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Kultūras dienu karoga nodošana
AL56.KD Rīcības komitejas priekšsēdes Lāras Brenneres runa
Kopkora koncerta noslēgumā, 30. decembrī.

Godājamā Kultūras ministre, Lat-
vijas viesi, dāmas un kungi!

Vēlos vispirms pateikties par skais-
to koncertu! Arī vēlos visiem pateikties 
par izpratni un pacietību par Kopkora 
un Sadziedāšanās vietu maiņu.

Šī Kultūras dienu nedēļa ir gan ātri 
pagājusi, un ir grūti saprast, ka divu 
gadu plānošana ir viss jau gandrīz 
pie galam. Ir tik daudziem cilvēkiem 
jāpateicas; atvainojos, ja kādu aizmir-
su, paldies LAAJ vadībai par atbalstu, 
gudru padomu un priekšrocību, pal-
dies Kultūras dienu komitejai par visu 
jūsu pūlēm, idejām, bezgalīgo darbu 
un burvīgiem pasākumiem; kapteinis 
bez komandas nevar pats ko līdzēt, tā-
tad – liels, liels paldies!

Melburnas Ritenītim, – paldies par 
jūsu palīdzību ik kurā katrā laikā, kad 

esmu to prasījusi; jūs 
neesat tikai dejotāji, 
bet arī mana ģimene.

Kristinei Saulītei, 
kas mani pierunāja šo 
priekšsēdes darbu uz-
ņemties, un kas ir bi-
jusi gatava katrā laikā 
mani uzklausīt; Markus Dragūns, – kā 
brālis, labais draugs, un bez jūsu mie-
rīgā prātu neiztiktu.

Paldies TDA Līgo un Saulkrastu 
korim Anima; paldies, ka jūs pieņēmāt 
manu trako ideju braukt uz Austrāliju! 
Darboties ar jums ir tiešām bijis gods 
un prieks, un varu jau redzēt, ka mūsu 
draudzība turpinās tālā nākotnē.

Paldies arī mūsu kuplajam vie-

3x3 Folskrīka (Falls Creek) 2017 saime. (Skat. rakstu 3. lpp.).
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Turpinājums 5. lpp.

Kapu lieta
Anna Žīgure prasa – Kur ir problēma?

Pagājušajā nedēļā 
vairāku mediju virs-
rakstos parādījās ziņa, 
ka bijusī Valsts Prezi-
dente Vaira Vīķe-Frei-
berga iegādājusi sev 
kapuvietu netālu no Lat-

vijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes 

kapa. Nu un tad? – tā ir pirmā doma, 
kas ienāk prātā. Vieta ir cienījama, un 
atjaunotās Latvijas valsts galva to go-
dam pelnījusi.

Tomēr šķiet, ka rakstu autoru no-
lūks nav bijis vienkārši informēt sa-
biedrību, jo jau virsrakstā jūtama iro-
niski smīkņājoša attieksme.

Iespējams, ka tā ir tikai žurnālistu 
vēlme palielināt klikšķu skaitu interne-
tā vai nopirkto eksemplāru daudzumu 
avīžu kioskos. Gribas domāt, ka tā ir 
līdzcilvēku dziļi cilvēcīgā muļķība un 
nevis centieni novirzīt cilvēku domas 

 
Turpinājums 13. lpp.
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Atkal Vasaras vidusskolas laiks!
AZVV dievkalpojums Sv. Pētera baznīcā Adelaidē

Ar 25. Dāvida dzies-
mu Uz Tevi, Kungs, es 
paceļu savu dvēseli ar 
R. Dubras mūziku sko-
las kora izpildījumā, 
svētdien, 15. janvārī sā-
kās gadskārtējais Annas 
Ziedares Vasaras Vidus-

skolas dievkalpojums Sv.Pētera baz-
nīcā, Adelaidē. AZVV kuplā saime, 
diriģentes Lauras Leontjevas vadībā, 
skanēja kā eņģeļu koris.

Dievkalpojumu vadīja prāveste 
Anita Vārsberga-Pāža, un lasījumos 
piedalījās 2. un 4. klases skolnieki. 
Diemžēl viņi nelietoja mikrofonu, tā-
dēļ nevarēja dzirdēt, ko viņi lasa. Prā-
veste bija no Amerikas atvedusi citā 
formātā Liturģiju un Grēksūdzi – īsā-
ku nekā pie mums pierasts.

Svētrunā bija interesanta līdzība, 
lai izskaidrotu, kāds izskatās Dievs. 
Bali salā, kur kāda ciema iedzīvotāji 
pielūdz dievu, kas izskatās kā zilonis, 
pieci akli iedzīvotāji katrs savā vietā 
apčamda ziloni – sānu, kāju, snuķi, 
ilkņus, ausi, gribēdami zināt, kāds tas 
dievs izskatās, taču no visa tā, kopā 
saliekot, nekāds prātīgs apraksts nesa-
nāk, jo vienam dievs izskatās kā mū-
ris, citam kā koka stumbrs, vēl citam 
kā čūska vai zobens, vai tepiķa gabals. 
Katram sava taisnība, bet, kopā salie-

kot, sanāk nepilnīga, nesakarīga bilde. 
Taču kristiešiem tā lieta ir skaidra, jo 
Dievs sūtīja savu Dēlu savā izskatā, lai 
katrs zinātu, kāds ir Dievs.

Vēl tālāk: ko Jēzus saka par sevi? 
Bībelē stāv rakstīts: Jēzus ir vīna koks, 
pasaules gaisma, labais gans, durvis, 
dzīvības maize un ceļš, patiesība un 
dzīvība. Tas, protams, pārceltā, garī-
gā nozīmē. Ko Jēzus saka par mums? 
Ka mēs esam zemes sāls un pasaules 
gaišums, un mums nākas vairāk dot, 
nekā ņemt.

Ērģelnieces Lilitas Daenkes pa-
vadījumā draudze 
nodziedāja četras 
dziesmas, un ne-
izpalika ne Ticības 
apliecība, ne Tēv-
reize. Būtu paticis 
dzirdēt vēl vairāk 
no AZVV kora, jo 
jaunieši patiešām 
skaisti dzied, un 
baznīcā ir ļoti pa-
teicīga akustika. 
Baznīca bija arī 
samērā pilna.

Beigās bija aiz-
lūgumi par visiem 
tiem, kuri šobrīd 
pasaules nemieru 
vai citu iemeslu 
dēļ cieš, un piemi-

nēja nupat Sidnejā mūžībā aizgājušo, 
1908. gadā dzimušo, 108 gadus veco 
Celinsku ģimenes vecmāmiņu. Tad 
dievlūdzējus svētīja Adelaides drau-
dzes prāvests Dr. Jānis Priedkalns.

Dievkalpojums beidzās ar iemī-
ļoto Sibeliusa melodiju Finlandia ar 
vārdiem Ved mani, Dievs, un manas 
gaitas svētī.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“
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Prāv. Jānis Priedkalns un prāv. Anita Vārsberga-Pāža.
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Pagājušā gada de-
cembra sākumā Latvijā 
iznāca Latviešu ārstu 
un zobārstu apvienī-
bas (LĀZA) 70 gadu 
darbības atceres marka 
(pamarka). LĀZA ir 
visvecākā profesionālā 

organizācija ārzemēs, kas apvieno lat-
viešu ārstus, zobārstus un citus veselī-
bas nozares profesionāļus.

Markas tika iespiestas Rēzeknē, 
500 loksnes, katrā loksnē 50 markas 
mūsu karoga krāsās. Tās simbolizē un 
pauž LĀZAs darbību kopš 1947. gada 
decembra Eslingenā, Vācijā. Tai ir in-
formatīvs spēks un misija, kas stāsta 
un liecina par mums, mūsu pastāvēša-
nu un darbības turpināšanu.

Markas loksnēs var pasūtīt pie ie-
priekšējā LĀZAs valdes priekšsēža 
Dr. Jāņa J. Dimanta, Jr.: 233o Inns-
bruck Parkway, Minneapolis, Min-
nesota 55421-2068, USA. Maksājumu 
var kārtot šādi: viena loksne mak-
sā US $4.00, 2 – $5.00, 3 – $6.00, 

4 – $7.00, 
5 – $9.00, 6 – 
$10.00 – čeks 
rakstāms šādi: 
Dr. J. J. Di-
mants, Jr., – 
LĀZAs 70 
gadu atceres 
marka – un 
to nosūtīt uz 
augšā minēto 
adresi.

Iznācis arī 
ir krāsās LĀ-
ZAs Apkārtraksts Nr. 165 uz 42 lpp., 
500 eksemplāros, redaktores Kamenas 
Kaidakas, M.D. vadībā Latvijā un ir 
jau izsūtīs visiem biedriem un kolē-
ģiem ārzemēs, kā arī Latvijā. Intere-
senti var iegādāties to pret US $7.00 
ziedojumu, samaksu sūtot uz augšā 
minēto adresi, ar norādi Apkārtraksts.

Jānis J. Dimants, Jr., M.D. 
Laikrakstam „Latvietis“

No 2. līdz 8. jan-
vārim Howman’s Gap 
YMCA nometņu vietā 
pulcējās 106 latviešu no 
malu malām un pieda-
lījās 34. Austrālijas 3x3 
saietā, kas nu jau 5. reizi 

notika Folskrīkā (Falls Creek), Austrā-
lijas alpos. Dalībnieki bija sabraukuši 
no Adelaides, Sidnejas, Melburnas, kā 
arī no Dienvidaustrālijas un Viktorijas 
lauku rajoniem.

Starp 106 dalībniekiem bija 27 
bērni vecumā starp 1,5 un 13 gadiem. 
½x½ nodarbības tika sadalītas pa di-
vām vecuma grupām, lai varētu visla-
bāk kalpot dažādu vecumu bērnu vaja-
dzībām. Šī 3x3 vecuma diapazons bija 
no 1,5 g. līdz 85 gadiem.

Piedalījās viesi no Latvijas, ASV 
un Vācijas, kas ar savu līdzdarbošanos 
kuplināja 3x3 nodarbības gan muzikālā 
ziņā, gan vadot ievirzes, pudurus un va-
kara programmu. Dalībnieki 3x3 arvien 

vairāk pēdējos gados ir no tā saucamās 
jaunās diasporas vai nesenāk iebrauku-
šie latvieši un viņu bērni, ievedot jaunas 
vēsmas, enerģiju un idejas 3x3 pulkā.

Bija nopietnas pārrunas par Lat-
vijas politiku, folkloru, latvisko au-
dzināšanu; rokdarbu, mākslas, radu 
rakstu pētīšanas un cepšanas ievirzes. 
Netrūka prieka un jautrības – vienu 
vakaru ieradās pārsteiguma viesi – ķe-
katas – jo 3x3 saieta tēma bija Latviešu 
gadskārtas. Vakaros arī notika danču 
vakars, viktorīnas vakars, koncerta 
vakars, kā arī iespēja veidot savu de-
vumu globālajai latviešu Stāstu segai.

Bija daudz ko redzēt, piedzīvot, 
jauni cilvēki, ar ko iepazīties un sa-
draudzēties. 3x3 gars turpina dzīvot 
Austrālijā!

Nākamā izdevumā būs sīkāki ap-
raksti par 3x3.

Daina Grosa
3x3 līdzvadītāja

Laikrakstam „Latvietis“

3x3 saiets Folskrīkā
Notiek jau piekto reizi

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Kur apglabāt Latvi-

jas Valsts prezidentus? It 
kā vienkāršs jautājums 
ar vienkāršu atbildi – 
protams, ka Rīgas Meža 
kapos.

Tur guļ pirmie trīs Latvijas prezi-
denti – Jānis Čakste, Gustavs Zemgals 
un Alberts Kviesis. Ceturtā prezidenta – 
pašieceltā Kārļa Ulmaņa kapa vieta nav 
zināma, jo mūsu lielā kaimiņvalsts ne-
zin vai neuzskata par svarīgu, ko tā ir iz-
darījusi ar mūsu prezidentu. Tik zināms, 
ka Ulmani apcietināja un deportēja uz 
PSRS, kur viņš mira Krasnovodskas 
cietuma slimnīcā 1942. gada 20. sep-
tembrī. Nākamais, Maskavas okupāci-
jas varas ieliktais prezidents Augusts 
Kirhenšteins apglabāts Raiņa kapos.

Un tagad pēkšņi sacelts tracis, ka 
Vaira Vīķe-Freiberga ir sarunājusi sev 
kapa vietu Meža kapos. KNAB pat 
izmeklēšot, kādā veidā viņai izdevies 
nodrošināt vietu pie saviem priekšte-
čiem. Manuprāt, vienīgais īstais jautā-
jums ir šāds – kāpēc Saeima jau nebija 
sen ar likumu nodrošinājusi Latvijas 
prezidentiem vietu Meža kapos?

GN

Sveicam 
Laimu Lindiņu 95. dzimšanas dienā!

Ilze & Gunārs

LĀZA 70
Iznākusi LĀZA darbības atceres marka

Cena $35 (+$10 piegāde Austrālijā).
PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141

redakcija@laikraksts.com
Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Katrs mēnesis ir uz divām A4 lapām.

