
Dārgie Latvijas ie-
dzīvotāji tuvos un tālos 
novados, pilsētās un lau-
kos! Tautieši ārzemēs! 
Es sveicu jūs ar jauna 
gada atnākšanu!

2018. gads būs īpašs 
gads. Šis būs simtais 

gads, kopš mums ir pašiem sava, brīva 
valsts. Brīvība ir mūsu iespēja, un tā ir 

arī mūsu atbildība. Un tas, ko mēs pa-
veiksim, izskanēs vēl daudzus gadus 
nākotnē.

Tāpēc es aicinu nevienu nepalikt 
malā.

Es aicinu katru izmantot savas ie-
spējas. Kādas vien varat ieraudzīt: pa-
līdzēt savai ģimenei un līdzcilvēkiem, 
novērst kādu netaisnību vai ieviest 
kārtību, kur tās nav bijis. Kopt un sar-

gāt savu zemi.
I k v iena m 

ie s a i s t o t ie s , 
mēs varam pa-
veikt lielas lie-
tas. Un, – darot 
to kopā, – vēl 
vairāk.
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Ideālā Latvija. Somijai – 100
Anna Žīgure salīdzina

Laiku pa laikam iz-
skan vārdu kopa – ideālā 
Latvija. Kas tā tāda? Ie-
spējams, ka tā ir garīgā 
un arī fiziskā telpa, kuru 
vismaz kāda daļa no 
mūsu pilsoņu kopuma 

vēlētos veidot, lai pēc tam tur dzīvotu.
Paskatoties apkārt, tuvāk un tālāk 

pasaulē, var redzēt jaukas, skaistas un 
iekārojamas vietas, un katrai no tām ir 
sava garoza. Turklāt daudzas valstis un 
to tautas ir ievērojami lielākas par lat-
viešiem, nesalīdzināmi bagātākas, un 
tās vismaz pēdējo pusgadsimtu dzīvo-
jušas daudz mierīgāku dzīvi. Piemēram, 
Zviedrijas teritorija vairāk nekā 200 
gadu nav pieredzējusi karu. Tā nu varam 
gan sajūsmināties par Francijas garu, 
Spānijas temperamentu, Itālijas klimatu, 
Norvēģijas šērām vai Anglijas aristokrā-
tiju, bet maz ir tāda, ko latvieši varētu no 

šīm valstīm aizgūt, veidojot savējo.
Tomēr ir viena tauta, valsts un sa-

biedrība, kas ilgstoši noturējusies ideāla 
augstumā un kalpojusi latviešiem par pa-
raugu vismaz pusotru gadsimtu – pati to 
nemaz nenojauzdama. Tā atrodas tepat 
pavisam tuvu, viņpus Igaunijas, Somu 
jūras līča pretējā krastā. Tā ir Somija.

Varētu domāt, ka Somija kļuva lat-
viešiem svarīga pēc tam, kad ar to tuvāk 
iepazinās mūsu dzejnieki Kārlis Skal-
be, Antons Austriņš, Linards Laicens, 
Jānis Akuraters un vēl citi 1905. gada 
revolūcijas bēgļi, kuri iemīlēja savu 
patvēruma zemi un pēc atgriešanās 
dzimtenē slavināja šīs ziemeļzemes da-
bas skaistumu, cilvēku strādīgumu un 
godīgumu, apkārtnē un mājās valdošo 
tīrību, savstarpēju pieklājību un laipnī-
bu pret svešiniekiem, ierēdņu iejūtīgo 
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Sidnejas Latviešu nama Lielā zāle Jaunatnes dienu Atklāšanas koncerta laikā.
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Laikam vēl ilgi būs 
jāgaida, bet kamēr gai-
dām, būs jāiztiek ar tu-
vāko vēstnieci Japānā, 
ar kuru Adelaides lat-
vieši varēja iepazīties 
Tālavas Mazajā Zālē, 
12. decembrī.

Dace  Treija-Masī, kurai Latvi-
jas prezidents Raimonds Vējonis š.g. 
25.  jūlijā pasniedza Latvijas vēstnie-
ces akreditācijas vēstuli, ceļā uz Kan-
beru iegriezās Adelaidē uz iepazīšanos 
vakaru. Austrālijas valdība Kanberā 
viņu akreditēs kā Latvijas pilnvaro-
to nerezidējošo vēstnieci Austrālijā 
14. decembrī.

Uz iepazīšanos bija ieradies, ja tā 
drīkst izteikties, Adelaides sabiedrī-
bas krējums – bijušie un esošie organi-
zāciju priekšnieki un citi sabiedriskie 
darbinieki – kopā ap 35 cilvēki.

LR goda konsuls Dienvidaustrālijā 
Valdis Tomanis pastāstīja īsu pārska-
tu par mūsu viesi, un no tā jau gandrīz 
vai noreiba galva, jo diplomātiskā 
laukā Daces kundze strādā jau kopš 
1992. gada un ir ieņēmusi vairākus 
vadošus posteņus dažādos Latvijas 
Ārlietu Ministrijas departamentos. 
Vairākos departamentos viņa ir biju-
si direktore vai padomniece. Pa kuru 
laiku viņa ir paspējusi laist pasaulē 
trīs bērnus, no kuriem jaunākajai ir ti-
kai trīs gadi, turklāt vēl izskatīties tik 
jauna un vingra, – ir grūti iedomāties. 
Plašās zināšanas viņa ir smēlusies gan 
no formālās izglītības, gan praktiska 
darba ceļā. Augstskolā viņa ir studēju-
si politiskās zinātnes un angļu valodu, 
un praktiskās zināšanas guvusi, strā-
dājot Eiropas Savienībā un Āzijas un 
Āfrikas valstu nodaļā.

Jaunā vēstniece domā apciemot 
Austrāliju un Jaunzēlandi divas reizes 
gadā, tikties ar tautiešiem, palīdzēt at-
risināt radušās problēmas un tuvināt 
tautiešus šeit ar tautiešiem dzimtenē. 
Vēstniecība Tokijā īrē namu, kurā var 
rīkot lekcijas, diplomātiskas pieņem-
šanas, koncertus utt., tādā veidā nesot 
Latvijas vārdu pasaulē.

Galvenā ekonomiskā problēma 

Latvijā ir darba spēka trūkums; var-
būt darba spējīgie latvieši no citām 
pasaules malām var kaut ko darīt lie-
tas labā? Vēstniecības veicina eko-
nomisku sadarbību starp Latviju un 
pārējo pasauli, un šī sadarbība turpina 
pieaugt.

Tokijā dzīvo 50-80 latviešu, bet 
latvieši vispār ir Japānā pazīstami, jo 
no Latvijas ir ciemojušies slaveni mū-
ziķi un kori, un japāņi ir kulturāla tau-
ta, kas tādas lietas prot novērtēt.

Austrālijā un Jaunzēlandē kopā 
dzīvo vairāk nekā divdesmit tūksto-
ši latviešu un arvien nāk klāt: daži 
emigrē no Latvijas, bet citi ir tādi, kas 
atgriežas pie savām saknēm – latvis-
ki vairs nerunā, bet pēkšņi atceras, 
ka vecaistēvs un vecāmāte runāja citu 
valodu, dziedāja citas dziesmas un ga-
tavoja citādākus ēdienus. Varbūt atro-
das kāda prievīte vai saktiņa. Daudzi 
tādi atgriežas, izņem Latvijas pasi un 
turpina interesēties caur vietējo latvie-
šu sabiedrību par saviem senčiem un 
savu vēsturi. Arī viņu dēļ vēstniecība 
ir vajadzīga; tādēļ turpināsim cerēt, ka 
pienāks diena, kad vēstniecība atradī-
sies Kanberā nevis Tokijā.

Publikai deva iespēju uzstādīt jau-
tājumus, kurus vēstniece veikli atbil-
dēja, un vakars beidzās ar uzkodām un 
vīnu.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“
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Austrālijas latvieši gaida....
...kad būs Austrālijā Latvijas vēstniecība?

Vēstniece Dace Treija-Masī un goda konsuls Dienvidaustrālijā Valdis Tomanis.
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Sarīkojuma dalībnieki.

FO
TO

 P
ēt

er
is

 S
tr

az
ds



Svētdien, 2018. gada 7. janvārī Laikraksts „Latvietis“ 3. lpp.

Kā daļu no paredzē-
tajām svinībām Latvijas 
simtgadei, Latviešu Ap-
vienības Austrālijā un 
Jaunzēlandē (LAAJ) ai-
cina piedalīties projektā 
Mana dāvana Latvijai.

Šī projekta nolūks ir 
dot visiem Austrālijā un Jaunzēlandē 
dzīvojošiem latviešiem, neatkarīgi no 
viņu spējām vai rocības, iespēju pie-
dalīties kopīgā dāvanā Latvijai viņas 
simtgadē, – dāvinot izglītību Latvijas 
nākotnei.

Mēs esam bagāti ar to, ka piederam 
mazai, izcilai tautai, kas pārdzīvojusi 
dažādas grūtības un tagad svinēs100 
gadu pastāvēšanas jubileju.

LAAJ aicina ikvienu, kam sirdī 
īpaša vieta tēvzemei, 2018. gadā at-
teikties no savām dzimšanas dienas 
dāvanām (vai svinībām) un to vērtību 
nodot šai kopīgai dāvanai.

Piedalīsimies dāvanā un apliecinā-
sim, ka mums šeit, tālajā zemes stūrī, 
ir mīļa mūsu tēvzeme un rūp tās nā-
kotne. Visiem piedaloties, varēsim 
sasniegt nozīmīgu rezultātu.

Sadāvināto naudu gada beigās 
nodosim Vītolu fondam. Vītolu fon-
da mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt 
spējīgiem, centīgiem, bet maznodroši-
nātiem jauniešiem turpināt savu izglī-
tību un studēt Latvijas augstskolās. Par 
Fondu, tā darbu un panākumiem, var 
uzzināt šeit – http://www.vitolufonds.lv.

Kas jādara, lai piedalītos šai pro-
jektā?

Pirmais solis.
Kad tuvojas Jūsu dzimšanas diena, 

paziņojiet saviem labvēļiem, ka šogad 
atsakieties no dāvanām (vai svinēša-

nas) un lūdziet, lai dāvanu vietā viņi 
dod jums naudu, ko Jūs iemaksāsiet 
Mana dāvana Latvijai projektā. Ja vē-
las, draugi arī paši naudu – Jūsu vārdā 
var iemaksāt speciālajā kontā.

Otrais solis.
Paredzēto naudu var ieguldīt jeb 

elektroniski pārskaitīt bankas kon-
tā LAAJ Davana. (Account name – 
LAAJ Davana – BSB 704 235, Acc No. 
00018127)

Lūdzu atsūtiet epastu uz manada-
vanalatvijai@gmail.com, minot jubi-
lāra vārdu un iemaksāto summu. Var 
arī ziedot, rakstot čeku uz LAAJ Da-
vana un sūtot to kopā ar jubilāra vār-
du uz: Mana dāvana Latvijai c/o PO 
Box 457, Strathfield, NSW 2135.

Trešais solis.
Ja vēlaties, pievienojiet epastam vai 

čekam apsveikumu Latvijas simtgadei. 
To ievietosim kopējā elektroniskā al-
bumā, ko gada beigās nosūtīsim līdz ar 
dāvanu Vītolu fondam Latvijā. Apsvei-
kuma pamatā varētu būt Jūsu vai ģi-
menes fotogrāfija vai kāds cits Jūsu di-
zains ar Jūsu personīgiem vēlējumiem. 
Ir paredzēts arī Jūsu vārdu ielikt Mana 
dāvana kalendārā Jūsu dzimšanas die-
nas datumā. Tuvāku informāciju at-
radīsiet LAAJ mājas lapā http://www.
laaj.org.au. Jautājumus lūdzu sūtiet 
uz: manadavanalatvijai@gmail.com

Mūsu mērķis ir $50 000 – 20 sti-
pendijas. Mudiniet arī savus radus un 
draugus pievienoties šim vērtīgajam 
projektam. Kopīgi to noteikti varēsim 
sasniegt!

Jānis Grauds
LAAJ Prezidija priekšsēdis

Laikrakstam „Latvietis“

Mana dāvana Latvijai
iniciatīva 2018. gadam

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Esam sasnieguši ilgi 

gaidīto Latvijas simt-
gades gadu. Ja svinības 
ilgs veselus piecus ga-
dus – no 2017. līdz pat 
2021. gadam, tad tomēr 

šogad atzīmēsim tieši simts gadus kopš 
Latvijas Tautas padome Otrajā Rīgas 
pilsētas teātrī (tagadējā Nacionālajā te-
ātrī) proklamēja Latvijas valsti.

Svarīgi atcerēties, ka Latvija ir ti-
kai daļa no pasaules, un visā vēstures 
aprakstīšanas gūzmā, kas mūs sagaida 
šogad, jāmin arī citi notikumi, bez ku-
riem mēs nebūtu tikuši tur, kur tikām.

Latvijas neatkarības iegūšana bija 
iespējama, pateicoties trim fakto-
riem – Pirmais Pasaules karš nopietni 
vājināja Krievijas impēriju, boļševiku 
revolūcija iedrošināja Krievijas drau-
giem – Rietumu sabiedrotiem – pieļaut 
Krievijas sadrumstalošanu, un latvie-
šu apņēmība ar ieročiem īstenot savu 
neatkarības proklamāciju pielika vi-
sam punktu.

