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Valsts prezidents Jaunajā gadā aicina būt
pacietīgiem, bet ne naiviem

Valsts prezidents Andris Bērziņš, uzrunājot Latvijas tautu Jaunajā gadā, aicināja
būt neatlaidīgiem un pacietīgiem, bet nebūt pieticīgiem un naiviem.
Prezidents savā runā atsauca atmiņā svarīgākos aizvadītā gada notikumus
- Latvijas pievienošanos eirozonai, 12. Saeimas vēlēšanas, Rīgas kļūšanu par
Eiropas kultūras galvaspilsētu, Latvijas sportistu panākumus Ziemas Olimpiskajās
spēlēs Sočos, grāmatu pārvietošanas akciju uz jauno Nacionālās bibliotēkas ēku,
kā arī Rīgā notikušo Pasaules koru olimpiādi.
Valsts pirmā persona atzīmēja, ka arī 2015. gads solās būt kultūras notikumiem
bagāts, jo tas aizritēs izcilo dzejnieku Raiņa un Aspazijas zīmē. “Rainis savu Latviju
redzēja, arī tālumā būdams. Mums, stāvot uz gadumijas sliekšņa, jāredz it īpaši tas,
kas vēl jādara un jāsasniedz, lai tā vienmēr būtu mūsu Latvija!” aicināja prezidents.
Viņš atgādināja, ka Latvija vēstures un politikas krustcelēs ir izgājusi straujas
attīstības ceļu, bet šodien “varam lepoties ar patiesi apbrīnojamiem cilvēkiem, kuŗi
savā ikdienā, veicot šķietami parastas lietas, padara mūsu valsti labāku”. Bērziņš
atgādināja ka “nav jābūt varonim, lai pateiktu labu un uzmundrinošu vārdu, atvērtu
durvis un pasniegtu roku saviem līdzcilvēkiem, bet brīdī, kad kādam tas ir dzīvības
vērts, šāda rīcība ir varonība”.
Prezidents uzsvēra, ka viena no mūsu valsts lielākajām bagātībām ir cilvēki,
kuŗi dāvā ģimenes siltumu bez vecākiem palikušiem bērniem, cilvēki, kuŗi sarūpē
siltas pusdienas tiem, kuŗiem ikdienā tā ir pat vienīgā ēdienreize, cilvēki, kuŗi izglābj
līdzcilvēkus un nelaimē nonākušus dzīvniekus, cilvēki, kuŗi, nesaudzējot sevi, ir
gatavi palīdzēt un būt līdzās. “Mūsu vidū šādu cilvēku ir ļoti daudz. Viņi ir Latvijas
lepnums un mūsu iedvesma, jo bez viņiem šī pasaule būtu citāda.”
Prezidents atzina, ka ne vienmēr novērtējam to, ko atgūtās neatkarības laikā
esam paveikuši un sasnieguši. Mūs ir skārušas ekonomiskas krīzes, politiskas
cīkstēšanās un neskaitāmi mēģinājumi sašķelt sabiedrību, bet Latvijas cilvēki to ir
godam pārvarējuši, nezaudējot pašcieņu un cieņu vienam pret otru, sacīja Bērziņš.
Latvijai kļūstot par prezidējošo valsti Eiropas Savienības (ES) Padomē, valsts
prezidents aicināja visaugstākajā politiskajā līmenī apzināties un izcelt savus
sasniegumus ES valstu saimē, vienlaikus apliecinot, ka Latvija vienmēr ir bijusi
Turpinājums 4. lpp.

SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga

Sidnejas Latviešu namā
32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9745 1435 vai 9744 8500
DARBA LAIKS

pirmdienās, otrdienās no plkst. 14.00 – 18.30, ceturtdienās no plkst. 10.00 – 12.00
sestdienās no plkst. 9.00 – 12.00, un stundu pirms lielajiem sarīkojumiem.
Trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.
Piedāvājam, rietumos un Latvijā izdotās audio kasetes un CD’s, Rīgas pilsētas plānus,
ādas, sudraba, dzintara izstrādājumus, latviskas apsveikumu kartītes u.c.
Kārtojam visus SLB biroja darbus kā biedru maksas, telpu īres naudas, Rituma
un Jaunās Gaitas abonementu maksas.
Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.

Nākamais senioru saiets
piektdien, 13. februārī, plkst. 12.00 Latviešu namā (skat. 3. lpp.).

S

Naudas sūtījumi uz Latviju

idnejas Latviešu biedrība piedāvā iespēju SLB biedriem pārsūtīt naudu uz
Latviju. Šim nolūkam SLB ir atvērusi kontu Danske bankā, Rīgā.

Naudas pārsūtījumi tiek kārtoti katru ceturtdienu. SLB sūtīšanas likme,
neatkarīgi no sūtamās summas, ir AUS $15.00.
Iemaksājot naudu SLB grāmatnīcā, ir jāpaziņo saņēmēja vārds, uzvārds,
adrese, telefona numurs, personas kods un saņēmēja bankas konta numurs
(IBAN). Pēc Latvijas likuma saņēmējs nedrīkst uzdot cita cilvēka bankas
konta numuru.
Čekus lūdzu rakstīt uz: Sydney Latvian Society Ltd vārda.
Nauda tiks pārskaitīta saņēmēja bankas kontā Latvijas eiro.
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Senioru saiets
piektdien 13. februārī

Februāŗa saietā pārrunāsim šā gada
darbību, ieskatīsimies tikko pagājušās
Kultūras dienās un apskatīsimies, kas
jauns Latvijas ziņās. Ieskatīsimies
arī Ziemassvētku tradicijās, ka arī
apciemosim Kuldīgu. Pēc starpbrīža
redzēsim dokumentālfilmu „Atgiezšanās
Eiropā 1988-2008 gads.” ■
Ivars Šeibelis

Daudz baltu dieniņu

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši
cienījamu gadu vecumu sākot ar
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu, desmit
un virs deviņdesmit gadu mijās.
2014. gada decembrī un 2015. gada
janvārī SLB ir apsveikusi Irēni Dzirnekli,

Imantu Viesi, Maiju Viesi, Andu
Clayton, Laimoni Rudzi, Stefiju Puriņu,
Herbertu Dzirnekli, Birutu Zemari, Martu
Reinvaldi, Mariju Kašs-Prudenti, Tāli
Burkevicu, Ilgu Bīskapu, Jāni Drengeri
un Baibu Bērziņu. ■

SLB valdes sēde
10. decembrī

Sēdi vadīja valdes priekšsēdis Jānis
Grauds, protokolēja Ināra Graudiņa.
Sēdē dalību ņēma desmit valdes locekli
un valdes darbinieki: Ivars Šeibelis,
Dimis Pešudovs, Imants Līcis, Jānis
Grauds, Marita Lipska, Pēteris Kļaviņš,
Rūdis Nemme, Ināra Krūmiņa un Andris
Galviņš atvainojās: Ilona Brūvere, Klāra
Brūvere, un Jānis Čečiņš.
Vecļaužu aprūpes organizācijas
Laimas pāriešana no Sidnajas Latviešu

Mūžībā aizgājuši
SLB biedrs kopš 2005. gada

Jānis Kairis

Dzimis 1920. g. 21. oktobrī, Latvijā
Miris 2014. g. 12. decembrī, Sidnejā, Austrālijā
SLB biedre kopš 1952. gada

Gaida Jansona

Dzimusi 1930. g. 8. februārī, Latvijā
Mirusi 2014. g. 18. decembrī, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
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biedrības atbildības uz „Your Aged
Care at Home” iet uz priekšu. Valdība ir
apstiprinājusi šo maiņu un paredzēts, ka
tas notiks oficiāli 1. februārī.
2015 gadā biedrībai stāv priekšā lieli
remonta darbi sākot ar jumta labošanu
virs skolas klasēm un lielās zāles
dzesinātāja pārbaudi. Pirms Kultūras
dienu sarīkojumiem daudzi remonta
darbi tika veikti lai izdaiļotu Sidnejas
latviešu namu.
SLB darbinieku eglīte Imanta Līča
vadībā bija labi apmeklēta un dalībnieki
izteicās, ka sarīkojums labi izdevās.
Valsts prezidents ... turpin. no 1. lpp
atvērta Eiropas kopējām idejām un
veikumiem. “Iespēja būt vadošai valstij
ES vispirms ir iespēja apzināties savus
ieguvumus, savas uzvaras, panākumus
un arī zaudējumus,” atgādināja valsts
pirmā persona.
Savā Jaungada runā Bērziņš īsi
pieminēja arī Ukrainā notiekošo. Tas
atgādinot, cik daudz mēs esam darījuši
un darām, lai Latvija un ES attīstītos,
būtu aizsargātas un drošībā. “Tas ir mūsu
kopīgais uzdevums, tā ir mūsu atbildība
nākotnes vārdā!” sacīja Bērziņš.
Viņš uzsvēra, ka Latvija nekad nebūs
ES nomale, “mūsu spēkos ir padarīt

Valdes priekšsēdis Jānis Grauds izteica
pateicību visiem darbiniekiem kuŗi
piestrādāja pie sarīkojuma rīkošanas it
sevišku pateicību izteica Mārai Hiemratai,
Mary Atkins un Andrejam Vītoliņam.
Valde gadu nobeidza ar labu finansīālo
stāvokli un varēs sākt paredzētos
remonta darbus 2015. g.
Valde pateicās Rūdim Nemmem
par labi organizēto Melburnas Kausa
sarīkojumu.
SLB biedru skaits pēdējā mēnesī nav
mainījies un turās uz 483.
DP
savu valsti par nozīmīgāko punktu
austrumu un rietumu saskarsmē, par
tiltu, kas veicina attīstību un uzplaukumu
mūsu zemei un visai ES”. “Tā ir mūsu
priekšrocība, kas jāizmanto gudri un
mērķtiecīgi!” atgādināja prezidents.
Savas Jaungada uzrunas noslēgumā
valsts pirmā persona aicināja būt
neatlaidīgiem un pacietīgiem, nebūt
pieticīgiem un naiviem, bet allaž saglabāt
spēju būt līdzjūtīgiem, saprotošiem
u n a t b a l s t o š i e m . “ Ti k a i t ā m ē s
nepazaudēsim cilvēcīgo grūtos brīžos
un kļūsim stiprāki,” pauda prezidents,
Jaunajā gadā novēlot Latvijas cilvēkiem
mieru un saticību. (leta.lv)

LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu no mana biroja
normālā darba laikā pēc iepriekšējas sazināšanās:
Birzulis Associates Pty Ltd
583 Darling Street,
Rozelle, NSW 2039
Tel: (02) 9555 7230
E-pasts: abirzulis@bigpond.com

Fax: (02) 9555 7239
Aldis Birzulis
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Gods Dievam
augstībā

Foto: Vija Erdmane

AL55.KD Garīgās mūzikas
koncerts
Ja ir tā, kā dziesmā
teikts, ka debesis izteic lielā
Dieva godu, tad zeme to
pilnībā atbalsoja AL55.KD
Garīgās mūzikas koncertā
27. decembrī, Svētā
Jāņa baznīcā, Hombušā. Divi kori,
viens ansamblis un pieci mūziķi –
instrumentālisti un dziedātāji – varenā
dziesmā un mūzikas instrumentu
skaņās pauda Dieva godu un varenību.
Blakus slavas dziesmām izskanēja
dziesmā ietverti lūgumi pēc Dieva
palīdzības un aizlūgumi par tautu un
tēviju. Bagātās programmas izpildītāju
ierindu sastādīja pašu māju Sidnejas
latviešu vīru koris ar māksliniecisko
vadītāju Dainu Jaunbērziņu un diriģentu
Ivaru Štubi, Liepupes jauktais koris
Pernigele, Artas Zundes vadībā ar
kormeistari Līgu Liedskalniņu kā solisti
un Sidnejas ev, lut. latviešu draudzes
ansamblis ar vadītāju Ināru Gedgovdu.

Instrumentālistus pārstāvēja Daina
Kaina (vijole), Jānis Laurs (čells), Ingrīda
Šakurova (klavieres). Dziedātāji, kas paši
veica savu pavadījumu – Ella Mačēna un
Ivars Štubis.
Ja 55. Kultūras dienām būtu dots
moto, tas varētu būt bijis jaunatnei,
jaunradei un kultūras daudzveidībai. Ap
šo tēmu izskanēja Atklāšanas koncerts,
ap šo risinājās Garīgās mūzikas
koncerts un ap to pašu turpinājās
pārējie sarīkojumi. Blakus žanru klasikai,
blakus tradicionāliem izpildījumiem
atskanēja mūsdienu darbi, mūsdienu
instrumenti un mūsdienu lauzto toņu
dziedājumi. Pie sirds gāja viss. Ka aiz
cilvēka radošā spēka stāv dievišķa
iedvesma, pārliecinājāmies šai koncertā.
Tik varenas skaņas, pildot šo dievnamu,
vēl nebijām dzirdējuši.
Koncertu atklāja mācītājs Kolvins
Makfersons (Colvin MacPherson) ar
ievadvārdiem no Ps.100. Atlasot darbības
vārdus no lasītā teksta, vārdi izskanēja
kā aicinājums visiem, māksliniekiem
un klausītājiem, kas bijām sanākuši:
nāciet, gavilējiet, pateicieties, slavējiet.
To arī darījām. Mācītāja vārdi un kopīgi

Sidnejas Latviešu vīru koris, diriģē Daina Jaunbērziņa
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Foto: Vija Erdmane

dziedātā dziesma Teici to Kungu noteica
koncerta jēgu un norisi.
Programmu ievadīja Sidnejas
latviešu vīru koris, diriģējot gan Dainai
Jaunbērziņai, gan Ivaram Štubim.
Varenās skaņās atskanēja trīs slavas
dziesmas Alelujā (Miervaldis Ziemelis),
Dieva varenība (Bruno Skulte), Dievam
slava (Jānis Sieriņš) un divi dziesmoti
aizlūgumi Brigitas Ritmanes Manai
tautai un Andreja Jurjāna komponētā,
Leonīda Vīgnera aranžētā kantāte
Tēvijai. Kantātes solo dziedājumu
veica viesu koŗa Pernigele kormeistare,
soprāns Līga Liedskalniņa. Klavieru
pavadījumu izpildīja Ingrīda Šakurova.
Ja spēks un varenība raksturoja vīru
dziedājumu, tad sirsnība un vienkāršība
soprāna liego solo. Kaut arī izpalika
augstākā nots, lūguma sirsnība mērķi
sasniedza pie Dieva un cilvēkiem.
Abi pēdējie darbi izcēlās ar diriģentes
Dainas mūzikālo iejūtību un koŗa izcilo
dikciju. Ritmanes dziesmā Manai tautai
aizkustināja iezīmētā atšķirība starp
dziesmas vienkāršo stāstījumu, kas
parafrāzēts varētu skanēt – lūk, tādi nu
mēs esam, Dievs – un dedzīgo lūgumu
“palīdzi, Dievs! Palīdzi latviešu tautai!”
Par dikciju savā piezīmju blociņā tiku
ierakstījusi: dikcija?—par excellence!
Ne vārds no šiem nozīmīgajiem tekstiem
mums negāja garām. Abus darbus

Daina Kaina vijole, pie klavierēm Ingrīda
Šakurova
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pavadīja klausītāju ilgstoši aplausi.
Turpinājumā sekoja Dainas Kainas
atskaņotais Pēteŗa Vaska skaņdarbs
Mazā vasaras mūzika Ingrīdas Šakurovas
pavadījumā. Pēc vīru koŗa intensīvā
snieguma bijām cerējuši uz emocionālu
atslodzi, bet velti. Pievilcīgais sākums
ar vijoles melodisko stāstījumu drīz
vien pārvērtās tematiski saskaldītos
fragmentos. Vijolniece mūs teicami
izveda cauri Vaska tempermentīgajai
Vasarai, kur strauji mijās saskaņa ar
disonanci, rotaļība ar trauksmainību,
vasaras pēkšņās lietus gāzes ar skumju
bezmiegu un klusumu, kas pieaug
brāzmainībā. Tik ļoti nepieciešamo,
plašāko kontekstu šim gabalam piešķīra
pianistes Šakurovas pavadījums.
Prātā nāca kāda cita Vasara,
venēcieša Antonio Vivaldi iemūžināta
pirms 300 gadiem. Kaut mūzikālā valoda
cita (atbilstoša laikmetam) trauksmainā
noskaņa tā pati. Varbūt vasaras vienmēr ir
bijušas niķīgas, ne tikai šodienas klimata
maiņas iespaidā. Vijolnieces Dainas
teicami atskaņoto skaņdarbu klausītāji
saņēma ar sirsnīgiem aplausiem.
No dievnama balkona, ērģeļu
pavadījumā atskanēja Sidnejas ev. lut.
latviešu draudzes ansambļa dziedātās
trīs dziesmas. Darbīgais ansamblis, sešu
dalībnieku sastāvā, Ināras Gedgovdas
vadībā ne tikai regulāri kuplina
dievkalpojumus ar slavas dziesmām
Dieva godam, bet savā desmit gadu
pastāvēšanas laikā ir arī uzstājies ar
diviem patstāvīgiem garīgās mūzikas
koncertiem. Šoreiz dzirdējām Andreja
Jurjāna Lūgšana, Bruno Vītola Tas
Kungs, Tavs Dievs un Riharda Dubras
augstā testitūrā rakstīto Lūgšana no
Dāvida 25. Psalma.
Dziesmu izvēle un izpildījums
izskanēja kā sirsnīga, visu ietveroša
lūgšana no lūdzēja sirds – lūgšana pēc
Dieva klātienes, palīdzības un Dieva

Foto: Ojārs Greste

žēlastības. Saklausīju arī personīgu
pieskaņu. Tādēļ, ka draudzes ansamblī
pārsvarā pārstāvētas ir sievietes, no
pieredzes atļaušos teikt, ka visbiežāk
dzirdētā lūgšana draudzes namu virtuvēs
ir: “Kungs, mūsu roku darbu mums
pašķir!” Cilvēki jau pie durvīm, bet
kartupeļi vēl cieti! Citētie vārdi ir no
Svētajiem Rakstiem, ko savā Lūgšanā
ir ietvēris arī Andrejs Jurjāns. Pārējie
– mani.
It kā kādai neredzamai balsij
paklausīdami, “dziediet tam Kungam
jaunu dziesmu!” (Ps. 96:1) patiesi jaunu
dziesmu mūsu ausīm sniedza Ellas
Mačēnas un Ivara Štubja dziedātais
duets. Šodienas stilā, viegli laužot
mūzikālo plūdumu, jaunie mūziķi dziedāja
Latvijas popmūziķa Renāra Kaupera
komponēto, Imanta Ziedoņa sacerēto
Gods Dievam augstībā. Pavadījumu
izpildīja mūziķi paši, Ellai spēlējot ukuleli,
Ivaram ģitāri. Pēc mazliet nestabila
sākuma, dziesmas ievads nostabilizējās
skaistā vokalīzē. Sekoja dziesma
izteiksmīgā sabalsojumā, Ivaram dziedot
1. balsi, Ellai otro. Taču, kas visvairāk
saistīja, bija dziesmas vārdi. Ar tiem
saistās arī dziesmas tapšana. Neilga
pastaiga pa internetu atklāja Renāra
Kaupera paša atstāstīto sastapšanos ar

Renāra Kaupera kompozīcija Gods
Dievam augstībā (Imants Ziedonis).
Ellas Mačēnas un Ivara Štubja duets.

dzejoli pirms tas nonāca dziesmā.
Stāsta Kaupers pats, man nedaudz
saīsinot. Esmu ciemos pie Imanta
Ziedoņa un Ausmas (Kantānes) viņu
dzīvoklī Rīgā. Esam bariņš jauku ļaužu
– dzejnieks pats, aktieri, rakstnieki,
mūziķi. Patīkami tērzējām, atceroties
atslēgas brīžus, kas katram saistās ar
Imantu... Te istabā ienāk aktieris Jānis
Paukštello ar vienu, vienīgu sveicienu
“Gods Dievam augstībā un cilvēkiem
labs prāts!” Turpinot, aktieris (ar Kaupera
paša vārdiem) runā Dzeju. “Es stāvu
muti vaļā,” saka Kaupers. “Pirmo reizi
esmu liecinieks tam, kā vārdi spēj
mainīt atomus un jonus un visu dievišķo
kosmosu, kas atrodas šajā istabā. Un nu,
arī es esmu izmainīts, un neko tur vairs
nevar darīt.”
Rakstot kādu laiku pēc notikuma,
Kaupers savu piedzīvojumu summē:
“pēcpusdiena turpinās. Iespējams, ka šī
ir vienkārši jauka un neapšaubāmi īpaša
pēcpusdiena Meistaru klātbūtnē. Bet
man ir aizdoma (sic) ka šī ir pēcpusdiena,
kas pāris gadu vēlāk mani atved līdz
apzinātai izvēlei sekot Ceļam, Dzīvībai
un Gaismai.”
Kas tad bija vārdi, kas savā laikā
sakustināja zemi zem Renāra Kaupera
kājām? Citēšu tikai Ziedoņa dzejas pirmo
un pēdējo pantu.
Gods Dievam augstībā, un cilvēkiem
– labs prāts!
Es neesmu šai dzīvē maldināts,
bet pats es esmu bijis nomaldījies –
jo savas gribas vien man ceļš bij
vijies.
Un, ja es tagad stāvu nesabijies
un augu te kā skaisti stādīts stāds,
– gods Dievam augstībā, un cilvēkiem
– labs prāts!
......
Gods Dievam augstībā, un cilvēkiem
– labs prāts!
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Un kur tu ej, tev ceļš ir gaismas klāts.