2017. GADA 
KALENDĀRS

ILZE ŠĒNBERGA NĀGELA

Stādi

Vārda dienu kalendārs ar 
Latvijas Republikas svētku 
un atzīmējamām dienām



4. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2017. gada 19. janvārī

Pagānu gadagrāma-
tas pirmsākums ir kom-
ponista Uģa Prauliņa 
1998. gadā Siguldā, kopā 
ar Ilgu Reiznieci un Māri 
Muktupāvelu (Iļģi), Gin-
tu Solu (Jauns mēness) 

un Nīlu Īlu, ierakstītais CD.
Uģis Prauliņš saka, ka šis skaņdarbs 

ir pamatots uz senajām, pierakstītām lat-
viešu tautas dziesmām un iespaidots no 
Britu salu 60/70. gadu mijas rokmūzi-
kas, kā arī kādreizējā sadarbība ar gru-
pām – Bizīteri, Iļģi un Vecās mājas.

„„Pagānu gadagrāmata,“ saka 
Prauliņš, „...ir dziļi personiskas pie-
zīmes, zaudējot saikni ar dabu un tās 
cilvēkiem jaunajā – elektronikas laik-
metā, zaudējot saulrietu garšu, gada-
laiku nomaiņu izjūtas.“

Mūziķis Ivars Cinkuss saka, „...
sapratu, ka šajā mūzikā iespējams 
atklāt jaunas dimensijas, pievienojot 
vīru kori, un paplašinot pavadošo sa-
stāvu, tādējādi to pārnesot uz ...skatu-
vēm... Kultūras dienās Melburnā izrā-
de piedzīvoja jau savu trešo renesansi, 
atklājot Sievišķo dimensiju stāstā.“

Uzveduma rīkotāji Melburnā: 
Sandra Birze – kormeistare un māks-
linieciskā līdzvadītāja, Anita Ander-
sone – producente un Roberts Birze – 
koru administrators un līdzproducents, 
ciešā sadarbībā ar Ivaru Cinkusu.

Sandra Birze stāsta: „Uģa Prau-
liņa komponēto skaņdarbu, kas ar 
Ivara Cinkusa pienesumu tapa par 
skaņdarbu vīru korim ar solistiem un 
etnoroka ansamblim, noklausījāmies 
2015. gada maijā, vīru kora „Gaude-
amus“ 55 gadu jubilejas koncerta ie-
rakstu YouTube. ...bijām aizkustināti 
par darba skaistumu un bagātību... Ie-
vadījām sarunas par šī skaņdarba iz-
rādi Kultūras dienās (KD) Melburnā.“

Tālāk Sandra stāsta, ka konsultējo-
ties ar Ivaru Cinkusu un Uģi Prauliņu, 
viņa pievienoja adaptāciju sieviešu bal-
sīm, un tā pakāpeniski tapa Pagānu ga-
dagrāmatas trešā versija KD Melburnā.

Uzvedumā iesaistījās Melburnas 
jauktais koris Daina un vīru koris Ve-
seris; tos apmācīja Sandra Birze un 
palīdzēja Edgars Vegners. Etnoroka 
ansamblis: mūziķi – Uģis Prauliņš, 
Ivars Cinkuss, Māra Baumane, Jolan-
ta Lārmane, Jāna Andersone, Ivars 
Štubis, Jānis Laurs, Dāvids Zemdegs 
un Ingus Purēns; solo dziedājumi – 
Kārla Jaudzema, Lilita Lauriņa, Daila 
Šmita, Ingus Purēns, Kira Baumane, 
Anita Elberta, Sandra Birze, Annalīse 
Daliņa un Rita Hach.

Viesu mākslinieki: lietuvieši Pa-
mesta klumpe (Pazaudētā tupele) un 
no Latvijas uzveduma dvēseles – Uģis 

Prauliņš, Ivars Cinkuss, Uģis Brikma-
nis un Ingus Purēns.

„Darbs bija liels;“ stāsta Sandra, 
„Vairāk nekā gadu notika mēģinājumi, 
vienreiz un pat divreiz nedēļā; bieži 
vien – mūsmājās. Divreiz no Latvijas 
atbrauca Ivars Cinkus ar padomiem 
un praktisku līdzdalību uzveduma sa-
gatavošanā.“

„Neatsveramu devumu,“ saka Ani-
ta Andersone, „pienesa režisora Uģa 
Brikmaņa ieteikumi un padomi, iero-
doties nedēļu pirms KD, lai pilnvei-
dotu režiju. Uģis izrāžu laikā kopā ar 
Andreju Jaudzemu novadīja arī uzve-
duma tehnisko pusi, izveidojot gaismas 
režiju un multimediālu skatuves fonu.“

Pirms došanās uz Pagānu ga-
dagrāmatas izrādi, izlasīju program-
mu. Stāstījumā vijās gadalaiki – At-
kusnis, Pavasaris, Vasara un Ziema. 
Melodijas – tautas dziesmas; liela daļa 
no Emīla Melngaiļa pierakstiem.

Izrādei sākoties, noliku programmu 
malā un klausījos un skatījos uz skatu-
ves sniegto. Visa izrāde ritēja raiti, dzie-
dājumi mijās ar mūziku, senā skaņa ar 
šodienu. Bija emocionāls pacēlums, 
dzīvojot līdz uzvestajam. To visu bagā-
tināja Uģa Brikmaņa izmeklētās Latvi-
jas dabas ainavas, kuras kopā ar Zanes 
Riteres gleznu – gada laiku skatu pro-
jekcija uz skatuves aizmugures ekrāna.

Esmu pateicīga, ka šī uzveduma au-
tori godināja latviešu tautas senās ska-
ņas, ietvertas jaunajā mūzikas pasaulē.

Priecājos, uz skatuves redzot Mel-
burnas latviešu jauno ziedu: nu jau tre-
šo un pat ceturto paaudzi Austrālijā.

Paldies Sandrai Birzei, Anitai 
Andersonei un Robertam Birzem un 
Latvijas māksliniekiem Ivaram Cin-
kusam un Uģim Prauliņam, kuri ar 
profesionālo pieredzi, ziedoja daudz 
sava brīvā laika šī uzveduma īstenoša-
nai Kultūras dienām Melburnā.

Noslēgumā citēšu viņu triju – 
Sandras, Anitas un Roberta teikto: 
„„Pagānu gadagrāmatas“ uzvedums 
bija kvalitatīvs un iespaidīgs, patei-
coties sadarbībai ar Latvijas profe-
sionālajiem māksliniekiem, kuri bija 
ar mieru strādāt „melnās miesās“ un 
kuri prata novērtēt mūsu spējas un tās 
nesavtīgi iecelt gaismā.“

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Senā skaņa šodienas gaisotnē
„Pagānu gadagrāmata“
2016. gada 27. decembrī Austrālijas Latviešu 56. Kultūras dienu (AL56.KD) Melburnā ietvertais uz-
vedums „Pagānu gadagrāmata“

„Pagānu gadagrāmata“. 
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No kreisās: Sandra Birze, Anita An-
dersone, Roberts Birze.
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„Pagānu gadagrāmata“ – mēģinājums. No labās: Ivars Cinkuss, Uģis Brikmanis.
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Ceturtdien, 2017. gada 19. janvārī Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

Skaistajā Dzintaru 
kalnā ir atkal sabraukuši 
daudz skolēnu no visām 
Austrālijas malām.

Ir liels prieks, ka pir-
majā klasē ir 15 skolnie-
ki, kas pirmo reizi pie-

dzīvo Vasaras vidusskolas intensīvo 
programmu. Šogad stundās piedalās 
56 skolnieki un 14 audzinātāji, bet visi 
kopā ar skolotājiem, viesiem un darbi-
niekiem ir gandrīz 100 cilvēku.

Atbraukuši vairāki viesu skolotāji 
no Latvijas. Ir atgriezusies iemīļotā pir-
mās klases valodas skolotāja un Latvi-
an Voices – dziedātāja Marta Lortki-
panidze, lai turpinātu mācīt savu klasi 
otrajā gadā. Ilze Gaigala, arī no Rīgas, 
ir mūsu pedagoģijas speciāliste; viņa 
māca skolniekus, kuri ir latviešu valo-
das zināšanu ceļa sākumā. Katrīna Di-
manta ar savu dzīvesprieku iedvesmo 
jauniešus par folkloru un tautas dzies-
mām, kā arī nodarbojas ar mūzikas an-
sambli. Meistars audējs Māris Maniņš 
jau otro reizi māca visai skolas saimei 
aust prievītes, maciņas, spilvendrānas, 
utt. Laura Leontjeva, Animas kora di-

riģente un Latvian Voices dziedātāja ir 
ieradusies no Kultūras dienām ar savu 
jauko ģimenīti. Viņa iestudē vairākas 
dziesmas, ko klausītāji varēs dzirdēt 
gan baznīcas dievkalpojumā Adelaidē, 
gan skolas Noslēguma koncertā. Tas 
notiks 21. janvārī plkst.15.00 Tālavā.

Koncertā īpaša vieta būs tautas de-
jām, jo Jānis Purviņš, Latvijas deju 
virsvadītājs, arī ir ieradies no Kultūras 
dienām.

Jau otro reizi no Amerikas atli-
dojusi skolotāja, kādreizēja Garezera 
pārzine Elisa Freimane, par ko mēs 
esam ļoti pateicī-
gi. Vasaras vidus-
skola ir svētīta ar 
prāvestes Anitas 
Vārsbergas-Pā-
žas no Vašing-
tonas klātbūtni. 
Viņa māca ticības 
mācību, vada diev-
kalpojumus un rīta 
lūgšanas.

Vēl ir daudz un 
svarīgu skolotāju 
un darbinieku, kas 

veic apbrīnojamu darbu, lai turpinātu 
mācīt mūsu Austrālijas latviešu nākot-
ni.
Latviešu vēlējums
Lai dod mums Dievs, ka mūžam varam
Mēs laikmetiem un laikiem garām
Arvienu dzīvā straumē traukt;
Kā sēja nebeidzas un pļauja,
Kā nerimst Daugava un Gauja,
Lai latvji nerimst spēkā augt.

(L. Breikšs)
Lilita Daenke

Laikrakstam „Latvietis“

Annas Ziedares Vasaras vidusskola
Ziņas no 43. AZVV

su skaitam: Ivaram Cinkusam, Uģim 
Prauliņam, Raimondam Tigulam, 
Uģim Brikmanim un Mārim Mani-
ņam; esam pagodināti, ka izvēlējāties 
pavadīt vasaru ar mums šeit Austrālijā.

I would like to thank especially 
my family for this understanding and 
support, for grandparents’ countless 
hours of babysitting of my young chil-
dren (5 & 2 years), my grandmother 
Omi’s wisdom and my husband Ben 
for his unwavering support and for be-
ing the present parent to our children 
whilst mum was working!

I sincerely hope that all of us who 
have had the honour of calling our-
selves Latvian have been able to find 
a moment this week meeting an old 
friend, making a new friend, learn-

ing something new 
about our heritage 
or have just been 
able to smile at 
the wonder of our 
small but strong 
community.

It has truly 
been an honour to 
create this festival 
for you.

To the next city 
Adelaide I wish 
you every success 
with the next festi-
val in 2018. I know 
the wheels will al-
ready be turning 
with new and won-
derful ideas and I cannot wait to see 
what you have in store for us all.

Mīļie tautieši, ar šo vēlos nodot 

Adelaidei mūsu Kultūras dienu karogu.
Lāra Brennere

AL56.KD priekšsēde

KD karoga nodošana
Turpinājums no 1. lpp.

Lara Brennere nodod Kultūras dienu karogu.
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43. Annas Ziedares Vasaras vidusskolas saime.
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Annas Ziedares Vasaras vidusskolas karoga laukums.
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6. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2017. gada 19. janvārī

Ilze Nāgela: Kā Jums realizējās 
Austrālijas brauciena iecerētie plāni?

Dace Melbārde: Ļoti labi realizē-
jās. Viss, kas bija iecerēts, tika izpildīts. 
Bija iespēja tikties gan ar Adelaides 
latviešiem, gan Melburnas latviešiem. 
Bija iespēja atklāt Austrālijas Latviešu 
56. Kultūras dienas un noslēgt Kul-
tūras dienas; atklāt Lietišķās mākslas 
izstādi; norunāt divus lielus referātus: 
Pasaules brīvo latviešu inovācijas un 
biznesa forumā vienu atklāšanas refe-
rātu, un arī 31. decembrī man par lielu 
brīnumu bija ļoti daudz cilvēku, kas 
gribēja dzirdēt uzstāšanos par Latvijas 
Valsts simtgadi, bija daudz sarunu par 
šo tēmu. Man tā šķita, ka es iekusti-
nāju un iedvesmoju ar kādām jaunām 
idejām, sajūtām, runājot par Latvijas 
simtgadi ar Austrālijas latviešiem. Un 
kas bija ne mazāk nozīmīgi – aktīvi 
piedalīties, piemēram, es padziedāju 
arī lielajā korī, Atklāšanā bija brīnišķī-
ga iespēja kopā ar kori Anima un kom-
ponistu Raimondu Tigulu nodziedāt 
Dod, Dieviņi. Bija ļoti daudzas jaukas 
tikšanās un radošas sadarbības.

IN: Tik īsā laikā Jums bija pasā-
kumiem piepildīta programma. Esot 
pirmo reizi Austrālijā, vai Jūsu priekš-
stats sakrita ar to, kā bijāt domājusi 
par šejieni?

