Un tiešām bija daudz 
ko rādīt! Skatītāji brīnījās, ka koris un 
sadziedāšanās grupa tik īsā laikā bija 
tik daudz dziesmu iemācījušies. Lat-
viskās virtuves ievirze visus pacienāja 
ar vareniem kliņģeriem, kas bija izvei-
doti nevis ierastā formā, bet numurs 
„3“, reizrēķina zīme „x“ un vēlreiz nu-
murs „3“. Zīmējumi un rokdarbi bija 
izstādīti visiem ko apbrīnot. Un lai pa-
rādītu, ka 3x3 ir galīgi laikmetīgs, daži 
talantīgi un ne gluži talantīgi iemītnie-
ki no kabīnes 5A uzveda Ziemeļnieka 
bohēmisko dziesmu, – bet rep stilā.

Un 3x3 nodarbības visu dokumen-

Viena latviska nedēļa 3x3
Turpinājums no 12. lpp.

Mūžībā aizgājis

ARNOLDS RUPERTS
2.4.1932 – 6.12.2014

Šķiramiesi mēs, ļautiņi,
Gana labi dzīvojuši.
Tu ar Dievu, es ar Dievu,
Mēs ar Dievu, labi ļaudis.

Līdzjūtību dzīvesbiedrei Līgai un ģimenei 
izsaka 3x3 Austrālijas saime

½x½ vadītāja Inga Jakse un teātra mēģinājums.
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Šķēršļu gājiens. No kreisās: Selga Tuk-
tēna, Dainis Galviņš, Kaija Moore, 
Džeimss Puloss (James Poulos), Marta 
Svilāne, Anika Moore, Dana Anspal.
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Biruta sākusi ceļu uz dzimtenes smiltāju

BIRUTA ŪDRIS

dzimusi 1933. gada 2. martā, Smiltenē
mirusi 2015. gada  9. janvārī, Kanberā

Mīlestībā atvadās Tavs mūža draugs 
Edvīns Peniķis

un radi Latvijā, Kanādā un ASV
Ziedi novītīs, dziesmas apklusīs,
Tikai atmiņas par Tevi nezudīs.

Mūsu mīļā

BIRUTA ŪDRIS
Dzimusi 2.03.1933. g. Smiltenē, Latvijā – mirusi 9.01.2015. g. Kanberā, Austrālijā

Draudzībā atvadās Kanberas „Sprigulīšu“ pirmā saime – Inta, Skaidrīte, Vita, Andris, Edvīns, 
Imants, Juris un Tālis.

Dziedādama dvēselīte
Dieva dārzā iestaigāja.

Negaidīti mūžībā aizgāja mīļā Gitiņa

BRIGITA MUZIKANTS
dzimusi 1940. g. 12. augusta, Rīgā

mirusi 2015. g. 13. janvāri, Rīgā✝
Brīdi laika man dzīvot,
Nedzīvot saules mūžu;
Ūdenim, akmenim,
Tiem dzīvot saules mūžu.
t.dz. Dziļās sērās piemin māsa Ingrīda ar ģimeni

T-kreklus gan varēja nopirkt, un tos 
redzēja mugurā daudziem.

Neredzēju Ģimenes dienu, Atklā-

šanu, Danču vakaru, Garīgās mūzikas 
koncertu, Laimas Muzykantu koncer-
tu, Izbraukumu ar kuģīti, filmu vaka-
ru, un Tautas dejas. Ārprāts! Vai es 
vispār biju uz Kultūras Dienām?

Tagad Jānis Čečiņš un Rīcības ko-

miteja var atdusēties uz lauriem, jo KD 
karogs nodots Melburnai. Lai viņiem 
veicas, atkal kaut ko jauku sarīkot!

Laimīgu Jauno Gadu Tev vēlēda-
ma,

Tava draudzene Gunta.