Foto: Vija Erdmane

Paldies Imant Ziedoni, paldies Renār
Kauper, Ella un Ivar par šo patiesi jauno
dziesmu!
Kad attapāmies, ka esam atkal zemes
virsū, mūsu priekšā stājās čellmeistars
Jānis Laurs. Pirmais darbs – samontēt
čellu. Neveicās. Pēc īsa, augšup vērsta
skatiena nelaimīgā grīdas tapa tomēr
atrada savu vietu instrumenta pavēderē.
Priekšnesums varēja sākties.
Kā pirmo Laurs atskaņoja Lūcijas
Garūtas skaņdarbu Elēģija. Skumji
stāstošais tonis vēstīja smagu tēmu.
Patīkamu kontrastu sagādāja Jāzepa
Mediņa Mazā Serenāde. Cik šķietami
viegli dzied čells zem meistara lociņa!
Dziedošā plūsmā darbs izkanēja kā
līgana dziesma. Kā rotaļa! Kā bērna
spēle!
Arī šim priekšnesumam klavieru
pavadījumu veica Ingrīda Šakurova.
Teicama ir mākslinieces iejūtība un
prasme pielāgoties jebkuram žanram,
instrumentam, mūzikālai noskaņai un
solista individuālitātei.

Viesu koris Pernigele pāršalca mūs
ar vienkārši skaistu, gaišu, daiļskanīgu
dziedāšanu. Žēl, ka terminu bel canto
tā burtiskā nozīmē nav pieņemts
attiecināt uz kordziedāšanu. Dziesma
pernigeliešiem plūst dabiski. Viņos
klausoties no jauna pārliecinājos, ka
augstākā māksla vēl arvien ir mākslu
apslēpt.
Koris dziedāja piecas dziesmas:
Lienes Veitneres Nāc, Svētais gars,
Riharda Dubras Vienkāršā Mise Nr.1,
Emīla Dāziņa Ja uz Betlēmi es ietu,
Raimonda Grantovska Svētī, Kungs un
Emīla Melngaiļa Dāvida 19. dziesma.
No tām ļoti patika pirmā Nāc, Svētais
gars ar dziesmas skaisti mērītiem
pieaugumiem un skaņas izplaukumu.
Trešā, ar Poruka vārdiem “ja uz Betlēmi
es ietu, vai sastaptu tur savu Draugu?
Nē, Viņš izgājis kalnos, laukos sastapt
savus brāļus, māsas.” Ceturtā dziesma
Svētī, Kungs...šo mūsu zemi...tautu,
saistīja ar dziesmas vienkāši daiļskanīgo
plūdumu. Sekoja ilgstoši aplausi, kas
negribēja rimties. Šo dziesmu atkārtoja
vēl pēc pēdējās dziesmas.

Liepupes koris Pernigele, diriģē Arta Zunde
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Pēdējā dziesma Melngaiļa Dāvida
19. Dziesma noslēdza koncertu mūžības
aplī. Tēma ar kuŗu koncerts bija sācies,
ar to pašu arī izskanēja: “debesis
daudzina Dieva godu, un izplatījums
izteic Viņa roku darbu” (PS. 19:2). Alfa un
omega – sākums un beigas – saslēdzas
visa pamatā.
Koncertu nobeidzām ar kopdziesmu
Dievs, Kungs ir mūsu stiprā pils. Kā reiz
Imanta Ziedoņa dzīvoklī Rīgā stāvēja
Renārs Kaupers, tā stāvam mēs –
izmainīti. Brīvāki, vieglāki. Ar gaišāku
skatu ejam tālāk. Vēl gabaliņu jānoiet.
Lauma Reinfelde

Ceļojums uz
Smaragda pilsētu

Sidnejas Latviešu Teātŗa
55. Kultūras dienu izrāde,
Burvis no Oza zemes, 21.
un 28. decembrī. Valta
Pūces mūzika, Pēteŗa
Brūvera vārdi (pamatots
uz Frank L. Bauma stāsta).
Ilones Brūveres režija.
28. decembŗa pievakarē, pārpildītais
Sidnejas Latviešu nams viļņoja aplausu
vētrās. Zāles grīda dārdēja, aktierus
atkārtoti saucot saņemt skatītāju
ovācijas. Režisore Ilona Brūvere bija
pavicinājusi savu burves zizli, ievelkot
visus klātesošos pagarinātā sajūsmas
maģijā. Gandrīz visu uz skatuves, divu
stundu norisē, Sidnejas Latviešu teātŗa
(SLT) lielais ansamblis un personāls
paveica ar enerģiju, dedikāciju, sirsnību
un bieži izcilu tēlošanas mākslu.
Ņemot vērā milzīgās pūles, kas
skaidri redzot bija nepieciešamas,
lai šāda mēra izrādi īstenotu 55.
Kultūras dienām, visvieglāk būtu burvju
loku nepārlauzt, uzskaitīt daudzos

dalībniekus, visu slavēt un nobeigt.
Bet tas būtu netaisnīgi un augstprātīgi
(patronizējuši) pret SLT, viņu lielo darbu
relegējot skolas izrādes līmenī, kur
vecāki un draugi visu aplaudē, kur
viss patīk. Un recenzistu pienākums
arī pieprasa kaut ko apdomīgāku pret
aktieriem, izrādi un teātŗa mākslu.
Lugas saturs par daudz labi zināms,
lai to atkārtotu. Tādēļ sākšu ar dažām
piezīmēm:
• Vārdu skaidrums, it sevišķi dziesmās,
katrā izrādē ir nepieciešams. Žēl teikt,
ka no pirmās Raganas dziesmas
gandrīz neko nesapratu, tā paliekot
tumsā par viņas mērķiem un motīviem.
Tāpat Dorotijas pirmajā dziesmā
daudz paslīdēja gaŗām. Tā nezinu
vai tas bija tieši sapnis, ciklons, ilgas
pēc kā labāka, vai viss kopā, kas viņu
aiznesa uz Oza Zemi un kādēļ.
• Pārkliegšana padara vārdus
neskaidrus. Nepārtraukts vokāls
skaļums nogurdina klausītājus un
pazaudē viņu interesi (un atkal,
protams, neļauj saprast rakstura
mērķus, motīvus, plānus utt.). Šeit
visvainīgākā bij otrā Ragana. Viņai,
brīnišķīgi kostīmētai, bija dota
pagarināta aina kuŗā Doritiju un
draugus terorizēt. Tikai kad kliedzieni
pārvērtās ļaunos čukstos par ceptām
Lauvas ķepām ķiploku mērcē,
varējām viņas nabaga gūstekņiem
šausmināties līdzi.
• Izmantot grīdu skatuves priekšā
kā slaveno Dzelteno ceļu, kamēr
skatuves ietērps tika mainīts, bija
praktiski un ar izdomu. Bija derējis to
ciešāk saskaņot, plašāk izmantojot
gaismu un skaņu maiņas uz skatuves.
SLT techniskais atbalsts ir taču tik
izveicīgs! Drošvien garākas sezonas
gaitās tas viss būtu izgludinājies.
• Izrādei, kuŗas kostīmiem pienākas
liela slava, mazie Munči šķita drusku
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izdomas piemirsti. Protams, varējām
pieņemt, ka tie atstāti Raganas
apspiesto vergu kārtā. Bet ja tā, tad
derēja to spilgtāk pasvītrot.
• Dorotijai un Toto pienācās estētiski
pievilcīgāki kostīmi. Sapratu, ka viss
bija domāts kā rokkultūras, sapņu
sirealitātes, animēto filmu krāsu
un grafikas iedvesmots, bet par
Toto kostīmu, itsevišķi, tūlīt jāsniedz
nopietns lūgums varenajam Oza
Burvim lai Lijas Veikinas spējas atzītu
ar kaut ko piemērotāku.
• Ņemot vērā SLT apskaužamo
technisko kompetenci vētras/viesuļi
nepārliecināja ka divi aktieri, pustumsā
vicināja palagus/drēbes gabalus uz
skatuves.
Tas patekts, laiks aplausiem.
Daudzās dekorāciju, kostīmu un
lomu maiņas tika izvestas bez jeb kādas
(zālē uztveramas) kļūmes. Ar tik lielu
ansambli – daži no kuŗiem varbūt bija
pirmo reizi uz skatuves – tas vien bija
nopelnījis kādu Oskaru. Un šis Oskars
pa daļai noteikti pienākas izrādes
vadītājai. Marei Heimrātei.
Oskars arī noteikti pienākas
kostīmiem (atskaitot minētos
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izņēmumus). Itsevišķi iespaidoja
Smaragda pilsētas Zaļās dāmas,
Otrā Ragana (kuŗas apģērbs drusku
atgādināja filmu Malificent), Koks,
Dorotijas pavadoņu trio, visi lidojošie
Mērkaķīši un skaistās graciozās miega
Magones.
Apbrīnojamais Kārli Gulbergs
no Smaragdas pilsētas vārtu sarga
vienā mirklī pārvērtās slavenajā Burvī
(nogurušajā cirkus māksliniekā).
Izrādes labākajā ainā viņš ar elegantu
vienaldzību – „Jums mana palīdzība
nav vajadzīga” – piešķīra katram
meklētājam to pēc kā tas visvairāk
ilgojās: prātu, sirdi un drosmi. Un mums
tika apstiprināta pazīstamā gudrība, ka
bieži atzīstam savas iekšējās kvalitātes
tikai caur citu validāciju. Arī Dorotijai, kā
labi zinām, spējas atgriezties mājās bija
vienmēr pašas rokās – jeb kājās. Beigās
viņš, tik pat eleganti, ar savu balonu
kaudzi, aplausu pavadīts „aizlidoja” pa
zāli.
Izrādes sākums bija drusku lēns,
kamēr pirmie tēlotāji, ieskaitot Dorotiju
(Aija Dragūna) iedzīvojās savās lomās.
Lija Veikina tomēr bija pilnīgi lomā no
pirmā mirkļa, ar labi novērotām suņa

„manierēm”, ar spaigiem rējieniem un
vēlāk ar katru vārdu skaidri saprotamu.
Darbības centrā, ar pirmklasīgiem
tēlojumiem un kostīmiem bija Dorotijas
trīs pavadoņi: Putnibiedēklis (Anita
Kaze), Malkas cirtējs (Ojārs Greste)
un Lauva (Jānis Daniklifs). Anita Kaze
un Ojārs Greste izcēlās ar kustībām.
Daniklifs ar vieglām izteiksmes
niansēm un humoru vēlreiz apstiprināja
savas plašās aktiera spējas. Lauvas
„stiprinieka pozes” (siluetā) piemēroti
jautri iepazīstināja raksturu.
Pēteris Kains bija lielisks Koks
un Klāras Brūveres skaisti maigā
Labā burve radīja efektīgu pretstau
abām Raganām (Janīna Strauta un
Tija Lodiņa). Kira Bruzgule ar saviem
Lidojošiem mērkaķiem pasniedza
superenerģisku mini-rok-koncertu.
Patika rokas mikrofons!
Dorotijas ceļu uz Oza Zemi piparoja
satiriski joki, kas skatītājus iesmīdināja,
atgādinot parastās dzīves problēmas.
Raganu varmācības apspiesto prieku,
kļūstot atbrīvotam, arī varējām saņemt
kā atskaņas no Latvijas (un citu Eiropas
tautu) nesenā likteņa.
Dziesmu iestudējumus pārzināja

AL55.Kultūras dienu
atklāšana

Kādēļ mēs pulcējamies
kopā tik tālu no Latvijas?
Ar unikālu koncertu
pagājušā gada nogalē, 26.
decembŗa pēcpusdienā tika
atklātas Austrālijas Latviešu
55. Kultūras dienas Sidnejā.
Pirmo reizi izskanēja
Austrālijas latviešu skaņražu jaundarbi,
kas tika komponēti vai aranžēti tieši
šo Kultūras dienu ierosmē un kuŗus ar

pats Valts Pūce. Abstraktās dokorācijas,
pēc Tijas Lodiņas scenografijas, bija
gatavojuši Mārtiņš Brūveris un Jānis
Grauds. Patika Dali/Pikaso ietekmētie
Smaragda pilsētas vārti. Iespaidīgos
kostīmus (no Ilzes Vītoliņas skicēm) ar
ansambļa palīdzību bija realizējušas
Ērika Marosekija (Marossceky) un
Debra Filipa (Philipps). Kamēr par
bērnu kostīmiem jāpateicās Ērikai
Tuktēnai un bērnu vecākiem.
Klāras Brūveres choreografija bija
jautra un pielaikota izpildītāju spējām,
vislabāk parādoties vārnu (Klāra Brūvere
un Kira Bruzgule) dančos, itsevišķi ar
Putnubiedekli.
Gaismas un skaņas pārzināja Gints
Kārkliņš un Voldis Kains. Izrādei absolūti
nepieciešamais skatuves palīgs bija
Kārlis Dragūns.
Tā – bravo Ilonai Brūverei! Kas zin
ko viņa spētu paveikt ar baru hobitu un
neierobežotām CGS iespējām? Paldies
SLT un Jānim Čečiņam. Un arī jāpieliek
apsveikums Baibai Haringtonai un
kolēģēm par panāksnīgi novadīto 3x3
nometni.
Inta Rodžera (Rogers), Sidnejā

nelieliem izņēmumiem atskaņoja latviešu
izpildītāji.
Šis koncerts bija unikāls arī ar to, ka
tika pārstāvētas visu latviešu izpildītāju
paaudzes – no 90 līdz 15 gadu vecumam.
Mūsu Austrālijas latviešu leģenda –
Kārlis Gulbergs, kuŗš esot piedalījies
visās Sidnejas Kultūras dienās, kā arī bijis
viens no 1. Kultūras dienu organizētājiem,
arī šoreiz kāpa uz skatuves un kopā ar
E. Mačēnas un K. Upenieces mūzikālo
improvizāciju, ieskandēja šo latviešu
kultūras nedēļu ar J. Medeņa dzejas
deklamāciju: …
Met krāsnī pagali, dedz spožu uguni,
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nāk ziemas vakars!
Tālīni ciemiņi nes Dieva svētību namā,
ir sētā.
Tam sekoja karoga ienešana un AL 55.
Kultūras dienu priekšsēža Jāņa Čečiņa
emocionālā uzruna, kuŗā viņš aicināja
visus savējos sanākt pie mūsu tautas
bagātību pilnā kopgalda. Pēc īsas LAAJ
priekšsēža Pētera Strazda uzrunas,
Kultūras dienas tika oficiāli atklātas, kopīgi
dziedot mūsu valsts himnu.
Tika uzdots arī jautājums – kas tad
ir tas, kas mūs mudina nākt pie latviešu
kultūras kopgalda šeit, Austrālijā, tagad,
kad Latvija ir brīva? Manuprāt, atbildi deva
sekojošais koncerts. Ir grūti vārdos izteikt
izjūtas, ko tas radīja!
Austrālijā dzimuši un auguši mūziķi ar
dažādu mūzikālo pieredzi un profesionālo
līmeni, daudzi no viņiem izbraukājuši
tālas pasaules malas, spēja radīt patiesi
latvisku kopības sajūtu. Un tā ir sajūta,
ko nevar izskaidrot pat vistuvākajam

austrāliešu draugam.
Koncerta programmā varējām lasīt jau
pazīstamus vārdus, no kuŗiem vispirms
būtu jāmin Ella Mačēna un Sandra Birze.
Abas ir profesionālas mūziķes, nopietni
studējušas kompozīciju. E. Mačēna vēl
turpina kompozīcijas studijas Sidnejas
Konservatorijā.
S. Birze šoreiz bija komponējusi
interesantu mūzikāli vizuālu kompozīciju
Adagio – Latvija 2008/20013, ko bija
veidojusi kopā ar sava dzīvesbiedra
Roberta Birzes vizuālām ainām. Dziļi
latviskas intonācijas mijās ar tautas
dziesmu motīviem. Rakstīts stīgām,
klavierēm un balsīm, šis liriskais
skaņdarbs pauda dziļu, sirsnīgu mīlestību
Latvijai.
Meistarīgais Ellas Mačēnas skaņdarbs
čellam un klavierēm Karuselis, ar ko šis
koncerts tika atklāts, liecināja, ka mūsu
vidū top jauna latviešu komponiste, kuŗai
nākotnē būs daudz ko teikt profesionālās