DM: Tas, par ko es biju pārsteigta, 
ka ir tik daudz latviešu Austrālijā, kas 
nāk kopā un kopīgi darbojas. Austrāli-
ja ir ļoti liels kontinents, ļoti izkliedēts, 
un diezin vai ir vienkārši tā visus kopā 
sasaukt. Biju ļoti pārsteigta par ļoti lie-
lo dalībnieku skaitu gan no tiem, kas 
aktīvi piedalījās, gan arī skatītāju. Visi 
pasākumi bija izpirkti, visur bija pilns 
ar cilvēkiem, un bija gribētāji, kas ne-
tika iekšā pasākumos. Viss bija ļoti 
labi organizēts, augstā līmenī. Man 
vienmēr šķiet apbrīnojami tas, kā top 
svētki ārpus Latvijas, jo pamatā viss 
balstās uz brīvprātīgo darbu. Cilvēki 
paralēli savam pamatdarbam to visu 
izdara, un tas darbs ir milzīgs. Es re-
dzēju, kā tika risinātas arī krīzes situā-
cijas: praktiski vienas dienas laikā tika 
atrasta alternatīva vieta Noslēguma 
koncertam. Cilvēki ir ļoti neatlaidīgi.

IN: Tie kas darbojas, tie dara to 
ar prieku. Kādi bija sarīkojumi, Jū-
suprāt, mākslinieciskās kvalitātes 
līmeņa ziņā? Šeit gandrīz vai 99% 
svētku dalībnieku ir pašdarbnieki; kā 
salīdzinās pašdarbnieku līmenis te un 
Latvijā?

DM: Pirmkārt, jāsaka, ka Latvijā 
arī pašdarbnieku līmeņi ir ļoti dažādi 
un atšķirīgi. Koriem ir A klases kori, 
tāpat kā deju kolektīviem ir A klases 
deju kolektīvi, kas ļoti daudz mēģina, 
nāk kopā ar ļoti labiem vadītājiem. To 

nevar salīdzināt; tā lieta ir nesalīdzi-
nāma. Arī Latvijā ir kolektīvi, sevišķi, 
kur cilvēki dzīvo attālāk un nevar iz-
veidot un apvienot korus un ansamb-
ļus. Līdzīgi jau arī šeit ir. Te jāsaprot, 
ka kvalitāte nav primārais mērķis, te 
primārais ir līdzdalība. Kopumā es 
teiktu, ka Kopkora koncerts bija ļoti 
labs. Kas man bija lielākais pārstei-
gums, ļoti labas kvalitātes apvienotais 
vīru koris. Latvijā arī ir dažādos for-
mātos apvienotie vīru kori; nu tādos 
mazākos. Es teiktu, ka Latvijā esmu 
dzirdējusi vājākus apvienotos vīru 
korus nekā te. Te ir tiešām ļoti varens 
vīru koris.

IN: Kā salīdzinās Austrālijas Lat-
viešu Kultūras dienas ar Dziesmu 
svētkiem Amerikā vai Kanādā?

DM: Ļoti līdzīgs tas formāts, no-
skaņojums, jo visur tomēr tas dalīb-
nieku un skatītāju loks ir salīdzinoši 
mazāks. Ir tāda sajūta, ka satikusies 
viena liela ģimene, kur cilvēki viens 
otru pazīst. Ir sajūta, ka Tu pavadi vai-
rākas dienas tādā lielā radu pulkā, kas 
ir kopā satikušies uz lieliem svētkiem. 
Tā ir tāda ļoti laba, mājīga sajūta; jūti, 
ka ir radīta tāda mazā Latvijā, kurā 
tiek augstu godā turētas latviskās vēr-
tības: kultūra, dziesma, deja, valoda. 
Cilvēki arī personīgi ļoti draudzīgi 
viens pret otru.

IN: Latvijas Simtgades karoga 
stāsts?

DM: Austrālija ir pirmā vieta, kur 
savu ceļu ir uzsācis Latvijas Valsts 
Simtgades karogs. Latvijas Simtgades 
karoga ceļojums ir pasaules latviešu 
jauniešu ideja, kas radās 2x2 nomet-
nē. Viņi izdomāja, ka vajag kaut ko, 
kas vienotu visus latviešus visā pa-
saulē. Jaunieši nāca ar priekšlikumu, 
ka vajag izaust ļoti labas kvalitātes 
karogu, un šis karogs varētu ceļot ap-
kārt pasaulei. Karogam līdzi iet vēstī-

jumu grāmata, kurā pirmais ieraksts 
ir veikts Rīgas Pilī – prezidents to ir 
veicis un arī karoga darinātāja Dagnija 
Kupča no Cēsīm, kas arī ir simboliska 
sasaiste visā šajā ceļā, jo Cēsis ir Lat-
vijas karoga dzimtene. Karogs uzsāk 
savu ceļu Austrālijā. Tas paceļos pa 
Austrāliju – būs 3x3 saietā, Vasaras 
Vidusskolā un tad uz Ameriku.

IN: Kādēļ karogs uzsāk savu ceļo-
jumu tieši Austrālijā?

DM: Tādēļ, ka Austrālijas Lat-
viešu 56. Kultūras dienas, kas notika 
2016. gada izskaņā, ir pirmie lielie 
Latvijas simtgades ieskaņas svētki, kā 
arī – Austrālija un Jaunzēlande ir vis-
tālākie punkti no Latvijas.

IN: Vai karogs dosies arī uz Jaun-
zēlandi?

DM: Tas atkarīgs no tā, kā iekšējie 
menedžeri izlems, un cik aktīvi būs 
arī paši Jaunzēlandes cilvēki. Karo-
gam ir sagatavots speciāls futrālis, ko 
Mākslas akadēmijas studenti taisījuši, 
lai varētu to viegli salikt un pārvietot. 
Karogs tagad nodots Austrālijas lat-
viešu gādīgajās rokās, lai varētu tālāk 
to procesu organizēt un vadīt.

Pirmos ierakstus vēstījumu grā-
matā mēs veicām vakardien īsi pirms 
pusnakts, pirms gadu mijas. Es pati 
ierakstīju vakar, jo esot patreiz Aus-
trālijā, man likās, ka tā ir ļoti intere-
santa iespēja parakstīties šai grāmatā 
Melburnā, 31. decembrī, īsi pirms 
gada maiņas tik tālā punktā no Latvi-
jas. Ierakstus vēl veica Anita Ander-
sone, jauniešu komitejas vārdā ierak-
stus veica Jāna Andersone un Laila 
Grosa, ierakstus veica arī Austrālijas 
Latviešu 56. Kultūras dienu rīkotā-
ja Lāra Brennere un viņas vietnieks 
Markus Dragūns, un es ļoti ceru, ka 
Kristīne Saulīte arī ierakstīs. Dr. Gu-

LR kultūras ministre Dace Melbārde
Intervija Melburnā
Melburnā, 2017. gada 1. janvārī, dodoties uz lidostu, lai atgrieztos Latvijā, LR kultūras ministre Dace Melbārde sniedza 
nelielu interviju; piedāvājam to laikraksta „Latvietis“ lasītājiem.

Latvijas Simtgades karoga nodošana. Centrā LR kultūras ministre Dace Mel-
bārde un LAAJ prezidija priekšsēde Kristīne Saulīte.
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Ceturtdien, 2017. gada 19. janvārī Laikraksts „Latvietis“ 7. lpp.

Austrālijas Latviešu 56 .Kultūras dienu 
laikā Melburnā notika 46. Austrālijas Latvie-
šu meistarsacīkstes (ALM) basketbolā. ALM 
turnīri sākās Melburnā 1952. g., kur vietējā 
virslīgas vienība Daina guva uzvaru. No tās 
vienības ir palicis tikai viens spēlētājs – Min-
tauts Raiskums, kurš tagad dzīvo Latviešu 

ciemā Melburnā. Latviešu jaunatnei basketbols vēl jopro-
jām ir populārs sporta veids, kuru viņi piekopj lielā skaitā, 
bet spēlē to austrāliešu vienībās, kuras parasti ir vieglāk 
pieejamas nekā latviešu vienības un dod lielākas izredzes 
sasniegt labākus panākumus.

Piecas vienības pieteicās ņemt dalību 46. ALM: Spars 
no Sidnejas – vecākā latviešu sporta kopa Austrālijā, kura 
tika dibināta 1951. g. kā futbola vienība un kā kopa ir darbo-
jusies bez pārtraukuma līdz šodienai; MLS 1 un MLS 2 kā 
vietējās vienības varēja izlasīt spēlētājus divām vienībām. 
MLS sāka darbību 1960. gados ar Austrālijā uzaugušiem 
spēlētājiem Jura Skadiņa vadībā un ir piekopuši basketbolu 
kopš tā laika. Ceturtā vienība, Lāčplēši, bija sastādīta no 
divām kopām – Sidnejas kopa Daugava (viena no vecākām 
pastāvētām latviešu sporta kopām) un Metalurgi no Kan-
beras – samērā jaundibināta sporta kopa. Piektā vienība 
Rumaki bija no Vācijas deju kolektīva, kurš ņēma dalību 
KD Tautas deju pasākumā.

Priekšspēles sakās no rīta 30. decembrī ar cīņu starp 
MLS un Sparu. Spēle bija ātra, un spēlētāji radīja labu tehni-
ku spēles saprašanā. Rezultātu tikai izšķīra pēdējās minūtēs, 
kad Spars izvirzījās 51:46 priekšā. Sparam punktus guva: 
L. Spilbergs – 22, A. Ģibietis –13, O. Graudiņš – 11, K. Mo-
ore – 5, L. Vanags – 3, L. Graudiņa – 0, L. Martisons – 0.

MLS vienībai punktus guva: M. Bērziņš – 16, 
K. Bendrups – 12, M. Hallam – 6, G. Kodric – 4, M. Bor-
manis – 4, B. Draper – 2, T. Švarcs – 2, P. Bormanis – 0.

Pirmajai spēlei sekoja sportistu parāde un turnīra at-
klāšana. Visas vienības uniformās uzsoļoja aiz Latvijas un 
Austrālijas karogiem uz laukuma. Sportistus apsveica tur-
nīra vadītājs Juris Misiņš un turnīru atklāja ALSP vadītājs 
Dimis Pešudovs. Ceremoniju noslēdza ar Dievs, svētī Lat-
viju. Pēc parādes turpinājās priekšspēles ar skaļu skatītāju 
atbalstu. Spēļu standarts svārstījās no diezgan labas kvali-
tātes līdz samērā vājas kvalitātes.

Priekšspēļu rezultāti: 
Lāčplēši – 67 (R. Jaudzems 21, E. Dušelis 18, R. Mede-

nis 15, M. Eversons 9, Ģ. Kārkliņš 4, A. Mednis 0); Ruma-
ki – 27 (K. Racenājs 16, K, Jurjāns 6, K. Ķerķis 5, J. Lai-
sovniks 0, R. Āboliņš 0, K. Krūmiņš 0, I. Gailāns 0.

Spars – 54 (L. Spilbergs 26, A. Ģibietis 11, L. Vanags 9, 
O. Graudiņš 4, L. Graudiņa 2, K. Moore 2); MLS2 – 47 
(E. Eimanis 20, K. Švolmanis 13, A. Hayes 6, K. Daenke 5, 
T. Gross 3, O. Eimanis 0).

Lāčplēši – 36 (E. Dušelis 11, M. Eversons 7, Ģ. Kār-
kliņš 6, R. Medenis 6, R. Jaudzems 6); MLS – 22 
(K. Bendrups 9, M. Bormanis 6, M. Bērziņš 3, B. Draper 2, 
M. Hallam 2, T. Švarcs 0, G. Kodric 0, P. Bormanis 0).

MLS2 – 53 (A. Hayes 14, E. Eimanis 12, K. Daenke 11, 
K. Švolmanis 10, T. Gross 6); Rumaki – 33 (K. Race-
nājs 18, K. Krūmiņš 13, I. Gailāns 2, K. Jurjans 0, K. Ķer-
ķis 0, J. Laisovniks 0).

MLS – 65 (K. Bendrups 18, S. Krūmiņš 11, M. Borma-
nis 10, G. Kodric 10, M. Hallam 6, B. Draper 4, P. Borma-
nis 4, M. Bērziņš 2); 

Rumaki – 35 (K. Rucenājs 16, K. Krūmiņš 14, K. Jur-
jāns 3, K. Ķarķis 2, J. Leisovniks 0, R. Āboliņš 0, I. Gai-
lāns 0).

Lāčplēši – 62 (R. Medenis 18, R. Jaudzems 14, E. Du-
šelis 12, Ģ. Kārkliņš 10, V. Strazds 8, M. Eversons 0); 
MLS2 – 41 (A. Hayes 14, E. Eimanis 8, K. Daenke 6, 
T. Gross 6, R. Dancis 5, K. Švolmanis 2).

Spars – 76 (L. Spilbergs 38, O. Graudiņš 12, L. Va-
nags 10, A. Ģibietis 10, K. Moore 4, L. Graudiņa 2, L. Mar-
tisons 0);

Rumaki – 31 (K. Krūmiņš 17, K. Ķerķis 8, K. Ruce-
nājs 6, J. Leisovniks 0, R. Āboliņš 0, I. Gailāns 0).

MLS – 58 (M. Bērziņš 14, S. Krūmiņš 11, M. Borma-
nis 8, M. Hallan 7, B. Draper 4, K. Bendrups 4, G. Kod-
ric 4, P. Bormanis 4, T. Švarcs 2);

MLS2 – 38 (E. Eimanis 20, K. Daenke 6, T. Gross 4, 
K. Švolmanis 3, R. Dancis 3, A. Hayes 2). 