1917. gada beigās Vācija jau bija 
iekarojusi lielu daļu no Krievijas im-
pērijas – Rīga bija vācu varā, bet vācu 
neokupētajā Valkā gan Latviešu Pa-
gaidu Nacionālā padome (2. decem-
brī), gan Latvijas strādnieku, kareivju 
un bezzemnieku deputātu padomes 
izpildkomiteja (Iskolats) (24. decem-
brī) pieņēma deklarācijas par Latvijas 
pašnoteikšanos.

Pirmais pasaules karš vēl turpi-
nājās Rietumu frontē, bet boļševiku 
apvērsums Krievijā, jeb tā sauktā Ok-
tobra revolūcija nozīmēja, ka miera 
sarunas Austrumu frontē tika vestas 
starp Centrālajām lielvarām un boļše-
viku pārstāvjiem.

Sarunu pirmā kārta Brestļi-
tovskā (tagadējā Brestā, Baltkrievijā) 
1917. gadā no 22. līdz 27. decembrim 
bija nesekmīga. Tieši 7. janvārī, pirms 
simts gadiem, sākās sarunu otrā kār-
ta, kurā Krievijas delegāciju vadīja 
Ļevs Trockis (Leiba Bronšteins) ar 
uzdevumu izstiept sarunas līdz kamēr 
Pasaules revolūcija būs pārņēmusi 
arī Centrālās varas. Sarunas beidzās 
10. februārī ar Trocka deklarāciju, ka 
Krievija atsakās parakstīt miera līgu-
mu, bet reizē pasludina karastāvokli ar 
Centrālajām valstīm par pārtrauktu un 
dod Krievijas karaspēkam demobili-
zācijas pavēli.

Tas, protams, nebeidzās Krievijai 
labi, jo 2018. gada 18. februārī Vā-
cija uzsāka Operāciju Dūres sitiens 
(Faustschlag), bez nopietnas pretestī-
bas iekarojot atlikušo Latvijas daļu un 
pat Tallinu (24. februārī).

Brestļitovskas miera sarunu trešā 
kārta bija ātra (no 2018. gada 1. līdz 
3. martam) un nežēlīga. Bet par to ru-
nāsim pēc diviem mēnešiem.

GN

Tāpēc iesaistīsimies, darīsim un 
arī piedalīsimies lēmumu pieņemšanā 
ikvienā līmenī. Brīvā valstī katram ir 
tiesības paust savu viedokli un iestā-
ties par sev svarīgiem principiem. Iz-
mantosim šīs tiesības ar prieku, jo tieši 
tā ir brīvība.

Es aicinu pēc desmit mēnešiem 
izmantot iespēju izvēlēties savus pār-
stāvjus Saeimā, bet vērtēt viņus jau 
tagad un visa gada garumā. Sekojiet 
līdzi notikumiem, vārdiem un dar-
biem. Īstenojiet savas tiesības prasīt 
atbildību un paskaidrot katru lēmumu! 
Nemainiet savu balsi pret tukšiem so-
lījumiem!

Iestājoties Eiropas Savienībā, mēs 
esam teikuši jā Eiropas kopējām vērtī-
bām, lielākai brīvībai un neskaitāmām 

izdevībām, ko tā dod. Kamēr pasaule 
mainās, iesim pārmaiņām pa priekšu 
un darīsim visu, lai Latvijas zvaigzne 
spoži mirdz Eiropas karogā.

Šis tiešām būs īsts svētku gads. 
Katrā pilsētā un katrā novadā mēs 
kopīgiem spēkiem esam sarūpējuši 
daudzas, jo daudzas dāvanas Latvijas 
nozīmīgajā dzimšanas dienā. Tik dau-
dzas, ka es līdz šī gada beigām nemaz 
nepaspētu visas nosaukt.

Bet tagad, uz paša simtā gada 
sliekšņa, es jūs vēlreiz apsveicu, un es 
no sirds aicinu – nepalieciet malā, ska-
tieties, piedalieties un radiet Latviju! 
Dzīvosim un svinēsim šo gadu tā, lai 
katrs no mums ar vēl lielāku lepnumu 
un pārliecību var teikt: Es esmu Lat-
vija.

Daudz laimes Jaunajā gadā!
Raimonds Vējonis

Latvijas Valsts prezidents

Prezidents Raimonds Vējonis
Turpinājums no 1. lpp.
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Jaunatnes dienas ir 
sākušās!Ienākot Sidne-
jas Latviešu namā, ir 
priecīgi saspringta at-
mosfēra. Visi dalībnieki 
un viesi priecīgi sasvei-
cinās – jauni un veci, 

vietējie un no tālienes atbraukušie.
Nama foajē skan jautra mūzika. 

Pašu Sidnejas Somesing Laik Zat mū-
ziķes dzied un spēlē tautiskas melodi-
jas. Viņas uzbur jauku gaisotni, kas 
ieved mūs zālē.

Ienākot zālē, mani pārsteidz māks-
linieciski izgaismotā apkārtne; skatuve 
uzstādīta zāles sānos, siena aiz skatuvī-
tes ir izdekorēta ar laumiņu gaismiņām 
starp zaļumiem, krāsainas gaismas 
spīd caur dūmaku, veidojot mākslinie-
cisku gaisotni. Mūzika spēlē. Ir ziņkā-
re. Ko tie mūsu jaunieši ir sagatavojuši?

Svinīgā daļa sākās ar karogu iene-
šanu un 35. Jaunatnes dienu vadītāju – 
Aijas Dragūnas un Tāļa Štuba uzru-
na. Svētkus ar prieku un godu atklāja 
Sidnejas Latviešu biedrības priekšsē-
dis Jānis Čečiņš. Viņš bija aicināts kā 
kādreizējais jaunietis, kurš pastāstīja 
par Jaunatnes Dienu vēsturisko ceļu, 
kas vienmēr atspoguļoja jauniešu jau-
nās idejas un enerģiju. Gribu piebilst, 
ka pirms tam pēcpusdienā noklausī-
jos Lindas Ozeres pārrunas par savu 
pētījumu Būt latvietim – Trešās paau-
dzes Austrālijas latvieši. Cik labi, ka 
mūsu jaunieši vēl turpina runāt latvis-
ki un rīkot šādus svētkus, kur var iz-
baudīt dziesmu, deju un tradīcijas. Jā-
nis Čečiņš mūsu zināšanai stāstīja, ka 
rīkotāja Tāļa Štuba tēvs Edgars Štu-
bis rīkoja Jaunatnes dienas 1978. un 
1982. gados. Kas par lepnu momentu!

Svinīgo daļu noslēdza ar Dievs, 
Svēti Latviju.

Koncerta rīkotāja Ella  Mačēna 
programmas grāmatiņā ierakstījusi, 
ka viņa mudināja sadarbību mūziķu 
starpā. Viņa raksta: Man vienmēr ir 
tik liels prieks redzēt, kā cilvēki mu-
zicē kopā un nekad nevaram zināt, vai 
izveidosies kas jauns un interesants, 

kad radoši cilvēki 
sadarbojas. Viņa 
mudina izmēģināt 
jaunus skaņdarbus 
un aranžējumus.

Tā mēs arī bau-
dījām jaunas balsu 
kombinācijas, ne-
sen apgūtas dzies-
mas no Latvijas, 
iepriekš nedzirdē-
tus instrumentu sa-
likumus un skaņas.

Kārla Jaudze-
ma kopā ar Ivaru 
Štubi iesāka prog-
rammu ar skanī-
gu U. Prauliņa Es 
gulu, gulu ģitāras pavadījumā.

Otrais sniegums bija džeza dzies-
ma Laimas Dimantas Ego. Vai tiešām 
viņi pirmo reizi kopā dzied? Viņu bal-
sis tik skaisti skanēja kopā.

Sekoja visjaunākā mūziķe (1 g.v.) 
Sofī  (Sophie)  Poulos, kura pārlieci-
nāti uz vijoles nospēlēja Concerto in 
G Minor, op. 12, No. 1, 3rd movement. 
Angus pavadīja uz klavierēm. Ļoti 
ceru, ka vairāk nākotnē dzirdēsim So-
fijas stīgu skaņas; apsveicami.

Tad uz skatuves stājās divi braši 
puiši no Melburnas – Kaspars  Švol-
manis un Ēriks Stepaņuks. Kaspara 
ģitāras pavadījumā puiši labi nodzie-
dāja jaunu Latvijas puišu kapelas Car-
nival Youth dziesmu Akmentiņi. Otrais 
sniegums bija paša Kaspara kompo-
nējums Lietiņš. Jauka dziesma, brašs 
duets.

Sekoja meiteņu uzvedums. Laila 
Grosa pie klavierēm, Lija Anderso-
ne – flauta un melodika un dziedātā-
ja Līsa  Jaunalksne. Viņas izvēlējās 
sniegt trīs tautiskas melodijas savos 
aranžējumos: Ai, saulīte, mēnestiņš (t.
dz.), Es atnācu uguntiņu (Z. Liepiņš) 
un Mēness sauli dancī veda (Rax-
tu Raxti). Pateicoties Līsas skaidrai 
dikcijai un dzidrai balsij, izbaudījām 
dziesmas melodiskajos aranžējumos. 
Jutu, ka publikai it sevišķi patika pē-

dējā dziesma, jo skanēja neparastais 
instruments – melodika.

Pēc pārtraukumu baudījām vēl 
daudz skaistu priekšnesumu. Sākās ar 
divām viesu koklētājām no Latvijas – 
Rozīte Katrīna Špīča un Rasa Janso-
ne (grupa Kas tie divi?). Labi gan, ka 
koklētājas varēja aizņemties kokles un 
drēbes no vietējās mūziķes, jo visiem 
viesiem bagāža aizkavējās kaut kur 
lidostā pasaulē. Rozīte un Rasa skaisti 
nospēlēja un nodziedāja divas tautas 
dziesmas. Publika varēja līdz dziedāt 
otrai dziesmai Es ar sauli saderēju.

Nākamā dziesma Tavs stāsts (The 

AL 35. Jaunatnes dienas
Atklāšanas koncerts

Tālis Štubis un Aija Dragūna.
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Kārla Jaudzema un Ivars Štubis.
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No kreisās: Kaspars Švolmanis, Ēriks Stepaņuks.
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Svētdien, 2018. gada 7. janvārī Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

35. reizi 3x3 Austrālijā
Latvisku izdarību nedēļa

2.  janvārī netālu no Kanberas, 
Grīnhilas kalnos ieskanēja 35. 3x3 
saiets Austrālijā. Šogad to vada Iveta 
Laine, kopā ar palīgiem no Sidnejas. 
Saietu atklāja 3x3 Austrālijā valdes 
priekšsēdis Uldis Ozoliņš. Viņš runāja 
par šāda veida saieta lielo nozīmi Aus-

trālijā, citur pasaule un arī Latvijā.
Savā uzrunā dalībniekiem saieta 

vadītāja Iveta teica: „Šis ir vēsturisks 
brīdis 3x3 darbībā Austrālijā, jo šī ir 
35. reize, kad tiek uzvilkts šis sarkan-
baltsarkanais Latvijas karogs, lai tas 
nedēļu plīvotu pāri Austrālijas eikalip-

tu kokiem un savestu kopā uz latvis-
ku izdarību nedēļu latviešus no visas 
plašās Austrālijas un pasaules.“ Saiets 
šoreiz pulcē piecdesmit vienu lielu un 
mazu dalībnieku.

Ieva Lapiņa
Laikrakstam „Latvietis“

Sound Poets) izpildīja Kārla Jaudze-
ma un Annalīsa  Daliņa,  Kaspara 
Moore ģitāras pavadījumā. Šo dzies-
mu, man labi pazīstamu, jaunieši bija 
labi aranžējuši ar skaistām niansēm.

Priekšpēdējais priekšnesums bija 
no mūsu pašu koncerta organizētājas 
un jaunās komponistes Ellas Mačēnas 
(klavieres, balss, ukalēli) ar mūziķiem 
Ivaru Štubi (ģitāra) un Jāni Luci (ģi-
tāra). Šo trio mēs esam agrāk klausī-
jušies, un viņi atkal mūs iepriecināja 
ar skaistām skaņām. Viņi bija sagata-
vojuši jaunus aranžējumus trim tautas 
dziesmām: Jūrā gāju naudas gūti, Te 
staigāj’ši un Bij man vienas. Vareni 
izklausījās. Man īpaši patika pēdējā 
dziesma, kur Ellas un Ivara balsis sa-
liedējās kopā, bet vēl klāt skanēja Jāņa 
elektroniskās ģitāras gaisīgās skaņas. 
Bravo!

Tad uznāca viesu koris Maska, lai 
noslēgtu šo brīnišķīgo koncertu. Arī 
viņiem koferi vēl nebija pienākuši, 
un tāpēc nebija tērpu, bet skanējumu 
tas neiespaidoja, un skanēja ļoti labi. 

Atkal kaut kas jauns. Pirmā dziesma 
Unām udēb mums pazīstamās Latvi-
an Voices dziedātājas un komponistes 
Lauras  Jēkabsones komponējums 
un izgudrojums; koris nodziedāja it 
kā Bēdu manu lielu bēdu no gala līdz 
sākuma – atmuguriski. Man patika! 
Tad koris nodziedāja divas skaistas 
jauniešiem zināmas dziesmas Lec, 

saulīte! (R. Tiguls, R. Bugavičute) un 
Vindo (R. Sējāns, J. Šipkēvica). Kori 
vadīja diriģents Jānis Ozols.