SIDNEJAS LATVIEŠU
PELDĒŠANAS SACENSĪBAS
2015.g. sestdien 31.janvārī,
plkst. 18.00 - 20.00
ENFIELD OLYMPIC POOL
Portland Street, Enfield

Ieeja $3.60 no personas

BBQ desiņas un dzērieni pēc sacensībām

Tuvāku informāciju:

Viktors Sīkais

0413 018 588

VISI MĪĻI GAIDĪTI!!!
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mūzikas laukā. Skaņdarbu atskaņoja
Jānis Laurs un Vjetan Nujens (Viet-Anh
Nguyen).
Koncertā izskanēja arī vairāki tautas
mūzikas aranžējumi. Patiesu prieku
sagādāja instrumentālais ansamblis no
Melburnas Ugunsroze, kas atskaņoja
skaņdarbu ar nosaukumu Vakara saule.
Tajā bija izmantotas vairākas pazīstamas
tautas dziesmu melodijas Lailas Grosas
un Lijas Andersones aranžējumā.
Šis sirsnīgais, mīļais priekšnesums
atgādināja, ka tautas mūzika ir katras
tautas profesionālās mūzikas avots.
Neparasts bija Vinetas Lagzdiņas

Viktorijas mačēnas kompozīcija “Ilgas”.
Sandra Birze (klavieres) un Jānis Laurs
(čells)

darbs Rotā, rotā, kas bija Latvijā veidots
skaņu ieraksts, apvienots ar pašas
autores fotoattēliem. Senā dainas apdare
aizveda klausītāju mūsu tautas senā
pagātnē. Autore, dzimusi Adelaidē, jau
vairākus gadus dzīvo gan Austrālija, gan
Latvijā, kur viņas daiļrade ieguvusi dziļi
latvisku virzienu.
Patiesa sirsnība un mīlestība uz savu
Tēvzemi izskanēja Andreja Medņa
nelielajā miniatūrā vijolei un klavierēm,
ko atskaņoja Daina Kaina un Viktorija
Mačēna.
Koncertā dzirdējām arī mūsu
sabiedrībā aktīvo latvieši mūziķi Ivaru
Štubi, kuŗš mācījies kompozīciju
Austrālijas Mūzikas institūtā. Ivars
ir veidojis daudzus tautas dziesmu
aranžējumus gan dažādiem ansambļiem,
gan koriem. Šoreiz dzirdējām arī viņa
interesanto un spēcīgo oriģināldziesmu
Plūdi ar Ausekļa tekstu, kā arī tautas
dziesmas Seši jauni bandinieki
aranžējumu, ko viņš pats izpildīja ģitāras
pavadījumā.
Koncerta jaunākā dalībniece Aija
Dragūna, kuŗa spērusi pirmos soļus
kompozīcijā, atskaņoja savu kompozīciju,
miniatūru klavierēm Pavasara strauts,
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Sandras Birzes kompozīcija Adagio, Latvija 2008/2013 ar Roberta Birzes ainavām
No Kreisās: Roberts Birze, Sandra Birze (klavieres), Daina Kaina, Vēsma Putniņa,
Kaija Upeniece, Jānis Laurs, Anna Mačēna, Ella Mačēna, Elita Luce.

Foto: Ojārs Greste

Ivars Štubis dzied savu kompozīciju
“Plūdi”.
kuŗā bija saklausāma tēlaina pavasara
dabas aina, varbūt Latvijā, varbūt
Austrālijā?
Pirmo reizi plašākai auditorijai ar
savu kompozīciju debitēja arī mums
labi pazīstamā Viktorija Mačēna. Viņas
mūzikālās darbības lauks ir neparasti
plašs – mūzicēšana, tautas mūzikas
aranžēšana, pedagoģija, koncertu
organizēšana. Pašreiz viņa studē arī
mūzikas terapiju. Bet šoreiz skanēja viņas
pašas kompozīcijā čellam un klavierēm
Ilgas, kuŗā varēja atpazīt Viktorijas gaišo,
pozitīvo raksturu, ilgas apgūt ko jaunu,
neparastu. Vēl atliek pieminēt, ka Viktorija
bija arī šī koncerta organizētāja. Visu
klausītāju vārdā – sirsnīgs paldies viņai
par uzņēmību!
Un kā vaiņagojums koncerta
noslēgumā izskanēja Ellas Mačēnas
meistarīgais darbs jauktam korim un
klavierēm Noriet saule vakarā. Tā nebija
tautas dziesmas apdare, kā nosaukums
varēja maldināt, bet oriģinālkompozīcija
ar neparastu mūzikālo valodu, latviskām
intonācijām un neapšaubāmi spilgtu
mūzikālo rokrakstu, ko smalkjūtīgi un
meistarīgi bija iestudējis Latvijas viesu
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koris no Liepupes Pernigele savas
diriģentes Artas Zundes vadībā. Šis
skaņdarbs kā brīnišķīga saite vienoja ne
tikai koncertā dzirdēto, bet arī izpildītājus
ar klausītājiem zālē un atbildēja uz
šķietami grūti atbildamo jautājumu – kādēļ
mēs vēl rīkojam Kultūras dienas, kādēļ
mēs pulcējamies kopā tik tālu prom no
Latvijas?
Sandra Dragūna
2015. gada janvārī

Ģimenes diena

Līdz ar 26. decembŗa Ģimenes
rītu, jautrā un radošā gaisotnē, Sv. Jāņa
baznīcas zālē un pagalmā, neformāli
tika atklātas Austrālijas Latviešu kultūras
dienas Sidnejā. Simbolisks
un vienojošs bija šis kopā
sanākšanas brīdis, kas
pulcēja ģimenes un ciemiņus
ne tikai no Sidnejas, bet arī no
Pertas, Kanberas, Adelaides,
kā arī no Latvijas. Radošās
nodarbībās, rotaļās un
ēverģēlībās piedalījās vairāk
kā divdesmit bērni. Krāsojot, līmējot,
piņķerējot, našķojoties ar gardumiem,
rotaļās ejot un dziedot, laiks paskrēja
nemanot. Par mūzikālo pavadījumu
rūpējās Laimas Muzykanti.
Ģimenes dienai par godu izveidotā
bērnu Sidnejas sestdienas skolas izstāde
ar zīmējumiem, puzuriem un daždažādiem
krāšņiem roku darbiem, rotāja nodarbību
zāli. Informatīvi plakāti īsi un kodoligi
vēstīja par Sidnejas sestdienas skolas
vēsturi, par to, kādi svētki tiek svinēti un
kādas tradicijas tiek koptas. Sestdienas
skola Sidnejā jau 62 gadus ir pamats
latviskai izglītībai Austrālijā.
Zālē tika izstādītas arī īsas bērnu
vēstules par to, ko viņi vēlētos sagaidīt
Kultūras dienās. Apvienojošais elements

Kultūras Dienu
dievkalpojums Sidnejā

visām vēstulēm bija skaidri nolasāms
– Kultūras dienu unikālais fenomens,
kas ierastajā ikdienā spēj radīt jaunas
krāsas, tas ir tas, kas ļauj dalīties ar labām
emocijām līdzās labiem draugiem un darīt
to, kas nes prieku.
Gaidīšanas laiks ir pagājis un katram
dalībniekam, kā arī skatītājam palikuši
katram savi, krāšņi Latviešu Kultūras
dienu iespaidi. Šis noteikti bija ģimeņu
saliedējošs pasākums, iespēja satikt
tuvus un tālus draugus un iepazīt jaunus,
tāpat dalīties priekā un līksmā atmosfērā.
Tieši ģimenē rodas pārliecība par savu
piederību un veidojas vērtību apzināšanās.
Ģimenes diena bija viens no Latviešu
Kultūras dienu pasākumiem, kas pulcējis
trīs paaudzes!
Liels paldies ģimenes dienas rīkotājiem
– Mārai Moorei un Sandrai Dragūnai,
Laimas Muzykantiem un dalībniekiem,
tāpat paldies draudzes dāmām, kas
rūpējās par kafiju un kūkām! Pateicamies
arī Vijai Veitai kuŗa jaukā veidā novadīja
rotaļas ar bērniem.
Mare Heimrāte

Austrālijas Latviešu 55. Kultūras
dienu dievkalpojums notika
piektdien, 2014.gada
26. decembrī Vienības
draudzes baznīcā, Stratfīldā. Dievkalpojums
iesākās ar Kultūras dienu
karoga ienešanu, ko veica
pārstāvji no viesu koŗa
„Pernigele”. Dievkalpojumu
vadīja mācītājs Raimonds
Sokolovskis. Jauktais koris ’’Pernigele”
(30 koristu sastāvā) no Liepupes
kuplināja dievkalpojumu ar divām
dziesmām „Ne šūpulī greznā” un
„Kā plīvurs balts un liegs”. Koris,
ko diriģēja Arta Zunde, ar savu
brīnišķīgo dziedāšanu liturģijas laikā
dievkalpojumam piedeva īpaši jauku
noskaņu. Visas dziesmas uz baznīcas
ērģelēm meistarīgi pavadīja kora
pianiste Solveiga Boka. Dievkalpojuma
svētrunas temats bija par personas gara
pacelšanu un arī latviešu tautas gara
pacelšanu, kur tautas kultūras tradicijas
ieņem ievērojamu vietu šajā procesā.
Mācītājs Raimonds Sokolovskis uzsvēra
cik nozīmīgs ir garīgums, viedums,
gara stiprināšana un celšana šodien,
kad latviešu tautai atkal aktuāls ir
izdzīvošanas un pastāvēšanas
jautājums. Norādīja svarīgus pieturas
punktus gara celšanai, minēja vairākus
latviešu tautas sasniegumus, īpašās
kultūras bagātības un ievērojamus
latviešus pasaulē. Īpašs aizlūgums
tika veltīts Kultūras dienu veiksmīgai
norisei, tās vadītājam, organizētājiem un
māksliniekiem, un visiem dalībniekiem.
Dievkalpojums noslēdzās ar svētīšanu
un dievlūdzēju nodziedāto Latvijas Valsts
himnu. Brīnišķīgās puķes, kur dominēja
Latvijas karoga sarkanbaltsarkanās
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Foto: Vija Erdmane

paredzēts Atklāšanas koncerts. Dieva
svētības lūgšana un aizlūgums par
veiksmīgu pasākuma norisi ir brīnišķīga
un vieda Kultūras Dienu tradicija, kas
noteikti nepaliek bez atbildes.
Marita Lipska

No kr: Solveiga Boka Pernigeles
koŗa pianiste, Raimonds Sokolovskis
mācītājs, Vija Erdmane un Arta Zunde
Pernigeles koŗa diriģente.
krāsas, ar ko bija dekorētas altāris un
baznīca – priecēja un arī palīdzēja radīt
īpašo svētku sajūtu. Atstājot baznīcu,
dievlūdzēji pateicās mācītājam par
interesanto svētrunu un izdevušos
dievkalpojumu, kuŗu kuplināja arī izcilais
koris „Pernigele”. Pēc dievkalpojuma
Juris Liepiņš ar dēlu Andreju steidzās
nogādāt Kultūras Dienu karogu uz
Latviešu namu, kur pēc stundas bija

AL55.KD īsfilmu
vakars „Pīrāgs”

Pi rmo re i zi K u l tū ra s
dienu vēsturē notika īsfilmu
konkurss! Filmu izrādes
vakars, svētdien 28.
decembrī, bija ļoti veiksmīgs.
Bija filmas, kas izsauca
gardus smieklus, un bija citas
filmas, kuŗas lika padomāt
par nopietnākām lietām. Un
publikas interesi pievilka gan iespēja
redzēt savējos uz ekrāna, kā arī balsot
par labākajām filmām.
Par īsfilmu konkursa ideju organizētājs Ojārs Greste teica: „Vizuālie
mēdiji – filmas un fotografijas – ir mūsu
dienu galvenās komunikācijas formas.

Pulkveža Oskara Kalpaka,
viņa bataljona un studentu rotas

PIEMIŅAS DIEVKALPOJUMS
UN AKTS
svētdien, 2015. g. 8. martā plkst. 15.00
Sidnejas latviešu draudzes Svētā Jāņa baznīcā,
30 Bridge Rd Homebush.
Diekalpojumu vadīs mācītājs fil! C MacPherson Patr!
Korporāciju Kopa Sidnejā un Daugavas Vanagu Sidnejas
nodaļa laipni lūdz visus piedalīties dievkalpojumā, aktā un
pēc akta saviesīgā brīdī.
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Tagad visi, kam ir pat vienkāršākā digitālā
kamera vai mobilais telefons, var uzņemt
filmu. Jau vairākus gadus esmu gribējis
iekļaut filmu Kultūras dienās. Īsfilmu
ideju aizņemos no Sidnejas populārā
gadskārtējā īsfilmu konkursa Tropfest,
kuŗā galvenie noteikumi ir, ka filma
nedrīkst būt garāka par 7 minūtēm un tajā
ir jāparādās kādam noteiktam objektam.
Filmas temats un žanrs ir filmētāja izvēlē.
Ideja par pīrāgu, kā vajadzīgo objektu,
kuŗam jāparādās KD konkursa filmā,
radās vienā vakarā šā gada sākumā pie
glāzes vīna laikraksta Latvietis redaktora
Ilzes un Gunāra Nāgeļu mājā
Filmu izrāde notika lielajā zālē.
Vairāk neka 200 skatītāji sēdēja pie
klātiem galdiem un baudīja garšīgas
vakariņas. Paldies Andrim Karikam par
krāšņiem galdautiem un šķīvjiem un
sienu dekorācijām ar filmu temu. Un
paldies Andrejam Mačēnam un viņa
palīgiem par veiklo zāles pārkārtošanu
pēc tēatŗa izrādes, kas notika tajā pašā
pēcpusdienā.
Kā jau pienākas filmu vakaram par
pīrāgu, vakariņās pasniedza piecus
dažādus pīrāgus – trīs latviešu pīraga
meistara Māra Celinska gatavoti (speķa,
gaļas un sēņu) un divus no libanas
restorāna – kopā ar kāpostu salātiem
(coleslaw) un libanas tabūlī salātiem
(Taboulie). Par ēdienu sildīšanu un piegādi
gādāja Mērija Atkinsona (Mary Atkinson)
un viņas palīdzes Baiba Bērziņa, Baiba
Haringtona (Harrington), Astrīda Medne,
Kate Liepiņa un Anna Mačēna.
Kā mēs zinām, latviešu tauta ir izkaisīta
pa visām malu malām. Arī pie īsfilmu
izrādes organizēšanas tika pierādīts, ka
latvieši ir visur! Organizētājs Ojārs Greste
meklējis ekrānu īrētāju firmas internetā.
Nepazīstot firmas vārdu piezvana pirmai
firmai un pasaka, ka vajag ekrānu
Latviesu namā. Balss atbild: „Esmu bijis
tur daudzos bēru mielastos”. Izrādas, ka

latvietis! Un kad noskaidro, ka Grestem un
īrētājam ir kopējas paziņas, tad viss gludi
nokārtojas par atlaides cenu! Un beigās
noīrēja ne tikai ekrānu, bet arī projektoru
un visas gaismas un citu tehniku, kas bija
vajadzīga visos KD sarīkojumos! Mēs
esam maza tauta bet esam visur!
Kā jau agrāk bija izsludināts, konkursā
bija divas kategorijas – atvērtā kategorija
dalībniekiem jebkādā vecumā, un
kategorija jauniešiem līdz 17 gadiem,
ar bagātām godalgām abās kategorijās.
Konkurss tika sludināts pa visu latviešu
pasauli. Bija pieteiktas 17 filmas –
septiņas no Latvijas un desmit no
Austrālijas. Bet diemžēl laika trūkuma
dēļ tikai deviņi filmētāji paspēja filmas
sagatavot laikā.
Trīs filmas bija Jauniešu kategorijā
un sešas Atvērtā kategorijā, visas ar
ļoti atšķirīgiem tematiem. Dažās filmās
pirāgs bija filmas centralā tema, bet
citās tas bija periferijā. Visas filmas
bija ļoti interesantas. Starp šīm filmām
rādīja izvilkumus no 2012. gada Kultūras
dienām Adelaidē (pieņemšana pēc
atklašanas koncertā, koŗa mēginājums
un koŗa koncerts) un arī vairākas īsfilmas
par nesenām Sidnejas Latviešu teātŗa
izrādēm, teātŗa 60 gadu jubilejas svinībām
2011. gadā, un izvilkumi no populārā
Kabarē de Rīga izrādēm.
Rādīja arī vēl desmito īsfilmu ar
konkursa temu bet šī filma bija ārpus
konkursa, jo filmētājs bija konkursa
organizētājs. Tā bija par maizi, ko Ēģiptē
apcietinātais Austrālijas latviešu žurnālists
Pēteris Greste uzcepa Toras cietumā. Ļoti
aizkustinoša filma.
Nākot iekšā zālē, katrs skatītājs
saņēma balsošanas anketu un pēc
izrādes tika lūgts izvēlēt pirmo, otro un
trešo vietu katrā kategorijā. Balsošanas
metode līdzinājās Eirovīzijas dziesmu
konkursam: publikas balsojumi tika
kombinēti ar žūrijas komisijas vērtējumiem
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(žūrijā bija divi profesionāli filmētāji). Katra
vieta izpelnīja zināmu punktu skaitu un
filma ar visvairāk punktiem vinēja. Šajā
gadījumā, var teikt, ka publika ļoti zinīgi
izvērtēja filmas, jo publikas izvēle sakrita
tieši ar žūrijas izvēli!
Godalgas tika paziņotas 31. decembŗa
Raibā sarīkojumā. Visām trijām filmām
Jauniešu kategorijā punktu skaits bija
ļoti tuvs. Tomēr ar viaugstāko punktu
skaitu pirmo vietu ieguva Melburnas
māsas Emīlija un Evelina Nesteckas
par savu animācijas filmu, kas rāda
kā pīrags ceļo uz Kultūras dienām.
Otro vietu saņēma Melburnas Latviešu
skolas audzēkņi par savu asprātīgo
krimināldrāmu „CSI-Nams”, kuŗā detektīvi
meklē slepkavu Melburnas Latviešu nama
kafejnīcā. Un trešo vietu saņēma Sidnejas
Latviešu skolnieki par savu komisko filmu
„Pazudušais pirāgs”. Aplausi visiem par
lielo uzņēmību!
Atvērtā kategorijā vispopulārākā bija
Melburnieša Pētera Aleksejeva filma
„Tiš muša”. Otrā vietā Sidnejiete Anita
Kaze ar filmu par pīraga „tumšo pusi”.
Un trešā vietā Latvijas latviete Rūta
Ozoliņa par filmu „Savvaļnieki”. Zemāk ir
atrodams īss apraksts par visām konkursa
filmām. Paldies visiem filmetājiem par
interesantām filmām!
Filmas ceļos arī uz citiem latviešu
centriem. Sākot ar 2015. gada februāri
tautieši citas pilsētās, kuŗi netika uz KD,
varēs redzēt konkursa īsfilmas kopā
ar izvilkumiem no nupat pavadītām
55. Kultūras dienām Sidnejā. Skatiet
ziņojumus par izrādēm latviešu laikrakstos.
Īsfilmu konkurss bija loti interesants
jauns Kultūras dienu pasākums! Filmu
vakaru vadīja konkursa organizētajs Ojārs
Greste.
Jānis Pīrāgs

Godalgas
Kategorija līdz 17 gadiem
1. vieta ($350)
Evelīna un Emīlija Nesteckas:
“Pīrāgs” (animācijas filma)
Pīrāgs ceļo uz Sidneju uz Kultūras
dienām.