Pēdējā priekšspēle starp Sparu un Lāčplēšiem netika 
spēlēta, jo abas vienības bija bez zaudējumiem un iekļuva 
finālā bez šīs spēles. Lāčplēši sāka finālu tikai ar pieciem 
spēlētājiem, un kad pirmā puslaikā laukumu atstāja Ģints 
Kārkliņš ar nopelnītiem pieciem sodiem, laukumā bija jāiet 
trenerim Aivaram Mednim. Spars nevarēja nosegt Lāčplē-
šu uzbrukumu un jau pirmā puslaikā palika 14 punktus aiz-
mugurē (38:24). Otrā puslaika sākumā izskatījās, ka Spars 
varēs deficītu notīrīt, bet Lāčplēši to neatļāva. Sparietis 
Leonīds Spilbergs, kurš priekšspēlēs caurmērā salasīja 28 
punktus, par spēli finālā tikai spēja iemest 15 punktus.

Lāčplēši rādīja labu saspēles veidu un izvēlējās labākus 
metienus un ar to lēnam turpināja pagarināt rezultāta star-
pību, beidzot spēli 71:53 priekšā. 

Lāčplēsi – 71 (Rainis Medenis 22, Emīls Dušelis 21, 
Valdis Strazds 12, Raimonds Jaudzems 11, Ģirts Kārk-
liņš 3 un Aivars Mednis 0);

Spars – 53 (Oskars Graudiņš 24, Leonīds Spilbergs 15, 
Kukas Vanags 6, Andrew Ģibietis 6, Kaspars Moore 2, 
Lelde Graudiņa 0, Lars Martisons 0).

Tiesneši par labāko turnīra spēlētāju izvēlējās sparieti 
Leonīdu Spilbergu un par labāko spēlētāju jauniešu grupā 
zem 20 gadiem Edmundu Eimani.

Vienības beidza turnīru sekojoša kārtībā: 1. – Lāčplēši, 
2. – Spars, 3. – MLS, 4. – MLS 2, 5. – Rumaki.

Dimis Pešudovs
Laikrakstam „Latvietis“

Austrālijas latviešu meistarsacīkstes basketbolā
Uzvarētāji – „Lāčplēši“ no Sidnejas un Kanberas

No kreisās: ALSP vadītājs Dimis Pešudovs ar turnīra labāko 
spēlētāju Leonīdu Spilbergu no „Spara“ un labāko jauniešu 
spēlētāju (zem 20 gadiem) Edmundu Eimani no MLS 2.

FO
TO

 Ju
ri

s M
is

iņ
š

Kļūdas labojums
LL442 Kristīnes Saulītes rakstā „Miervaldim Balodim – 95“ zem fotogrāfijas jābūt tekstam: Ausma Balode un Mier-

valdis Balodis. Atvainojamies par kļūdu!
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Vairāk kā divus mē-
nešus (no 3. novembra 
līdz 2017. gada 15. jan-
vārim) Dekoratīvās 
mākslas un dizaina mu-
zejā skatāma izstāde, 
kas veltīta pagājušā gad-
simta otrās puses deko-

ratīvajai mākslai un dizainam. Šoreiz 
uzmanības centrā ir 1970. gadi. Izstā-
de tā arī saucas Septiņdesmitie. Skais-
tuma lietderība.

Līdz ko ieej bijušās Jura baznīcas 
plašajā telpā, kas tagad tiek izmantota 
kā mainīgā izstāžu zāle, tu apstājies – 
no krāšņajiem krāsu kontrastiem un 
monumentalitātes aizraujas elpa, no 
darbu iekšējā spēka un dzīvesprieka, 
no harmonijas un pasaules plašuma, 
no lepnuma par mūsu māksliniekiem 
un tautas talantīgumu. Neraugoties 
uz rokrakstu dažādību, krāsu pretme-
tiem, formu daudzveidību, liekas, ka 
visiem sirds pukst vienā ritmā.

70. gadi iezīmējās Latvijā ar stag-
nācijas padziļināšanos, ekonomisko 
krīzi. Skaistie vārdi, kādus lietoja 
kompartijas un padomju iekārtas un 
sasniegumu cildināšanai, kontrastēja 
ar īstenību. Tuvojās 1980. gads, kad, kā 
Hruščovs savulaik solīja, tautai vaja-
dzēja iekāpt komunismā. Tikai kur tas 
komunisms kavējās, ja Latvijā palieli-
nājās rindas pēc pārtikas un citām pre-
cēm nekā agrāk? Kā izrādījās, mūsu 
mazā Latvija baroja grandiozo Mas-
kavu un Ļeņingradu, kaut paši teju kā 
pēckara gados kāra zobus vadzī.

Paradoksāli ir tas, ka tieši šādā laikā 
ļoti strauji attīstījās kultūra un māksla, 
īpaši zēla lietišķā māksla, sevišķi kera-
mika un tekstils. 1961. gadā dibinātā 
Rūdolfa Heimrāta tekstilmākslas no-
daļa arvien vairāk izlaida pasaulē ļoti 
talantīgus audzēkņus, kādēļ tekstil-
māksla pieņēmās arvien savā spēkā, iz-
teiksmē, paplašināja tēmu loku un teh-
niku pielietojumu. Ideologi jautājumā 
par tekstilmākslu nevarēja pateikt, kas 
ir padomju cilvēkam atbilstošs, kas ne, 
kas aizstāv komunisma celšanas centie-
nus un kas ne. Mākslinieki šo stāvokli 
izmantoja, ātri iekarodami sev vietu ne 
vien padomju, bet visas Eiropas un pat 
pasaules mākslā. Latvijas tekstilnieki 
bija padomju mākslas avangardā. Viņi 
paši auda lielas kompozīcijas, kamēr 
citur pasaulē to veica izpildītāji, paši 
krāsoja dzijas. Ātri vien plakanās tek-
stilkompozīcijas iekaroja telpu, un tapa 
telpiskas tekstilijas. Mākslinieki daudz 
eksperimentēja ar tehnikām, faktūrām. 
Tekstilmākslā liela vieta tika ierādīta 
nacionālajam aspektam, kas palīdzēja 
celt nacionālo lepnumu. Visur skanēja 
Edītes Paulas-Vīgneres, Ainas Mu-
zes, Egila Rozenberga un daudzu citu 
vārdi.

Savukārt keramika tiecās atbrīvo-

ties no lietišķuma 
un pielietojamības 
sadzīvē, ieteikties 
citās sfērās. Tā 
1969. gadā Sigul-
dā notika pirmā 
dārza keramikas 
izstāde. No galda 
un intīmā ģimenes 
loka tā izgāja brīvā 
dabā. Tas nozīmē-
ja, ka tradicionālā 
māla keramika šā-
diem uzdevumiem 
neatbilda, vietā 
nāca šamots, kam 
arī māls ir izejas 
punkts. Šamotu 
apdedzina pie ļoti 
augstas tempera-
tūras, kādēļ šādi 
priekšmeti ir iztu-
rīgi gan saulē un 
lietū, gan arī salā – nekas tam nespēj 
skādēt.

Brīvā dabā nevar izlikt neliela iz-
mēra traukus vai priekšmetus, tie ap-
stādījumos un dārza zaļumos un puķu 
dobēs pazustu, tādēļ mākslinieki iz-
gatavoja liela izmēra darbus, ko bieži 
veidoja pat no vairākām daļām.

Sadzīviska pielietojamība palika 
tautas daiļamatnieku lauciņā. Profe-
sionālie keramiķi taisīja acij tīkamus 
dekoratīvus darbus, kam dažkārt pat 
nebija nekādas līdzības ar dabas lie-
tām. Visu noteica mākslinieka fantā-
zija, izdoma. Nereti tie bija abstrakti 
veidojumi, kam ar padomju ideoloģijas 
prasībām nebija nekāda sakara. Lie-
tišķā māksla kļuva par to sfēru, kur 
pasaules modernā formveide guva at-
balsi un no oficiālām aprindām netika 
apkarota vai atzīta par apolitisku.

Attiecībā uz keramiku radās pat jau-
ns termins – lietišķi dekoratīvā mākslā. 
Keramikas lietišķums nebija aizmirsts, 
taču tā funkcionālismu aizvietoja deko-
ratīvums, formu rotaļas, virsmas apda-
res variācijas, iekrāsojumi. Šajā laikā 
uzplauka Pētera Martinsona, Silvijas 
Šmidhenas, Izabellas Krolles, Latvī-
tes Mednieces un citu keramiķu daiļ-
rade. Viņu vārdi kļuva pazīstami arī 
pasaulē. Mākslinieki 70.gados jau varē-
ja iestāties starptautiskās profesionālās 
biedrībās un pat piedalīties izstādēs Ei-
ropas redzamākajos keramikas centros. 
Viņi, kā Pēteris Martinsons, guva pat 
pasaules atzinību, tikai šos apbalvoju-
mus nevarēja saņemt – viņus nelaida 
ārā no PSRS. Pēteris Martinsons sa-
vas atzinības turēja rokās, kad Latvija 
atguva valstisko neatkarību un varēja 
brīvi braukt uz ārzemēm.

Jāatzīmē, ka gan tekstilmāksla, gan 
keramika sāka arvien biežāk sastrādā-
ties ar arhitektiem, kuri paredzēja gan 
namu eksterjeros, gan interjeros ke-

ramikas panno, dažādas tēlnieciskas 
kompozīcijas, arī gobelēni atrada savu 
vietu telpu mājīguma panākšanai.

Diemžēl mēs izstādē neatradīsim 

Māra Branča skatījums
Kad sirds pukst vienā ritmā

Edīte Pauls Vīgnere. „Ceļojuma piezīmes. Zeme. Jūra, Ze-
mes augļi“. 1974.
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Kopskats. Keramika – Rita Einberga 
un Eduards Detlavs. Pēteris Sidars – 
tekstīlija „Jūra.“ 1977.
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Kopskats.
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Ar Felicitas Pauļukas 
(1925-2014) pasteļu un 
zīmējumu izstādi Latvi-
jas Nacionālais mākslas 
muzejs (LNMM) atklāj 
izstāžu ciklu Paaudze, 
uzmanību veltot 20. gs. 
otrās puses mākslai.

„Cikla programma, kas realizēsies 
no 2016. līdz 2020. gadam LNMM gal-
venās ēkas 4. stāva izstāžu zālē, iekļauj 
atsevišķas ekspozīcijas, veltītas tādām 
ievērojamām Latvijas mākslas personī-
bām kā Daina Riņķe, Henrijs Klēbahs, 
Līvija Endzelīna, Gunārs Cīlītis, Rita 
Valnere, Aleksandrs Stankēvičs, Rūsi-
ņš Rozīte un Gunārs Krollis,“ raksta šīs 
programmas autore Elita Ansone, uz-
sverot, ka „tā ir mākslinieku paaudze, 
kas piedzima Latvijas brīvvalsts laikā 
20. gadsimta 20.–30. gados un piedzī-
voja dramatiskus laikmeta griežus.“

Starp nosauktajiem māksliniekiem 
diemžēl ne Daina Riņķa, ne Rūsiņš Ro-
zīte nepiedzima pirmās Latvijas brīv-
valsts laikā, bet gan četrdesmito gadu 
sākumā – attiecīgi 1941. un 1943. gadā. 
Līdz ar to viņu ienākšana mākslā aiz-
sākās gadus desmit vēlāk nekā pārē-
jiem nosauktajiem; abi pirmo reizi pie-
dalījās izstādē 1966. gadā, tātad desmit 
gadus pēc jauno mākslinieku pirmās 
izstādes, kad „pirmās kaujas par sevis 
pieteikšanu un pastāvēšanu bija jau 
izcīnītas.“ Taču vienalga, šī iniciatīva 
atcerēties māksliniekus, kurus muzejs 
līdz šim reti bija atcerējušies, ir lielis-
ka. Kā redzams, šo autoru, pat Ritas 
Valneres vai Gunāra Kroļļa, nopietnā-
ku daiļrades izpētījumu plašākā izstā-
dē tik ātri nesagaidīsim.

Tātad šo parādi sāk Felicita Pau-
ļuka, kam atvēlētas telpas LNMM 
galvenās ēkas, kas atrodas Krišjāņa 
Valdemāra ielā, 4. stāvā. Tās platības 
ziņā nav visai lielas, kas tādai māksli-
niecei kā Felicita Pauļuka, kura daudz 
strādājusi savā garajā radošajā mūžā, 
ir gaužām par mazu. Tādēļ skatītājs, 
kurš, piemēram, nav lasījis 1986. gadā 
izdoto grāmatu par gleznotāju, gūst ti-
kai virspusēju ieskatu viņas daiļradē. 
Taču viņa nav fona autore, tieši Felici-
ta Pauļuka savulaik reabilitēja pasteļ-

glezniecības tehniku un pacēla to vie-
nā līmenī ar eļļas glezniecību. Tajā pat 
laikā viņa bija viena no lieliskākajām 
portretistēm. Tiesa, māksliniece gan 
no sevis, gan no citiem paģērēja vis-
augstākās profesionālisma prasības, 
viņa bija izteikta reāliste.