Kā es braucu kultūru baudīt
Turpinājums no 10. lpp.
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ar prieku!
Jācer, ka mūzikas koncerts tika ie-

skaņots, jo to būtu vērts noklausīties 
vēlreiz. Visiespaidīgākās bija puišu 
balsis – tur jau iznāk vesels vīru koris! 
Pusaudžu gados jaunekļi nereti izvai-
rās no dziedāšanas, bet šeit tāda kaut-
rība nebija manāma. Varbūt tur savs 
nopelns ir gados jaunajam Ivaram Štu-
bim, kas ir apdāvināts mūziķis ar dzie-
dātāja, instrumentālista un diriģenta 
dotībām, milzīgu entuziasmu un spēju 
sarunāties ar jauno paaudzi. Šogad ko-
ris bija vienādi sadalīts puišu un meite-
ņu balsīs, un kora skaņa Ivara vadībā – 
vienreizēja! Ērika Ešenvalda Dvēseles 
dziesma ar pavadītāju Lailu Grosu un 
solistiem Anitu Lauru un Ģintu Kārk-
liņu (Ļoti skaista balss – jācer, ka tiks 
attiecīgi izskolota, un dienās varēsim 
to dzirdēt uz operas skatuves.) izsauca 
brāzmainus aplausus. Anita Laura ne 
tikai dzied solo, bet, tēva Jāņa pēdās 
sekodama, spēlē čellu.

Drošas solistes ir arī Daila Šmita, 
Aija Dragūna un Kārla Jaudzema. Kat-
rai ir balss, ko būtu vērts skolot, lai tā 
attīstītos visā košumā. Starplaikā visās 
pilsētās ir latviešu kori. Skolas mūzikas 
balvu šogad piešķīra pianistam Toma-
sam Kalējam. Instrumentālisti spēlēja 
dažādos grupējumos, gan individuāli, 
gan kā kapela, gan kā orķestris, jo bija 
pārstāvēti gan stīgu, gan pūšamo, gan 
sitamo un taustiņinstrumenti.

Korim nav problēmas ar sinko-
pētiem ritmiem, jo jaunieši savā mo-
dernajā mūzikā ir pie tiem pieraduši. 
Tādēļ viņi var bez grūtībām iemācīties 

modernās kora dziesmas, piemēram, 
Ārija Šķepastes Līgo, kas vecākās pa-
audzes koriem liekas nedabīgi saraus-
tīta un grūti galvā iekaļama, lai gan 
ir tautas dziesma. Jauniešu dziedāta, 
šī dziesma bija pilnīgs atklājums un 
nemaz vairs nelikās nedabīga vai sa-
raustīta. Nez’ ko Mārtiņš Luters do-
mātu par Renāra Kaupera Gods Die-
vam augstībā ar gospel stila ritmu un 
attiecīgo šūpošanās kustību?! Vai nav 
vienalga, kādā veidā Dievu slavina? – 
galvenais, ka to dara.

Nevarēja neapbrīnot meitenes, kas 
piedalījās tautas dejās ar basām kā-
jām, uzticēdamās, ka puiši ar kurpēm 
nekāps viņām uz pirkstgaliem. Otrās 
klases Sudmaliņas tik tikko ietilpa 
telpā starp kori un publiku; trešās kla-
ses Jautraviņa bija pārbaudījums tiem 
puišiem, kas tautas dejas nebija dejo-
juši, bet pirmās klases Es izjāju prūšu 
zemi puišu izpildījumā ar kapelas un 
trīs dziedātāju pavadījumu bija humo-
ra pilna raksturdeja, kur pat kļūmes 
likās kā tīšuprāt iestudētas un priekš-
nesumam vajadzīgas. Raksturdejā bie-
ži kāds puisis tēlo meiteni, iekāpdams 
meitas brunčos ar lakatiņu galvā, tādā 
veidā razdams humoru; šoreiz puiši 
tēloja zirgu aulekšus, taču ne vien-
mēr visi tai pašā virzienā! Dziedātais 
teksts palīdzēja saprast notiekošo.

Sirsnīgi jāapsveic Māra Bauma-
ne un viņas koklētāju ansamblis, kas, 
pirmo reizi šo daudzstīgu instrumentu 
rokā paņēmuši, divu nedēļu laikā ie-
mācījās pavisam teicami nospēlēt me-
ditāciju par Pūt, vējiņi! tēmu. Jācer, ka 
nebūs jāgaida līdz nākošam janvārim, 
lai jaunieši atkal spēlētu mūsu tautas 
instrumentu.