2. vieta ($200)
Melburnas latviešu skola: “CSINams”
Slepkavība Melburnas latviešu nama
kafejnīcā! Kuŗš ir vainīgais? Filmā piedalās
Melburnas latviešu skolas audzēkņi.

3. vieta ($100)
Sidnejas latviešu skola:
“Pazudušais pīrāgs”
Filmas pamatā ir stāsts par pīrāgu,
kuŗš pēkšņi ir pazudis. Jaunieši to dodas
meklēt. Filmā parādās Sidnejas latviešu
skolas audzēkņi un skolotāji.
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2. vieta ($400)
Anita Kaze Kazis: “Pirāgs – Tumšā
puse”
Filmas nosaukums izsaka visu!
Melnbalta filma ar melna humora
piegaršu!

Atvērtā kategorija
1. vieta ($750)
Pēteris Aleksejevs: “Tiš muša”
Vai ir labāk pieturēties pie tā ko
pazīsti, vai meklēt kaut ko labāku? Mūsu
daudzkultūras sabiedrībā, brīnišķīgi
ēdieni ir joprojām tuvi. Zilā muša izvērtē
pareizāko virzienu un atrod pasaules
lielāko gardumu – pīrāgs.

Mūžībā aizgājis

ARNOLDS RUPERTS
2.4.1932 – 6.12.2014

Līdzjūtību dzīves biedrei Līgai un ģimenei
izsaka 3x3 Austrālijas saime
Šķiramiesi mēs ļautiņi,
Gana labi dzīvojuši.
Tu ar Dievu, es ar Dievu,
Mēs ar Dievu, labi ļaudis.
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3. vieta ($200)
Rūta Ozoliņa: “Savvaļnieki”
Dabas pētnieki – Gustavs un Ūlavs
brauc izveidot kontaktu ar izolētu
cilti Ogres upes krastā. Viņiem par
pārsteigumu, viņi ne tikai iepazīst ciltus,
bet arī paši sevi. Viņiem ir jāiztur izturības
pārbaudījums, pēc kuŗa tiek dota atļauja
piedalīties Svētajā Mielastā.

4. vieta
Elīna Rikarde: “Pilsētnieki laukos”
Filma ir stāsts par Austrālijā
dzīvojošiem latviešiem, kuŗi patiesi
aizraujas ar latviešu kultūru. Nav svarīgi
ko mēs darām, bet svarīgi, ka mēs ticam,
ka mēs darām vienotas idejas vārdā. Jā,
es varu teikt, atkārtoti – pīrāgiem, kas
cepti malkas krāsnī, piemīt īpaša garša
un latviska aura.

5. vieta
Gunārs Treibergs: “Pīrāgs”
Dzimis 1948.gadā Rīgā. Profesionālā
radošā darba periods 1968. – 1991.
gadan Latvijas televīzijā un Rīgas
kinostudijā. Leļļu filmu režisora Arnolda
Burova darbnīcā strādājis kā mākslinieks
multiplikators pie filmām “Kāpēc pelītei
nenāca miegs?”, “Pat zirgam jāsmejas”,
“Bimini”, “Sapnis” u.c. Patstāvīgie režijas
darbi – leļļu filmas “Tā viņi dzīvoja”,
“Sveiks, Putnubiedēkli!”, kā arī daudzi
kinožurnāli Rīgas kinostudijas hronikas
nodaļā.

6. vieta
Inese Auziņa-Smita: “Pīrāgi archīvā”
Šī īsfilmiņa parāda Lielbritanijas
Latviešu dokumentācijas centru un archīvu
(LDC&A), kas atrodas Daugavas Vanagu
fonda lauku īpašumā “Straumēni” Anglijas
vidienē. Mēs iepazīstamies ar LDC&A, kur
pa vasaru strādā bibliotēkāres no Latvijas.
Viena Anglijas latviešu bibliotēkāre atnāk
ciemos uz pēcpusdienas tēju ar pīrāgiem.

21

AL55.KD mākslas
darbu izstāde

Foto: Ojārs Greste

Šā gada Kultūras dienu
apmeklētāji skatīja viena
no Austrālijas laikmetīgās
mākslas vispazīstamākajiem
māksliniekiem – Imanta
Tillera darbus. Šajā izstādē
Sidnejas Latviešu nama
Baltajā zālē bija redzama
izlase no Tillera darbiem pēdējos gados:
izstādē bija skatāmi deviņi Imanta Tillera
darbi; izstādi iekārtoja Imants Tillers.
Izstādes atklāšana notika Baltajā
zālē ar uzkodām un atspirdzinājumiem,
pēc Atklāšanas koncerta. Piedalījās
pats mākslinieks un viņa dzīvesbiedre
Dženija, klāt esot apmēram 100 KD
dalībniekiem un viesiem. Kultūras
dienu rīcibas komitejas priekšsēdis
Jānis Čečiņš atcerējās savu jaunības
sadarbību ar Imantu Tilleru Sidnejas
Latviešu skolā, un iepazīstināja izstādes
organizētāju Ojāru Gresti, kas atklāja
izstādi.
Greste pievērsa uzmanibu Tillera
pašportretam „Būtības parādīšanās”
(The emergency of being) kuŗš tika
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izstādīts 2013 gada prestīžā Arčibolda
(Archibald) portetu konkursā. Latviešiem
nozīmīgi arī bija darbi „Trimda” un
„Tēvzeme”, kas tika radīti Jāņa Baloža
lugai ar nosaukumu „Trimda un
tēvzeme” (Exile and fatherland) 2010.
gada Kultūras dienu teātŗa izrādei
Melburnā. „Trimda” un „Tēvzeme” darbi
sastāv no pilsētu un vietu nosaukumiem
Latvijā un Austrālijā, kuŗos dzīvoja
lugas tēli. Teatrī tie parādijās pa vienam
atbilstošos skatos. Bet šajā izstādē
tie bija salikti divās kopienēs un ar to
izraisīja visu mūsu trimdas vēsturi un
lika vairākiem atcereties jaunības gadus
Latvijā un sākuma gadus cērtot niedras
Kvīnslandē.
Savā uzrunā Greste arī pievērsa
uzmanību tekstu avotiem, kuŗi parādas
Tillera darbos. Tie ir ņemti no vairākiem
dzejniekiem un filozofiem ieskaitot
Stefanu Malarmē (Stephane Mallarmé),
Martinu Heidegeru (Martin Heidegger)
un Ludvigu Vitgensteinu (Ludwig
Wittgenstein). Visi šie teksti atspoguļo
Tillera dziļo interese par metafiziku
un cilvēka būtību. Greste beidza ar
citātu no franču dzejnieku un filozofa
Antonina Artauda (Antonin Artaud), ko

kā piemēram: Sanpaulu Biennālē,
Documenta un Venēcijas Biennālē.
Tilleram bijušas personālizstādes
Laikmetīgās mākslas institūtā, Londonā,
Latvijas Nacionālajā mākslas mūzejā,
Rīgā un Austrālijas Nacionālajā mākslas
galerijā, Kanberā. Tillers savos darbos
pēta temas, kas attiecas uz mūsdienu
kultūru, sākot ar 1980. gadu centraperifērijas debatēm līdz migrācijas,
pārvietošanās un diasporas sekām.
Viņa jaunākās gleznas ir saistītas ar
vietu, apkaimi un liek domāt par ainavu.
Tillers šobrīd strādā pie diviem lieliem
pasūtījuma darbiem – pie lielas gleznas
5 Martin Place pārbūvei Sidnejā un
pie gobelēna dizaina Austrālijas Kaŗa
memoriālam, pieminot simtgadi Anzac
desantam Gallipoli.
Imants Tillers par šo izstādi
Darbu radīšana slāņos, atkārtošanās
un variēšana ir manas mākslas prakses
galvenie pamati. Vissvarīgākais ir,
kā šīs gleznas ir radītas, nevis, ko
tās izteic. Un pēdējos desmit gados
ķirurga skalpelis ir bijis mans galvenais

Foto: Ojārs Greste

Tillers ir izmantojis savos darbos, un
kuŗš (ar Tillera ierosinājumu) parādās
2008. gadā izdotā gramatā „Austrālijas
latviešu mākslinieki”: „Pats būtiskākais ir
apzināties, ka aiz šīs pasaules kārtības,
ir vēl kāda cita”.
Imants Tillers arī pats uzrunāja
klātesošos un pateicās par aicinājumu
izstādīt savus darbus Latviešu namā.
Par tekstiem, kas parādās viņa darbos,
Tillers mudināja skatītājiem tos izmantot
kā domu graudus, kas lasāmi jebkuŗā
secībā, lai veicinātu jaunas asociācijas
ar mākslas darbu.
Bija drukāti katalogi, kuŗus varēja
iegādāties. Katalogā bija attēloti vairāki
izstādes darbi kopā ar Imanta Tillera
pārdomām par šo izstādi.
Darbi nebija pārdošanā.
Par mākslinieku
Imants Tillers ir mākslinieks,
rakstnieks un kurators. Viņa mākslas
darbi ir plaši izstādīti kopš 1960. gadu
beigām. Ar saviem darbiem viņš ir
pārstāvējis Austrāliju lielākajās
starptautiskās mākslas darbu skatēs,
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Foto: Ojārs Greste

darba rīks, nevis ota. Es esmu vairāk
griezis, nekā gleznojis. Bet, vienalga,
ko es daru, pilnīga ieniršana radīšanas
procesā kopš 1981. gada ir bijusi manas
darbības atslēga.
Es tad atklāju kaut ko ļoti vienkāršu,
bet svarīgu – tā bija iespēja gleznot
uz audekla plākšņu paneļiem. Nevien
uz vienas veselas plāksnes, bet gan
uz daudzām atsevišķām (līdz pat 300)
plāksnēm, kas, saliktas kopā rūtiņās,
veido lielu, veselu tēlu. Bet ironiski
ir tas, ka, lai gan man patīk, ka ir ērti
darboties ar audekla plāksni, un tās
apgleznošanas dažādās iespējas,
man nepatīk rūtiņas. Es pretojos rūtiņu
estētikai un pret to cīnos, un tomēr tā ir
mana darba dominante.
Šai izstādē Sidnejas Latviešu namā
es uzstājos ar deviņiem darbiem, kas
radušies deviņu gadu laikā. Agrākais ir
„Latviešu mandala“ 2002, un pēdējais ir
„Daba runā: EY 2014“, ko es gleznoju
tieši šai izstādei. Varu teikt, ka Sidnejas
Latviešu Nams tagad ir gan man
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pazīstams, gan svešs. Svešs tāpēc, ka,
kad es to nesen apmeklēju, tas kūsāja
no labi ģērbtiem korejiešu bērniem un
viņu ģimenēm, nevis no latviešu bērniem
un ģimenēm, kā agrāk. Bet, protams, es
tur vēl arvien jūtos kā mājās, jo es šeit
pavadīju labu daļu manas bērnības
(galvenokārt sestdienas), mācoties
latviešu valodu, kultūru un vēsturi un
piedaloties teātrī un dejojot tautas dejas
kopā ar citiem latviešu bērniem. Es pat
noliku tā sauktās ,,Latviešu vidusskolas”
gala eksāmenus (trīs skolnieku klasē)
kopā ar Strīķu brāļiem. Man tagad
liekas, ka latviešu kultūra ir līdzīga
Austrālijas iedzimto kultūrai, uzskatot
par vērtīgu mākslinieka pienesumu
pat, kamēr viņš vēl ir bērns. Abas
kultūras intuitīvi liek lietā slavenā vācu
mākslinieka Jozefa Beuysa teicienu:
„Katrs cilvēks ir mākslinieks”. Pie šīs
necilās priekštelpas sienām es pirmoreiz
izstādīju savu mākslu pirms daudziem
gadiem. Kamēr es vēl biju bērns, mans
tēvs un māte un krustvecāki veicināja

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

“Mēs, puisēni, jaun’
būdami”

No pirmā brīža, ar dziesmu kas vaicā
“Kas tie tādi sanākuši?” varēja manīt,
ka sarikojuma vadītājas, Iveta Rone un
Sarma Strazda, ir sastādījušas saistošu
uzvedumu ne tikai tautas deju virkni.
Tautas apģērbu izvēle bija piemērota
uzveduma saturam. Pirmos skatos, kas
attēloja lauku un mājas dzīvi meitas
dejoja brunčos ar blūzi un lakatiņu,
dažas pat ar priekšautiem, kamēr puiši
bija kreklos bez frakām. Svētku skatos
redzējām mūsu tautas apģērbu pilno
greznumu. Patīkami arī redzēt, ka
sarīkojuma vadītājas bija uzsvērušas
pareizo tautas apģērbu lietošanu. Nebija
redzami nevienam puisim prievītes ap
kaklu nedz sievām zīļu vaiņagi. Skati uz
lielā aizmugurēja ekrāna, apgaismošana

Austrālijas latviešu 55. Kultūras
dienas, Sidnejā, tautas deju uzvedums.
Uzvedumā piedalās 31
bērns no Sidnejas Latviešu
skolas, sešas tautas
deju kopas no Adelaides,
Kanberas, Melburnas un
Sidnejas ar 90 dejotājiem kā
ari 6 mūzikanti.
Gaismas aptumšojās,
klusums iestājās zālē, klusi mūzikanti
ieņem savas vietas, publika ieņem elpu
un atskan pirmās taktis dziesmai “Kas tie
tādi sanākuši?”

Foto: Ojārs Greste

manu gleznošanu un zīmēšanu, bet
šeit es saņēmu arī atzinību no īstiem
pieaugušiem māksliniekiem, kā no
Reiņa Zustera un Vijas Spoģes. Man
liekas, ka, pateicoties viņiem, es
pusaudža gados nolēmu arī kļūt par
mākslinieku. Tā nu pienākas, ka es
izstādu savus darbus šeit 2014. gada
Latviešu Kultūras dienās - un mana
izstāde ir kā ,,pateicības vēstule” vietai,
kas, lai gan kādreiz man sagādāja
mocības, bet kas gan biežāk bija vieta,
kur mani atzina un par mani rūpējās.
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca “Rīga” piedāvā:
Biedrības 2014. gada KALENDĀRS
Rotas lietas
Nameja 7-dienu u.c.gredzenus, kā arī dažāda lieluma sudraba latviskās rotas lietas
Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi
Grāmatas
„TO BONEGILLA FROM SOMEWHERE” – by Wanda Skowronska. Stāsts
par diviem DP emigrantiem, angļu valodā.
Vēl dabūjama
„THE LONG ROAD TO RēZEKNE” – A journey to Eastern Latvia, by Wanda
Skowronska. Cena $18.
Oskara Lapas triloģija:
Pirmā grāmata: – „THE PATH OF THE MOON” cena $25
Otrā grāmata izdota 2002. gadā: – „ADELINA’S GARDEN” cena $30
Trešā grāmata izdota 2011. gadā: – „CASTLE OF LIGHT” cena $25
Okupācijas mūzeja grāmatu galds piedāvā:
„SKORPIONA SLAZDĀ” $23 – Jauna grāmata
„SIBĪRIJAS VĒSTULES UZ BĒRZA TĀSS” $33
„VIŅI, CEĻĀ” $20.50
„A STOLEN CHILDHOOD” $25
„WITH DANCE SHOES IN SIBERIAN SNOWS” $43
„SVEŠA VARA” $18.50
„VIA DOLOROSA” – piektā grāmata $21
„VIA DOLOROSA” – sestā grāmata $33.50
CD – “Mīlas lidojums” Trīs Latvijas tenori
SPECIĀLS IZDEVUMS dubult-CD „LAIKMETS SVEŠĀ ZEMĒ”
Visas pazīstamās vokālās grupas “Laikmets” dziesmas ierakstītas divos
kompaktdiskos. Ideāla dāvana jubilejām, Ziemsvētkiem u.c. Cena $20.
LATVIJAS PRODUKTI
Rīgas Šprotes - $3.00
Nēģi želejā - $6.00
Rīgas Balzāms - $36.00
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un starpspēle atspoguļoja un paskaidroja
uzveduma temu.
Uzvedums atspoguļo puiša dzīvi
sākot no bērnu kājām ejot cūku ganībās,
jauniešu gadiem pieguļā, caur darba
gadiem un kaŗa gadiem beidzot ar
bildināšanu un pilngadību.
Uzveduma pirmo deju, ”Rūnu
Raksti”, sniedz lielākā tautas deju kopa,
Melburnas Ritenītis, kas atbraukušu uz
Kultūras dienām ar 31 dejotājiem. Tiem
sekoja mājinieku senioru kopa Trakais
pāris ar Skaidrītes Darius choreografiju,
“Aulejas josta”. Trako pāru smaidu pilnās
sejas un vieglās kājas, liecināja dejotāju
prieku un piepūli sagatavojot šo deju.