Viņu īpaši interesēja cilvēks, atklā-
jot savos darbos tā personību, iekšējo 
garīgo un emocionālo pasauli. Uzma-
nības centrā bija radošas personības – 
aktieri, rakstnieki, dzejnieki. Izstādes 
kuratore Valda Knāviņa izvēlējusies 
nedaudzus, bet zīmīgus portretus. Fe-
licita Pauļuka allaž atrada modelim 
tipisku pozu vai kompozīciju, bieži 
vien ekstravagantu, neparastu, taču 
raksturojošu. Rakstnieka un ārsta Jāņa 
Liepiņa portretējumā uzsvērts viņa it 
kā izstīdzējušais augums, lielās acis un 
rokas savdabīgā žestā. Aktrise Lilita 
Bērziņa attēlota kā sabiedrības hierar-
hijā augsti stāvoša dāma, taču netiek 
noslēptas viņas cilvēciskās sāpes, kas 
paslēptas aiz ārējā spožuma. To lieliski 
parāda brūnās samta kleitas materiali-
tāte, tonālā niansētība – Felicita Pauļu-
ka krāsu ziedā vienmēr ir bijusi izsmal-
cināta, lai ko viņa gleznotu vai zīmētu.

4. stāvā ir vēl divas nelielas telpas, 
vienā no tām sakoncentrēti sieviešu 
akti, otrā –ogles zīmējumi. 

Sieviešu kailķermeņi mākslinie-
ces interpretācijā nav tikai sievišķības 
simbols. Šajos aktos personība prevalē 
pār jutekliskumu, kompozīcijās izceļot 
Žannas, Vairas vai kādas citas mode-
les emocionālo dzīvi.

Citā telpā skatam paveras Felici-
tas Pauļukas zīmējumi. Tie izstādēs 
ļoti sen nav rādīti, tādēļ pat vecāka 
gadagājuma skatītājiem tie var būt 
pārsteigums. Agrākais darbs datēts ar 
1953. gadu, bet lielākā daļa zīmējumu 
tapusi 60.-70. gados. Šie portreti dari-
nāti ogles zīmējuma tehnikā, atrodot 
modelim raksturīgu izteiksmi, galvas 
vai pusfigūras iekomponējumu lapā. 
Tie ir izcili meistardarbi. Tos uzlūko-
jot, gribas teikt, ka, piemēram, grafiķi 
Arturs Apinis vai Aleksandrs Junkers 
mūsu priekšā nostājas kā dzīvi.

Pasteļgleznotāja Felicita Pauļuka 
pieder pie latviešu mākslas klasiskas. 

Ar to atkal sastapties ir neizsakāma 
garīga un emocionāla bauda.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Latviešu mākslas zelta klasika – Felicita Pauļuka

Felicita Pauļuka. Haralda Norīša 
portrets.

FO
TO

 M
ār

is
 B

ra
nc

is

Felicita Pauļuka. Biruta. 1971.
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visas lietišķi dekoratīvās mākslas 
nozares, kas tāpat strauji attīstījās 
70.gados, kā miniatūrtekstīlijas, ādas 

mākslinieciskā apstrādi, rotaslietas un 
citas. Izstādes kuratores Dace Ļaviņa 
un Rūta Rinka, kā arī mākslinieks 
Andris Vītoliņš koncentrējuši uzma-
nību uz galveno, nozīmīgāko, kam lat-
viešu mākslā bija sevišķa nozīme, tas 

ir, tekstilmākslai un keramikai. Pēc 
mana viedokļa šāds risinājums bijis 
vispareizākais, mazāk svarīgo atstājot 
malā citai reizei.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

Sveicam Māri Branci 70. dzimšanas dienā!



10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2017. gada 19. janvārī

Bērni cep 
piparkūkas

Sestdienas rītā, šī 
gada 3. decembrī, pi-
parkūku smaržu varēja 
sasmaržot katrā Tālavas 
stūrī. Tuvojoties Ziemas-
svētkiem, Adelaides Lat-

viešu skolas (ALS) bērni čakli rullēja 
piparkūku mīklu un veidoja zvaniņus, 
eņģeļus, sirdis un Ziemassvētku zvaig-
znes bērnudārza pagalmā. Lai arī ne-
bija tik karsti kā pagājušajā gadā, kad 
saule stari dedzināja un termometrs 
rādīja +40,2°C un piparkūku gatavoša-
na tika pārcelta uz Tālavas mazo zāli, 
šogad skolas vecāki uzstādīja jaunie-
gādāto telti tā, lai bērniem būtu patī-
kamāk gatavot piparkūkas zem jumta.

Visu rītu virtuves šefs Dainis Skābe 
lika paplātes cepeškrāsnī un pārraudzīja 
katru no tām Tālavas virtuvē, līdz katrs 
bērns bija izcepis sev pilnu papīra tūtu 
ar piparkūkām. Diemžēl, nedomāju, ka 
daudzas no piparkūkām tika mājās. Bija 
redzami piparkūku ēdāji malu malās.

ALS izlaidums
Nākošās sestdienas rītā, 10. de-

cembrī, plkst. 11 Adelaides Latviešu 
skolā (ALS) notika liecību izdalīšana 
skolēniem un 7. klases izlaidums, kā arī 
mazo bērnudārznieku pārcelšana sko-
lēnu kārtā. Pēc ALS padomes priekš-
nieka Reiņa Danča īsās runas, bērnu-
dārza koordinatores Dace Freija un 
Mārīte Rumpe apsveica bērnudārza 
absolventus un novēlēja viņiem labas 
sekmes pamatskolā. Nākošgad gaidām 
6 jaunus skolēnus ALS sagatavošanas 
klasē. Daži no tiem jau bija čakli pie-
dalījušies pirmsskolas apmācībā pie 
skolotājas Anitas Bučeres (Butcher). 
Viņa tiem pasniedza arī liecības par to.

Tam sekoja liecību pasniegšana 
ALS skolniekiem: Anita Bučere (sa-
gatavošanas klase), Dace Eigene (1.-
2. klase) un Dāvids Priedkalns (3.-
5. klase) un Iveta Leitase (6.-7. klase) 
pasniedza saviem skolēniem liecības.

Īpašu balvu pamatskolas pārzi-
ne Iveta Leitase pasniedza skolēnam 
Miķelim Makalenam (Mitchell Mc-
Cullen) – par centību un patriotismu.

ALS padome pateicās visiem sko-
lotājiem par lielo darbu 2016. gadā ar 

paciņām un Margotai Puķītei, kas 
mācīja bērniem ēdienu gatavošanu, 
uzdāvināja grāmatu Latvian cuisines. 
Īpaša atzinība par padarīto darbu tika 
izteikta Anitai Bučerei, jo nākamgad 
viņa pievērsīs visu savu laiku savai 
profesijai un nevarēs mācīt sagatavo-
šanas klasi. Viņai par godu uzdāvināja 
grāmatu par latviešu ornamentiem.

Tad pēdējo zvanu iezvanīja vidus-
skolas pārzine Ilga Vasele, un 7. klases 
absolventi Aksels Ceplītis, Andrejs 
Nobes un Matīss Lūsis izpildīja katrs 
savu pēdēju mājas darbu. Aksels un 
Andrejs skaitīja katrs dzejoli, un Ma-
tīss mājasdarbu parādīja runā par savu 
mācību laiku latviešu skolā. Tad Iveta 
Leitase izsniedza viņiem beigšanas 
apliecības, un Reinis Dancis pasnie-
dza katram grāmatu: Akselim par bas-
ketbolu, Matīsam par Cēsu pils vēsturi 
un Andrejam par latviešu literatūru.

Sarīkojuma turpinājumā tika iz-
teikti apsveikumi no latviešu sabied-
riskajām organizācijām. Skaidrīte 
Aguļēviča – Dienvidaustrālijas Lat-
viešu organizāciju apvienības (DLOA) 
vicepriekšniece, Ilze Radziņa – Ade-
laides Latviešu Biedrības priekšsēde, 
Gunta Rudzīte – Daugavas Vana-
gu Adelaides nodaļas priekšsēde un 
Andis Bērziņš – Adelaides Latvie-
šu kooperatīva priekšsēdis, apsveica 
absolventus. Daugavas Vanagi arī 
pasniedza ALS dāvanu – jostas un 
prievītes skolas izmantošanai un arī 
piešķīra ziedojumu skolas darbībai.

Tiem sekoja absolventu bijušās 
skolotājas Margotas Puķītes apsvei-
kums. Margota ļoti emocionāli un ar 
prieku stāstīja visiem par to laiku, kad 
viņa mācīja šos trīs absolventus. To 
aprakstot, ka viņi ir izauguši no ma-
ziem puišiem par staltiem ozoliem. 
Viņa uzlika katram no viņiem ozolu 
vainagu, pītu no tā ozola, kas braši aug 
Tālavas pagalmā, un katram pasnie-
dza Ausmas Skirmantes darināto māla 
zirga svilpi no Daugavpils.

Matīsa Lūša tētis Marks Lūsis tad 
apsveica izlaiduma klases skolēnus un 
pateicās skolai, skolotājiem un skolas 
padomei par ALS darbību. Viņš prie-
cājās, ka vēl viena paaudze Ceplīši un 
Lūši nobeidz ALS.

Izlaiduma beigās 7. klases absol-
venti nodeva Latvijas karogu Miķelim 

Makalenam ar vārdiem:
Latvijas sarkanbaltsarkanais ka-

rogs ir valsts un tautas simbols. Ap 
karogu pulcējas cilvēki ar vienādiem 
mērķiem un ideāliem. Nododam šo 
karogu nākamajai klasei. Glabājiet to 
Latviešu tautas un skolas godam.

Sabiedrības Eglīte
Pēc ALS izlaiduma Adelaides sa-

biedrība pulcējās Tālavas zālājā un 
baudīja brīnišķīgu +25°C patīkami 
siltu dienu. ALB koris Dziesmu Laiva 
nodziedāja Ziemassvētku dziesmas, un 
tad pat Ziemassvētku vecītis ieradās ne-
daudz agrāk no Ziemeļiem, lai izdalītu 
Ziemassvētku paciņas skolas bērniem. 
Bērni iepriecināja Ziemassvētku vecīti 
gan ar dziesmām, gan dzejolīšiem, gan 
ar jaukām dejām. Ziemassvētku vecītis 
solījās atnākt atkal nākamgad.

Atgādinu visiem Adelaides lat-
viešiem, ka ALS ir un būs vieta, kura 
jums dāvā iespēju: dzirdēt, mācīties un 
lietot latviešu valodu mūsdienīgā skolā 
vienaudžu un vietējās latviešu sabied-
rības vidū; iepazīties ar latviešu no 
paaudzes paaudzē nodoto vēstures un 
kultūras mantojumu stundās, biblio-
tēkā ar modernām grāmatām un plaši 
pielietojot mūsdienu tehnoloģijas; rast 

Adelaides Latviešu skola
Piparkūkas, izlaidums un eglīte

Piparkūku cepšana.
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ALS izlaidums.
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Sabiedrības eglīte.
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Eiropas Latviešu apvienība atzīmē 65. jubileju 
Un aicina uz Eiropas Latviešu kongresu 2017

Latvijas Okupācijas 
muzejs līdzdarbojas so-
ciālas atmiņas un Latvi-
jas vēstures izpētes vei-
cināšanā Latgalē. 

Ceturtdien, 12. jan-
vārī, Latgales radio 
(Rēzekne 103.0 FM) 

skanēja vēsturnieces Elīna Kalniņas 
vadītais raidījums, kurā Romas Kato-
ļu baznīcas Rēzeknes – Aglonas die-
cēzes bīskaps Jānis Bulis un Latvijas 
Okupācijas muzeja vēsturniece Inese 
Dreimane runāja par garīgumu, ga-
rīdzniecību un okupācijas varu Latga-
lē pagājušā gadsimta 40-tajos gados.

Elīna Kalniņa par radio raidījumu 
veidošanas iemesliem teic: „Vai apzi-
nāmies, ka padomju okupācijas perio-
da nospiedumi mūsu priekšteču un līdz-
cilvēku pieredzēs ir nozīmīgi ikvienam 
no mums, kas dzīvo šodienas Latvijā un 
vēlas veidot Latvijas rītdienu? 1940.tie 
gadi bija lūzuma posms. Tas no indivī-
da prasīja ļoti daudz. Ikviens agrāk vai 
vēlāk nonāca arvien jaunu, sarežģītu 

izvēļu priekšā: pieņemt vai noliegt; sa-
mierināties vai riskēt; cīnīties vai pado-
ties. Nācās revidēt sevi, pārvērtēt vērtī-
bas un apgūt jaunas pašsaglabāšanās 
un izdzīvošanas prasmes, kuras tika 
nodotas tālāk bērniem. Gribam vai ne, 
bet mēs vecvecāku un vecāku saprasto 
un apgūto nesam sevī joprojām. Latga-
lieši var lepoties ar Latvijai ļoti nozī-
mīgiem, unikāliem pagātnes pieredzes 
stāstiem, tāpēc ka tieši Latgalē pretoša-
nās it īpaši otrajai padomju okupācijai 
bija ļoti daudzveidīga, spilgta un spīva. 
1940.to gadu vēsturei veltītie radio rai-
dījumi Latgales radio izgaismos noti-
kumus un ļaus iepazīt cilvēkus, kuru 
pieredze ir mūsu nacionālais dārgums 
un piemiņa – svēts mantojums.“

12. janvārī dzirdamā saruna bija pir-
mā 20. gadsimta četrdesmito gadu Lat-
gales vēsturei veltīto trīs raidījumu cik-
lā Mūsu pagātne līdzās: spēka avots vai 
skelets skapī. Turpmākās sarunas ar ne-
dēļas intervālu notiks janvāra ceturtdie-
nās: 12., 19. un 26. janvārī, plkst. 11.00 
ar atkārtojumu plkst. 16.00 un sestdie-

nās plkst. 11.00.
19. janvārī novad-

pētnieks, balvenietis 
Zigfrīds Berķis un Lat-
vijas Universitātes Vēstu-
res institūta pētnieks Zig-
mārs Turčinskis runās 
par latgaliešu pretestība 
padomju okupācijai Ziemeļlatgalē, bet 
26. janvārī – vēsturnieks Jānis Viļums 
un dokumentālās filmas Segvārds Vien-
tulis režisors Normunds Pucis par pre-
testību padomju varai Dienvidlatgalē.