Mūsu jaunieši gan ir ļoti talantīgi. 
Apsveicu viņus visus ar jauko koncer-
tu. Atstāju koncertzāli ar lielu lepnu-
mu un labu garastāvokli.

Lilita Daenke
Laikrakstam „Latvietis“

AL 35. Jaunatnes dienas
Turpinājums no 4. lpp.

No kreisās: Lija Andersone, Līsa Jaunalksne, Laila Grosa.
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Austrālijas 3x3 dalībnieki Grīnhilsā.



6. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Svētdien, 2018. gada 7. janvārī

...Ak, eglīte, ak eglīte,
Cik skaista tu gan esi.
Tu grezno pilis, būdiņas,
Nes visur mieru, līksmību.
Ak, eglīte, ak, eglīte,
Cik skaista tu gan esi.

Latviešu Ciemā de-
cembris bija Ziemassvētku laika bau-
dīšanas laiks – čaklas un uzņēmīgas 
saimnieces cepa piparkūkas, Ziemas-
svētku tirdziņā šoreiz bija plaša izvēle; 
varēja iegādāties jaunas štātes, saldas 
dāvaniņas, rotaslietas, smaržīgas sve-
ces un Baltijas valstīs ražotus alkoho-
liskos dzērienus. Tad, kad dāvanas bija 
izvēlētas, tad turpat zālē Betija tās pie-
dāvāja ietīt krāsainos dāvanu papīros.

Ziemassvētku gaidīšana sākās jau 
decembra pirmajā pusē, kad ar spurai-
niem eņģeļu matiem, spožām bumbām 
un krāsainām gaismiņām tika pušķoti 
gaiteņi, istabas un zāles, un plašajās Cie-
ma telpās izvietotas un greznotas egles. 
Sešas lielas, kuplas skaistules dažādās 
vietās un vēl arī mazas, kas visas savā 
starpā sacentās skaistumā. Mazās egles 
bija gan kā dekori, citas egles būvētas no 

piparkūkām un viena, kas izraisīja vis-
lielāko apbrīnu, bija izveidota kā frizūra!

Svinētāju bija tik daudz, ka Ziemas-
svētku vecis Ciemā ieradās divas reizes.

Vienu reizi, kad bija sajutis pi-
parkūku un skuju smaržu, kad uz 
Ziemassvētku svinēšanu bija ielūgti 
augšas un lejas ciema iemītnieki, talci-
nieki un talcinieces (Par ko var izlasīt 
Edgara rakstā.), un tad pēc pāris die-
nām vecītis atgriezās ar dāvanu grozu, 
jo Latviešu Ciemā Austrālijā bija pa-
manījis Ziemeļu spārnu. Tā kā visi bija 
labi uzvedušies, tad abās vecīša ciemo-
šanās reizēs visi tika pie dāvanām.

Sasniedzot ziemeļu spārnu vecītis 
pūta un elsa un teica: Jums nu gan te 
ir karsti! Kamēr vecītis atveldzējās ar 
limonādi, tikmēr ziemeļu spārnā dzī-
vojošie ļaudis, Ivaram Štubim piepalī-
dzot, dziedāja Ziemassvētku dziesmas.

Šajā Ziemassvētku gaidīšanas lai-
kā Latviešu Ciemā bija daudz ciemi-
ņu, daudz dāvanu un daudz pateicības 
vārdu…

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Jau ieejot tukšā zālē, sirdi pārņēma 
svētku sajūta. Viss tik tīrs un balts. Tas 
nebija sniedziņš, bet balti klāti galdi ar 
sarkanu dekorējumu. Sarkans ir sirsnī-
bas un draudzības krāsa, un tā visi arī 
jutās eglītes laikā.

Egles kociņa imitācija iepirkšanās 
centros parādās jau novembrī un vēl ātrāk. 
Decembrī sākam godināt eglīti pavisam 
nopietni: Senioru saieta eglīte, Daugavas 
Vanagu, Ciema eglīte, vingrotavas eglīte, 
bijušo kaimiņu eglīte utt. Vesels mežs!

Un tā jau arī notiek dabā. Eglīte 
neaug viena lauka vidū, tā aug mežā. 
Un tad tā grūtā izšķiršanās, kura tā 
skaistākā, kuru cirst.

Izšķirties, kura no sabiedriskajām 
eglītēm tā skaistākā, nav grūti izšķir-
ties. Ciema eglīte, kā mājas eglīte, ir tā 
pievilcīgākā.

Pēcpusdienu iesāka pārvaldniece 
un eglītes rīkotāja Ingrīda ar īsu uzru-
nu. Mācītājs Dainis sekoja ar piemēru 
no dzīves, ne bībeles lasījumu.

Priekšnesumus sniedza mūsu jau-
nie mākslinieki Laila, Lija, Ivars, Vik-
tors un Lilita. Prieks, ka viņi atrod lai-
ku mūs iepriecināt. Lai labas sekmes 
mūzikas laukā. Kopdziesmas vienmēr 
skan labāk Ivara vadībā un pavadījumā.

Arī Viktors ar saviem dziedoņiem 
vienmēr sagādā prieku un pārsteigu-
mu. Šoreiz tas bija latviskotā angļu 
12 Ziemassvētku dienu dziesma ar 
teatrālām izdarībām piedziedājumam. 
Piedziedājumā pieci pīrāgi kārdināja 

Lilitu, un pēdējā panta piedziedājumu 
pārdzīvoja tikai četri ar pusi pīrāgi.

Un Dailas eglītes frizūra izraisīja 
gaišus smaidus un fotoaparātu cilāša-
nu visapkārt.

Par pacietīgu klausīšanos un dūšīgu 
dziedāšanu mūs atalgoja ar garšīgām 
pusdienām. Ingrīdai tas padodas labi.

Kad atklājās, ka Ziemassvētku ve-
cītis iesprūdis kaimiņu mājas skurstenī, 
viņa iekāpa vecīša zābakos bez iebildu-
miem. Arī tajā lomā viņa bija nevainoja-
ma. Pilns maiss ar paldiesiem un dāva-
nām. Vecītim bija labo cilvēku saraksts, 
ne palaidņu saraksts. Žagaru bunti vispār 
neredzēju; laikam palaidnieku ciemā nav.

Labo cilvēku bija diezgan daudz un 
tikai tāpēc, ka nopirkuši mājiņu ciemā 

pagājušajā gadā. Un tie labie cilvēki 
bija: Silvia un Andris Migļi, Solveiga 
un Zigis Vēgneri, Māra un Ivars Me-
denieki, Jānis Miglis, Svens Zaļums, 
Aija Ozola, Rasama Zoliņa, Jānis Zu-
tītis, Ilze Laurie, Ieva Eikans-Vilsona 
(Wilson), Skaidrīte Adamovska.

Pēcpusdienas aizskrēja nemanot, 
un pēc gandrīz trijām stundām neviens 
negribēja iet mājās. Viktors sāka dzie-
dāt... Projām jāiet... un gausie mājās gā-
jēji dziedāja līdzi ar izjūtu, bet neviens 
nekustējās uz durvju pusi. Tas būtu 
rīkotājiem jāpieņem kā kompliments. 
Tiešām, labi izdevies sarīkojums.

Paldies Ingrīdai un viņas palīgiem!
Edgars Laķis

Laikrakstam „Latvietis“

Ciema eglīte
Pēcpusdienas aizskrēja nemanot

Ciema eglīte.
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...Ak, eglīte, ak eglīte
Ziemassvētku vecis Ciemā ieradās divas reizes

Ziemassvētku vecītis Ciemā.
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Svētdien, 2018. gada 7. janvārī Laikraksts „Latvietis“ 7. lpp.

Piektdien, 1. decem-
brī, visi Ciemā dzīvojo-
šie ļaudis bija aicināti uz 
muzikālu pēcpusdienu. 
Ivars Štubis bija uzaici-
nājis ciemiņu – ar savda-
bīgu ģitārspēli uzstāties 

savu amata brāli no Latvijas – Reini 
Jauno.

Krēsli tika likti vienmērīgās rin-
dās pretī skatuvei un ātri vien pildījās 
ar skatītājiem. Tā kā šajā pēcpusdienā 
bija sanākuši arī ļaudis no lejasciema, 
tad sarīkojums bija plaši apmeklēts. 
Reinis spēlēja paša sacerētas dzies-
mas, kurām iedvesmu bija guvis no 
daudziem aizrautīgiem ceļojumiem 
pa pasauli, tad nospēlēja dziesmas no 
sava jaunā albuma Music and travel 
stories, ko veltījis savai divus gadus 
jaunajai meitiņai Emmai un sievai 
Laimai.

Mūziķis spēlē 
savādāk pieras-
tajam, sitot ritmu 
pa ģitāru, dažreiz 
turot mūzikas ins-
trumentu klēpī 
vai noliktu guļošā 
stāvoklī un tā ar 
veikliem pirkstu 
pieskārieniem aiz-
skarot stīgas, vei-
dojas interesantas 
muzikālas kompo-
zīcijas.

Tad Reinis pa-
stāstīja dažādus 
ceļojuma piedzī-
vojumus no Gruzi-
jā un Tadžikistānā pavadītā laika, un 
daudziem, kam bija laiks un vēlēšanās, 
pakavējās sarunās pie vīna glāzes.

Lai arī mūziķa savdabīgo ģitārspē-

li sanākušie vērtēja dažādi, visi patei-
cās par interesanto satikšanos!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Muzikāla pēcpusdiena Latviešu Ciemā
Ar savdabīgu ģitārspēli uzstājās viesis no Latvijas

16.  decembrī Lat-
vijas vēstniecība Polijā 
savās telpās pulcināja 
tautiešus, lai ar dzies-
mām un laba vēlēju-

miem ieskandinātu Ziemassvētkus. Uz 
vēstniecības svētku pasākumu atnāca 
daži desmiti Varšavā un tās tuvumā 
dzīvojošie latvieši un viņu ģimenes lo-
cekļi. Kopā sanākšanu kuplināja Zie-
massvētku dziesmu dziedāšana Latvi-
jas dziedātājas un Polijas TV konkursa 
Voice of Poland dalībnieces Jeļenas 
Matules vadībā, kā arī cienasti no lī-
dzpaņemtajiem groziņiem.

Svētku ieskandināšanas dalībnie-
ki novēlēja viens otram gaišus Zie-
massvētkus un priecīgu Jauno gadu, 
ierakstot savus vēlējumus tautiešiem 
Polijā speciāli izveidotajā vēlējumu 
grāmatā. Grāmatas kopija tika pa-
sniegta konkursa par labāko groziņu 
uzvarētājam.

Pasākuma laikā tika pārrunātas 
arī turpmākās diasporas saietu ie-

spējas un tematika, kā arī Latvijas 
100. dzimšanas dienas svinību pasā-

kumi nākamajā gadā.
Latvijas vēstniecība Polijā

Latvieši ieskandina Ziemassvētkus Varšavā
Tautieši pulcējās vēstniecības telpās

Ziemassvētku ieskandinātāji.
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Ģitārists Reinis Jaunais.
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Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens 2017
Aicinājums iesūtīt pieteikumus
Līdz 19. janvārim visi aicināti iesūtīt 2017. gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena pieteikumus!

Aptauju jau piecpadsmito gadu 
rīko Rīgas Latviešu biedrības Latvie-
šu valodas attīstības kopa (LVAK) sa-
darbībā ar Latvijas Rakstnieku savie-
nību (LRS).

Rīkotāji pieteikumus saņem augu 
gadu. Pirmie ienāca jau 2017. gada 
janvārī, kad tikko bija noslēgusies ie-
priekšējā gada aptauja.

Kā ik gadu, gaidām iesūtījumus arī 
papildu kategorijā gada savārstījums – 
nesakarīgākais vārdu virknējums, kas 
nopietni domātā tekstā dzirdēts vai la-
sīts 2017. gadā, piemēram, mobilitātes 
pakotnes ceļu maksas priekšlikumi, 
publiskās personas iestāžu augstākā 
līmeņa vadītāji vai privāto tiesību ju-
ridiskās personas valdes vai padomes 

locekļi, demonstrēt mugurkaulu, kom-
petencēs balstīta izglītība, Par ko vē-
lēsi, ar to dzīvosi! u.c.

Lielākā daļa iesūtījumu nāk no 
publiskajā telpā lasītajiem vai dzir-
dētajiem tekstiem. Joprojām noturīga 
ir interese par jaunvārdu darināšanu, 

 
Turpinājums 14. lpp.



8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Svētdien, 2018. gada 7. janvārī

Tikpat kā taisnā ceļā 
no koncerta Rīgas Doma 
baznīcā uz koncertu 
Sidnejas Latviešu namā 
dodas Babītes novada 
jauniešu jauktais koris 
Maska. Steigā veiktā 
ceļojuma mērķis ir laikā 

nokļūt uz Austrālijas Latviešu 35. Jau-
natnes dienu atklāšanu šī gada 28. de-
cembrī un uz maskiešu pašu neatkarī-
gu vieskoncertu 29. decembrī.

Vēl 23. decembra vakarā koris, sa-
darbībā ar latuviešu komponistu un pi-
anistu Vestardu Šimkus, sniedz īpašu 
svētku koncertu Rīgas Doma baznīcā. 
Ziemassvētku dienā kāpj lidmašīnā un 
28. decembrī dzied Jaunatnes dienu 
Atklāšanas koncertā Sidnejas Latviešu 
namā. Pa vidu pavadītas ir 40 stundas 
gaisā un svešās lidostās, gaidot uz li-
dojumu savienojumiem.