Tuvie kaimiņi, Kanberas Sprigulītis,
kaut gan mazākā kopa ar četriem pāriem,
precīzi un tīri nodejoja “Jūra jūra”. Bija
prieks noskatīties smaidošās sejas,
precīzos soļus un tīrās, asās tūra maiņas.
Starpspēle skatītājiem izraisīja
smieklus, kad mazais Mikus Strazds no
maisa izvilka lielu zivi, gandrīz lielāku
nekā pats, kamēr tēvs Aleksis bija spējīgs
tikai noķert šproti.
Uzveduma vadības izvēle ieskaitīt
“Velna polka”, bija ļoti piemērota jo tas
deva divām kopām, kuŗas dzīvo tālu
viena no otras, iespēju dejot kopā. Dejā
kopas dejo atsevišķi un tad apvienojās
pašās beigās. Deja deva iespēju Sidnejas
Jautram pārim un Adelaides Auseklītim
izveidot raitu sadarbību. Turpinājās
sadarbība starp Jautro pāri un
Melburnas Piekto riteni ar “Luteklīti”
kur abas kopas izcēlās ar akurātiem
soļiem, tīrām kustībām un dižo
stāju. Pirmās daļas beigas, kaŗa
gadi, ar izjūtu, sērīgi ievadīja Aija
Dragūna un Ivars Štubis dziedot
Kur tu jāsi bāleliņi, kamēr puišus
apjoza ar zobentiņu un sagatavo
jāt kaŗā. Noskatījāmies trīs dejas,
kuŗas sekmīgi choreografēja mūsu
jaunākās paaudzes vadītāji. “Es
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kaŗāi aiziedams”, Noami Withers, “Auļos”,
Jāna Andersona un Lāra Brennere un
“Apkārt kalnu gāju”, Valdis Strazds. Bija
patīkami redzēt, ka jaunie choreografi
ir pieturējušies pie Latviešu tautas deju
elementiem.
Būvējot jaunas dejas, kā arī deju
izvēlē, ir jāuzmanās, ka neietilpstam
sveštautiešu elementus. Vadītājiem ir arī
jāskatās uz dejotāju spējām tā izmeklējot
un rakstot dejas kuŗas dejotāji spēj celt.
Mēs nevaram arī automātiski pieņemt, ka
visa choreografija, kas nāk no Latvijas ir
izcila un piemērota. Būtu vērtīgi padomāt
par tautas deju vadītāju kursiem.
Sarīkojuma otrā daļā noskatījāmies
bildināšanu, jauniešu sadzīvi un
priecāšanos. Bija iespēja atsevišķām
kopām parādīt savas spējas kā dejotāji,
choreografi un lepoties ar grezniem goda
tērpiem. Melburnas Ritenīšu meitas
puišus kārdināja dejojot „Ceļa māte”
kamēr, Sidnejas un Kanberas puiši braši
atbildēja ar „Lūriķi”.
Tā raitā gaitā turpinājās jauniešu
sadzīve, līdz pat kautrīgākais puisis
saņem dūšu un uzdāvina savai izraudzītai
ziedu, viņa to pieņēma dāvinot viņam
pīrāgu.
Baudījām Sprigulīšu izpildījumā
skaisto “Vāverīte”, pasmaidījām skatoties
“Es biju māmiņai” Piektā riteņa un
Ritenīšu izpildījumā, kuŗā mātes brīdina
meitas par “negantiem” puišiem.
Smejamies un jūtam līdzi “vecmeitai/
krustmātei” kuŗa Jautrā pāŗa izpildījumā
dejoja “Krustmātes krakovjaks”.
Kontrastā nozibēja ātrais Auseklīša
“Viļānu suseklis” ar Piektā riteņa kluso,
lēno “Vai dieviņ, vai dieviņ”. Beidzot
puisis atrada līgavu un visi mājas cilvēki
ar Kanberiešu palīdzību noslēdza
uzvedumu ar jautro “Jauns apņēmu
līgaviņu”.
Mūzikālo pavadījumu uzvedumam
sniedza ansamblis Viktorijas Mačēnas
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vadībā. Andrejs Mačēns, Ella Mačēna,
Vēsma Putniņa, Kaija Upeniece un
Benny Goldsmith spēlēja, dziedāja un
Ella un Benny arī piebiedrojās vairākās
dejās. Mūzikālais pavadījums bija izcils
un noturēja uzveduma raito gaitu.
Būtu jāpiemin dažus novērojumus.
Uzmanība būtu jāpiegriež solu precizitātei
un citām kustībām, kuŗas izceļ deju.
Piemēram, vadītājiem jāuzmana, ka
dejā nerodas situācija, kur daži dejotāji
dejo trīs soli un citi dejo teciņus soli
vai arī, ka dažiem zēniem ir rokas
jostā, kamēr citam aiz muguras. Tādas
variācijas soļos, roku novietošanā un kāju
celšanas nevienādība parādījās vairākās
dejās un ietekmēja dejas kopiespaidu.
Līdzināšanās jābūt precīzai. Dejotājiem
vēlams izteiksmīgas sejas piemērotas
dejas temai. Vēlams arī, ka dejotāju pāri
saskatās viens uz otru.
Bija apsveicami, ka sarīkojuma
vadītājas bija uzrakstījušas angļu valodā
īsu uzveduma pārskatu, kuŗu izdalīja pie
durvīm. Līdzīgs pārskats būtu noderējis
Latviešu valodā pat vai programmu
grāmatiņā.
Apsveicu visus vadītājus, dejotājus
un mūzikantus par jautru un krāšņu
uzvedumu.
Juris Skābe

Tālava Jundža
referāts Kultūras
dienās

Referāta rītu Sidnejas
Latviešu nama Mārtiņa
Siliņa zālē 29. decembŗa
priekšpusdienā vadīja Dr.
Juris Ruņģis un pirms referāta
iepazīstināja referentu un
pastāstīja par viņa dzīvi, no
kuŗas še sekos izvilkumi.

Foto: Pēteris Kļaviņš

Dr. Tālavs Jundzis
Dr. Jur., Dr. Habil. Sc. Pol. Tālavs
Jundzis dzimis 1951. gada 4. oktobrī,
Gulbenē. Beidzis Jaunpiebalgas
vidusskolu 1970. gadā un Latvijas Valsts
Universitātes juridisko fakultāti 1974.
gadā. Kopš 1993. gada specializējies
starptautiskās drošības, Eiropas tiesību
un tiesību vēstures jautājumos. Ir 170
zinātnisku rakstu un vairāku grāmatu
autors. No 1991. gada februāŗa līdz
1993. gada jūlijam Latvijas rapublikas
delegācijas loceklis sarunām ar Krievijas
federāciju par tās kaŗaspēka izvešanu no
Latvijas. No 1991. gada 19. novembŗa
līdz 1993. gada 2. augustam un vēlāk
no 1997. gada jūnija līdz 1998. gada
oktobrim bijis aizsardzības ministrs.
2009. gada 11. novembrī saņēmis
atzinības rakstu par pē tījumiem
neatkarības atjaunošanas un
nevardarbīgas pretošanās lomā. 2005.
gadā saņēmis I šķiras Viestura ordeni,
bet jau 2000. gadā Triju zvaigžņu ordeņa
III šķiru. Par ieguldījumiem bruņoto
spēku attīstībā viņš 1996. gadā saņēmis
Latvijas Republikas 1991. gada barikāžu
dalībnieka piemiņas zīmi.
Referāta temats bija: Latvijas
neatkarības atgūšana un tās mācības
mūsdienās.Tajā Dr. Tālavs Jundzis teica,
ka mēs varam lepoties ar savas valsts

atjaunošanas laiku. Tas sākās neilgi
pēc tam, kad par Padomju Savienības
vadītāju 1985. gada nāca Michails
Gorbačovs. Pirms viņa valstī valdīja
stagnācija, un referents atcerējās, ka
Sverdlovskas pilsētas veikalā redzējis
tikai 3 litru pudeles ar ābolu sulu un
„zilas” vistas. Gorbačovs sāka reformas,
bet viņam radās grūtības atbruņošanās
jautājumā. Amerikas prezidents Rēgans
bija pasludinājis gatavošanos „zvaigžņu
kaŗam”. Tad Gorbačovs piedāvāja
Amerikai samazināt kodolieročus par
50%. Savās iekšējās reformās viņš bija
gatavs atteikties no komūnistu partijas
vadošās lomas un bija gatavs arī atļaut
republikām tikt galā ar savām problēmām.
1987. gada viņš vienīgo reizi ieradās
arī Latvijā. Līdz tā paša gada jūnijam
nebija lielas maiņas Latvijā, bet kāds, kas
bija ieradies Maskavā jau bija dzirdējis
pieminam Čechoslovakijas notikumus
1968. gadā.
Jau 1986. gadā bija izveidojusies
Helsinki 86 grupa, vispirms jau Liepājā.
Heksinki 86 grupa rakstīja Gorbačovam,
ka Latvijā apspiež latviešu valodu.
Drošības komiteja rakstus iznīcināja,
diskus salauza, bet vēlāk bijis iespējams
tos salikt kopā.
Kā tas notika, ka pēc veciem partijas
vadītājiem Brežņeva, Andropova un
Čerņenko nāca jaunākais Gorbačovs.
Te bija paskaidrojums. Gorbačovs nāca
no tālas provinces Ziemeļkaukazā,
kur bija kļuvis par partijas sekretāru
Stavropolē. Kad Maskavas partijas vīri
devās atvaļinājumā, tie bieži brauca tur
gaŗām un Stavropoles partijas sekretārs
tiem licies tik spējīgs, ka aicinājuši viņu uz
Maskavu par sekretāru. Tur iepazinies ar
citiem varas vīriem, viņš pēc veco partijas
ģenerālsekretāru nāves, nāca viņu vietā.
Sākoties Gorbačova pārbūvei, partijas
vīri bieži bija apjukuši un dažreiz nezināja,
cik tālu var iet. 1987. gada 14. jūnijā Rīgā
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nolika ziedus, pieminot aizvestos, par
ko iepriekš ziņoja Amerikas balss, tādēļ
piedalījās vairāki tūstoši un represiju pret
viņiem nebija. Tomēr, kad 28. augustā
parādījās nosodošs raksts Cīņā, 96 -300
arestēja.
Helsinki 86 sāka publicēt mašīnrakstā
Ausekli, kas iznāca 6 izdevumos un tos
iespieda Zviedrijā, bet uz turieni rakstus
piegādāja Vita Kristovska un Egons
Eversons no Austrālijas, ko izdevās izdarīt
varas iestāžu nepamanītiem.
Igauņi 1988. gada aprīlī sasauca
radošo apvienību plēnumu un viņiem drīz
sekoja latvieši ar savu radošo savienību
plēnumu Jāņa Petera vadībā 1. un 2 jūnijā.
No prokuratūras tur piedalījies ari Tālavs
Jundzis. Viņš toreiz neesot vēl domājis, ka
PSRS sabruks, bet katrs otrais pilsonis
to esot saskatījis. Plēnuma runas bijušas
tik interesantas, ka paskatījies pirmo reiz
pulkstenī tikai ap 7 – 8 vakarā. Bijis tur
arī nākamā dienā. Šajā plēnumā Mavriks
Vulfsons paziņojis, ka Latvija 1940. gadā
tikusi okupēta. Sabiedrība saviļņojusies,
sākusies atmoda. Bet Latvijas komūnistu
partijas sekretārs Pugo Vulfsonam teicis:
„Tu šodien nogalināji padomju Latviju!”
Radusies doma par Tautas frontes
dibināšanu, kur pieaicināja Daini Īvānu
un citus. Bet komūnistu partija sasauca
savu plēnumu 18. jūnijā, kuŗā nosodījuši
radošo apvienību plēnuma lēmumus.
Tautas fronti gribējuši dibināt komūnistu
vadībā, kam Anatolijs Gorbunovs un
Stradiņš pretojušies, domādami, ka
Tautas frontei jādibinas no apakšas. Tā kā
bija Gorbačova pārbūves laiks, komūnisti
bijuši bailīgi par saviem amatiem, ja kaut
ko darītu nepareizi. 1988, gada augustā
izveidojusies Tautas frontes koordinācijas
padome ar sēdi 1. septembrī un 1.
kongresu Mežaparkā no 6. – 9. oktobrim,
kur tomēr par neatkarību vēl nerunāja.
1989. gadā Ogrē sanāca LNNK I
kongress Ogrē (kas bija dibinājusies
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1988. gadā), kur runāja jau par pilnīgu
neatkarības atgūšanu.
Tā kā Tautas frontes par neatkarību
vēl nerunāja, radās doma par pilsoņu
komitejām, kas reģistrētu pilsoņus, un
pirmie to sāka darīt igauņi, bet latvieši
devās uz Igauniju, lai redzētu, kas tur
notiek. Tad pilsoņu komitejas sāka
reģistrēt arī Latvijas pilsoņus un līdz 1989.
gada beigām bija reģistrēti jau 700.000.
Pilsoņu kustība bija par 1922. gada
satversmes atjaunošanu un neatkarību,
bet ANO tam nepievienojās un prasīja
iegūt PSRS piekrišanu. Pilsoņu kustība
ar savām prasībām noņēma spiedienu
no Tautas frontes, kad interfronte un
kompartija gāzās tai virsū.
1990. gadā ievēlēja Augstāko padomi.
Jakovļeva komisijai uzdeva izpētīt
Molotova - Rībentropa paktu, ko vēlak
anulēja. Tautas frontes pārstāvji devās uz
Abreni Francijā, lai satiktos ar PBLA. Tur
drīz radās doma par pilnīgu neatkarību.
1989. gadā Tautas frontes II kongresā
lēma, vai atbalstīt 1922. gada Latvijas
satversmi vai dibināt jaunu valsti. Daži
uzlūkoja Tautas frontes locekļus par
nodevējiem, bet tās rīcība tomēr noveda
pie neatkarības. Jānis Ritenis to novērtējis
par pragmatisku veidu. 1990. gada marta
vēlēšanās Tautas fronte ieguva 134
vietas Augstākā padomē no 201 vietām.
Neatkarības deklarācijai vajadzēja 2/3
balsu, kuŗas arī saņēma. 1991. gada
tautas aptaujā par Latviju kā neatkarīgu
valsti 74.3% balsoja par, un Gorbačovs
saprata, ka Latvija un Baltijas valstis viņa
jaunā Savienībā nebūs.
1991. gada 28. jūlijā Jeļcins, Kravčuks
(no Ukrainas) un Nazarbājevs (no
Kazachstanas) slepeni satikās lemt par
jaunās Savienības nākotni. Bija lēmums
„nomainīt veco gvardi” un 14. augustā
sagatavots jaunā līguma projekts.
Pēc dažām dienam notika pučs pret
Gorbačovu, kuŗā piedalījās arī Boris

Pugo, bet pēc puča iziršanas atzina, ka
izdarījis kļūdu un abi ar sievu nošāvās.
1993. gadā pučistus amnestēja.
Daži atzinumi pie mācības no atmodas:
1) P i l s o ņ u k u s t ī b a n e b ū t u
sasniegusi šādu rezultātu,
2) Politologs Šarps Amerikā domā,
ka Tautas fronte bija nepieciešama,
3) Kad Baltijas valstis bija „cietumā”
starp viņām bija labas attiecības, bet
tagad katra iet uz savu pusi,
4) Krievijai nevar ticēt. Jeļcins
bija draudzīgs ar Baltijas valstīm, bet
nevēlējās no tām izvest Krievijas armiju.
Krievija šodien esot nenozīmīga, gan
apbruņojuma gan ekonomijas ziņā un
NATO neizslēdzot domu, ka nākamgad
(2015. gadā) Krievija Pūtinu atstādinās.
Viņš jau sākot apdomāt savu rīcību.
Ekonomiskais stāvoklis esot tāds, ka
griķu cenas cēlušās par 40%, bet degvīna
cenas par 30%.
Pēc referāta bija arī jautājumu daļa,
no kuŗas še izvilkti daži.
Par Malaizijas lidmašīnas notriecējiem
Latvijā jau 2. dienā pārraidīja krievu
kaujinieku sarunas, kur tie stāstīja,
ka notriekuši lidmašīnu, kuŗā ieroči
nav atrasti, bet tikai bērnu spēļlietiņas
(Šī saruna bija publicēta arī Sidnejas
laikrakstā SMH.Red.)
Uz jautājumu, kas svarīgāks, 1990.
gada 4. maijs, vai 1991. gada 21. augusts
atbilde bija, ka 4. maijs 1990. gada bija
vista, kas izdēja olu un tādēļ svarīgāks
par 1991. gada 21. augustu.
Par Krievijas sadarbību ar Ķīnu var
sacīt, ka Ķīnai Krievija nav vajadzīga.
Salīdzinājumā ar Latviju, Igaunijai
daudzas lietas savādākas, jo, piemēram,
Igaunija par valsts aizsardzību izdod 2%
no budžeta, bet Latvija tikai 0.91%.
Jautājumu par čekas maisiem saeima
nodevusi komitejai, kas savukārt nodos
izpētīto saeimai, lai ta lemj.
Juris Krādziņš

Paldies

Mūsu ģimene sirsnīgi pateicas visiem
radiem un draugiem, kas bija atnākuši
atvadīties no mūsu mīļās mātes Gaidas
Jansonas viņas izvadīšanā pēdējā
gaitā.
Mārīte, Kārlis, Daina,
Rasma un Valdis

Laimas Muzykantu
koncerts Kultūras
dienās

Koncerts notika 27.
decembrī Sidnejas Latviešu
nama lielajā zālē. Folkloras
grupa dibināta 1995. gadā
Daugavpils Universitātē
un pirmo dziesmu ierakstu
izdarīja 1999. gadā, taja pašā
gadā kā labākā folkloras
grupa ieņēma vietu starptautiskā
folkloras festivāla Fivicanā (Fivizzano),
Itālijā, bet 2000. gadā piedalījās II
pasaules folkloriādē Tokijā, Japānā.
Kopš 2010. gada grupas kodolu veido
Uškānu ģimene (Artūrs, viņa sieva Inta
un dēls Matīss). Jau 2001. gadā , pēc
Tokijas folkloriādes, grupai pievienojās
izcilā latviešu folkloras dziedātāja
Kristīne Kārkle – Puriņa.
Grupas dalībnieki šeit bija vadītājs
Artūrs Uškāns ar balsi, akordeonu,
ermoņiku, kokli, dūdām, stabulēm u.
c., Inta Uškāne ar balsi, stabulēm,
akordeonu un perkusijām, Inga Zeile
ar balsi un vijoli, Kristīne Kārkle –
Puriņa ar balsi un vijoli, Armands
Varslavāns ar balsi, ģitāru un mandolīnu,
Matīss Uškāns ar balsi, bungām un
perkusijām un Valdis Rundzāns ar
basģitāri. Latgaliešu rakstu zīmēs tāpat
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Foto: Ojārs Greste

ka lietuviešiem lieto arī burtu y.
Koncerts bija paredzēts divās daļās:
pirmā ar nosaukumu Dievs, Daba,
Darbs, otrā, pēc starpbrīža, Kas kaitēja
man dziedāt?
Sarīkojuma laikā pierakstīti muzikālo
priekšnesumu nosaukumi, kas sākas
ar Dziesmu par mīlestību. Tai sekoja
Sēļu dancis ar paskaidrojumu, ka sēļi
dzīvo arī Lietuvā, un ka viņu vaditājs
vadot kapellu, kas uzstājās arī šā gada
Lietuviešu Kultūras dienās Sidnejā.

Sidnejas Latviešu
vīru koŗa eglīte

Eglītes vakarā, 6.
decembrī ev. – lut. draudzes
n a m ā S LV K p i e k š n i e k s
Eigits Timermanis vispirms
aicināja koristus nostāties
pie sienas labā pusē skatuvei. Uz
skatuves atradās klavieres, ar kuŗām
vēlāk Ingrida Šakurova – Rinna deva
klavierpavadījumu kā koŗa tā arī visām
kopdziesmām. Vispirms visi kopā
dziedāja Es skaistu rozīt’ zinu.
Diriģente Daina Jaunbērziņa
apsveica visus, kas ieradušies šajā
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Koncerts turpinājās ar „Latgales
himnu” (Toli dzeivoj ), Kāzu maršu,
Dziesmu par alu un mīlestību, Par
alkoholu, Auga, auga rūžina, Randiņš,
Saulīte, Ķekatas ar čiganiem, Čigāni,
Kaŗavīru dziesma, Par alu un mīlestību
(kuŗā alu darina cīrulis, nevis krupītis),
Jānu dziesma, Čukai, čukai, Es aizeju
un Joju, joju gaŗu ceļu. Kristīne Kārkle
– Puriņa dziedāja solo dziesmas Tõli
dzeivoj, Auga, auga, ružīna un Es
aizeju, kā arī citās.
Juris Krādziņš
eglītes sarīkojumā. Eigits Timermanis
nolasīja Kristus piedzimšanas vēstījumu
no Lūkasa evaņģelija 2. nodaļas.
Sekoja koŗa dziesmas, no kuŗām kā
pirmo dziedāja Ludviga van Bethovena
komponēto Svēta nakts ar K. Gelerta
vārdiem, kuŗiem atdzejotājs latviešu
valodā līdz šim palicis nezināms. Sekoja
Jāņa Lūsēna Ziemassvētkos, kam
pirmam pantam Kārļa Skalbes vārdi,
bet otro un trešo pantu sacerējis Arnolds
Gūtmanis. Abas šīs dziesmas diriģēja
Daina Jaunbērziņa. Viņai kā diriģents
sekoja Ivars Štubis, kas vadīja franču
dziesmu Mirstīgais šai brīdī klusē, kuŗu
atdzejojis A. Cīrulis.
Turpinājums 37 . lpp.

DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2015. gada februārī

DV Sidnejas nodaļas
ziņas

Jauna vadība Daugavas vanagiem
Austrālijā
DV Austrālijas valdi rotācijas kārtībā
uz trim gadiem ievēl no DV Adelaides,
Melbornas un Sidnejas nodaļas. Šāda
kārtība DV Austrālijā pastāv kopš
1955. gada un ir atšķirīga no pārējām
zemēm. Sākot ar 2015. gada 1. janvāri
DV Austrālijas valde nākamos trīs
gadus darbosies Melburnā. 2014. gada
delegātu sapulcē Adelaidē tika ievēlētas
galvenās amatpersonas:
DV Austrālijas valdes priekšsēdis –
Aleksandrs Grimms, vicepriekšsēdis –
Jānis Kārkliņš, kasiere – Gunta Vagars,
DV Austrālijas vanadžu priekšniece
– Silvia Miglis. Pārējos valdes locekļus
ievēlēs delegātu sapulcē 22. martā
Melburnā. 21. martā notiks Austrālijas
Daugavas vanadžu salidojums ar
sekojošu sabiedrisko pēcpusdienu.
DV organizācijas vanadžu priekšnieces vēlēšanas notika 2014. gadā
no 1. oktobŗa līdz 1. novembrim. Šim
amatam bija trīs kandidātes: Klāra
Mētra no Latvijas, Gunta Reinolde
(Reynold) no Kanādas un Ilga Vēvere
no Austrālijas. Kopumā vēlēšanās
piedalījās 1038 (49.38%) vanadzes
no kopējā 2102 balsstiesīgo vanadžu
skaita. Par DV vanadžu priekšnieci ar
403 balsīm (38.8%) uz trim gadiem (no
2015.gada1.janvāra) atkārtoti ievēlēja

Guntu Reinoldi. Klāra Mētra ieguva
374 balsis (36.2%) un Ilga Vēvere
260 balsis (25%). Līdzšinējais DV
priekšnieks Andrejs Mežmalis (Latvija)
kā vienīgais kandidāts ir apstiprināts par
DV priekšnieku uz nākamajiem trim
gadiem sākot ar 2015.gada 1.janvāri.
DV Centrālās valdes nozaru vadītāji
(visi no Latvijas): Jaunatnes nozare –
Guntis Brencāns, Kultūras nozare
– Ārija Zeltiņa, Vanadzēnu vadītājs –
Gunārs Spodris, Informācijas (mājas
lapa) vadītāja – Silvija Kaugere.
Iekārto Lestenes Brāļu kapu apkārtni.
Pagājušā gada oktobrī uzsāktie
darbi gandrīz jau pabeigti. Projekta
kopējās izmaksas ir 50,247.- euro,
no tām 45,223.- euro ir DV Centrālās
valdes finansējums, 5024.- euro Tukuma
novada Domes līdzfinansējums. Gar
Lestenes baznīcu un Brāļu kapiem ir
izbūvēti gājēju celiņi, kas ved uz atpūtas
vietām, kuŗās būs izvietoti soliņi ar
galdiem, kā arī ugunskura vieta, kuŗu
turpmāk varēs izmantot dažādiem
pasākumiem vai atpūtai pēc Brāļu kapu
apmeklēšanas. Diennakts tumšajā laikā
kapi tiks apgaismoti, kas izmaksās vēl
15,674.- euro. Vasarā apkārtnē iekārtos
zāļājus un apstādījumus.
Izremontēta arī leģionāru piemiņas
istaba. Pilnībā tiks atjaunota piemiņas
istabas mūzeja ekspozīcija, ko veic
Kurzemes cietokšņa mūzejs sadarbībā
ar Latvijas kaŗa mūzeju. Izremontēta
arī blakus telpa, kas paredzēta mazāku
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pasākumu norisei, kā arī svētdienas
skolas nodarbībām. Šie darbi tika veikti
ar Tukuma Domes atbalstu 17,000.euro apmērā.
Vairākos posmos notiek arī Lestenes
baznīcas atjaunošana. Šim mērķim
Reformu partija atvēlējusi 70,000.- euro.
Vēl nepieciešami vismaz 45,000.- euro,
lai pilnībā atjaunotu sānu jomas. Irlavas
un Lestenes pagasta vadītājs Vilnis
Janševskis rūpējas par līdzekļu sagādi.
Baznīca savā 300 gadu pastāvēšanas
laikā iegājusi mākslas vēsturē
kā izcilākais Latvijas baroka laika
kokgriezuma ansamblis. Patreiz greznās
koka figūras un skulptūras glabājas
Rundāles pils mūzejā līdz baznīcas
pilnīgai atjaunošanai. Lestenes Brāļu
kapi un baznīca ir apmeklētāju iecienīta
vieta. Gadā vidēji ap 6300 apmeklētāju.
Rudeņos un pavasaros brauc skolēnu
ekskursijas. Daudz apmeklētāju ir
vakaros un rītos, tāpēc ir vajadzīga kapu
apgaismošana. Lestenes brāļu kapi
piesaista gan vietējos cilvēkus, gan arī
DV pārstāvjus un draugus no ārzemēm.
(informācija no DV CV Apkārtraksta,
2014. g. decembris)
DV organizācijai 70 gadu jubileja,
vanadžu darbībai 65 un Sidnejas
vanadzēm 60.
Tālajā 1945.gada 28. decembrī
kaŗa gūstekņu nometnē Cēdelgemā,
Beļģijā latviešu kaŗavīru dibinātā
organizācija izvērtās par nacionālu
globālu organizāciju, vienojot latviešus
brīvajā pasaulē tautas kopības, valodas
un latviešu kultūras saglabāšanai.

Gadu gaitā DV kļuva par aprūpes un
palīdzības sniedzēju tautiešiem, kuŗiem
tā bija nepieciešama. Pēc Latvijas
neatkarības atjaunošanas, galvenais
uzdevums ir bijis līdzekļu sagāde bijušo
leģionāru un kaŗa invalīdu aprūpei,
Lestenes Brāļu kapu izbūvei, Okupācijas
mūzeja atbalstam, studentu stipendijām,
palīdzība Audžu ģimeņu biedrībai un
daudz citām vajadzībām gan Latvijā, gan
mūsu mītņu zemēs. Šķiet, ka 70 gados
viss sasniegts, bet cik droša šodien
ir Latvijas austrumu robeža. Pasaulē
valda liela polītiskā spriedze. Mums
jāturpina būt aktīviem un jādara viss
iespējamais, lai mūsu tautas traģiskā
vēsture neatkārtotos. Vēl cīņa nav galā.
Marija Ķeņģe Anglijā 1950.gadā
bija DV vanadžu darbības pamatlicēja.
Galvenais mērķis bija iesaistīt latviešu
sievietes palīdzības darbā, kultūras
rosmēs un citos nacionāli nozīmīgos
uzdevumos. Ideja guva lielu atsaucību
un dažu gadu laikā vanadžu kopas ar
lieliskām sekmēm darbojās visas DV
organizācijas mērogā.
Sidnejas vanadžu kopa dibināta
1955.gada 22.septembrī, kaut pirmās
vanadzes uzņemtas nodaļā jau 1951.
gadā. Pēc 60 ražīgiem darba gadiem, no
tiem 38 pavadīti DV namā Benkstaunā,
šķiet, ka izsmeltas visas darbinieču
rezerves. Vecai paaudzei aizejot, trūkst
rosīgu sieviešu, kas turpinātu vanadžu
darbu organizācijā. Tomēr jau 33 gadus
katra mēneša pirmajā ceturtdienā
vanadzes rīko saietu jeb draudzības
pēcpusdienu. Arī vanadžu gadskārtējais

Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savu mūžībā aizgājušo biedru
Eiženiju Gravu – dzimusi 1923. g. 23. aprīlī, Latvijā
mirusi 2014. g. 8. oktobrī, Sidnejā, Austrālijā
viņa nodaļā sastāvēja no 1951. gada (63 gadus)
Par viņu sēro Daugavas Vanagu organizācijas biedri.
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labdarības sarīkojums ir dienas kārtībā.
Tāpat vanadzes turpina saimniekot
nodaļas sarīkojumos. Gaidīsim, ko nesīs
2015.gads!
Ilga Niradija

Daugavas Vanagu
eglīte

Eglītes sarīkojumu Sidnejas Daugavas
Vanagu namā 4. decembrī atklāja
Sidnejas nodaļas valdes priekšsēdis
Helmuts Vabulis. Sarīkojumu vadīja
Raimonds Sokolovskis, vispirms aicinot
visus nodziedāt Mārtiņa Lutera sacerēto
Ziemassvētku dziesmu No debesīm es
atnesu, kuŗu atdzejojis Kristofors Fīrekers
(Fuerecker). Pēc tam Vienības draudzes
mācītājs Raimonds Sokolovskis nolasīja
pirmos 14 pantus no Lūkasa evanģelija 2.
nodaļas ar noslēguma vārdiem „...miers
virs zemes un cilvēkiem labs prāts.”
Mēs zinām, ka jau agrāk vienmēr bijuši
kaŗi un tādi būs arī turpmāk, bet Jēzus
teicis, ka lai gan vienmēr būs grūtības,
„es būšu jūsos un jūs manī” un vienmēr
stiprinās kā kaŗavīrus, tā arī sabiedriskos
darbiniekus, skolotājus un citus. Un
redzam, kas rakstīts pie ieejas šajā
namā: „Tev mūžam dzīvot, Latvija!” Kad
sarīkojuma dalībnieki bija nodziedājuši
otro dziesmu Jūs, ticīgie, nāciet, kuŗu
atdzejojis Ludis Bērziņš, mācītājs teica
Kristus lūgšanu un lūdza arī svētīt šo
mielastu. Mielastā bija vispirms zirņi ar
speķi, bet pēc tam galvenā ēdiena šķīvis
ar auksto gaļu un kartupeļu salātiem.
Sarīkojuma programmmas daļu
iesāka Andrejs Mednis, nospēlējot
ar klavierēm Ludviga van Bethovena
klavieŗu sonātas Nr. 20 1. daļu, pēc kuŗas
visi dziedāja trešo dziesmu Es skaistu
rozīt’ zinu, ko savā laikā atdzejojis Kārlis
Kēlbrants (Carl L. Kaehlbrandt).
Deklamācijas iesāka Ingrīda

Rēbauma ar Rūtas Skujiņas Svēta
nakts, pēc kuŗas Raimonds Sokolovskis,
pats pavadot ar klavierēm, dziedāja
Ziemassvētku dziesmu Pār mazo ciemu
ielejā. Arnolds Gūtmanis deklamēja Aijas
Vilnes Pārdomas gaismas svētkos,
Andrejs Mednis spēlēja ar klavierēm
Ādolfa Adama Ak svētā nakts un Biruta
Apene-Klārka lasīja vairākus dzejoļus no
savas jaunās grāmatas Domu kamols,
iesākot ar dzejoli Ticībā uz labu. Viņa
arī pastāstīja, ka 1989. gada augustā
piedalījusies Baltijas ceļā un īsi pēc
tam lidmašīnā uz Austrāliju sacerējusi
dzejoli Latvijas ceļš ar piekomponētu
melodiju. Cita starpā bija arī dzejolis par
Ziemassvētku vakaru.
Pēc tam, kad Raimonds Sokolovskis
bija nodziedājis Ziemassvētku dziesmu
Tu, mazā, klusā Betlēme, Arnolds
Gūtmanis deklamēja Cerdiņa dzejoli
Lūgšana.
Helmuts Vabulis tad teica, ka DV
organizācija pastāvējusi jau daudzus
gadus, bet turpmāk būtu jāpārbauda
dokumentus un tos jāsakārto. Lai to
izdarītu, viņš aicināja uz 13. decembrī
plkst. 12:00 paredzēto DV Sidnejas
nodaļas pilnsapulci.
Visi vēl dziedāja ceturto Ziemassvētku
dziesmu Ak tu priecīgā, ak tu svētīgā,
kas ir sicīliešu tautas dziesma Jāzepa
Vītola aranžējumā, pēc kuŗas Ingrīda
Rēbauma deklamēja Ziemassvētku
dzejoli Ziemassvētki klāt, bet Arnolds
Gūtmanis Valdas Moras Šai svētā naktī.
Vanadžu priekšniece Gundega Zariņa
tad programmas izpildītājiem pasniedza
pudeles, pateicās saimniecēm par
mielasta sagatavošanu un izdalīšanu un
pieminēja arī, ka nākamgad būs DV 70.
gadu dibināšanas atcere.
Sarīkojumu pabeidzot, visi vēl
dziedāja Franča Grūbera Klusa nakts,
svēta nakts Jāzepa Vītola aranžējumā.
Juris Krādziņš
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Sarīkojumi DV namā

Ceturtdien, 5. februārī, plkst. 12.00
saiets un draudzības pēcpusdiena.
Latviešu un angļu valodas stundas.
Ieinteresētiem lūdzu sazināties DV
biroju 02 9790 1140 vai Gundegu Zariņu
02 9520 8200, lai varētu vienoties par
dienu un laiku.
Katru piektdien no plkst. 13.00 līdz
plkst. 17.00 notiek novusa spēles. Gaidām
jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs Richards
Puisēns, tālr. (02) 9481 8658.
Katru otrdien no plkst. 10.00 līdz
14.00. Biljards. Visi laipni lūgti. Gaidām
jaunus biedrus.
Biedru maksas strādājošiem
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža
biedriem $240.00
DV Mēnešraksta abonements
$48.00 par vienu gadu.
Annual membership.
Full/associate membership $25 /
Concession $20.
Please send cheques or money orders
payable to “Latvian Relief Society, Sydney
Branch Ltd”; to P.O. Box 94 Bankstown,
NSW, 1885
DV Birojs un grāmatnīca Gredzens
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās
no plkst 9.00 līdz 12.00. un piektdienās no
14.00 līdz 16.00. Grāmatnīcā var pasūtināt
sudraba gredzenus un rotas lietas.
The office and bookshop is open every
Tuesday from 9am to 12noon and every
Friday from 2pm to 4pm.

Available for purchase at the bookshop
are Latvian artifacts, souveniers and
traditional Latvian jewelery.
Daugavas Vanagu un Latvijas Okupācijas
mūzeja sadarbībā ir iznākusi vērtīga
lielformāta grāmata Latviešu leģionāri.
Grāmatā sakopoti vēl nepublicēti foto
uzņēmumi no leģionāru cīņām un dzīves
frontē. Attēliem paskaidrojumi latviešu
un angļu valodās. Grāmatas cena $A
98.– ar piesūtīšanu un tā pasūtināma un
nauda iemaksājama Okupācijas mūzeja
pārstāvei Austrālijā Inārai Graudiņai, 141
Darley Rd RANDWICK, NSW 2031, tel.
(02) 9399 3708. Grāmatu piesūtīs tieši
no Okupācijas mūzeja Rīgā, un parasti
paiet tikai 10 – 12 dienas no samaksas
saņemšanas un grāmatas piesūtīšanas.
For those interested in the Latvian
Legion, the Daugavas Vanagi organization
and the Occupation Museum of Latvia
have joined forces and produced quarto
sized book LATVIAN LEGIONAIRES
which includes never before published
photographs of battles and life on the
frontline. All commentaries are in English
and Latvian.
Apskatīšanai DV Sidnejas nodaļā ir
Austrālijas Brāļu Kapu atbalsta fonda
izdotā grāmata Rīgas Brāļu kapi.
Grāmatu var pasūtināt caur DV Sidnejas
nodaļu.
Šī Fonda ierosinātājs bija Jānis Vējiņš,
Melburnā, kuŗš kopā ar sidnejieti Eigitu
Timermani ir, ar ziedojumu vākšanas
akcijām, atbalstījis Zemessargus.

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140; fax 02 9796 7777
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,
E-pasts: sidneja.dv@gmail.com
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgā redaktore Gundega Zariņa.
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Arnolds Gūtmanis deklamēja Valdas
Moras Ziemassvētku vakarā, pēc kuŗas
Ivars Štubis diriģēja Ivara Gaides
atdzejoto gregoriešu dziedājumu Ak,
nāci, nāci Dievs pie mums. Pēc šīs
dziesmas mainījās diriģenti un nākamās
2 dziesmas diriģēja Daina Jaunbērziņa:
Imanta Līča komponēto Ziemas svētkos
Dainas Jaunbērziņas apdarē, kam
vārdus rakstījusi Elga Leja un senu
franču dziesmu Enģeļus mēs dzirdējām
Imanta Līča apdarē.
Pēc koŗa dziesmām visi kopā
dziedāja Klusa nakts, svēta nakts, kuŗai
sekoja Toma Mačēna deklamētā Valdas
Moras Svēta nakts.
Galda lūgšanai, ko teica Eigits
Timermanis, sekoja mielasts no aukstā
galda.
Pēc mielasta visi dziedāja Tu
mazā, klusā Betlēme, pēc kuras Valdis
Krādziņš deklamēja Valdas Moras
Ziemassvētku nakts.
Sekoja visu kopā nodziedātā Jūs,
bērniņi nāciet, pēc kuŗas Arnolds
Gūtmanis deklamēja Kārļa Oša Īstais
mērķis, bet pēc kopdziesmas Ak,
eglite, ak, eglīte Gunārs Zodiņš lasīja
Gunāra Janovska stāstu vai fragmentu
Sestdienas rīts.
Savā uzrunā diriģente Daina
Jaunbērziņa teica, ka koŗa eglītes
vakars, kur varam sanākt kopā ar
tuviniekiem un draugiem, gadu tecējumā
izveidojies par skaistu tradiciju, kur
varam pavadīt dažas stundas kā koŗa
ģimene un atskatīties un pateikties par
vēl vienu bagātu gadu koŗa dzīvē. Koris
turpina augt par spēcīgu nedalāmu
vienību. Jaunākais korists Tālis Štubis
stāv ierindā kopa ar koŗa dibinātaju
Raimondu Kraukli. Gadu starpība ir 74
gadi. Kas tā par varenu koŗa ģimeni!
Mūsu koŗa sadarbība un draudzība

Foto: Pēteris Kļaviņš

SLVK eglīte ...