Pēc raidījumu izskanēšanas tie būs 
klausāmi arī Latvijas Okupācijas mu-
zeja YouTube kanālā.

Raidījumus veido Latvijas Okupā-
cijas muzejs, kas līdzdarbības līgumā 
ar Kultūras ministriju ir apņēmies rī-
kot pasākumus, kas veicina sociālās 
atmiņas un Latvijas vēstures izpēti 
Latvijas reģionos.

Līga Strazda
Latvijas Okupācijas muzeja

Direktora vietnieces 
attīstības jautājumos p.i.

Vairāk zināšanu par novada vēsturi Latgalē
Ar Okupācijas muzeja palīdzību 

Ceturtdien, 1. decembrī, savu 
65. jubileju Rīgā atzīmēja Eiropas 
Latviešu apvienība (ELA). Pasākumu 
ar savu klātbūtni pagodināja Valsts 
prezidenta kundze Iveta Vējone, kas 
ir arī diasporas skolu patronese. Svi-
nīgās uzrunas teica Simtgades biroja 
vadītāja Linda Pavļuta un diasporas 
lietu vēstnieks Atis Sjanīts. ELA tur-
klāt plašāk prezentēja Eiropas latviešu 
kopienas galveno Simtgades ieskaņu 
pasākumu – 2017. gada jūlijā plānoto 
Eiropas Latviešu kongresu.

Eiropas Latviešu apvienībā kopīgu 
interešu aizstāvībai un sadarbībai kul-
tūras, latviskās izglītības un pilsonis-
kās līdzdalības jomā ir apvienojusies 
21 latviešu nevalstiskā organizācija no 
17 Eiropas valstīm ārpus Latvijas. 

ELA pirmsākumi meklējami 
1951. gadā Londonā, kur ar mērķi sek-
mēt Latvijas atbrīvošanu un valstiskuma 
atjaunošanu pārstāvji no latviešu orga-
nizācijām Lielbritānijā, Beļģijā, Dānijā, 
Francijā, Vācijā un Zviedrijā nodibināja 
Latvijas Atbrīvošanas komitejas Eiropas 
centru (LAK EC). Pēc Latvijas neatka-
rības atgūšanas šī organizācija pārtapa 
par Rietumeiropas Latviešu apvienību ar 
mērķi veicināt latviešu interešu īsteno-
šanu Rietumeiropas valstīs un starptau-
tiskajās organizācijās un saskaņotu lat-
viešu organizāciju darbību informācijas, 
izglītības un kultūras jomā. 2006. gadā 
Rietumeiropas Latviešu apvienība pār-
auga visu Eiropu ietverošā organizācijā 
ar šībrīža nosaukumu – Eiropas Latvie-

šu apvienība, kas 2009. gadā savu mītni 
pārcēla uz Latviju.

ELA priekšsēdis Kristaps Grasis 
stāsta: „ELA un tās priekštečiem ir 
bijusi nozīmīga loma Latvijas valstis-
kuma aizstāvēšanā un latvietības uztu-
rēšanā cauri gadu desmitiem. Šodien, 
kad Eiropā mīt jau ap 200 000 Latvi-
jas piederīgo, ELA jūt lielu atbildību 
par šo cilvēku saiknes uzturēšanu ar 
mūsu valsti, savstarpējās sadarbības 
sekmēšanu un pārstāvību Latvijā. Ple-
cu pie pleca ar Latvijas sadarbības 
partneriem ejam pareizajā virzienā 
kultūras un izglītības jomā un paplaši-
nām savu darbību pilsoniskās līdzdalī-
bas un ekonomikas laukā.“

Jubilejas reizē ELA arī stāstīja 
par 2017. gada vasarā plānoto Eiro-
pas Latviešu kongresu. Tas ir pirmais 
šāds kongress ar mērķi Simtgades ie-
skaņās apliecināt un stiprināt Eiropā 
dzīvojošo Latvijas piederīgo sadarbī-
bu, pilsonisko apziņu un atgriezenis-
ko saikni ar Latviju. Kongress noritēs 
2017. gada 28. – 30. jūlijā. Tas sāksies 
un noslēgsies Rīgā, bet pamatprog-
ramma noritēs uz prāmja maršrutā 
Rīga – Stokholma – Rīga, simboliski 
atainojot diasporas ceļu pasaulē un 
noturīgo sasaisti ar Latviju. Kongress 
izstrādās Simtgades ceļa karti – di-
asporas veltījumu Latvijas izaugsmei 
otrajā Simtgadē, kurā ietverts diaspo-
ras redzējums un starptautiskajā piere-
dzē gūtās atziņas dažādās nozarēs, kā 
arī pašu konkrētas iniciatīvas Latvijai.

ELA politikas referentes Elīnas 
Pinto vārdiem: „Eiropas Latviešu kon-
gress ir vienlaikus gan notikums, gan 
atspoguļojums arvien plašākām tīklo-
šanās, sadarbības un pašapliecināša-
nās norisēm Eiropas latviešu vidū. Mēs 
aicināsim kongresā iesaistīties visus un 
ikvienu rosīgu Eiropā mītošu Latvijas 
cilvēku – pašdarbniekus, skolotājus, 
jauniešus, māksliniekus, viedokļu līde-
rus, nozaru profesionāļus un arī Latvijā 
atgriezušos cilvēkus ar Eiropas piere-
dzi. Kongress būs vieta, laiks un satvars 
mūsu kopīgajai balsij, kopīgajai rosībai 
un kopīgajam devumam Latvijai.“

Kongresa ietvaros notiks disku-
sijas par diasporas lomu Latvijā uz 
otrās Simtgades sliekšņa: gan tradi-
cionāli svarīgajās izglītības, kultūras, 
latviešu valodas un identitātes jomās, 
gan par praktisko pienesumu Latvi-
jas tautsaimniecībai dažādu nozaru 
griezumā, diasporas pilsonisko līdz-
dalību un politisko pārstāvību, kā arī 
redzējumu tiesiskuma un sabiedrības 
vērtību jomās. Programmu bagātinās 
kultūras programma un mākslas akci-
jas. Piedalīties kongresa kontaktbiržā 
aicināti arī Latvijas partneri – NVO, 
uzņēmumi, domnīcas, mediji, paš-
valdības un valsts iestādes, kas vēlas 
uzrunāt diasporas latviešus vai izzināt 
viņu redzējumu Latvijai nozīmīgos sa-
biedriskās, ekonomiskās, kultūras un 
intelektuālās dzīves jautājumos.

Elīna Pinto,
Eiropas Latviešu apvienība
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Terminoloģijas 
kolokvijs
Latvijas Okupācijas muzejā

Uz Latvijas Okupā-
cijas muzeja dibinātāja, 
Viskonsīnas Universi-
tātes profesora Pauļa 
Lazdas ierosinājumu, 
Okupācijas muzeja Vēs-
tures un Zinātnes komi-
sija rīko Terminoloģijas 
kolokviju. Tajā plānots 

apspriest terminoloģiju, ar kuru tiek 
aprakstīta 20. gadsimta vēsture Latvi-
jā. Apspriežamie termini būs, piemē-
ram – okupācija, atbrīvošana, mig-
ranti, kolonisti, okupanti, deportācija, 
izsūtīšana, evakuācija, genocīds, et-
niskā tīrīšana un citi.

Pašreiz apstiprinātie referenti ir 
Andrejs Veisbergs, Ruta Pazdere, Il-
mārs Mežs, Ilze Gehe un Janīne Kur-
sīte. Kolokvijā aicināti piedalīties arī 
visi interesenti.

Kolokvijs notiks 23. janvārī pulk-
sten 16.00 Latvijas Okupācijas muzeja 
pagaidu telpās Raiņa bulvārī 7.

Līga Strazda
Latvijas Okupācijas muzeja

Direktora vietnieces 
attīstības jautājumos p.i.

SARKAN-BALT-SARKANAIS CEĻŠ  
SIDNEJĀ – 2017. g.

Ceturtdien, 2. februārī
plkst. 16.00 – karogu Sidnejā sveiks bijušais goda konsuls 

Dienvidvelsā Aldis Birzulis viņa birojā – 583 Darling St. Rozelle.  
Organizāciju pārstāvjiem.

Piektdien, 3. februārī
plkst. 17.00 – karogu godinās DV namā, Bankstaunā.

Sestdien, 4. februārī, – PARNELL IELAS SVĒTKOS
plkst. 11.00 – karogu ienesīs Sidnejas Latviešu namā;
plkst. 14.00 – karogu godinās Sidnejas Latviešu namā;
no plkst. 11.00 karogs un vēstījumu grāmata būs pieejama ikkatram.

Svētdien, 5. februārī
plkst. 9.15 – karogu gājienā nesīs no nama uz baznīcu – The Boulevard, 

Strathfield.  Lūdzu piedalieties!
plkst. 9.30 – karogu svētīs Latviešu ev. lut. Vienības draudze;
plkst. 11.00 – karogu svētīs Sidnejas Ev. lut. latviešu draudze – Sv. Jāņa 

baznīcā –  30 Bridge Rd., Homebush;
pēc dievkalpojuma karogs dosies uz Latviešu kapiem Rukvudā, kur 

plkst. 13.00 to noliks pie pieminekļa.  Karogu varēsiet nofotografēt arī 
sev izvēlētā  vietā;

plkst. 13.30 karogs atgriezīsies Latviešu namā;
plkst. 14.00 no karoga atvadīsies Sidnejas Latviešu namā.

2012. g. 23. martā 
Latviešu skautu kustī-
bas konferencē Bostonā 
vadītāji nolēma sastādīt 
un izdot Latviešu skau-
tisma simtgadu vēstures 
grāmatu fotogrāfijās. Ta-

gad šis darbs nu ir beidzies, un grāma-
ta Ziemciešu cilts – Latviešu skautisma 
100 gadi ir nodrukāta Jelgavas tipo-
grāfijā ar pāri par 3000 fotogrāfijām.

Lielākā daļā no grāmatā ievietota-
jām fotogrāfijām nāca no abu organi-
zāciju vadītājiem un viņu vienību ar-
hīviem, kā arī no bijušajiem skautiem, 
vadītājiem un viņu pēctečiem. Grāma-
tas izdošanas izdevumus sedz Latvie-
šu skautu kustība ar PBLA Kultūras 

fonda un ģenerāļa Kārļa Goppera fon-
du ASV atbalstu.

Oficiālā grāmatas atvēršana notiks 
kopā ar 100 gadu darbības svinēšanu 
divās vietās: pirmā 7. aprīlī Rīgas Lat-
viešu biedrības Baltajā zālē, kuru rīko 
Latvijas Skautu un gaidu centrālā or-
ganizācija (LSGCO), kopā ar Latviešu 
skautu kustība (LSkK) un grāmatas 
izdevniecību – Apgāds SIA VESTA_
LK. 

Otro sarīkojumu Ņujorkā, 23. ap-
rīlī, Ņujorkas ev. lut. dievnamā Jonke-
ros, rīko Latviešu skautu kustība, kur 
arī tiks atzīmēta skautisma 100 gadu 
darbība un grāmatas atvēršana. Pirms 
tam 21. un 22. aprīlī notiks skautu 
un gaidu vadītāju konference Ramada 

viesnīcā netālu no Nuarkas lidostas.
vad. Jānis Šķinķis

Laikrakstam „Latvietis“

„Ziemciešu cilts – Latviešu skautisma 100 gadi“
Jauno grāmatu atvērs aprīlī

Maija un Jānis Šķinķis ar jauno grā-
matu.
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nārs Nāgels, kas izrādās arī ir melbur-
nietis un izrādās arī bija atbraucis uz 
svētkiem, veica ierakstu, atgādinot par 
savām tiešajām saknēm būt Melburnā, 
bet vienlaikus atgādinot, ka viņš to-
mēr ir Latvijā.

IN: Kultūras dienās bija daudz 
dziedātāju un dejotāju no Latvijas, 
arī latvieši – dejotāji no Vācijas un, 
protams, publika. Arvien ļoti priecā-
jamies par viesiem no Latvijas, bet kā 
Jums šķiet, ko gūst Latvijas cilvēki, 
viesojoties šeit?