Maskieši atlido, kā paredzēts. Taču 
koferi ar koristu drēbēm un skatuves 
piederumiem turpina ceļot nevienam 
nezināmā virzienā. Tikai nākamās 
dienas pēcpusdienā ļoti gaidītie koferi 
pienāk Sidnejas lidostā.

Kas maskiešiem varēja būt ceļo-
tāja lielākais murgs, Jaunatnes dienu 
apmeklētājiem izvēršas par skaistāko 
svētku dāvanu. Atklāšanas koncertā 
koristi stājas mūsu priekšā tādi, kā at-
braucot bija: ceļa drēbēs un ērtās iešļū-
cenēs. Taču uz savu neatkarīgo vies-
koncertu 24 stundas vēlāk, ceļa drēbes 
un basās kājas ir nomainījuši ansambļa 
gaumīgi atturīgie, tumšie koncerttērpi.

Veiktā ceļojuma detaļas minu ar tikai 
vienu nolūku: lai šī raksta ietvaros rastu 
vietu izteikt Jaunatnes dienu apmeklētā-
ju cieņu un pateicību par kora uzņēmī-
bu un neatlaidību, šķēršļus pārvarot. Ne 
par velti kora diriģents Jānis Ozols dēvē 
kora ierašanos Sidnejā par Ziemassvētku 
brīnumu. Brīnuma saņēmēji esam mēs, 
Jaunatnes dienu apmeklētāji un koncerta 
klausītāji. Lai diriģentam un koristiem 
mūsu sirsnīgākais paldies!

Par kori pašu
Jauniešu koris Maska ir jauna, 

spoža zvaigzne Latvijas koru plejādē. 
Koris pastāv tikai kopš 2000. gada. To 
dibina šodienas diriģents un mākslinie-
ciskais vadītājs Jānis Ozols. Par kor-
meistari diriģents pieaicina komponisti 
un ansambļa Latvian Voices mākslinie-
cisko vadītāju Lauru Jēkabsoni.

Abi mūziķi ir Austrālijā pazīstami. 
Abi ir bijuši un koncertējuši šeit agrāk, 
kaut iepriekšējās reizēs ar citām vokā-
lām vienībām: Jānis Ozols ar vokālo 
grupu Baltijas balsis (2011.g.) un Lau-
ra Jēkabsone ar vokālo grupu Baltijas 
balsis (2011.g.) un ar Latvian Voices 
(2016.g.) Ar cieņu pieminu, ka Laura 
ir strādājusi un šogad atkal strādās ar 
mūsu jauniešiem Annas Ziedares Va-
saras vidusskolā Dzintaros.

Īsajā pastāvēšanas laikā koris ir 
apguvis neticami plašu repertuāru, kas 
sniedzas no renesanses/baroka sakrā-
lās polifonijas skaņdarbiem caur lat-
viešu un cittautiešu kora mūzikas kla-
siku līdz šodienas laikmetīgajiem pop/
rock un etnomūzikas skaņdarbiem. Ie-
vērojamu vietu kora repertuārā ieņem 
Lauras Jēkabsones oriģinālkompozīci-
jas un aranžējumi.

Plašais repertuārs ir korim pavēris 
ceļu uz daudz un dažādām kategori-
jām starptautiskajos koru konkursos. 
Kora apbalvojumu virkne ir iespaidīga. 
To lasot, šķiet, ka kur koris brauc, kur 
dzied, – tur uzvar. Apbalvojumu pilnīga 
atskaite aizņemtu veselu laikraksta sle-
ju. Tādēļ minēšu tikai uzvaru galotnes: 
Grand Prix starptautiskajā koru konkur-
sā Tallinā (2017); Grand Prix kamerko-
ru kategorijā Helsinkos (2012); 1. vieta 
basku kordziesmu un popmūzikas ka-
tegorijā, 2. vieta polifonijas skaņdarbu 
klasē Tolosā, Spānijā (2017); 1. vieta un 
čempiona tituls Pasaules koru olimpi-
ādē Rīgā (2014); 1. vieta XXV Vispārējo 
dziesmu un deju svētku koru konkursā 
Rīgā (2013). Apbalvojums, kas īpaši prie-
cē, ir izcilības balva, ko koris iegūst par 
labāko Jacobus Gallus polifoniskā skaņ-

darba atskaņojumu Gallus Maribor kon-
kursā Slovēnija (2015). Priecē tādēļ, ka 
vienu Jacobus Gallus (1550-1591) skaņ-
darbu dzirdam šī vakara programmā.

Par koncertu pašu
Ko teikt par koncertu pašu? Pilnī-

bu vārdos neieskaut. Sirds jūt vairāk 
nekā vārdos izteikt. Ar pirmajām ska-
ņām koris saista ar savu atdevi dzies-
mai, tīro, dzidro skaņu, balsu noturību 
un priekšnesuma pārliecību.

Patīk programmas dažādība, kas no-
sedz gadu simteņus, un izpildījumu krāš-
ņā daudzveidība. Tieši dziesmu izpildī-
jumos koris parāda savu oriģinalitāti ar 
iedrīkstēšanos atšķirties no pieņemtajām 
formām un normām. Nevienu mirkli 
klausītāju uzmanība nenoklīst. Katra 
jauna dziesma saista ar jaunu jūsmu.

Taču šī vakara pilnības saite, kas 
visu, visu – programmu, kori un klau-
sītājus satur kopā, ir diriģenta Jāņa brī-
nišķīgais, vieglais un labsirdīgais hu-
mors. Ar humoru viņš dziesmas pieteic, 
ar humoru, kur piedienīgi, tās novada.

Koncertprogramma sadalās divās 
daļās: pirmā daļā dziesmas no Latvijas 
Simtgades gaidāmo Dziesmu svētku 
repertuāra; otrā – dziesmas no kora 
paša 17 gados pielocītā dziesmu pūra.

Pirmā daļā dominē mūsu kora dzies-
mu klasika. Atskan dziesmas, kas ir uz-

No Doma baznīcas Rīgā uz Latviešu namu Sidnejā
Jauniešu koris „Maska“ koncertē Austrālijas Latviešu 35. Jaunatnes dienās Sidnejā

 
Turpinājums 9. lpp.

Koris „Maska“. No kreisās diriģents Jānis Ozols.
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turējušas tautas ticību un cerību valsts 
brīvībai no pirmajām brīvības šalkām 
19. gadsimtenī līdz mūsdienām. Šīs ir 
dziesmas, no kurām nevaram aiziet. Lai 
arī kur mēs nebūtu aizklīduši, šīs dzies-
mas atkal un atkal sauc mūs atpakaļ. At-
pakaļ pie tautas, pie tautas saknēm.

Šai grupējumā dzirdam Jāzepa Vī-
tola Gaismas pils (Auseklis), Lūcijas 
Garūtas Mūsu Tēvs debesīs no kantātes 
Dievs Tava zeme deg (Andrejs Eglītis) 
un Emīla Dārziņa Lauztās priedes (Rai-
nis). Ja šiem skaņdarbiem vēl pievieno 
mūsdienu dziesmas, kas ar pirmo dzir-
dēšanu ir iekarojušas tautas sirdi un dvē-
seli, kā Mārtiņa Brauna Saule, Pērkons, 
Daugava (Rainis), Jāņa Lūsēna Karoga 
dziesma (Rainis), Ērika Ešenvalda Dvē-
seles dziesma (Anita Kārkliņa) un Rai-
monda Tiguļa Lec, saulīte! (Rasa Bu-
gavičute-Pēce), tad ar to pašu klausītāja 
emocionālā pārdzīvojuma mērs plūst 
pāri. Meklē tik kabatas lakatiņu!

Kaut būtu gana izrakstījusies par pir-
mo daļu, taču nevaru atstāt nepieminējusi 
tās iespaidīgo sākumu. Tautas dziesmas 
Tumša nakte, zaļa zāle atskaņojums ir 
priekšnesums pats par sevi. Absolūti klu-
sā, tumšā zālē, blāvi izgaismotā skatuvē 
bez pieteikuma atskan dziesma, vientuļa 
soprāna dziedājumā. Mirklī, gara acīm 
pavīd pieguļa: rāma, bezmēness nakts, 
ugunskurs, nakts pārdomas un vientuļa 
dziesma. Kaut kur tumsā neredzams bu-
bina kumeliņš. Ar katru pantu dziesma 
pieaug, pārējiem koristiem pa daļām tai 
pievienojoties. Dziesma tuvojas beigām, 
vēl arvien vienbalsīgā dziedājumā. Tikai 
pašās beigās, kad, it kā dienai austot, no-
krīt migla, nokrīt rasa, dziesma izplaukst 
tās četrbalsīgajā daiļumā.

Koncerta otrā daļā Maska atklāj 
savu apbrīnojamo radošo spēku, izdo-
mu, iztēles un jauninājumu bagātību. 
Kopumā dzirdam vienpadsmit dziesmu.

Ansambļa iedrīkstēšanās būt citā-
diem izpaužas dziesmu darinājumos un 
izpildījumos, kur neviena dziesma nelī-
dzinās kādai citai. Vienmuļību Maskā 
nesaklausīt. Taču ar visām atšķirībām, 
dziesmu secībai ir sava iekšēja saskaņa. 
Programma plūst. Renesanses/baroka 
polifonija (daudzskanība), ko pārstāv 

Jakoba Galusa 
(Jacobus Gallus, 
1550-1591)) un 
Klaudio Montever-
dī (Claudio Mon-
teverdi, 1567-1643) 
skaņdarbi, ērti stāv 
blakām šo laiku 
basku komponis-
ta Žozū Elberdīna 
(Josu Elberdin, 
1976- ) kormūzikai 
un kormeistares/
komponistes Laura 
Jēkabsones latvie-
šu jaunradei. Tāpat 
Jāzepa Mediņa Va-
saras vakars (As-
pazija) un Bruno Skultes Aijā ar Sidne-
jas dzejnieka, nelaiķa Teodora Tomsona 
(1909-1988) vārdiem draudzīgi saroko-
jas ar Ērika Ēšenvalda dziesmām Only 
in Sleep (Tikai miegā) un Stars (Zvaig-
znes) abas ar amerikāņu dzejnieces Sā-
ras Tīsdeilas (Sara Teasdale, 1884-1933) 
vārdiem. Kopējais saucējs ir noskaņā – 
vakara miers un nakts burvība.

Pēc šī parauga, dziesmu savstarpē-
jo saskaņu varētu arī saskatīt, grupējot 
dziesmas pēc to tekstiem: Galusa (Gal-
lus) un Monteverdī (Monteverdi) latīņu 
tekstus ar Lauras Jēkabsones Unam 
udēb un Reiņa Sējāna/Jāņa Šipkevica 
dziesmas Vindo vārdiem. Šī grupējuma 
vienīgais trūkums ir, ka latīņu tekstu var 
kaut cik saprast, bet latviešu jaunteks-
tus – nemaz! Vārdi it kā būtu, bet to nozī-
me galīgi iet mums garām. Vienā – vārdi 
ir ačgārni (Unam udēb = Bēdu manu); 
otrā – pašdarināti. Skaisti un skanīgi, 
kas padodas izteiksmīgai dziedāšanai, 
bet kam nozīmes nav nekādas. Taču pla-
šākā skatījumā, varbūt, ka ar vārdiem tā 
ir: saka daudz, bet pasaka pavisam maz.

Cik teiksmaini koncerta otrā daļa 
sākās, tikpat teiksmaini tā tuvojas nobei-
gumam. Priekšpēdējās divas dziesmas – 
Lauras Jēkabsones Div’dūjiņas gaisā 
skrēja ar Lidijas Kalncenavas dzejoļa 
Skanošie ūdeņi vārdiem un Ērika Ešen-
valda Stars (Zvaigznes) ar jau minētās 
Sāras Tīsdeilas vārdiem, saplūst vienā, 
bezpārtraukuma priekšnesumā. Dzies-
mu pieteicot, diriģents Jānis paskaidro, 
ka dziesma Div’ dūjiņas ir par laiku Lat-
vijas nesenajā vēsturē, kad mežā dzīvoja 

ne tikai meža brāļi, bet arī meža māsas. 
Lauras dziesma ir par meža māsām.

Dziesma sākas ar neparastām ska-
ņām: klusinātu ūjināšanu, daudz balsu 
juceklīgu murmuļošanu un apslāpētu 
čukstēšanu. No skaņām noprotam, ka 
esam mežā, kur ap mums noris slepe-
nas sazināšanās. Sazināšanās beidzas. 
Tās vietā sākas dziesma – lēna, vien-
kārša, it kā atstāstot dienas notikumus, 
dienas gaitas.

Pēkšņi, mainās dziesmas ritms. 
Stāstījuma plūsmu pārtrauc nepārpro-
tams kara maršs, izmantojot dziesmas 
Div’ dūjiņas oriģinālo tēmu. Uz brīdi ir 
jaušama kara zābaku dunoņa. Tumsu 
šķeļ spalgs kliedziens. Tad citi. Seko 
balsu juceklis, trauksme, sajukums, 
skraidīšana un neziņa. Troksnis no-
rimst. Iestājas klusums. Koristiem, pa 
vienam atstājot skatuvi, telpu pāršalc 
pēdējā skaņa – spīvā čukstā izdvests 
vēstījums: Brīvības alkst!