Diriģente Daina Jaunbērziņa
šinīs dienās ir apsveicama. Ir tiešām
liels prieks ar jums katru nedēļu strādāt.
Mūsu kopējie mērķi – uzturēt latvju
dziesmu, valodu un kopt koŗa tradiciju
ir tuvi mums visiem. Katrs no mums
ir svarīga sastāvdaļa no koŗa. Izsaku
jums visiem mīļu paldies par visām tik
labi nodziedātām dziesmām šogad un
par tām ieliktām pūlem viņas mācoties.
Šis gads ir bijis koŗa dzīvē
visrosīgākais manos 34 gados kā koŗa
diriģentei. Mēs visi esam strādājuši ar
lielu entūziasmu, humoru un pienākuma
apziņu, lai viss apsolītais labi izdotos.
Paldies jums visiem, mīļie koristi, par
to! Sajūtu par labi veikto darbu ir tiešām
grūti pārspēt.
Koŗa diriģente piešķīra koŗa nozīmes
sešiem jauniem koristiem: Ojāram
Grestem, Dainim Jaunalksnim, Valdim
Krādziņam, Indulim Krādziņam, Jānim
Lucim un Valdim Mačēnam, pateicoties
viņiem par līdzdarbību koŗa dzīvē: „Korī
tagad dzied tēvi un dēli, onkuļi, brāļi,
brālēni, tēvi un znoti. No 35 koristiem
20 ir rados.”
Pateicās valdes priekšniekam
Gunāram Zodiņam un valdes locekļiem
E. Timermanim, A. Upeniekam, A.
Kristovskim, I. Birzem, V. Kainam un
R. Krauklim. Pateicās I. Štubim par
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ceļu, nodot nākošām paaudzēm to, ko
esam paši mantojuši no mūsu senčiem.
Pasniedza dāvanu arī Inesei Ronei un
Džudijai (Judy) Trumpmanei par zupas
vārīšanu koŗa mēģinājumos. Paldies
Inārai Krūmiņai par ziedoto torti!
Diriģents Ivars Štubis izteica savu
lielo prieku un gandarījumu strādāt korī,
kas pastav jau 58 gadus un pateicās
par labo sadarbību. Diriģentei Dainai
Jaunbērziņai viņš pasniedza dāvanu,
pateicoties par doto iespēju vadīt kori.
Dziedāšana norāda uz mūsu piederību
Latvijai. Koŗu kultūra ir unikāla, un mēs
dziedam ar sirds degsmi.
Koŗa priekšnieks Gunārs Zodiņš
pateicās koristiem, koŗa valdei, labvēļiem
un draugiem. Atgādināja, ka 2016. gadā
korim būs 60 gadu dibināšanas atcere.
„Bet vislielākais paldies pienākas mūsu
koŗa dirigentei Dainai, jo viņa ir mūsu
koŗa sirds un dvēsele.” Kad viņš bija
pasniedzis dāvanu, sekoja ilgi aplausi,
izteicot cieņu, mīlestību un pateicību

Foto: Ojārs Greste

diriģēšanu. Koris segs daļu no viņa ceļa
izdevumiem uz vasaras vidusskolu. Arī
pateicība P. Kļaviņam par programmas
salikumu, pasniedzot dāvanu. Pateicība
I. Līcim par nošu rakstīšanu, un koŗa
palīgiem O. Grestem, G. Kārkliņam
un V. Kainam. Arī koŗa dibinātājam
A. Gūtmanim par ilggadīgo skaisto
dzejoļu devumu eglītes vakariem.
Pateicība Tomam Mačēnam un koŗa
pavadītājām Ingrīdai Šakurovai un
Dainai Kainai, kā arī koŗa goda biedrēm
Mārai Timermanei, Ārijai Zodiņai un
Ritai Plikšei par bagātīgo ēdienu klāstu,
ko viņas katru gadu sagādā eglītes
vakaros.
Pabeidzot, diriģente Daina
Jaunbērziņa izdalīja Ziemassvētku
dāvanas un pateicās koristu sievām
un ģimenēm par atbalstu un visiem,
kas šogad pielika roku koŗu darbam.
Diriģente novēlēja visiem priecīgus
svētkus un labu izdošanos Kultūras
dienās un mudināja turpināt iesākto

No kr: Ojārs Greste, Jānis Lucis, Valdis Krādziņš, Ivars Štubis, Daina Jaunbērziņa,
Dainis Jaunalksnis, Gunārs Zodiņš un Valdis Mačēns.
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diriģentei.
Kori bija apsveicis diriģentes tēvs
Artūrs Eglājs ar simts dolāriem un arī
Zigrīda un Jānis Upīši ar simts dolāriem.
Runām sekoja kopīgi nodziedāta Jūs,
ticīgie, nāciet, A. Gūtmaņa deklamētais
Ināras Šteinbergas dzejolis Eiropietis
un pašās beigās kopdziesma Ak tu
priecīgā, ak tu svētīgā.
Vēl ir pieminams, ka programmas
vākam fotografiju darinājis A. Eglītis,
bet pēdējā vāka zīmējumu Andris
Kristovskis. Programmas datorsalikumu
Pēteris Kļaviņš.
Juris Krādziņš

Raibais sarīkojums

Foto: Ojārs Greste

Foto: Ojārs Greste

31. decembŗa pēcpusdienā
Sidnejas
Latviešu nama lielajā zālē
bija sarīkojums, kuŗā aktieŗi
pasmējās par notikumiem
Sidnejā, īpaši par tiem,
kam bija sakars ar Kultūras
dienām. Tā kā Kultūras dienu
programmas grāmatā nebija Raibā
sarīkojuma satura rādītāja, jo grāmatas
rakstīšanas laikā saturs, iespējams,
nebija vēl zināms, tad te aprakstīts pa
sarīkojuma laiku tumsā pierakstītais, par

cik tas bija iespējams.
Uzvedums iesākās ar skeču
par Kultūras dienu amatu sadali,
kur piedalījās aktieŗi Andris Kariks,
Ingrīda Rēbauma, Antra Salduma
un Jānis Čečiņš. Nākamā posmā
bija kārta diriģentiem, kur piedalījās
Ints Teterovskis, Ivars Cinkuss, Ilona
Brūvere un Līga Salduma.
Par dzīvniekiem Austrālijā stāstīja
Jānis Čečiņš, Līga Salduma un Ilona
Brūvere. Atgriežoties pie diriģentiem
nākamā skečā viņu pareizo stāju un
diriģēšanas veidu demonstrēja Ilona
Brūvere, Līga Salduma, Ints Teterovskis
un Ivars Cinkuss.
Skečā ar nosaukumu Raudumetrs
profesors Fricis fon Dunkendorfs,
komponists spēlē dabas skaņas, un
arī Emīla Dārziņa Melancholisko valsi
un Jāņa Mediņa āriju no I svītas, ko
pazīstam arī kā Berenikas dziesmu no
operas Dievi un cilvēki. Še piedalījās
Jānis Laurs kā profesors, Ilona Brūvere
un Līga Salduma.
Skečā par lidsabiedrību pilots
bija Jānis Čečiņš, bet vēl piedalījās
Antra Salduma, Andris Kariks, Ingrīda
Rēbauma un Judīte Šmita.

Ilona Brūvere un Ints Teterovskis

Fricis fon Dunkendorfs (Jānis Laurs)
ar čellu atdarina Austrālijas putnu
dziesmas.
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Pabeidza ar interviju par teātŗa
izrādi Burvis no Oza zemes, kas radījis
mērenu kontroversiju. Intervētāja Ilona
Brūvere intervēja it kā Valtu Pūci, kuŗu
redzējām uz ekrāna, ieteicot autoram,
ka lugu vajadzētu pārlatviskot, lai
tur būtu Lienīte, Duksis, malēnieši,
smaragda vietā dzintars, burves vietā
Laima, lai tur būtu arī lidojošie bebri,
bet, galvenais, lugai vajadzētu mainīt
nosaukumu, pārsaucot to par „Lutausi
no dzintara pilsētas.”
Programmā vēl P. Ikaunieks spēlēja
piecus ģitāres gabalus un dziedāja
Pernigeles koris.
Skatuvi iekārtoja un KD zīmi
gatavoja Vija Spoģe-Erdmane un
Pēteris Erdmanis
Juris Krādziņš

Kopkoŗu koncerts
Kultūras dienās

Koncerts 30. decembrī
sākās Sidnejas Latviešu
nama lielajā zālē plkst.
16:00, kad apmēram 410
apmeklētāji bija ieradušies
un iepretim skatuvei zāles
otrā galā novietojās visi
jauktā kopkoŗa dziedātāji.
Koncertu iesāka ar diriģenta Inta
Teterovska novadīto Latvijas himnu.
Pēc tam kā pirmo dziedāja Lūcijas
Garūtas Mūsu tēvs debesīs no kantātes
Dievs, Tava zeme deg diriģentes Dainas
Kainas vadībā. Sekoja diriģentes Zanes
Riteres vadītā Zigmāra Liepiņa Svētī
debesīs šo zemi ar Kaspara Dimitera

vārdiem, Annas Mačēnas solo un ar
Sandru Birzi pie klavierēm.
Diriģente Sandra Dragūna vadīja
Pēteŗa Barisona Latvija ar Jāņa
Akurātera vārdiem. Diriģente Elita
Luce vadīja Jāņa Lūsēna Karoga
dziesmu ar Raiņa vārdiem un Zani Riteri
pie klavierēm. Jauktā koŗa dziesmas
pabeidza ar diriģentes Lilitas Daenkes
vadīto Jāņa Mediņa Tev mūžam dzīvot,
Latvija ar Viļa Plūdoņa vārdiem.
Pēc jauktā kopkoŗa dziedātāju
aiziešanas telpu ieņēma vīru kopkoris,
iesākot ar diriģentes Astras Kronītes
vadīto Valža Zilveŗa Dziesma dziesmai
ar Solveigas Bokas klavieŗpavadījumu.
Sekoja diriģenta Ivara Štubja vadītā
Bruno Skultes Aijā ar Teodora Tomsona
vārdiem. Diriģents Jānis Laurs vadīja
Imanta Kalniņa Lūgšanu ar Knuta
Skujenieka vārdiem un Solveigas
Bokas klavieŗpavadījumu. Diriģents
Ivars Cinkus vadīja Ērika Ešenvalda
Brīvību ar Andreja Eglīša vārdiem.
Diriģente Daina Jaunbērziņa vadīja
Jāņa Norviļa Pulkveža atgriešanos ar
Edvarta Virzas vārdiem Sandras Birzes
klavieŗpavadījumā.
Diriģente Astra Kronīte vadīja Ērika
Ozoliņa Jāņu nakti ar Māras Kalējas
vārdiem Solveigas Bokas klavieŗu,
Dainas Kainas vijoles un čellista
Jāņa Laura pavadījumā. Diriģents
Ints Teterovskis vadīja ansambļa
Dāvana apdarē un Alža Sila un Dainas
Jaunbērziņas adaptācijā darināto tautas
dziesmu Laid iekšāi saiminiece.
Vīru koŗa dziesmu un pirmās daļas
noslēgumā diriģente Daina Jaunbērziņa
vadīja Edgara Račevska Nevienam es

Nākamais Ritums būs 2015. gada martā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2015. g. 15. FEBRUĀRIM.
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Diriģente Zane Ritere vadīja Valta
Pūces apdarē un Sandras Birzes
adaptācijā darināto tautas dziesmu Kas
dimd, kas rīb ar Sandras Birzes klavieŗu,
Dainas Kainas vijoles un Jāņa Laura
čella pavadījumu.
Diriģents Ivars Cinkuss vadīja
Valta Pūces Augu nakti ar Aivara
Neibarta vārdiem. Diriģente Arta Zunde
vadīja Raimonda Paula Dod, Dieviņi
ar Noras Ikstenas vārdiem, solisti
Kristīnu Kārklu – Puriņu Solveigas
Bokas klavieŗu, Dainas Kainas vijoles
un Jāņa Laura čella pavadījumā.
Diriģente Jolanta Lārmane vadīja
Zigmāra Liepiņa Es atnācu uguntiņu ar
tautas dziesmas vārdiem un Sandras
Birzes klavieŗpavadījumu.
Tad vīru koŗi pievienojās apvienotam
jauktam korim un visi kopā dziedāja
diriģenta Inta Teterovska vadīto Mārtiņa
Brauna Saule, Pērkons, Daugava
ar Raiņa vārdiem Solveigas Bokas
klavieŗpavadījumā.
Pēc puķu pasniegšanas diriģentiem,
Rīcības komitejas priekšsēdis Janis
Čečiņš paziņoja, ka Kultūras dienas ir

Foto: Ojārs Greste

nedošu ar tautas dziesmas vārdiem
Sandras Birzes klavieŗu, Dainas Kainas
vijoles un Jāņa Laura čella pavadījumā.
Pēc starpbrīža otrā koncerta daļa
iesākās ar jauktā kopkoŗa dziesmām,
vispirms ar diriģenta Jāņa Laura vadīto
Juŗa Vaivoda apdarē un Dāvida Stalta
instrumentācijā darināto tautas dziesmu
Vai tadēļ nedziedāju ar solisti Kristīnu
Kārklu – Puriņu un Laimas Muzykantu
instrumentālo pavadījumu.
Diriģente Rita Hach vadīja Imanta
Līča apdarē darināto Nesmejati sveši
ļaudis ar Kārļa Skalbes un tautas dziesmu
vārdiem, solisti Līgu Liedskalniņu
Solveigas Bokas klavieŗpavadījumā.
Diriģente Inguna Grietiņa vadīja
Jāņa Cimzes apdarē darināto tautas
dziesmu Rīga dimd. Diriģente Sandra
Birze vadīja Andreja Jurjāna apdarē
darināto tautas dziesmu Kur tu skriesi,
vanadziņi. Diriģents Edgars Vegners
vadīja Raimonda Paula apdarē darināto
tautas dziesmu Kur tad tu nu biji.
Diriģente Ella Mačēna vadīja Vēsmas
Putniņas apdarē darināto tautas
dziesmu Šķiramiesi mēs ļautiņi.

Kultūras dienu karoga nodošana 56. Kultūras dienu rīkotājiem melburniešiem.
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Mortgage Loans

3.99% 5.76%
fixed for 12 months

Comparison Rate

on new loans secured by first mortgage for the first 12
months the discounted rate of 3.99% p.a. and then it
reverts to the variable rate which is currently 5.90% p.a.
Comparison rate is 5.76% p.a.
Based on a loan of $150,000.00 for
25 years with costs of $900.00.

Hurry this rate will not last long
You don’t have to be Latvian to
borrow money from us
For full terms and conditions contact us:
Latvian Australian Credit Co-operative Society Ltd

Latviešu
Kreditkooperātīvs
Austrālijā
Phone
1300 658 528
Email Address:
lacc@latviancredit.com.au
Website:
www.latviancredit.com.au
Australian Credit Licence 247391
RIT082-11/13
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izskanējušas, bet beigas gluži vēl nav, jo
būs vēl dažas dziesmas, būs arī Raibā
pēcpusdiena un balle nākošā dienā un
1. janvarī Pernigeles koncerts. Laiks
ātri aizsteidzies ar 23 pasākumiem
vienā nedēļā. Viņš pateicās savas
komitejas locekļiem, bez kuŗiem
nekas nebūtu noticis. Tāpat visiem,
kas dziedāja, runāja, spēlēja, dejoja.
Pateicās dziedātājiem un mūzikantiem,
kas ieradās no aizjūŗas, diriģentam
Cinkusam un citiem, Valtam Pūcem, kas
apmācīja teātri un Tālavam Jundzim par
referātu. Pateicība visiem darbiniekiem,
kuŗu tik daudz, ka nevar visus uzskaitīt,
bet īpaša pateicība Voldim Kainam
un Gintam Kārkliņam, kas Latviešu
namu pārvērta Sapņu pilī un Zintim
Dakmantonam, kas rūpējās par
slāpušiem. Paldies publikai un visiem,
kas stāvēja klāt. Tagad jāpasniedz
karogs melburniešiem, kas nezina, ko
uzņēmušies (rīkos Kultūras dienas pēc
diviem gadiem).
No Sidnejas karognesēji nodod
karogu melburniešiem, ko pieņem
nākamo Kultūras dienu vadītāja Lāra
Brennere (būs arī otrs vadītājs - Markus
Dragūns).
Karogu pieņemot, Lara Brennere
saka, ka pirmo reiz Kultūras dienās
piedalījusies 9 gadu vecumā, nākamās
Kultūras dienas būs 2016. gadā un
gaidām visus pēc diviem gadiem
Melburnā.
Pēc karoga nodošanas diriģente Lilita
Daenke vādīja Ērika Ešenvalda Dvēseles
dziesmu (Dzied, mana dvēsele dzied)
ar Anitas Kārkliņas vārdiem, solistiem
Annu Mačēnu un Intu Teterovski,
Zanes Riteres klavieŗpavadījumā un
Benjamiņu Goldsmitu (Goldsmith)
ar sopransaksofonu. Uz publikas
pieprasījumu, pēc skaļiem aplausiem
dziesmu atkārtoja.
Koncertu pabeidza ar diriģenta Ivara

Cinkusa vadīto Jāņa Cimzes apdarē
darināto tautas dziesmu Pūt, vējiņi.
Koncertam sekoja Sadziedāšanās
koŗa dalībniekiem, viņu piederīgiem un
tiem, kas par maksu vēlējās piedalīties
mielastā un dziedāšanā.
Juris Krādziņš