DM: Latvijas cilvēki ļoti daudz 
guva, jo principā priekšstats Latvijā 
par to, kas notiek Austrālijā pie Aus-
trālijas latviešiem ir ļoti, ļoti mazs: cik 
varētu būt tie latvieši un ko viņi tur 
dara. Viesojoties šeit, ir tā iespēja glo-
bālās latvietības stīgu veidot, cik ļoti 
visi latvieši savā starpā tiek satīkloti. 
Personīgā iepazīšanās ir tikšanās, un 
vislabāk satikties šādos kultūras svēt-
kos un kopīgi radoši darboties. Man 
ļoti patika skatīties priekšnesumus, 

kur tiešām sajaucās Austrālijas latvie-
ši ar Latvijas latviešiem deju koncertā, 
kur Latvijas puiši dejoja ar Austrālijas 
latviešu meitenēm un Latvijas meite-
nes ar Austrālijas latviešu puišiem; tas 
bija ļoti, ļoti jauki.

IN: Vairāki no Austrālijā dzimu-
šiem un augušiem latviešiem ir ta-
gad pārcēlušies uz dzīvi Latvijā un 
tur dzīvo un sekmīgi strādā. Tā saite 
ar Latviju daudziem radās tieši caur 
kultūru, dejojot, dziedot, muzicējot; 
sadraudzējoties ar viesiem – māksli-
niekiem no Latvijas, kas te bijuši gan 
Kultūras dienās, gan 3x3, gan Vasaras 
vidusskolā.

DM: Jā, tā ir tā iespēja, iepazīša-
nās rod iespēju izveidot tādus kontak-
tus, ka Tu vari braukt uz Latviju, tur ir 
tavējie cilvēki, kas var palīdzēt sāku-
mā ar izmitināšanu, var palīdzēt atrast 
darbu. Latvijā ļoti trūkst darba roku 
gan vienkāršiem darbiem, gan arī in-
telektuāliem, sarežģītiem darbiem. In-
teresanti, Biznesa un inovācijas foru-
mā mēs dzirdējām, ka tādu radošāku 
darbu, kur ģeogrāfiskā atrašanās nav 
tik nozīmīga, lieliski var darīt Latvijā. 

Mums ir augsti attīstītas industrijas, 
Latvijā ir ļoti ātrs internets, salīdzi-
not ar Austrāliju. Forumā dzirdējām 
vairākus veiksmes stāstus gan par 
Austrālijas latviešiem, kas izvēlēju-
šies Latviju kā sava biznesa vietu, gan 
austrāļiem – Austrālijas cilvēkiem, kas 
nav latvieši, bet arī atraduši Latviju kā 
sava biznesa vietu.

IN: Kādu iespaidu uz Jums perso-
nīgi atstāja Austrālija kā zeme, Aus-
trālijas daba?

DM: Man neiznāca daudz redzēt, 
bet no tā mazumiņa, ko izdevās re-
dzēt, ļoti interesanti; protams, redzēt 
dzīvniekus, kurus es nekur citur nebi-
ju redzējusi, kā koalas, ķengurus, un 
tādā apjomā eikaliptus un gumijko-
kus, arī klimats ir šeit ļoti iespaidīgs. 
Šajā laikā, zinot, ka ir Ziemassvētki, ir 
jocīga sajūta, ka zaļos kokos un krū-
mos iekārtas Ziemassvētku rotas; jā, 
tas viss padara to ļoti interesantu. Vēl 
viens interesants novērojums man bija, 
ka Austrālijā, uzreiz jau braucot iekšā 
uz robežas, cilvēki sagaida ļoti sirsnī-
gi, atvērti un smaidīgi.

IN: Paldies par interviju!

Kultūras ministre Dace Melbārde
Turpinājums no 6. lpp.

izklaidējošā žanra virzienā, jo ko gan 
citu, kā izklaidi meklē anonīmo ko-
mentāru autori.

Vai tās aprindas, kas tagad šaus-
minās Vairu Vīķi-Freibergu, kura „iz-
mantojot starpniekus, tikusi pie kapa-
vietas“ ir tās pašas, kas ir ar mieru 
pacelt par valsts vadītāju cilvēku, kurš 
„zog, bet dalās“? Katrā ziņā šķiet, ka 
šo skandālu nav izraisījusi ar kiberuz-
brukumiem pazīstamā kaimiņvalsts. 
Gan šajā, gan daudzās citās reizēs paš-
māju spēki ir vēl ņirdzīgāki un līdz ar 
to arī postošāki – tieši tāpēc, ka tie ir 
mūsējie, un spēj aizskart vēl sāpīgāk. 
Turklāt arī šajā gadījumā grūti teikt, 
kur beidzas muļķība un kur sākas tīša 
sabiedrības kacināšana, strīda kurinā-
šana.

Kur ir problēma? Manuprāt, vienī-
gi tajā apstāklī, ka mūsu valsts acīm-
redzot nav padomājusi par to, ka visi, 
arī bijušie prezidenti – ir mirstīgas būt-
nes, un viņiem vajadzētu tās septiņas 
pēdas zemes, kur līdzcilvēki Mirušo 
piemiņas dienā varētu nolikt svecītes, 
tādējādi parādot cieņu par Latvijai vel-

tīto mūžu. Nākotnes skolotāji Latvijas 
vēstures stundās varēs vest skolēnus 
iepazīties ar Meža, Raiņa un Brāļu ka-
piem un tur apglabātājiem mūsu tautai 
un valstij nozīmīgajiem cilvēkiem.

Jācer, ka neatkārtosies Latvijai un 
tās ļaudīm liktenīgais plāns, kāds īs-
tenojās 1940. gadā, kad tukšas palika 
daudzas kapu vietas. Toreizējā prezi-
denta Kārļa Ulmaņa pīšļus joprojām 
neesam sagaidījuši dzimtenē. Tāpat kā 
valsts un zeme, kas ātri vien piepildās, 
ja iedzīvotāji to pamet, arī kapsētās 
vietas tukšas nepaliek, tās ātri aizpil-
dās. To var redzēt Meža, Brāļu, Rai-
ņa kapos un neskaitāmās citās mūsu 
dzimtenes kapsētās.

Deportētajiem un nogalinātajiem 
cilvēkiem iecerētās kapu vietas atdeva 
citiem. Visbriesmīgāk, protams, ir ska-
tīties uz Balto krustu kapulauku Meža 
kapos, kur starp upuru apbedījumu 
vietām paceļas iespējamo soda izpildī-
tāju kapu akmens pieminekļi. Ja kāds 
pārmet latviešiem tolerances trūkumu, 
tad vajag aizvest un parādīt šo vietu. 
Nedomāju, ka vēl kaut kur civilizētā 
pasaulē iespējama tik tālejoša iecietība.

Bet atgriežoties pie prezidentes 
Vairas Vīķes Freibergas, un varbūt arī 

vēl citiem prezidentiem, ir jāsaprot, ka 
tāpat kā visiem mirstīgajiem, arī viņu 
dienas tomēr ir skaitītas. Mēs varam 
skatīties uz viņu paveikto šā vai tā, 
cildinot vai nievājot, bet viņi visi kādu 
laiku bijuši mūsu valsts pirmās perso-
nas un kā tādi pelna cieņu. Mūsu valsts 
zaimotāju jau tā ir pietiekami gan valsts 
iekšpusē, gan ārpusē. Vai likumā, kas 
nodrošina zināmas garantijas pēc pre-
zidenta laika, nekas nav ierakstīts par 
to, kas notiek, kad bijušo prezidentu 
dzīves gaitas uz šīs zemes beidzas?

Nedēļas nogalē parādījās jauna 
ziņa, ar ko čakli pirmajā darbadienā 
dalās drukātās avīzes: „KNAB izvēr-
tēs medijos izskanējušo informāciju 
par Vairas Vīķes-Freibergas iegūto 
kapavietu.“ Vai šī ziņa jāuzņem kā 
korupcijas apkarošanas biroja totāla 
degradācija? Vai tas notiek par no-
dokļu maksātāju naudu? Kā interesēs 
ir padarīt Latviju par apsmieklu vi-
sai pasaulei? Un vai mūsu valsts vara 
kopā ar pilsoņu un nepilsoņu kopumu 
neņem dalību šajā pasākumā pārāk ak-
tīvu dalību?

Anna Žīgure
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums LA 17.01.2017.

Kapu lieta
Turpinājums no 1. lpp.

Rolfs Ekmanis mūžībā
„Jaunā Gaita“ turpināsies

Pagājušo ceturtdienu, 12.  janvā-
rī, no rīta man pienāca ziņa, ka Jaunās 
Gaitas galvenais redaktors, erudītais 
literatūrzinātnieks un taisnīgais brīv-
domātājs Rolfs Ekmanis pēkšņi, bez 
brīdinājuma miris.

Tas ir ne tikvien Jaunajai Gaitai, 
bet gan itin visai latviešu kopienai ne-

aplēšams zaudējums.
Mana mūža visaugstākais gods ir 

bijis pēdējos desmit gadus ar Rolfu sa-
darboties Jaunās Gaitas uzturēšanā.

Dienu pirms Rolfa aiziešanas Die-
va mierā biju saņēmis pēdējos pavasa-
ra numura maketā liekamos tekstus. 
Darbs prasa darītāju.

Apņemos turpināt sadarboties ar 
Rolfa veidoto Jaunās Gaitas saimi – 
rakstu autoriem, māksliniekiem, re-
daktoriem, korektoriem un labvēļiem. 

Lai dzīvo Jaunā Gaita! 
Juris Žagariņš
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BĒRZIŅŠ  MĀRTIŅŠ CĀRLIS
10.09.1951. – 6.01.2017.

Viktorijas un Valža dēls (abi aizsaulē)

Viņu piemin un par viņu sēro ģimene: 
Ināra un Pēteris, Atis un Jenny un Daina ar ģimenēm

✝

Mūsu mīļā māmiņa, vecmāmiņa, dzīvesbiedre, māsa, svaine un krustmāte

korp. Zinta filistre

ILZE LUDMILA VITA SILIŅA, dz. VIĻUMA
Dzimusi 1930 g. 9. novembrī, Gaujienā
Mirusi 2017.g. 12. janvārī, Vollongongā

Viņu mīļā piemiņā paturēs Uldis,
bērni Gints, Mārtiņš ar dzīvesbiedrēm
Amandu un Šaronu (Sharon) ar ģimenēm,
Anne ar dzīvesbiedru Kolinu (Colin),
māsa Maija  ar ģimeni, svaine Ingrida ar ģimeni, 
krustmeitas un radi Austrālijā un Latvijā.

✝

Mūžībā aizgājusi

ILZE LUDMILA VITA SILIŅA

Laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde 
izsaka visdziļāko līdzjūtību Uldim Siliņam un 
viņa ģimenei.

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma;
Labie darbi, mīļie vārdi,
Tie palika šaizemē.
T. dz.

prieku, vērojot vai piedaloties skolas 
un sabiedrības rīkotajos pasākumos; 
atrast un sajust piederību Latvijas un 

vispasaules latviešu sabiedrībai; un 
justies gaidītam, vai tu brīvi runā lat-
viski, vai tikai sāc mācīties.

Izsaku lielu pateicību visiem 
vecākiem, vecvecākiem un atbalstī-
tājiem par jūsu atbalstu un pūlēm 

2016. gadā un novēlu jums prie-
cīgus Ziemassvētkus un Laimīgu 
2017. gadu, kad mēs tiksimies atkal 
jaunā skolas gadā!

Reinis Dancis
Laikrakstam „Latvietis“

Adelaides Latviešu skola
Turpinājums no 10. lpp.
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Pārdomas par šīm 
jūtām raisa žurnālistes 
Vitas Kraujas saruna 
ar eksprezidenti Vairu 
Vīķi-Freibergu. („LA“, 
Kultūrzīmes, 27.12.-
2.1.2017.) Ar interesi 

centos sameklēt atbildi uz jautājumu 
Kur slēpjas nācijas pašapziņas stip-
rums. Sakarā ar Latvijas valsts simt-
gades svētku programmu, žurnāliste 
eksprezidentei jautā, kā būtu jāstip-
rina latviešu valstsgriba un cik stipra 
ir latviešu nācijas pašapziņa. Atbildē 
eksprezidente izplūst plašā skaidro-
jumā, atsaucoties gan uz ārvalstu 
pieredzi, gan uz cilvēku kopuma un 
sabiedriskās vides ietekmi, gan uz 
pašapziņas apdraudējumiem: ka pa-
šapziņas uzplūdi un atplūdi rādās cik-
liski – ik pa trīs četriem gadiem, ka 
jaunie cilvēki visumā jūtas pašapzi-
nīgi, bet, šķiet, pietrūkst „vecmodīgā 
vārda par patriotisko audzināšanu“, 
ka „jautājums ir: vai viņi joprojām 
jūtas emocionāli saistīti ar Latviju?“, 
ka „pārsteidzošā kārtā latvieši svešu-
mā sākuši aktivizēties, dibina korus 
un deju kopas, rīko Dziesmu svētkus 
Īrijā un Vācijā.“ Te žurnāliste, acīm-
redzot vēlēdamās tomēr noskaidrot 
patriotisma būtību un tā saistību ar 
latviešu valodu kā sabiedrību vieno-
jošo pamatu, neizpratnē pajautā par 

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa 
dīvaino ieteikumu „amatpersonām ar 
krievu auditoriju runāt krieviski“ un 
vai tas savā ziņā negrauj latvisko pa-
šapziņu. Uz to eksprezidente ir izvai-
rīga: „Esmu nolēmusi savus pēctečus 
Valsts prezidenta amatā nekomentēt. 
Tas būtu mazliet neētiski.“

Ar to saruna par pašapziņu ir iz-
smelta. Tā arī īsti nesapratu, kas tad 
tā pašapziņa ir, kur tā slēpjas, kur 
tās kodols. Patriotiskā audzināšana 
tika pieminēta it kā garāmejot, bet, 
kas ir patriotisms – palika aiz kad-
ra. Te atcerējos bijušās Valsts prezi-
dentes padomnieka Sola Bukingolta 
teikto: „Patriotisms – tā ir vienkār-
ši mīlestība pret šo zemi, šo valsti... 
Sabiedrībā nav liela pieprasījuma 
nacionālismam... Es vienmēr saku: 
ikvienam taču patīk dzert labu kafiju 
un piekost garšīgu Latvijas buločku. 
Un kad mēs kaut kur ārzemēs atcera-
mies buločkas garšu vai kafiju, kādu 
dzērām Latvijā, arī tā izpaužas mūsu 
piederība šai valstij.“ („Latvijas Avī-
ze“, 08.10.04. un 15.10.04.). Es to sa-
protu kā gastronomisko patriotismu, 
kā vienu no daudzajiem primitīvajiem 
patriotisma skaidrojumiem. Kad pa-
šapziņā un pacilātībā uzbudinātais 
Andris Šķēle žurnālistam rādīja čeku 
par 29 miljoniem latu, šo viņa saviļ-
ņojumu vārētu interpretēt kā kādu no 

fiskālā patriotisma paveidiem. Bet ir 
dzirdēti arī daudzi citi patriotisma 
veidi un to atvasinājumi. Pēc manas 
saprašanas tas rada jucekli un zināmu 
diskomfortu.