Pa vienam, koristi ieņem vietu gar 
skatītāju zāles sienām. Rokā katram ir 
stikla glāze ar ūdeni. Nojaušam, ka ne-
esam vairs meža biezoknī, bet uzkal-
niņa klajumā. Virs galvas mums mir-
go zvaigžņots debess jums. Pret glāžu 
mūzikas trauslo skaņu fonu atskan 
Ešenvalda skaistā zvaigžņu dziesma 
Stars (Zvaigznes). Dziesma it kā šū-
pojas laika plūsmā. Pauž mieru. Ja arī 
zudīs viss, virs mums vēl paliks zvaig-
žņu mirdzums debesīs.

Brīnumainais šai dubultpriekš-

No Doma baznīcas Rīgā...
Turpinājums no 8. lpp.

Diriģents Jānis Ozols.
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Latviskās izglītības dienas Austrālijā
Turpinās janvārī un februāra sākumā

Atzīmē šos datumus savā jaunā 
gada kalendārā: 7. janvāris – Ciemiņu 
diena AZVV Dzintaros; 20.,21.  jan-
vāris  – Adelaidē;  27.-28.  janvāris  – 
Melburnā, 3.-4. februāris – Sidnejā.

Latviešu maģiskais skaitlis trīs! 
Gandrīz aiz muguras ir saiets 3x3 Gī-
nhilā pie Kanberas, taču nākamie trīs 
mūs jau gaida. Trīs eksaminētājas no 
Valsts izglītības satura centra (VISC) 

trijās Austrālijas pilsētās, trīs skolotā-
jas no Latvijas – ar lekcijām un meis-
tardarbnīcām. Vairāk informācijas un 
paskaidrojumu izvērstā programmā.

Lasiet arī papildus informāciju 
par Latvijā akreditēto latviešu 
valodas eksāmenu: http://laaj.org.
au/pirmo-reizi-australija-nepalaid-
garam-iespeju-kartot-valsts-valodas-
prasmes-parbaudes-eksamenu/

Neskaidrību gadījumā rakstiet: 
laaj.izglitiba@gmail.com

Ļena Rumpe
LAAJ Skolu nozares vadītāja

Laikrakstam „Latvietis“

Pasākumus atbalsta LR Ārlietu un LR 
Izglītības un zinātnes ministrijas. 

Programma
7. janvāris

Plkst.11.00 – Ciemiņu diena AZVV Dzintaros. Pieteikšanās: annasziedaresvv@gmail.com
Šīs dienas ietvaros ciemiņi tiks iepazīstināti ar A. Ziedares Vasaras vidusskolu (AZVV). Pēcpusdienā skolotājas no 
Latvijas lasīs lekcijas gan AZVV skolotājiem, gan ieinteresētajiem darbiniekiem, gan ciemiņiem.
Lekcijas Plkst.15.30.
Santa  Iesmiņa/Ilze Jēgere iesaistīs pārrunās par tēmām CLIL metodika latviešu valodas apguvē un tolerance 
klasē. (Content and Language Integrated Learning) Teorija un prakse. Idejas stundu plānu veidošanai integrētai 
valodas mācībai. Dalīšanās pieredzē un idejās konfliktsituāciju, sociāli neērtu jautājumu risināšanai.
Ilze Gaigala dalīsies ar pieredzi par tēmu No rotaļas uz latviešu valodu.
Ilze Jēgere dos ieskatu virtuālā raidījuma Lodziņš uz Latviju tapšanas procesā. Raidījumu radīja Garezerā strā-
dājošu skolotāju komanda, lai ārzemēs dzīvojošajiem jauniešiem (un ne tikai) būtu regulāra saikne ar Latviju un 
latviešu valodu. Kā to padarīt interesantu Austrālijas diasporas latviešiem? 

18.,19. janvāris Dzintaros.
Iespēja likt Latvijā akreditētu latviešu valodas pārbaudījumu. Pieteikšanās, informācija: anta.lazareva@visc.gov.lv
AZVV pēdējās dienās viesosies Valsts izglītības satura centra (VISC) eksaminētājas. Vidusskolēni un darbinieki ir 
aicināti likt latviešu valodas pārbaudījumu. Pārbaudījums ir individuāls, orientējoši izdarāms 90 minūtēs. Jāmaksā 
LR valsts nodeva, aptuveni $23 AUD. 

20. janvāris rīts Adelaidē.
ALB zālē turpinās Latvijā akreditētu latviešu valodas pārbaudījumu likšanas iespējas plašākai sabiedrībai. 
Eksaminētājas būs Adelaidē, sākot ar 20. janvāri līdz 23. janvārim; iespējami papildus laiki. Sestdienas rītā – 
ALB, bet sākot no pirmdienas, eksāmenu varēs nolikt Adelaides Latviešu skolas telpās. (Papildus informāciju 
skatīt iepriekš un lasīt rakstā: http://laaj.org.au/pirmo-reizi-australija-nepalaid-garam-iespeju-kartot-valsts-va-
lodas-prasmes-parbaudes-eksamenu/) Rakstīt: laaj.izglitiba@gmail.com LAAJ Skolu nozares vadītājai Ļena 
Rumpei.

20. janvāris
Plkst.15.00 Adelaidē AZVV izlaidums un koncerts Tālavas Lielajā zālē.

21. janvāris
Adelaidē, ALB zālē lekcijas par izglītības tēmām plašākai sabiedrībai. Pieteikšanās, informācija: laaj.izglitiba@
gmail.com
Tiekat gaidīti gan uz jebkuru no lekcijām atsevišķi, gan uz visām kopā. Ieeja par ziedojumiem, sākot no zelta mo-
nētu LAAJ Skolu nozares latviešu spēļu grupu atbalstam. 
Plkst.11.00 Valda Jefimova stāstīs par gūto pieredzi Latviešu valodas aģentūras 2017. gadā rīkotajos semināros 
diasporas latviešu skolu skolotājiem. 
Plkst.12.00 Anta Lazareva un Ineta Upeniece runās par tēmu Diasporas izglītības satura vadlīnijas: koncepcija 
un īstenošana.
Plkst.13.00 Santa Iesmiņa un Ilze Jēgere iesaistīs jūs pārrunās par tēmu CLIL metodika latviešu valodas apguvē 
(lekcija papildināta ar noderīgu informāciju arī bērnu vecākiem).
Plkst.15.00 Ilze Gaigala dalīsies ar pieredzi par tēmu No rotaļas uz latviešu valodu.
Plkst.16.00 Ilze Jēgere dos ieskatu virtuālā raidījuma Lodziņš uz Latviju tapšanas procesā. 

27., 28. janvāris Melburnā
Latviešu valodas pārbaudījumi.  Latvijā akreditēto latviešu valodas pārbaudījumu būs iespējams likt sest-
dien Melburnas Latviešu namā vai svētdien Latviešu Ciemā (Lejasciema sabiedriskajā namā) laika posmā no 
plkst.9.00 – 15.00. Laiki – individuāli. Reģistrēties pie eksaminētājām: anta.lazareva@visc.gov.lv
Kontaktpersona Melburnā – Kristīne Saulīte; rakstīt uz epastu: saulitis.kristine@gmail.com 

3.,4.februāris Sidnejā
Latviešu valodas pārbaudījumi. Iespējas likt latviešu valodas pārbaudījumu arī Sidnejas Latviešu nama 2. stā-
va zālē vai Sidnejas Latviešu skolā. Reģistrēties pie eksaminētājām. Papildus informācija: sydneylatvianschool@
gmail.com vai zvanīt Sidnejas skolas pārzinei Daivai Tuktēnai.

3. februāris
Lekcijas Sidnejas latviešu nama 2. stāva zālē. Tiem, kas nevarēja noklausīties lekcijas Adelaidē, ir iespēja tās dzirdēt 
arī Sidnejā. Pieteikšanās: sydneylatvianschool@gmail.com vai zvanīt Sidnejas skolas pārzinei Daivai Tuktēnai. 
Plkst.13.00 Anta Lazareva un Ineta Upeniece; tēma Diasporas izglītības satura vadlīnijas: koncepcija un īste-
nošana.
Plkst.14.00 Ilze Jēgere un Santa Iesmiņa;  tēma CLIL metodika latviešu valodas apguvē (lekcija papildināta ar 
noderīgu informāciju arī bērnu vecākiem).
Plkst.15.30 Ilze Gaigala; tēma No rotaļas uz latviešu valodu.
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Biļetes uz Dziesmu un deju svētkiem
Informācija no PBLA

Ar prieku varu zi-
ņot, ka ir ticis izsludi-
nāts XXVI Vispārējiem 
latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētku biļešu 
pārdošanas sākšanas da-

tums – sestdiena, 3. marts.
Biļešu tirdzniecība notiks SIA Bi-

ļešu Paradīze vairāk kā 50 tirdznie-
cības vietās visā Latvijā un interneta 
veikalā www.bilesuparadize.lv

Ja vēlaties iegādāties biļetes caur 
internetu, tad aicinu jūs reģistrēties 
Biļešu paradīzes mājas lapā jau ta-
gad. Reģistrēšanās nenodrošinās visu 
iecerēto biļešu pieejamību, tomēr pa-
ātrinās darījuma laiku. Biļetes var ie-
gādāties tikai tie, kuri ir reģistrējušies.

Biļešu iepriekšēja rezervācija sākot 

no 2018. gada 16. februāra Dziesmu un 
deju svētku dalībniekiem – latviešiem 
ārvalstīs (koriem, deju kopām, folkloras 
kopām u.c.) notiek sadarbībā ar Pasau-
les Brīvo latviešu apvienību (PBLA).

Šobrīd kopā dalībai XXVI Vispā-
rējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētkiem ir pieteikušās 86 mākslinie-
ciskās vienības no latviešiem ārvalstīs 
(~2600 cilvēki) no 21 valsts!

Esmu personīgi saņēmusi ļoti 
daudz lūgumu par biļešu iegādi caur 
PBLA, līdz ar to vēlos vērst jūsu uz-
manību uz sekojošo:
• PBLA birojā nebūs biļešu pārdoša-

nas kase;
• PBLA tiks piešķirts (sadarbībā ar 

LNKC) noteikts biļešu daudzums 
ārvalstu dalībniekiem un Dziesmu 

un Deju tradīciju ārzemēs uzturētā-
jiem – izciliem komponistiem, diri-
ģentiem, horeogrāfi em utt.;

• Piešķirto biļešu skaits būs krietni 
zemāks par dalībnieku skaitu;

• Par visām biļetēm būs jāmaksā; ne-
būs brīvbiļešu;

• PBLA sadalīs taisnīgi un caurspīdī-
gi biļetes savām dalīborganizācijām. 
Austrālijas gadījumā tā ir – LAAJ, 
kas tad būs tālāk atbildīga par god-
prātīgu sadali savā zemē.

Latvijas Nacionālais Kultūras centrs 
(LNKC), atbildīgā iestāde par Dziesmu 
un Deju svētkiem, ir vairākkārt apstip-
rinājis, ka jaunā biļešu iegādes sistēma 
internetā atbilst mūsdienu prasībām.

Kristīne Saulīte
PBLA priekšsēde

Biļetes uz Dziesmu un deju svētkiem
Sāks tirgot 3. martā

XXVI Vispārējie latviešu Dzies-
mu un XVI Deju svētki Rīgu pieskan-
dinās no 2018.  gada  30.  jūnija līdz 
8. jūlijam. Biļetes uz XXVI Vispārē-
jiem latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētkiem sāks tirgot 3. martā. Biļešu 
tirdzniecība notiks SIA Biļešu Paradī-
ze vairāk nekā 50 tirdzniecības vietās 
visā Latvijā un interneta veikalā www.
bilesuparadize.lv. Vienā pirkumā vie-
nam pircējam uz katru pasākumu būs 
iespējams nopirkt līdz 4 biļetēm. Bērni 
līdz 7 gadu vecumam, ja viņiem nebūs 
nepieciešama atsevišķa sēdvieta, pa-
sākumus varēs apmeklēt bez maksas. 
Arī visi Svētku dalībnieki, uzrādot da-
lībnieka karti, būs iespēja bez maksas 
vērot Noslēguma koncertu Mežaparka 
Lielajā estrādē.

Pilna svētku programma atroda-
ma – www.dziesmusvetki.lv

„Jau šobrīd ir jūtama milzīga inte-
rese par biļešu iegādi – prognozējam, 
ka pieprasījums pēc biļetēm daudzkārt 
pārsniegs piedāvājumu, tātad jārēķinās 
ar rindām gan pie kasēm, gan interne-
ta veikalā. Kaut arī vietu skaits šajās 
Svētku norises vietās pēc to pārbūves 
ir palielinājies – Mežaparkā sasniedzot 
30 000, Daugavas stadionā – 10 000 
sēdvietu, ir skaidrs biļešu visiem intere-

sentiem uz Noslēguma koncertiem Me-
žaparka Lielajā estrādē un Deju lieluz-
vedumu Daugavas stadionā nepietiks. 
Svētku programmu veido 63 spilgti no-
tikumi, turklāt divas trešdaļas būs ap-
meklējami bez ieejas maksas. Aicinām 
arī pašvaldības izvērtēt iespēju pilsētu 
laukumos un kultūras centros organizēt 
Dziesmusvētku koncertu publisku ska-
tīšanos un sagādāt svētkus saviem ie-
dzīvotājiem. Daudzus svētku notikumus 
translēs Latvijas Televīzija, sabiedrisko 
mēdiju interneta platformās tie būs ska-
tāmi arī visā pasaulē,“ akcentē Svētku 
izpilddirektore Eva Juhņēviča.