Jau septīto reizi Artūrs Uškāns 
brauc no Latvijas, lai ar savām tautas 
mūzikas zināšanām apgaismotu mūsu 
jaunos mūziķus un kuplinātu koncer-
tu ar instrumentāliem pavadījumiem. 
Viņš pārvalda akordeonu, dūdas, kokli 
un klavieres, un viņa devums Vasaras 
Vidusskolai ir neizmērāms.

Programmā trīspadsmit priekšne-
sumi, bet pavisam pēkšņi, viss cauri. 
Beidzamā dziesma, Šarlotes Jakses 
bez aplinkiem Uz redzēšanos nākoš-
gad! un – tas viss??? Nevar būt! Pub-
lika nepielaiž tādas beigas, un aplausi 
negrib rimties. Jāatkārto beidzamā 
dziesma Es skrienu, un pēkšņi no po-
destiem nolec daži pāri un sāk griez-
ties dejā. Pēc brītiņa pievienojas vēl 
daži un vēl, un vēl, kamēr visi, teciņus 
vien, mūzikas pavadīti, dodas uz lielo 
durvju pusi. Nu patiešām un nepārpro-
tami ir beigas skaistam, neaizmirsta-
mam un iedvesmojošam koncertam, 
kas ar katru gadu ...Aug spēkā, slavā, 
daiļumā. Paldies visiem, kas to darīja 
iespējamu.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
22. janvāris
Austris
1915. dzejniece Anna Dagda (īstajā 
vārdā Olga Taube).
1922. sabiedriska darbiniece Anglijā 
un Austrālijā Laima Lindiņa.
1940. Rīgas lielākajā kinoteātrī Splen-
did Palace – tagad kinoteātris Rīga – 
notiek latviešu mākslas filmas Zvej-
nieka dēls pirmizrāde.
1970. uzņēmējs un politiķis, LR satik-
smes ministrs (2004.g. 9. mar. – 2006.g. 
17. mar., 2006.g. 7. nov. – 2009.g. 
12. mar.), LR ekonomikas ministrs 
(1998.g. 26. nov. – 1999.g. 10. maijs) 
Ainārs Šlesers (dzim. Leščinskis).

23. janvārī
Grieta, Strauta, Rebeka 
1906. naktī no 23. uz 24. janvāri soda 
ekspedīcija nodedzina atturības bied-
rības Auseklis tautas namu Rīgā.
1919. notiek Riharda Vāgnera operas 
Klīstošais holandietis izrāde – pirmā  
Latvijas Nacionālajā operā (bijušajā 
Vācu teātrī).

24. janvāris
Krišs, Ksenija, Eglons
1840. mācītājs, literāts Jānis Neilands.
1910. dzejnieks, grāmatu izdevējs, 
teologs Valdis Mežezers (īstajā vārdā 
Valdis Štelmahers).
1935. ekonomists, LZA loceklis, LR 
ekonomisko reformu ministrs (1991.g. 
19.nov. – 1993.g. 12.janv.) Arnis Kal-
niņš.

25. janvāris
Zigurds, Sigurds, Sigvards
1880. dzejnieks Fricis Bārda.
1920. Daugavpilī tiekas Polijas un 
Latvijas armiju virspavēlnieki J. Pil-
sudskis un J Balodis un saskaņo abu 
karaspēku kopdarbību Latgales atbrī-
vošanas operācijās.
1920. Rēzeknē notiek Latgales skolo-
tāju savienības (LSS) 2. kongress. Pie-
dalās ap 200 Latgales skolotāju. Darba 
gaitā ietverti jautājumi par latgaliešu 
valodas ortogrāfiju, par skolotāju se-
mināra dibināšanu.

1920. Rīgā iznāk Latgales kristīgo 
un katoļu partijas laikraksta Latgolas 
Vōrds pirmais numurs. Pēdējais nu-
murs iznāk 1940. gada 8. augustā.