Lai izietu no šī strupceļa un vie-
notos izpratnē, piedāvāju ideoloģiski 
un emocionāli pieņemamo klasisko 
sengrieķu patriotisma interpretāciju – 
tēvzemes, dzimtenes mīlestību. Arī 
svešvārdu vārdnīcā patriotisms skaid-
rots kā savas tēvzemes, dzimtenes, 
tautas mīlestība, uzticība un pašaizlie-
dzīga kalpošana tām. Turpretī nacio-
nālisms ir nedaudz plašāk interpretē-
jams, proti, patriotiskas jūtas, uzskati, 
nacionālās neatkarības ideoloģija un 
politika, tātad – valstiskums, un to 
visu vienojošā nacionālā pašapziņa.

Kā redzam patriotisms un nacio-
nālisms pārklājas. Tātad, „Kur slēp-
jas nācijas pašapziņas stiprums“? 
Nacionālajā pašapziņā un, pirm-
kārt, tēvzemes mīlestībā. Tā kā vie-
nu miljonu hektāru savas mazās tēvze-
mes esam jau pārdevuši svešiniekiem, 
patrioti neesam – ne tie, kas pārdeva, 
ne tie, kas nepieņēma likumu, ka mūsu 
kopējo māju Latviju pārdot nedrīkst, 
ne tie, kas savēlēja mūsu tēvzemes 
iztirgotājus Saeimā un Eiropas parla-
mentā.

Andrejs Lucāns,
Burtniekos, 29.12.2016.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
14. janvāris
Roberts, Roberta, Raitis, Raits
1902. mūziķis (diriģents), izglītības 
darbinieks (Rēzeknes tautas konser-
vatorijas dibinātājs, direktors) Sergejs 
Duks.
1959. sabiedriska darbiniece Austrālijā 
Andra Rone.

15. janvārī
Fēlikss, Felicita
1951. Sidnejas Latviešu teātra aktieris 
un režisors Egils Ķipste.

16. janvāris
Lidija, Lida
1902. literāts Jānis Ēvalds Pētersons.
1937. tēlnieks Andrejs Jansons.
1947. estrādes dziedātājs Viktors Lap-
čenoks.
1957. rakstniece Andra Neiburga.
1957. Latvijas futbolists, treneris Jurijs 
Andrejevs.

17. janvāris
Teņa diena
Tenis, Dravis
1923. dzejniece, publiciste Elga Ro-
dze-Ķīsele (pseid. Elga Leja).

1925. LZA ārzemju loceklis un LZA 
Lielās medaļas laureāts, arhitekts Gu-
nārs Birkerts.

18. janvāris
Antons, Antis, Antonijs
1892. Latvijas armijas pulkvežleit-
nants, Lkok Viktors Hasmanis.
1912. grāmatu izdevējs, ievērojamais 
latgaļu grām. apgādn. Vladislavs Lo-
cis.
1982. latviešu hokejists Māris Jass.
1996. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Laila Grosa.

19. janvārī
Andulis, Alnis
1922. valodniece Rasma Grīsle.
1952. aktrise, režisore, dramaturģe 
Māra Rozīte.

20. janvārī
Oļģerts, Aļģirds, Aļģis, Orests
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres 
diena
1712. vācu tautības latviešu garīgas 
literatūras autors Joahins Baumanis 
(Baumann).
1902. tulkotāja Zelma Mežsēta.

1907. Pēterburgā sāk darbu II Valsts 
dome un Rīgas vēlēšanu apgabalu tajā 
pārstāv sociāldemokrāts Jānis Ozols.
1962. rakstniece Laima Muktupāvela.
1983. mūziķe Ance Deksne.

21. janvārī
Agnese, Agnija, Agne
1907. bibliotekāre, literāte Jāna Priede 
(īstajā vārdā Tatjana Rauhingere).
1922. dzejniece, tulkotāja Elza Sud-
male.
1927. puča mēģinājums Valmierā.
1932. Somija un PSRS paraksta neuz-
brukšanas līgumu.
1947. mākslas zinātnieks Māris Brancis.
1947. Latvijas uzņēmējs un sabiedris-
kais darbinieks Vitālijs Gavrilovs.
1987. latviešu hokejists Oskars Bārtulis.
2007. Rīgā pie Saeimas nama atklāj 
1991. gada barikāžu piemiņas zīmi.

22. janvāris
Austris
1922. literāts (publicists), vēsturnieks 
Tadeušs Puisāns.
1922. sabiedriska darbiniece Anglijā 

 
Turpinājums 16. lpp.

Nācijas pašapziņa – kas tā tāda?
Lasītāja vēstule
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 17. janvārī.
€1 = 1,41620 AUD
€1 = 0,86790 GBP

€1 = 1,48770 NZD
€1 = 1,06840 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien, 21. janv., plkst. 15.00 
AZVV izlaidums un noslēguma sarī-
kojums Tālavā. Nāciet un priecājieties 
līdzi par skanīgajām jauniešu balsīm 
un raito deju soli. Tur skanēs koris, būs 
drāma, kā arī tautas dejas, kuras šajā 
mācību gadā vadīs horeogrāfs, deju 
pedagogs un režisors Jānis Purviņš no 
Latvijas. To visu izdaiļos arī jauniešu 
pašdarināto mākslas darbu izstāde, 
kurā tiks izstādīti darbi, kas pārstāvēs 
dažādas latviešu amatniecības noza-
res, piemēram, aušanu un rotkalšanu. 
Pēc koncerta ir iespēja doties uz Dau-
gavas Vanagu namu, lai pamielotos ar 
vakariņām, kā arī palikt uz jauniešu 
danču vakaru. Uz vakariņām jāpiesa-
kās iepriekš pie Ģintas Orchard: 0419 
844 511. Par visiem minētajiem noti-
kumiem var gūt tuvāku informāciju 
internetā – www.azvv.org.au vai arī 
rakstot skolas vadītājai Lilitai Daenke: 
lilita.daenke@loreto.sa.edu.au.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J.Priedkalns
Svētdien, 5. febr., plkst. 11.00 5. Epi-
fānijas svētdienas dievkalpojums ar 
dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 28. janv., plkst. 12.00 Rum-
my & zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Piedalīšanās $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien, 28. janv., plkst. 14.00 KLB 
saiets – Latvijas Valsts 100 gadu at-
cerei veltītā karoga godināšana Im-
manuel baznīcas zālē, Lyons. Karoga 

ceļojuma grāmatā apmeklētāji varēs 
ierakstīt savu sveicienu Latvijai. No-
slēgumā kafija un groziņi. Biedrība 
lūdz ikvienu, pēc iespējas, piedalīties 
šajā vēsturiskā brīdī.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 5. febr., plkst. 13.00 diev-
kalpojums Sv. Pētera baznīcā, Reid.

Melburnā
Ceturtdien, 26 . janv.,  Melburnas 
pilsētas centrā – Austrālijas dienas gā-
jiens ar latviešu piedalīšanos.
Sestdien, 4. febr., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 22. janv., plkst. 11.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 5. febr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Svētdien, 22. janv., plkst. 13.00 
LBRA Latvijas de jure un Draudzīgā 
Aicinājuma atcere.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 29. janv., plkst. 10.30 diev-

kalpojums.
Svētdien, 5. febr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums. Pēc dievkalpojuma Bībeles 
stunda.

Sidnejā
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 29. janv., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 5. febr., plkst. 10.00 diev-

kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Zelta piekrastē
Piektdien, 3. febr., plkst. 13.00 kārtējā 
baltiešu mēneša tikšanās Broadbeach 
Library, 61 Sunshine Boulevard, Mer-
maid Waters (iepretim Pacific Fair 
iepirkšanās centram). Ieejot biblio-
tēkā, sekot norādījumam uz Meeting 
Room A.

Latvijā
Sestdien, 21. janvārī, Olimpiskajā 
centrā Ventspils notiks Latvijas Radio 
2 pop dziesmu aptaujas Muzikālā Ban-
ka 2016 apbalvošanas ceremonija. Pa-
sākuma tiešraidi jau no plkst.19.00 va-
rēs vienlaicīgi dzirdēt Latvijas Radio 2 
vērot LTV 1. Visi finālisti uzstāsies 
koncerta pirmajā daļā, un pēc tam tiks 
izsludināts telefonbalsojums, kam pie-
derēs 50% tiesību izmainīt gada vēr-
tīgāko dziesmu secību. Koncertšova 
otrajā daļā ar īpaši ceremonijai gatavo-
tiem priekšnesumiem uzstāsies Muzi-
kālās Bankas eksperti: Boriss Rezņiks, 
Viktors Lapčenoks, Mārtiņš Brauns, 
Uldis Marhilevičs, Jānis Lūsēns, Jānis 
Apeinis, Mārcis Auziņš, Dināra Rudā-
ne, Ozols, Normunds Rutulis un citi.
Pirmdien, 23. janv., plkst 16.00 Ter-
minoloģijas kolokvijs Latvijas Okupā-
cijas muzejā Raiņa bulv. 7.  ■

un Austrālijā Laima Lindiņa.
1927. māksliniece (gleznotāja) Paulīne 
Zadvinska.
1992. Latvijas Republikas Augstākā 
Padome pieņem lēmumu par Abrenes 
pilsētas un sešu Abrenes apriņķa pa-
gastu aneksijas neatzīšanu. Tajā (lē-
mumā) atzīts par spēkā neesošu LPRS 
Prezidija 1944. gada 22. augusta ap-
taujas kārtībā pieņemtais lēmums.
1962. dziedātājs Miervaldis Jenčs.

23. janvārī
Grieta, Strauta, Rebeka
1919. notiek Riharda Vāgnera operas 
Klīstošais holandietis izrāde – pirmā 
Latvijas Nacionālajā operā (bijušajā 
Vācu teātrī).

24. janvāris
Krišs, Ksenija, Eglons

1902. bibliogrāfs Jānis Tāle.
1927. literatūras zinātniece, tulkotāja 
Dzidra Kalniņa.
1987. Latvijas futbolists Ivans Lukja-
novs.

25. janvāris
Zigurds, Sigurds, Sigvards
1917. valodniece, folkloriste Velta Rū-
ķe-Draviņa.
1922. gleznotāja, grafiķe, dzejn. Guna 
Ikona (īstajā vārdā Izolde Krūmiņa).
1932. valodnieks Antons Breidaks.

26. janvāris
Ansis, Agnis, Agneta
Latvijas republikas starptautiskās (de 
jure) atzīšanas diena
Austrālijas diena
Starptautiskā muitas darbinieku diena
1788. Angļu Pirmā flote 11 kuģu sastā-
vā izsēžas Sidnejas līcī, un Kapteinis 
Arturs Filips dibina koloniju.
1897. (j.s., v.s. 14. janv.) padomju 

virsnieks, Sarkanās Armijas Gaisa 
Spēku komandieris Jēkabs Alksnis. 
1937. gada 23. nov. arestēts Padomju 
Savienībā par līdzdalību latviešu fa-
šistu organizācijā, 1938. gada 28. jūl. 
izpildīts tiesas piespriestais nāvessods: 
nošaušana.
1912. izglītības darbinieks, preses dar-
binieks Vladislavs Locs.
1921. Latvijas Republiku de jure atzīst 
Anglija, Francija, Itālija, Beļģija, Japā-
na, Somija, Polija.
1930. dramaturgs, rakstnieks, publi-
cists Uldis Siliņš.
1951. sabiedriskais darbinieks Juris 
Beņķis.
1957. pedagoģe, sabiedriska darbinie-
ce Aija Abene.
1967. sabiedriskā darbiniece Austrālijā 
Ilze Ostrovska.

27. janvārī
Ilze, Ildze, Izolde
1918. rakstniece Ilze Kalnāre.  ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