Plānots, ka uz Deju lieluzvedumu 
Māras zeme un Noslēguma koncertu 
Zvaigžņu ceļā brīvajā tirdzniecībā būs 
līdz 74% biļešu, savukārt 24% biļešu 
būs iespēja iegādāties ar iepriekšējo 
rezervāciju, no kurām lielākā daļa tiks 
piedāvātas pašvaldībām, tā novērtējot 
to ieguldījumu Svētku procesa nodro-
šināšanā. Biļešu iepriekšējā rezervāci-
ja ir paredzēta arī sociālām grupām, 
piemēram, cilvēkiem ar kustību trau-
cējumiem, daudzbērnu ģimenēm ar 
ģimenes karti 3+, kā arī atsevišķām 
mērķgrupām – Dziesmusvētku tradī-
cijas uzturētājiem ārvalstīs – Pasaules 
Brīvo Latviešu apvienībai un Eiropas 

Latviešu apvienībai u.c. Plānots, ka ie-
lūgumu skaits uz gaidāmajiem Dzies-
mu un deju svētkiem nepārsniegs 2% 
no kopējā biļešu skaita.

Lai nodrošinātu biļešu rezervēša-
nas un ielūgumu izsniegšanas sistēmas 
caurspīdīgumu, Svētku rīkotājs veido 
īpašu komisiju. Tā sniegs priekšliku-
mus lēmumu pieņemšanā par ielūgu-
miem un biļešu iepriekšējo rezervēšanu 
saskaņā ar biļešu politiku, apstiprinās 
personu sarakstu, kuriem tiek piešķirti 
ielūgumi, nodrošinās iesniegumu iz-
vērtēšanu par biļešu iepriekšējās rezer-
vēšanas pieprasījumiem u.c.

XXVI Vispārējos latviešu Dzies-
mu un XVI Deju svētkus organizē 
Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 
kas ir Kultūras ministrijas padotībā 
esošā valsts iestāde. XXVI Vispārējos 
latviešu Dziesmu un XVI Deju svēt-
kus rīko Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs, atbalsta lieldraugi Swedbank, 
Elektrum, Latvijas Mobilais Telefons.

Inga Vasiļjeva
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētku
Sabiedrisko attiecību vadītāja

4.01.2018.

Līdz Dziesmu un deju svētkiem 173 dienas!

Sertifi cēta Austrālijas vīzu speciāliste
Solvita Adamoviča (MARN:1575233) 

Kontakti:
M: 0416 359 950 (zvaniem Austrālijā)
E: info@seloniamigration.com.au
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Latviešu centrā Bēr-
zaine, Dienvidvācijas 
pilsētā Freiburgā, no 
2018.  gada  29.  jūlija 
līdz 5. augustam notiks 
pasaules latviešu ģime-
ņu saiets 3x3, kas Vidu-

seiropā atgriezīsies pēc vairāk kā 25 
gadu pārtraukuma, kad 3x3 notika pie 
Austra Graša Abrenes pilī, Francijā.

Starp daudzām lieliskām iespējām, 
ko darīt Latvijas simtgades gadā, tieši 
Bērzaines 3x3 Tavai ģimenei varētu būt 
viens no interesantākajiem piedzīvoju-
miem. Arī pirmajā 3x3 Vācijā tā mēr-
ķi un vadlīnijas būs tāpat kā pārējiem 
astoņiem saietiem 3x3 kustībā ASV, 
Austrālijā, Lielbritānijā, Īrijā un Latvi-
jā, jo esam viena saime, lai kurā pasau-
les malā nebūtu! 3x3 tiek rīkotas visu 
vecumu latviešiem no visiem konti-
nentiem, lai padziļinātu un paplašinātu 
latviskās zināšanas, stiprinātu latviskas 
ģimenes, sekmētu latviskas draudzības 
un veicinātu latvisku kopības izjūtu.

3x3 Bērzainē vadīs Inese  Avena, 
Āris Avens un Indulis Bērziņš. Inese 
ir Bērzaines saimniece un vadījusi čet-
rus 3x3 Latvijā – Mazsalacā un Neretā. 
Āris kā Bērzaines saimnieks rūpēsies, 
lai dalībniekiem viss ar sadzīviskām 
lietām būtu kārtībā, t.sk., ūdens uz 
galvas tecētu, kad vajag, un netecētu, 
kad nevajag. Savukārt Indulis pats par 
sevi saka, ka ir izaudzis 3x3 un šobrīd 
vada interneta portālu Latviesi.com 
un aktīvi strādā organizācijās Dauga-
vas Vanagi Vācijā, Eiropas Latviešu 
apvienībā un Pasaules Brīvo latviešu 
apvienībā, lai 3x3 iegūtās zināšanas 
palīdzētu nodot tālāk arī nākamajām 
paaudzēm un latviešiem visā pasaulē.

Bērzaine, kas nu jau vairāk nekā 
65 gadus pieder latviešu organizācijai 
Daugavas Vanagi Vācijā, ir īsta mazā 
Latvija, kur iegriezties ikvienam ce-
ļiniekam. Bērzaines senā viesu māja, 
kas sākotnēji bija domāta kā latviešu 
kara invalīdu mītne, pakāpeniski ir 
pārvērtusies mūsdienīgā viesu namā. 
No Bērzaines pakalniem paveras pasa-
kaini skati uz Švarcvaldes, Kaizerštū-
la un Elzasas kalniem un ielejām. Ar 
vairāk nekā 5 ha platību Bērzaine ir 
brīnišķīgi skaista vieta latviešu kopā 
sanākšanām. Ceturtdien, ekskursiju 
dienā, būs iespējams izbaudīt vienu no 
daudzajām apkārtnes brīnišķīgajām 
iespējām – Europark; Zentas Mauri-
ņas pēdas Bad Krozingen un termā-
los baseinus; Švarcvaldes kalnus un 
ielejas; Elzasas vīna ceļa gleznainās 
pilsētas, majestātisko pili Hoh Kē-
nigsburgu, putnu šovu Ērgļu parkā un 
mērkaķu parku Kincheimā; Pasakaino 
puķu salu Mainau un Eiropas lielāko 
ūdenskritumu Rheinfal Šveicē.

Pašiem mazākajiem katru dienu 
notiks bēbīšu skoliņa. Bērniem no 3 

līdz 7 gadu vecumam būs iespējams 
piedalīties Sprīdīšu skoliņā.

Dalībnieki visu nedēļu katrs varēs 
piedalīties divās ievirzēs. Sākot no 7 
gadu vecuma, būs vilku mācība, notis 
un dziedāšana, koklēšana, danču soļi 
un dejas pamati ģimenēm ar bērniem, 
leļļu teātris un masku radošās darbnī-
cas, folklora un tautasdziesmas ģime-
nēm ar bērniem, latviskās gadskārtas, 
žurnālistika un filmēšana, montēšana, 
publicēšana ar viedtālruņiem.

Dalībnieki, sākot no 13 gadu vecu-
ma, varēs izvēlēties šādas ievirzes: ģi-
menes seminārs, kur īpašu vērību pie-
vērsīs dzīvei divkultūru vidē, latviskā 
virtuve jeb latviešu ēdieni pasaulē, 
rotkalšana, vārda spēks un pļavas mā-
cība – zāļu sievas zelta padomi, raks-
taino celaiņu aušana, politika un pilso-
niskā latvietība – apziņa, līdzdalība un 
publiskā diplomātija. Būs ievirze ģi-
menes locekļiem, kas nav latvieši, lai 
tie varētu tuvāk iepazīt latviskās tradī-
cijas, apspriest kopīgos izaicinājumus 
(piemēram, Kāpēc latvieši vienmēr 
dzied, arī ārpus dušas? un Vai jūsu 
dārzā arī visos stūros aug dilles?).

Pievakarē katru dienu varēs pieda-
līties citā nodarbē – gatavot dāvanas 
pašu rokām vai rotas no dabas materiā-
liem, gleznot, pīt vainagus, adīt, spor-
tot (novuss, badmintons, izjādes ar 
zirgiem un ponijiem, zolīte u.c.). Būs 
arī jauniešu seminārs, danči, nīkšana, 
dziedāšana un vakarēšana pie tējas.

Lai Bērzainē ieliktu labus pama-
tus 3x3 kustībai Viduseiropā, ieviržu 
vadīšanu šobrīd apstiprinājuši lektori 
ar ilggadēju pieredzi: Līga  Ruperte, 
Māra  Tupese,  Inese  un  Jānis  Atis 
Krūmiņi,  Austris  Grasis  un Ieva 
Freinberga, Ingus un Egija Krūmi-
ņi, Vitauts un  Inita Straupes, Laila 
un Jānis Kirmuškas, Līga Reitere un 
Gunta Jakovela.

Dalību apstiprinājusi arī Latvijas 
Republikas kultūras ministre Dace 
Melbārde.

Saietam piesaistīti arī citi piere-

dzējuši lektori un savas jomas profe-
sionāļi no Latvijas un latviešu kopie-
nām Eiropā: tie būs Mārtiņš Sirmais, 
Elīna Pinto, Vinija Folkmane, Aiga 
Ožehovska,  Ilze Atardo, Laura Pu-
tāne, Inta Paulsone, Antra Gūtmane 
u.c. Saieta TV nodrošinās Juris Sē-
jāns, avīzes izdošanu organizēs Daiga 
un Aldis Bitinieki. Saieta laikā Mon-
ta un Armands Jakoveli filmēs mate-
riālu dokumentālajai filmai par 3x3.

Saietā aicinātas pieteikties kā ģi-
menes, tā individuāli dalībnieki no 
Vācijas, Centrāleiropas un visas pa-
saules. Organizatori priecāsies par 
dalībnieku apņēmību Bērzaines 3x3 
iegūt pieredzi un zināšanas, lai jau šajā 
saietā vai nākamajos gados paši varētu 
uzņemties kādas ievirzes vadīšanu vai 
strādāt nākamo saietu darba grupās!

Dalības maksa vienai personai ir 
290 eiro, bērniem līdz 7 gadu vecu-
mam – puscena. Bērniem līdz 2 gadu 
vecumam par dalību nav jāmaksā. Da-
lības maksa kodolģimenei (vecāki ar 
nepilngadīgiem bērniem) nepārsniedz 
700 eiro par visiem dalībniekiem. Ja 
dalībnieki nevēlas nakšņot Bērzainē, 
tad cena vienai personai – 190 eiro, 
bērnam līdz 7 gadiem – 90 eiro.

Rīkotāji aicina dalībniekus pie-
teikties par brīvprātīgiem palīgiem 
maiņās palīdzēt virtuvē pie kādas no 
ēdienreizēm. Tāpat organizatori cer, 
ka dalībnieku vidū būs kāds medicīnas 
darbinieks, kas vajadzības gadījumā 
varēs palīdzēt mazu traumu gadīju-
mā. Brīvprātīgajiem palīgiem jāmaksā 
puse no dalības maksas.

Pieteikuma vēstuli sūtiet uz 3x3@
latviesi.com. Tajā, lūdzu, pastāstiet, 
kādēļ esiet nolēmuši piedalīties 3x3 sa-
ietā! Pēdējais termiņš ir 1. februāris, 
tomēr aicinām pieteikties savlaicīgi, 
lai visi dalībnieki varētu plānot nāka-
mās vasaras atvaļinājumus.

Uz tikšanos Bērzainē!
Indulis Bērziņš

2017. gada 8. novembrī
Laikrakstam „Latvietis“

Aicinām pieteikties uz pirmo 3x3 saietu Dienvidvācijā!
Viena no daudzām lieliskām iespējām, ko darīt Latvijas simtgades gadā

No kreisās: Āris Avens, Inese Avena, Indulis Bērziņš.
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Latvijas nerezidējo-
šā vēstniece Austrālijā 
un Jaunzēlandē Dace 
Treija-Masī apmeklēja 
Melburnu 16. un 17. de-
cembrī.

16. decembra pēc-
pusdienā Treijas kundze tikās ar aptu-
veni 100 Latvijas pilsoņiem Melburnas 
Latviešu namā, izsniedzot pilsoņiem 
pases, kuras tika noformētas Melbur-
nā 2017. gada oktobrī. Pasu darbsta-
cijas izbraukuma laikā Melburnā 185 
Latvijas pilsoņi noformēja pases un 
personu apliecības.

16. decembra vakarā vēstniece pie-
dalījās goda konsula rīkotajās vakari-
ņās bet 17. decembrī dievkalpojumā 
Melburnas Latviešu ciemā. Pēc diev-
kalpojuma Dacei Treijai bija iespēja 
tikties ar Latvieša Ciema iemītniekiem 
pie kafijas galdu, un Ciema iemītnieks 
Māris Krusts ielūdza vēstnieci un 
goda konsulu apskatīt viņa mājiņu.

Vēstniece, kura rezidē Tokijā, 
14. decembrī svinīgā ceremonijā Kan-
berā iesniedza akreditācijas vēstuli 
Austrālijas Ģenerālgubernatoram Se-

ram Pīteram Kosgrovam.
Jānis Roberts Dēliņš,

Latvijas goda konsuls Melburnā
Laikrakstam „Latvietis“

Sākot ar 2017. gada 
1. decembri Amerikas 
latviešu apvienība atvē-
rusi pieteikšanos dalībai 
2018. gada jauniešu va-
saras prakses program-
mā Latvijā, kurā aicināti 

piedalīties ārpus Latvijas dzīvojoši 
jaunieši vecumā no 19 līdz 29 gadiem.