26. janvāris
Ansis, Agnis, Agneta
Latvijas republikas starptautiskās (de 
jure) atzīšanas diena
Austrālijas diena
Starptautiskā muitas darbinieku diena
1590. sākās Krievijas-Zviedrijas karš, 
krievu karaspēkam ierodoties Jamā.
1788. Angļu Pirmā flote 11 kuģu sastā-
vā izsēžas Sidnejas līcī, un Kapteinis 
Arturs Filips dibina koloniju.
1920. atjaunota karadarbība Latgalē, 
norit kaujas pie Zilupes, tiek atbrīvota 
Ludza.
1921. Latvijas Republiku de jure atzīst 
Anglija, Francija, Itālija, Beļģija, Japā-
na, Somija, Polija.
1930. dramaturgs, rakstnieks, publi-
cists Uldis Siliņš.

 
Turpinājums 16. lpp.

Ar katru gadu – labāk!
Turpinājums no 2. lpp.

Solisti Anita Laura un Ģints Kārkliņš.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi

1951. sabiedriskais darbinieks Juris 
Beņķis.
1967. sabiedriskā darbiniece Austrālijā 
Ilze Ostrovska.

27. janvārī
Ilze, Ildze, Izolde 
1895. rakstnieks, žurnālists Kārlis La-
piņš.
1920. pēc F. Trasuna iniciatīvas orga-

nizēta Latgales Kristīgo zemnieku sa-
vienība.
1960. Rīgā atklāta VEF Kultūras pils.

28. janvārī
Kārlis, Spodris
1860. literāts, tulkotājs Jēkabs Rampē-
teris.
1915. literāts, publicists, katoļu garīdz-
nieks, izglītības darbinieks Henriks 
Beks (pseidonīms N. Bruģis).
1926. sabiedrisks darbinieks DV orga-
nizācijā Austrālijā Helmuts Vabulis.

1931. žurnāla Jaunā Gaita galvenā 
redaktora vietniece (līdz 2009.g.) un 
saimniecības vadītāja Ingrīda Bulma-
ne.
1940. rakstnieks Ēriks Lanss (īstajā 
vārdā Juris Vīksne).
1945. sarkanarmija ieņem Klaipēdu un 
okupē visu Lietuvu.
1970. Latvijas politiķe, LR aizsardzī-
bas ministre (2006.g. 5.janv. – 2006.g. 
7.apr.), LR iekšlietu ministre (2009.g. 
12.mar. – 2011.g. 6.jūn.) Linda Mūr-
niece.  ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.

Adelaidē
Pirmdien, 26 . janv., Austrālijas die-
nas gājiens. Ja vēlaties piedalīties gā-
jienā, lūdzu, sazinieties ar Māru Kolo-
mitsevu 8268 1289.
Sestdien,  31.  janv., plkst. 14.00 visi 
DV biedri laipni lūgti DV Adelaides 
nodaļas jubilejā DV namā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 1. febr., plkst. 11.00 4. Epi-
fanijas svētdienas dievkalpojums ar 
dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 24. janv., plkst. 12.00 Rum-
my & zolītes pēcpusdiena DV sarīko-
jumā Latviešu namā. Maksa $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien, 31. janv., plkst. 14.00 Kan-
beras Latviešu biedrības saiets Im-
manuel baznīcas zālē, Lyons. Rādīs 
trīs dokumentālas filmas no Latvijas: 
Mana dzimtene, Latvija, Latvija (an-
gļu val.), Broņislava Martuževa – in-
tervija ar rakstnieci.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien,  8.  febr., plkst. 13.00 diev-
kalpojums Sv. Pētera baznīcā, Reid. 
Kalpos māc. Dainis Markovskis no 
Melburnas.

Melburnā
Sestdien, 7. febr., plkst. 10.30 mācību 
gada sākums Melburnas Latviešu vi-
dusskolā.
Sestdien, 7. febr., plkst. 11.30 mācību 
gada sākums MLB Daugavas skolā.
Sestdien,  7.  febr., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas
Sestdien,  7.  febr., plkst. 14.00 Mel-
burnas Latviešu biedrības sarīkojumā, 
Melburnas Latviešu nama Lielajā zālē 
Draudzīgā aicinājuma sarīkojums 
Sveika Latvija – 2014.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 25. janv., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.