„Prakses pieredze dod jauniešiem 
iespēju strādāt Latvijā kā pieaugu-
šiem cilvēkiem ar atbildību par sevi, 
savu darba vietu un kolēģiem, kā arī 
vienlaikus apgūt un uzlabot latviešu 
valodu, nostiprināt savu latvisko iden-
titāti un piederību Latvijai,“ skaidro 
prakses programmas koordinatore, 
ALA Kultūras nozares vadītāja Līga 
Ejupe.  Viņa uzsver 2018. gada va-
sara Latvijā būs īpaša vasara, ņemot 
vērā Latvijas valsts simtgades zīmē 
notiekošos XXVI Vispārējos Latvie-
šu Dziesmu un XVI Deju svētkus un 
citus kultūras pasākumus. Turklāt jau-
niešiem 2018. gadā tiek piedāvāta ļoti 
plaša prakses vietu izvēle, kas L. Eju-
pes vārdiem „piedāvā jauniešiem da-
žādas iespējas strādāt savā iecerētā 

nākotnes darba laukā.“
Sadarbībā ar Latvijas Kultūras mi-

nistriju izveidotās programmas ietva-
ros jauniešiem ir iespēja strādāt tādās 
prestižās Latvijas institūcijās, kā Latvi-
jas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Na-
cionālais Arhīvs, Latvijas Nacionālais 
mākslas muzejs, Etnogrāfiskais brīvda-
bas muzejs, Latvijas Kultūras akadēmi-
ja u.c. Pēdējos gados jauniešu prakses 
iespējas ir paplašinātas arī uz privātiem 
uzņēmumiem, kuru vidū ir jauno teh-
noloģiju uzņēmumi Draugiem Grupa, 
Tech Hub Riga, Funderful u.c. Prakses 
programmas dalībnieki no ASV var 
pieteikties uz ALA stipendijām $2500 
apmērā, savukārt jaunieši no citām ze-
mēm aicināti interesēties par stipendiju 
iespējām pie savām centrālām latviešu 
organizācijām. Pieteikšanās veidlapas, 
kas atrodamas ALA mājas lapā (http://
www.alausa.org/lv/alas-nozares/kul-
turas-nozare/vasaras-darbi-latvija/), 
iesūtāmas ALA Kultūras nozares vadī-
tājai līdz 2018. gada 14. janvārim.

Vienlaikus aicinām arī noskatī-
ties ar Latvijas Kultūras ministrijas 
atbalstu tapušās dokumentālās filmas 

par ALA prakses programmu treileri, 
kur savā pieredzē par Latvijā pavadī-
to laiku dalās trīs 2017. gada prakses 
programmas dalībnieki – Aleksandrs 
Puriņš,  Īna  Pružinska un Dāvis 
Kārkliņš: https://www.youtube.com/
watch?v=f1jCF-IZoHc&t=23s

Pilnā dokumentālā filma ar no-
saukumu Izmēģinājums būs pieejama 
izrādīšanai latviešu centros pasaulē 
2018. gada sākumā. Tā tapusi patei-
coties Latvijas Kultūras ministrijas 
caur Pasaules Brīvo latviešu apvienību 
piešķirtajam atbalstam Latvijas valsts 
simtgades projektu īstenošanai ārpus 
Latvijas.

Ilze Garoza
Laikrakstam „Latvietis“

2018. gada vasaras prakses programma Latvijā
ALA izsludina pieteikšanos dalībai 2018. gada vasaras prakses programmā Latvijā

Latvijas vēstniece Austrālijā un Jaunzēlandē
Nerezidējošās vēstnieces apmeklējums Melburnā

No kreisās: Vēstniece Dace Treija, goda konsuls Jānis Roberts Dēliņš un Arnis 
Kalējs Melburnas Latviešu namā.

FO
TO

 n
o 

Jā
ņa

 D
ēl

iņ
a 

pe
rs

on
īg

ā 
ar

hī
va

Godājamā, laikraksta LATVIETIS redakcija!
Visiem 

laikraksta LATVIETIS redakcijas darbiniekiem
vēlu 

veselīgu, veiksmīgu un laimīgu 2018. gadu !

Dedziet gaišu uguntiņu
Ziemassvētku vakarā,

Lai dieniņas baltas nāca
Visa gada garumā!

Lai veicas !
Vilis Mileiko, Kanādā

2017
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Mūžībā aizgājusi

SILVIJA KREITALS (dzim. IRBE)
dzim. 1936. g. 17. martā, Latvijā

mir. 2017. g. 25. novembrī, Melburnā, Austrālijā

Mīļā piemiņā viņu paturēs 
Jānis ar ģimeni Lindsay, Amy, Sam un

Pēteris ar ģimeni Dianne, Adam, Natasha, Daniel.

✝
Aiz katra paliek dzīve 
Un pasacītais vārds, 
Bet atmiņas tik dārgās 
Sirds ilgi saglabās.

Gunārs Ulmanis mūžībā
20.12.1935. – 27.12.2017.

2017. gada nogalē 24. decembra 
vakarā Latvija ir zaudējusi vienu no 
saviem izcilākajiem dēliem – memo-
riāla – Pikšas vadītāju Gunāru Ulmani 
(20.12.1935. – 27.12.2017.).

Kopā ar ģimeni Gunārs jau bērnī-
bā tika izsūtīts uz Sibīriju, bet, cītīgi 
mācoties, kļuva par izcilu mākslinieku 
un kļuva par Krasnojarskas Mākslas 
skolas direktoru.

Atmodai sākoties, atgriezās Pik-
šās. Grūti nācās pusbadā, bez nepiecie-
šamiem līdzekļiem uzcelt no pīšļiem 
muzeju un uzpost tā apkārtni. Vieso-
joties Pikšās, ekskursanti vienmēr tiek 
laipni uzņemti un atgriežas mājās gan-
darīti par uzzināto un redzēto.

Gunārs vienmēr mūsu sirdīs un at-
miņās paliks kā dziļi inteliģents, drau-
dzīgs, gudrs un talantīgs, čakls, kluss 

un laipnīgs Pikšu muzeja vadītājs. Bet 
mums, gan Krasnojarskas Latviešu 
biedrības, gan Sibīrijas mākslinieku 
kopai, gan draugiem viņš paliek atmi-
ņās un sirdīs kā laipns un atsaucīgs un 
uzticams draugs.

Lai Dievs stāv Tev, Gunār, klāt un 
mielo tavu dvēseli! Un lai Kungs stipri-
na viņa ģimeni, zaudējot vīru un tēvu.

Tamāra Heidemane

nesumā ir, ka priekšnesuma spēcīgās 
ainas neattēlo projicēta filma, bet dār-
gākais mūzikas instruments, kas cil-
vēkam dots – cilvēka balss.

Lai nebūtu jāiet mājās ar kamolu 
pakrūtē, koncerts beidzas jautrā noska-
ņā. Kā pēdējo dziesmu koris atskaņo 
Reiņa Sējāna Vindo ar komponista paša 
un Jāņa Šipkēvica vārdiem, kas īstenī-
bā nemaz nav vārdi, bet spēcīga ritma 
skaņas. Dziesmu veido īss, melodisks, 
ritma skaņu motīvs, kas, līdzīgi Ravela 

(Maurice Ravel) Bolēro (Bolero) at-
kārtojas reizi pēc reizes visas dziesmas 
garumā. Dziesmas spēcīgais ritms līdz 
ar pakāpeniski pieaugošo skaņu nes 
dziesmu uz priekšu līdz brīdim, kad 
vadība šķiet lieka. To manījis ir arī diri-
ģents Jānis. Ar plašu žestu viņš nokāpj 
no skatuves un atstāj zāli. Ja dziesma ir 
labi ieskrējusies un skan pati no sevis, 
kam gan vajadzīgs diriģents?!

Tikai tad, kad zālē atskan klausī-
tāju jūsmīgi aplausi, svilpieni un kāju 
rībināšana, diriģents kautri pievieno-
jas koristiem saņemt mūsu atzinību, 
sirsnīgu pateicību un ziedus.

Ar atkal redzēšanās cerībām visi 
kopā – koris un klausītāji – nodziedam 
Pūt’ vējiņi.

Visbeidzot, – vēlreiz paldies korim, 
paldies diriģentam Jānim par šķēršļu 
pārvarēšanu, turneju uzsākot. Paldies 
par iedrīkstēšanos būt citādiem, nesot 
mums šo lielo prieku.

Paldies Sidnejas jauniešiem, viņu 
atbalstītājiem un palīgiem par šo lielo, 
skaisto Jaunatnes dienu sarīkošanu. 
Arī mēs, vecākā paaudze, jūtamies at-
jaunoti un stiprināti tālākam ceļam.

Lauma Reinfelde
Laikrakstam „Latvietis“

No Doma baznīcas Rīgā...
Turpinājums no 9. lpp.

piemēram, slinkvalodība (savas va-
lodas nelietošana saziņā ar cittautieti), 
virpnis,  griezulis  – kā, iespējams, 
veiksmīgāki vārdi grozāmgrābšļa 
vietā, spožmirkļi angļu highlights 
vietā, Atkrāpies!; 2017. gadā iesūtīto 
vārdu krājumā ir arī čīkstulēšana, pa-
norāmpatriots, aizgājināšana u.c.

Pagaidām uz 2017. gada vārda ti-
tulu pretendē vārds trampisms, bikiņš 
(bikini vietā) un vizītvietne (profils).

Gada  nevārds lielākoties saistās 

ar daudzajiem anglismiem, piemēram, 
kapkūka, patronēt, raritāte, remigran-
ti, ābolu koks un arī rusismiem: die-
nas garumā, pamainīt, (lai radio) labi 
klausās.

2017. gada spārnotā teiciena kate-
gorijā pamanīts, piemēram, izteikums 
sarunu festivāls „Rīdzene“, Latvijā top 
elfu vienība cīņai ar Krievijas interne-
ta troļļiem, džipu sociāldemokrātija, 
cilvēki Stacijas laukumā bauda Aišu, 
esmu tajos darbiņos, ministros un tā 
tālāk. Tas ieskatam un ierosmei.

Pieteikumi līdz 19.  janvārim 
jāsūta uz e-pasta adresigadavards@

inbox.lv vai pa parasto pastu: ar norādi 
„Gada vārds“ RLB Latviešu valodas 
attīstības kopai, Merķeļa ielā 13, Rīgā, 
LV-1050.

Aptauja noslēgsies ar preses kon-
ferenci janvāra nogalē Rīgas Latviešu 
biedrības namā – žūrijas locekļi un 
RLB pārstāvji paziņos rezultātus un 
pastāstīs, ko aptauja liecina par mūs-
dienu latviešu valodu.

Vineta Poriņa
vineta.porina@latnet.lv

Ieva Kolmane
ieva.kolmane@gmail.com

Rīgā, 28.12.2017.

Gada vārds, nevārds un...
Turpinājums no 7. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
24. decembris
Ādams, Ieva
Ziemassvētku vakars
1777. Džeimss Kuks atklāja Kiritimati 
salu, arī sauktu par Ziemassvētku salu.
1887. publicists, politiķis Vladislavs 
Rubulis.
1897. dzejnieks Jānis Ziemeļnieks (īs-
tajā vārdā Jānis Krauklis).
1967. uzņēmuma Diena valdes priekš-
sēdētājs Edgars Kots.

25. decembris
Larisa, Stella
Pirmie Ziemassvētki
1872. Latvijā (Krāslavā) dzimis ebreju 
tēlnieks Naums Āronsons.
1892. rakstnieks, žurnālists, okupētās 
Latvijas tautas labklājības ministrs 
Augusta Kirhenšteina vadītajā mario-
nešu valdībā Jūlijs Lācis (deportēts uz 
Sibīriju 1941.g.).
1930. PLDK aktrise Anna Lanska.

26. decembris
Dainuvīte, Gija, Megija
Otrie Ziemassvētki
1917. parapsihologs Kārlis Osis.

27. decembris
Elmārs, Inita, Helmārs
1892. valodnieks, tulkotājs Ernests 
Blese.
1921. ģeogrāfs, sabiedriskais darbi-
nieks Austrālijā Miervaldis Balodis.
1962. dzejnieks, tulkotājs Edvīns 
Raups (īstajā vārdā Edvīns Struka).

28. decembris
Inga, Ingeborga, Irvita, Ivita
1935. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Rasma Celma.

29. decembris

Ilgona, Solveiga
1947. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Andris Vārpiņš.
1957. aktrise Indra Briķe.

30. decembris
Daniela, Daniels, Dāniels, Dāvids, 
Dāvis
1922. dibināta Padomju Sociālistisko 
Republiku Savienība.
1962. Latvijas žurnālists, politiķis, 
LR Ministru prezidenta biedrs un LR 
ekonomikas ministrs (kopš 2016.g. 
11.febr.) Arvils Ašeradens.

31. decembris
Kalvis, Silvestrs, Silvis
Vecgada vakars
1867. rakstnieks Zeiboltu Jēkabs (arī 
Jēkabs Zeibolts).
1897. komponists, mūzikas kritiķis Jā-
nis Cīrulis.
1991. PSRS oficiāli beidza pastāvēt.

1. janvāris
Laimnesis, Solvita, Solvija
Jaungada diena
1863. rakstnieks Rūdolfs Blaumanis.
1901. Austrālija kļuva par neatkarīgu 
valsti, par pirmo premjerministru kļu-
va Edmunds Bartons.
1906. izglītības darbinieks, Daugav-
pils Valsts skolotāju institūta absol-
vents, skolotājs Antons Auzāns (Miris 
Austrālijā).
1943. sarkanarmija ieņem Veļikije 
Luki.
1948. aktieris, dziedātājs Ivars Kal-
niņš.

2. janvāris
Indulis, Ivo, Iva, Ivis
1873. Latvijas armijas ģenerālis, LR 
kara ministrs Mārtiņš Vācietis.

1908. komponists Jānis Ķepītis.
1959. ALT aktrise, bibliotekāre Anita 
Catoggio (Klausa).
1963. Latvijas hokejists, treneris Oļegs 
Znaroks.

3. janvāris
Miervaldis, Miervalda, Ringolds
1953. diriģente, sabiedriskā darbiniece 
Austrālijā Marija Perejma.
1958. latviešu bobslejists Jānis Ķipurs.
1973. latviešu hokejists Artis Ābols.
1983. žurnālists Jānis Geste.

4. janvāris
Spodra, Ilva, Ilvita
1923. baltvācu tiesību zinātnieks 
Andrejs Dītrihs Lēbers.

5. janvāris
Sīmanis, Zintis
1903. dramaturgs Mārtiņš Zīverts.

6. janvāris
Spulga, Arnita
Zvaigznes diena
1888. latviešu advokāts, sabiedris-
kais darbinieks un politiķis Mārtiņš 
Antons. Deportēts uz Krieviju un no-
šauts 1941. gadā.
1973. dzejnieks, mākslinieks Gatis 
Krūmiņš.

7. janvāris
Rota, Zigmārs, Digmārs, Juliāns
1904. SLT aktrise Elza Siliņa.
1918. politiķis, žurnālists, vēsturnieks 
Mavriks Vulfsons.
1950. čellists Jānis Laurs.
1973. aktrise Baiba Broka.
1983. latviešu golfa spēlētāja ASV Na-
tālija Gulbe (Natalie Anne Gulbis).

 
Turpinājums 16. lpp.

izturēšanos, patriotismu, rūpīgi koptos 
laukus un pārdomāto mežsaimniecību, 
visas tautas stingro mugurkaulu (pret 
rusifikāciju). Atgriezušies dzimtenē, 
viņi visi mudināja latviešus sekot somu 
un Somijas paraugam.

Dzejnieku vārdi neizkaisījās nekoptā 
laukā – Somijas piemēram bija rosināju-
šas sekot jau paaudzes pirms viņiem, sā-
kot ar Krišjāni Valdemāru, Lapas Mār-
tiņu, Juri Alunānu (Starp citu, viņš bija 
pirmais, kurš latviešu valodā nodēvēja 
somus par somiem – agrāk bija piņņi.) 
un brāļiem Kaudzītēm, kam pievieno-
jās daudzi citi jau sen aizmirsti latviešu 
nācijas būvētāji. Šo censoņu likteņi ne-
bija tik dramatiski kā Skalbes paaudzei. 
Lielākā tiesa cilvēku, kuri pagājušā 
gadsimta 20. un 30. gados spēku smēla 
Somijā, jau sākot ar Latvijas okupāciju 
1940. gadā, tika deportēti no dzimte-

nes un aizgāja bojā Sibīrijā vai pēc kara 
miruši emigrācijā. Bieži viņu vārds tika 
pilnīgi izskausts no latviešu kultūras 
aprites un, tā arī neatgriezies, atrodams 
vien nodzeltējušu avīžu lapaspusēs.

Sava ģeopolitiskā novietojuma dēļ 
vairākos vēstures griežos paši atrodoties 
ievērojami grūtākā situācijā, latvieši bie-
ži domājuši par somiem, vēlēdami tiem 
izturību gan cīņā pret rusifikāciju cara 
laikos, gan karā pret agresoru – Padom-
ju Savienību – Ziemas kara mēnešos. 
Somi izcīnīja arī mūsu kaujas – savulaik 
aizstāvot savu valodu un vēlāk savu val-
sti, ko mums nebija lemts paveikt.

Ar Somiju mūs tātad saista līdzī-
ga vēsture vairāku gadsimtu garumā, 
šodiena kā neatkarīgām valstīm – Ei-
ropas Savienības dalībvalstīm – un ce-
rība uz neapdraudētu mierīgu nākotni.

Daudzi latvieši, iebraucot Somijā, 
nodomā, ka tāda varētu izskatīties Lat-
vija, ja to nebūtu piemeklējušas okupā-
cijas, kas ne tikai pārtrauca valsts un 

tautas attīstību, bet arī iznīcināja mūsu 
valsti. Tāpēc joprojām, tāpat kā 19. gad-
simta otrajā pusē, aktuāls ir jautājums – 
ja somi spēj, kāpēc lai to nespētu mēs? 
Kā piemēru var minēt mūsdienu tautas 
izglītību un valsts atbalstu zinātnei, ve-
selības aprūpi un savstarpējo solidari-
tāti, modernās tehnoloģijas un atbalstu 
nacionālajai kultūrai, augstu pievienoto 
vērtību kokmateriāliem, aktīvu uzņē-
mējdarbību un dzimtenes mīlestību, kā 
arī gribu to aizstāvēt... Jomu ir daudz. 
Protams, ka mēs to varētu – ja tikai gri-
bētu, ja tikai saņemtos.

Latvija nevar pacelties spārnos un 
aizlidot uz Somiju, bet mēs kā valsts un 
sabiedrība varam pielikt visas pūles, 
lai savu ideālo Latviju izveidotu tepat, 
Daugavas, Ventas, Gaujas un Lielupes 
krastos. Šī pamodinātā griba vien jau 
būtu laba dāvana Latvijas simtgadei.

Anna Žīgure
Pirmpublicējums LA.lv Kultūrziņas 

5.12.2017

Ideālā Latvija. Somijai – 100
Turpinājums no 1. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 5. janvārī.
€1 = 1,53610 AUD
€1 = 0,88883 GBP

€1 = 1,68370 NZD
€1 = 1,20450 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
3. – 20. janv. LAAJ Annas Ziedares 
44. Vasaras vidusskola Dzintaros.
Svētdien, 7 . janv., LAAJ Annas Zieda-
res 44. Vasaras vidusskolas viesu diena 
Dzintaros. Šīs dienas ietvaros ciemiņi 
tiks iepazīstināti ar A.Ziedares vasaras 
vidusskolu (AZVV), un pēcpusdienā 
skolotājas no Latvijas lasīs lekcijas gan 
AZVV skolotājiem, gan ieinteresētajiem 
darbiniekiem, gan ciemiņiem. Pusdie-
nas būs pirms lekcijām, lūdzu pieteikties 
iepriekš  annasziedaresvv@gmail.com 
un samaksāt varēs uz vietas Dzintaros.
Ceturtdien,  18  .  janv., un 19. janv. 
Dzintaros iespēja likt Latvijā akreditētu 
latviešu valodas pārbaudījumu. Pieteik-
šanās, informācija: anta. lazareva@visc.
gov.lv. AZVV pēdējās dienās viesosies 
Valsts izglītības satura centra (VISC) 
eksaminētājas. Vidusskolēni un darbi-
nieki ir aicināti likt latviešu valodas pār-
baudījumu. Pārbaudījums ir idividuāls, 
orientējoši izdarāms 90 minūtēs. Jāmak-
sā LR valsts nodeva, aptuveni 23 AUD.
Sestdien, 20. janv., plkst. 15.30 Annas 
Ziedares Vasaras vidusskolas izlaidums 
un noslēguma sarīkojums Tālavā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 14. janv., plkst. 11.00 AZVV 
dievkalpojums bez dievgalda Sv. Pētera 
baznīcā. Dievkalpojumu vadīs Vasaras 
vidusskolas viesu mācītājs, prāv. emer. 
Dāvis Kaņeps no Hamiltonas draudzes 
Kanādā, un to kuplinās skolēnu koris. 
Visi laipni aicināti piedalīties.

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Līdz 2018. g. 30. janv. latviešu fotogrāfa 
Pētera Dombrovska (1945-1996) 70 dar-
bu izstāde Austrālijas Nacionālā biblio-
tēkas Izstāžu zālē (Exhibition Gallery, 

Ground Floor). Pēteris Dombrovskis bija 
viens no pasaules vadošajiem dabas fo-
togrāfiem, un viņa Tasmānijas mežu fo-
togrāfijas mainījušas veidu, kā austrālieši 
domā par apkārtējo vidi. Austrālijas Na-
cionālās bibliotēkas krājumā ir pāri par 
3000 Dombrovska darbu. https://www.
nla.gov.au/exhibitions/dombrovskis
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 12. janv., plkst. 13.00 Lat-
vijas jauniešu kora Maska uzstāšanās 
Cowen Gallery (State Library Victoria, 
328 Swanston Street). Bezmaksas ieeja.
Sestdien, 13. janv., plkst. 14.00 Latvi-
jas jauniešu kora Maska koncerts Lat-
viešu namā. Ieeja: $30/25/ jauniešiem 
līdz 18 gadiem ieeja bez maksas.
Trešdien, 17. janv., plkst. 11.00 tikša-
nās Latviešu ciemā ar žurnāla Ir pār-
stāvi Paulu Raudsepu
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Janvārī  NAV  paredzēti  dievkalpo-
jumi.

Pertā
Svētdien, 21. janv., plkst. 13.00 Latvi-
jas de jure atzīšanas diena un Draudzīgā 
aicinājuma atcere. Visi laipni aicināti!
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien,  7.  janv., plkst. 10.20 diev-
kalpojums.
Svētdien, 21. janv., plkst. 10.30 diev-
kalpojums. 3. svētdiena pēc Epifānijas.

Sidnejā
Janvārī  DV  namā  sarīkojumi  nav 
paredzēti.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
 

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Zelta piekrastē

Latvijā
Svētdien,  7.  janv., plkst. 17.00 dienā 
kad pareizticīgie svin Kristus dzimša-
nas svētkus, Dzintaru koncertzāle un 
Latvijas Radio koris aicina uz Ziemas-
svētku festivāla noslēguma koncertu 
Pareizticīgo lūgšanas un dziedājumi 
vēsturiskajā atjaunotajā Dzintaru kon-
certzālē. Koncerta programmā baudī-
sim izcilā krievu komponista Georgija 
Sviridova pārlaicīgos skaņdarbus, bal-
su virtuozu – Latvijas Radio un diri-
ģenta Sigvarda Kļavas lasījumā.
Otrdien, 9. janv., plkst. 10.00 Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā, Draugu telpā 
1. stāvā notiks Latvijas valsts simtās 
jubilejas gada atklāšanas izrādei Gais-
mas raksti veltītā preses konference.
Piektdien,  12.  janv., plkst. 18.00 
PBLA pārstāvniecības birojā Rīgā tik-
šanās vakars ārzemju latviešiem.
Svētdien, 14. janv., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
17., 19., 20. un 21. janvārī Latvijas Na-
cionālajā bibliotēkā notiks izrāde Gais-
mas raksti. Izrāde būs laikmetīgs stāsts 
par mūsu valsti, kuru mūzikā, dejā un 
gaismu spēlēs izstāstīs Latvijas Radio 
koris, Jānis Šipkēvics (balss, sintezato-
ri, elektronika); Miķelis Putniņš (ģitāra, 
elektronika); Asnate Rancāne (vijole); 
Guntars Prānis (ratalira); Ieva Nīmane 
(pūšaminstrumenti); Anda Eglīte (kok-
le); kā arī aktieri un dejotāji.  ■

8. janvāris
Gatis, Ivanda
1978. rakstniece Irbe Treile.

9. janvāris
Kaspars, Aksels, Alta
1858. latviešu luterāņu mācītājs, fol-
klorists un sabiedrisks darbinieks Jā-
nis Sanders.
1918. katoļu garīdznieks (Nagļu drau-
dzes prāvests /1943/; Aglonas /Čikāgā/ 
Dievmātes latviešu draudzes vadītājs) 
Boļeslavs Baginskis.
1921. Adelaides un SLT aktieris un re-
žisors Kārlis Ābeltiņs.
1928. dzejnieks Valdis Rūja.
1988. sāk iznākt laikraksts Lauku Avī-

ze (tagad Latvijas Avīze).
2008. laikraksts Austrālijas Latvie-
tis sāk iznākt jaunā redakcijā (līdz 
2008. g. 27. augustam).

10. janvāris
Tatjana, Dorisa
1908. literāts Jānis Ķelpe.
1918. Latvijas Pagaidu nacionālā pa-
dome sāk sakarus ar angļu lietvedi 
Krievijā.
1923. Lietuva atņem Vācijai Klaipēdas 
(Mēmeles) apgabalu.
1931. fotomākslinieks, sabiedrisks 
darbinieks Austrālijā Igors Dimits.

11. janvāris
Smaida, Franciska
1908. tēlniece Līze Dzeguze.
1962. pianiste Kristīne Mellēna.

12. janvāris
Reinis, Reina, Reinholds, Renāts
1908. grāmatizdevējs, sabiedrisks dar-
binieks (Rugāju Sarkanā krusta biedr. 
dib.) Vilberts Krasnais. Miris izsūtīju-
mā.

13. janvāris
Harijs, Ārijs, Āris, Aira
1935. dzejniece, tulkotāja, pedagoģe 
Selga Silkalne.
1938. Rīgā sāk iznākt laikraksta Jau-
nais Vōrds pielikums Lauku sāta. 
Pēdējais numurs iznāca 1940. gada 
17. maijā. Redakcijas kolēģijā ietilpa 
J. Čakšs, D. Dimants, P. Ducmanis, 
K. Ūzūlnīks.
1988. Latvijas futbolists Artjoms Rud-
ņevs.  ■
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