Svētdien,  1.  febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien,  1.  febr., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien,  8.  febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.

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

Sidnejā
Sestdien,  24.  janv., plkst. 14.00 Lat-
vijas Radio kora koncerts City Recital 
Hall Angel Place Sydney Festival 2015 
ietvaros. Diriģents Sigvards Kļava. 
Programmā Henrija Pērsela, Arvo 
Perta un Pētera Vaska darbi.
Svētdien,  25.  janv., plkst. 17.00 NE-
formāla tikšanās ar Latvijas Radio 
kori Latviešu namā. Būs uzkodas, at-
spirdzinājumi, dažas dziesmas, saru-
nas... ...ieeja brīva! Lai zinām cik ēdie-
nu pasūtīt, lūdzam pieteikties pie Jāņa 
Čečiņa līdz 23. janv., tel. 0419 220 728.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  1.  febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,  8.  febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 1. febr., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 8. febr., plkst. 9.30 dievkal-
pojums. Bībeles stunda.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 5. febr., 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.

Latvijā
Sestdien, 24. janv., plkst. 19.00 Liela-
jā ģildē ikgadējais Latviešu simfonis-
kās mūzikas lielkoncerts. Šogad kon-
certa tematiskā līnija veidota latviešu 

literatūras ģēniju – Raiņa un Aspazi-
jas – 150. jubilejas zīmē. Raiņa tēlu 
lokā ievedīs izcilā latviešu romantiķa 
Jāņa Mediņa prologs operai Uguns 
un nakts, savukārt Aspazijas dzejas 
iedvesmotas skanēs simfoniskās lap-
puses no komponista Jura Karlsona 
baleta Sidraba šķidrauts. Pirmatska-
ņojumu piedzīvos Artura Maskata 
vokālais cikls Trīs Aspazijas dzejoļi 
soprānam un orķestrim. Uz vienas 
skatuves šajā vakarā satiksies: Latvi-
jas Nacionālais simfoniskais orķes-
tris, Liepājas Simfoniskais orķestris 
un Latvijas Nacionālās operas orķes-
tris. Diriģenti – Andris Poga, Atvars 
Lakstīgala un Mārtiņš Ozoliņš. Solis-
ti – Inga Šļubovska (soprāns), Krišjā-
nis Norvelis (bass), Reinis Zariņš (kla-
vieres).
Sestdien,  24.  janv., 5. Latvijas fo-
togrāfu forums notiks Rīgā, Bruņi-
nieku ielā 57, LKA Latvijas Kultūras 
koledžas Baltajā zālē. Reģistrācija no 
plkst. 9.30, sākums plkst. 10.00. Ieeja 
pret ziedojumiem. Starplaikos tiek no-
drošinātas kafijas pauzes. Ņemot vērā 
ierobežoto sēdvietu skaitu, aicinājums 
iepriekš pieteikties, sūtot savu vārdu, 
uzvārdu un kontaktinformāciju uz 
e-pastu fotografuforums@inbox.lv vai 
zvanot uz tālruņa nr. 28619776.
Svētdien, 25. janv., plkst. 15.00 Aus-
trālijas dienas atzīmēšana. Telpu kri-
kets Zelta Bowling (Zelta Boulinga un 
Skvoša centrs Uzvaras bulvārī 2/4). 
Turpinājums plkst. 18.00  Folkklubā 
ALA PAGRABS (Peldu ielā 19).
Sestdien, 31. janv., plkst. 17.00 no Rī-
gas netālajā Ķekavā Tradicionālo Dan-
ču vakars  – http://parkulturu.lv/afisas/
dancu-vakars  ■

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 22. janvārī.
€1 = 1,42990 AUD
€1 = 0,76440 GBP

€1 = 1,53440 NZD
€1 = 1,16180 USD