Sidnejas ev.-lut.
latviešu draudzes
Ziemsvētku koncerts
un pusdienas

Kā pirmais Ziemassvētku sarīkojums
bija Ziemsvētku koncerts Svētā Jāņa
baznīcā jau 30. novembrī, kuŗā
piedalījās Draudzes ansamblis un
Sidnejas Latviešu vīru koris.
Koncerta daļu iesāka ar dziesmu
Nu, Kristus draudze, līksmojies, Jauns
baznīcgads ir iesācies, kam sekoja
draudzes mācītāja Kolvina Makfersona
(Colvin S. MacPherson) uzruna,
kuŗā pieminēja jaunā baznīcas gada
iesākšanos.
Draudzes ansamblis dziedāja sešas
dziesmas: Jaukākās zvanu skaņas I.
Gaides atdzejojumā, Bruno Skultes Ārā
vakars ar Alberta Vītola vārdiem, angļu
„Coventry Carol” no 15. gadu simteņa
Mums bērniņš šodien piedzimis, A.
Mētera Dziedāsim nu priecīgi, A. Mētera
Kā bērniņš Kristus piedzimis, un H.
Licela (H. Luetzel) Dievam Gods
O. Baštika tulkojumā. Pēc katrām 2
dziesmām sekoja Dieva vārdu lasījums,
vispirms 96. psalms, bet vēlāk no Jāņa
evanģēlija 1. nodaļas no 1. līdz 14.
pantam.
Sekoja Sidnejas Latviešu vīru
koŗa izpildījumā vispirms Ludviga
van Bēthovena Svēta nakts, kuŗas
atdzejotājs diemžēl palicis nezināms
43

un Jāņa Lūsēna Ziemassvētkos, kam
pirmo pantu rakstījis Kārlis Skalbe,
bet otro un trešo Arnolds Gūtmanis,
diriģentes Dainas Jaunbērziņas vadībā.
Visas dziesmas, arī nākamās, ar
klavierēm pavadīja Ingrīda ŠakurovaRinna. Sekoja Dainas Jaunbērziņas
aranžējumā franču dziesma Mirstīgais
šai brīdī klusē A. Cīruļa tulkojumā, un
gregoriešu dziedājums Veni Emmanuel
Ak nāci, nāci, Dievs pie mums, I Gaides
atdzejojumā, abas diriģenta Ivara Štubja
vadībā. Koŗa dziesmu nobeigumā
bija Imanta Līča Ziemassvētkos ar
Elgas Lejas vārdiem un sena franču
dziesma Eņģeļus mēs dzirdējām Imanta
Līča aranžējumā ar diriģenti Dainu
Jaunbērzīņu. Pateicībā diriģente un
draudzes ansamblis saņēma ziedus, bet
koncertu pabeidza ar visu kopā dziedāto
Klusa nakts, svēta nakts.
Sarīkojuma turpinājumā bija
pusdienas draudzes namā ar silto
ēdienu: cūkas gaļu, kartupeļiem un
sutinātiem kāpostiem.
Pēc kopdziesmas Skan tūkstoš
balsīm dziesmas uzrunu teica mācītājs
un pēc tam visi kopīgi nodziedāja Jūs,
bērniņi, nāciet. Sekoja deklamācijas,
kuŗas iesāka Brigita Ellere ar Rūdolfa
Blaumaņa patriotisko Tālavas
taurētāju. Andrejs Mednis deklamēja
Jāņa Jaunsudrabiņa Bērnam, Arnolds
Gūtmanis dzejoli Vai zini zemi citronas

kur zied un Agras Daģes Lūgšanu
zemei, bet Vija Veita no Latvijas nodeva
sveicienus un labākos vēlējumus un no
Māras Zālītes Dod, Dievs, mums ticību!
Sekoja saldais ēdiens ar kafiju vai tēju.
Dāvanas par darbošanos draudzes
valdē saņēma Māra Timermane, Baiba
Liberte, Valdis Krādziņš, Uldis Hāgens,
saimniece Brigita Kubliņa, bet Eigitu
Timermani apsveica dzimšanas dienā.
Juris Krādziņš

Latvijas valsts
svētku atcere
Kanberā

Šā gada 19. novembrī, Imanuēla
baznīcas zālē, Kanberas latviešu biedrība
rīkoja 18. novembŗa atceri. Atceres aktu
atklāja KLB priekšnieks Ēriks Ingevics.
Savā uzrunā Ingevics īsumā apskatīja
nozīmīgākos notikumus Latvijas vēsturē
kopš neatkarības proklamēšanas 1918.
gadā.
Nākamgad Latvija sasniegs savas
starptautiskās atzinības augstāko
pakāpi, kad uz 6 mēnešiem būs Eiropas
Savienības prezidējošā valsts. Tas ir liels
sasniegums par ko mēs varam priecāties.
Pēdējā laikā pie Latvijas austrumu
robežas ir savilkušies tumši mākoņi.
Latvijas drošība ir apdraudēta vairāk kā

SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS
VIETNE TĪMEKLĪ

(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au
vai arī
www.slb.org.au
Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās
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veltītā uzruna un valsts himna.
Svētku runu teica Māris Brancis,
mākslas zinātnieks un kritiķis.
Paziņojumus par balvām un atzinības
rakstiem nolasīja LAAJ vicepriekšsēdis
Kanberā Juris Jakovics.
Par ilggadīgu atbalstu latvietībai
LAAJ atzinības rakstus saņēma Andrejs
Grigulis un, Meta un Gunārs Šterni.
Atceres noslēgumā svētku viesi
pakavējās pie glāzes vīna un kafijas.
Skaidrīte Dariusa

Māris Brancis Kanberā.
jebkad kopš neatkarības atjaunošanas.
Draudi pastāv arī citām Austrumeiropas
valstīm, kas agrāk bija Padomju
Savienības iespaida joslā, bet, varbūt,
vairāk tieši Latvijai, ņemot vērā tās
etnisko sastāvu. Tikai stingra un vienota
nostāja no NATO un Eiropas Savienības
var pasargāt šīs valstis no pašreizējiem
draudiem no Austrumiem.
Šogad Latvijā notika divas svarīgas
vēlēšanas. Abās labas sekmes
guva nacionāli noskaņotās partijas,
neskatoties uz to, ka Saeimas vēlēšanās
piedalījās tikai nepilni 59 procenti no
visiem, balstiesīgajiem iedzīvotājiem.
Tas ir zemāks vēlētāju procents kā
visās iepriekšējās vēlēšanās kopš
Latvijas valsts dibināšanas, kas norāda
pieaugošo apātiju par polītiskajiem
procesiem Latvijā.
Noslēgumā viņš izteica cerību, ka
Laimdotas Straujumas jaunā valdība
spers soļus, kas stiprinātu Latvijas
aizsardzību un pieņems stingrāku nostāju
pret Krievijas agresīvo polītiku.
Ingevica uzrunai sekoja videofilmēta
Latvijas valsts prezidenta 18. novembrim

Kanberas latviešu
biedrības 65 gadu
atcere

Šā gada 6. decembrī, Sv. Pētera
baznīcas zālē, Reid, Kanberas latviešu
biedrība atzīmēja 65 gadu darbību.
Svinības atklāja KLB priekšnieks
Ēriks Ingevics. Savā uzrunā viņš deva
pārskatu par biedrības darbību kopš tās
dibināšanas 1949. gada maijā.
KLB ir otra vecākā biedrība pēc
Adelaides latviešu biedrības, kas tika
dibināta dažus mēnešus agrāk.
Latviešu organizēšanās Kanberā
sākās 1949. gadā janvārī, kad tika
nodibināta Kanberas latviešu komiteja
ar uzdevumu uzturēt sakarus ar vietējām
iestādēm un sabiedrību.
Dažus mēnešus vēlāk no tās izauga
Kanberas latviešu biedrība, kuŗas
sākotnējais mērķis bija iepazīstināt
austrāliešu sabiedrību ar latviešu
ieceļotājiem un palīdzēt vietējām
iestādēm darīšanās ar mūsu saimes
locekļiem. Vēlāk biedrības loma
mainījās, un par galveno uzdevumu
kļuva latviešu sabiedriskās un kulturālās
dzīves uzturēšana un mūsu tradiciju
turpināšana.
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Pirmos gadus Kanberā un tās
apkārtnē dzīvoja kādi 300 latvieši.
Sabiedriskā dzīve bija ļoti aktīva ar
daudziem sarīkojumiem un kuplu
apmeklētāju skaitu. Darbojās koris,
tautas deju kopa un rokdarbnieču kopa,
kas rīkoja izstādes un iestudēja teātŗa
uzvedumus. Darbojās sestdienas skola
un bibliotēka. Kanberā arī notika trīs
Austrālijas latviešu Kultūras dienas.
Bet laika tecējumā stāvoklis ir
mainījies, vecākai paaudzei aizejot
mūžībā, un lielai daļai jaunākās paaudzes
iekļaujoties austrāliešu sabiedrībā.
Vispārējais sabiedriski aktīvo cilvēku
skaits ir krietni samazinājies, un lielākā
daļa pasākumu ir izbeiguši darbību.
Tomēr mūsu sabiedriskā rosība nav
pilnīgi apsīkusi un mazākā apmērā
tā turpinās ar regulāriem saietiem un
sarīkojumiem katru mēnesi.
Runātājs teica, ka, jubilejas svinībās
piedalās vairāki tautieši, kas jau bija
Kanberā, kad dibinājās Kanberas latviešu
biedrība. Tie ir Regīna Meinholda, Inta
Skrīvere un Tālis Burkevics
Noslēgumā viņš izteica pateicību
biedrības valdes locekļiem par viņu
nesavtīgo darbu. Valde pašreizējā
sastāvā jau ir darbojusies daudzus
gadus.
Ingevica uzrunai sekoja vietējo
organizāciju pārstāvju apsveikumi:
Ev.lut. draudzes vārdā draudzes
priekšnieks Egons Eversons, DV
Kanberas nodaļas priekšsēdis Edvīns
Peniķis un tautas deju kopas Sprigulītis
vārdā Lisa Bruzgule.
Biedrību sveica divi, svinībās
klātesošie, bijušie biedrības priekšnieki,
Andrejs Bobets (1986-1989) un Juris
Jakovics (1989-1994), kas arī kā LAAJ
vicepriekšsēdis Kanberā, apsveica
biedrību jubilejā.
Rakstiskus apsveikumus nolasīja
Andrejs Grigulis.

KLB valde ar viesiem. No kreisās
aizmugurē stāv Andrejs Grigulis, Jānis
Stambulis, Andrejs Bobets un Juris
Jakovics, Priekšā no kreisās: Ēriks
Ingevics, Skaidrīte Dariusa un Dr.
Tālavs Jundzis

No Latvijas biedrību sveica bijušais
biedrības priekšnieks Jānis Ātrens
(1977-1980). Viņš pieminēja, ka svarīga
loma vadībā ir valdes locekļiem, un
izteica pateicību diviem viņa laika valdes
locekļiem – Birutai Ūdrei un Ojāram
Bobetam.
Otrs rakstisks apsveikums bija no
bijušā biedrības priekšnieka Aleksandra
Zagorska (1953-1954 un 1973-1977),
kas patlaban dzīvo Darvinā. Viņš
pieminēja Kanberas latviešu saimes
lielo aktivitāti kā kulturālā tā arī politiskā
laukā. Viņa sveicienam pievienojās
viņa dēls Leons, kas izteica pateicību
Kanberas latviešu saimei, it sevišķi
sprigulīšu saimei, par atbalstu viņam
saprast un ieaugt latvietībā.
Sekoja Latvijas Zinātņu Akadēmijas
viceprezidenta Dr. Tālava Jundža runa
par temu Latvijas drošība un aizsardzība
pēc Krievijas agresijas Ukrainā.
Noslēgumā bagātīgs mielasts un
jubilejas torte (cepēja Lita Ātrēna) ar
šampanieti.
Skaidrīte Dariusa

Dr. Tālava Jundža referāts Kanberā.
Šā gada 6. decembrī, Kanberas latviešu
biedrības rīkotā 65 gadu darbības atcerē
svētku runu teica viesis no Latvijas, Dr.
Tālavs Jundzis.
Tālavs Jundzis ir Latvijas Zinātņu
akadēmijas viceprezidents. Dzimis Gulbenē,
mācījies Jaunpiebalgas vidusskolā un
Latvijas valsts Universitātes Juridiskā
fakultātē. Viņš ir ieguvis divus doktora
gradus – Tieslietās un Politiskās zinātnēs.
Savas zināšanas papildinājis Londonas
Karaliskās koledžas kaŗa departamentā un
NATO Aizsardzības koledžā Romā. Ir bijis
pirmais Latvijas valsts Aizsardzības ministrs
no 1991.-1993. gadam, un otrreiz no 1997.1998. gadam. Pēc tam atgriezies Latvijas
Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko
pētījumu centra direktora amatā.
Uzrunājot klausītāju saimi Jundzis
izteica pateicību ārzemēs dzīvojošiem
latviešiem, bet sevišķi Austrālijas latviešiem
par politisko aktivitāti un kampaņu pret
toreizējās Austrālijas valdības lēmumu
atzīt Baltijas valstu, Igaunijas, Latvijas un
Lietuvas inkorporāciju Padomju Savienībā.
Runas ievadā Jundzis atskatījās uz
atjaunotās Latvijas sākuma gadiem, un
toreizējo, kā latviešu tā arī pasaules
politiķu domu, ka Krievija, Jeļcina vadībā,
virzas uz demokrātisko iekārtu. Šķita, ka
valstīm, it sevišķi Krievijas kaimiņu valstīm
nav jābaidās no Krievijas ekspansijas un
jārada stipra valsts militārā aizsardzība.
Pirmos sākuma gadus atjaunotās Latvijas
militārais budžets bija gandrīz zem 1%.
2004. gadā, Latvijai iestājoties NATO, viens
no noteikumiem bija 2% ieskaite militārai
aizsardzībai. Diemžēl arī 2014. gadā
Latvijas militārais budžets atkal nepārsniedz
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Latvijas drošība
un aizsardzība pēc
Krievijas agresijas
Ukrainā

Dr. Tālavs Jundzis. KLB jubilejas saietā

1% no iekšzemes kopprodukta, kas ir
iepriekšējo gadu saimnieciskās politikas
rezultāts un ko tagad Saeima paredzējusi
mainīt.
Tālāk Jundzis apskatīja Krievijas
ārpolitiku. Tās kādreizējais militārais spēks –
kodolieroči ir zaudējuši savu nozīmi, jo ASV
ir izveidojusi stipru kodolieroču uzbrukuma
atvairīšanas sistēmu. Viņš salīdzināja ASV
militārās aizsardzības budžetu, kas ir ap
460 biljoniem gadā ar Krievijas 64 biljonu
gada budžetu.
Nozīmīga ir Krievijas 1993. gadā
Jeļcina padomnieka Karaganova izstrādātā
ārpolitikas koncepcija Stratēģija Krievijai,
kas paredzēja, ka Krievijas interešu
īstenošanai tuvējās valstīs ir izmantojami šo
valstu krievvalodīgie iedzīvotāji, uzturot ar
tiem kontaktus, palīdzot viņiem, un aizstāvot
viņus, lai tādējādi tos varētu izmantot
Krievijas politikas īstenošanā ārzemēs.
Svarīgs apstāklis ir ekonomiska
labklājība attiecīgajā valstī, un Ukrainā,
beidzamo valdību laikā ekonomiskā
labklājība bija stipri gājusi lejup. Kā piemēru
Jundzis minēja Donbasu un tās ogļračus,
kas strādāja grūtos apstākļos ar mazu
atalgojumu. Krievijai, iesūtot savu Piekto
kolonu, bija viegli pierunāt krievvalodīgo
tautas daļu prasīt neatkarību un atdalīšanos
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no Ukrainas. Kā Krievijas tā arī pārējos
pasaules ziņu forumos Putins noliedza
jebkādu Krievijas militāro spēku iejaukšanos
un militāro palīdzību šai Ukrainā dzīvojošai
tautas daļai. Toties Putins runā par
Ukrainā dzīvojošo krievu tautības cilvēku
interešu aizstāvēšanu un viņiem vajadzīgo
humanitāro palīdzību.
Tomēr, notikumi Ukrainā, nevirzās tā, kā
to bija paredzējusi Krievijas stratēģija, un
Putins ir nonācis zināmā strupceļā.
Kā iemeslus Jundzis min sekojošo: 1)
Putins bija sagaidījis Eiropas Ūnijas un
valstu šķelšanos attiecībā uz Ukrainu. 2)
ASV un pārējo valstu uzliktās ekonomiskās
sankcijas skar Krievijas ekonomisko
labklājību. Nepalīdz arī Krievijas bagātības
– naftas un gāzes cenu samazināšanās
pasaules tirgū. 3) Ukrainas armija kas
ierobežo nemiernieku uzbrukumus.
Noslēgumā Jundzis runāja par iespējamo
Krievijas agresivitāti Latvijas teritorijā un
pārējās Baltijas valstīs. Viņš bija pozitīvs, ka
Latvija ir pasargāta no šī konflikta.
Viņš atkal atgādināja iepriekš teikto,
ka ja valstī ir materiālā labklājība, tad arī
liela daļa krievu izcelsmes cilvēki nebūs
ieinteresēti pieprasīt politisku maiņu. Bet
galvenais iemesls ir NATO aizsardzība.
(Vācijas kanclere, Angela Merkele, 7.
decembŗa intervijā izdevumam Welt am
Sontag teica, ka NATO Baltijas valstīm
sniegs militāro palīdzību konflikta gadījumā
ar Krieviju. S.D.)
Skaidrīte Dariusa

Pateicība saieta 3x3
labvēļiem!

Sidnejas 3x3 saieta 2015 vadības
un visu dalībnieku vārdā sirsnīgi
pateicamies sekojošām latviešu
organizācijām par sniegto finansiālo
atbalstu šā gada saieta rīkošanai :
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• Adelaides latviešu biedrībai
• Melburnas latviešu biedrībai
• Sidnejas latviešu biedrībai un biedrības
Dāmu kopai
• Daugavas Vanagu Melburnas,
Adelaides, Pertas, Kanberas un
Sidnejas nodaļām
• Studenšu Korporāciju Kopai Sidnejā
• Pertas evaņģēliski luteriskās Sv. Pāvila
draudzes Dāmu komitejai
• Sidnejas latviešu biedrības skolai
• Latvijas Kultūras ministrijai
Pateicībā,
Sidnejas 3x3 2015 vadība.

Viena latviska nedēļa
3x3 saietā Yaramundi

3x3 pie Sidnejas 2015.g.2-8. janvārī
Jau 32. reizi Austrālijā 3x3 pulcināja
lielu skaitu tautiešu – 85 viskopā, no kuŗ
iem 22 bija bērni – pavadīt vienu nedeļu
kopējā sadzīvē skaistā Yarramundi
apkārtnē, ap 70km no Sidnejas.
Kas ir 3x3? To iesāka Amerikas latviešu
pazīstama sabiedrības darbiniece Līga
Ruperte, pirmo reizi 1981. g. Amerikā. Viņa
saredzēja 3x3 kā zināmā mērā turpinājumu
no 2x2 vasaras skolas, kas ilggadīgi notika
Garezerā ASV, bet 3x3 mērķis bija savest
kopā trīs paaudzes; sūtība bija un paliek
„latvisko zināšanu paplašināšana, latvisko
ģimenes stiprināšana, latviskās kopības
sajūtas veicināšana un latvisko draudzību
sekmēšana”.
Sidnejas rīcības komiteja Valdas Taylor
vadībā sarīkoja bagātīgu programmu – to
kuplināja vairāki Latvijas viesi, daži kas
jau bija piedalījušies Sidnejas Kultūras
Dienās (diriģents Ints Teterovskis, vairāki
no Laimas Muzykantiem), citi īpaši 3x3
viesi: arhivārs un vēsturnieks Valters
Ščerbinskis, un 3x3 Latvijā vadītāja

staigājot pa šķēršļiem. Kad bērni nokļuva
pie pūķa, viņiem bija jāsasit četri pūķa
kokoni, kuros atradās pūķa spēks. Kad
kokoni bija sasisti (no tiem pat izbira
konfektes), pūķis saļima un rūķīši bija
izglābti.
Pavisam jauna nodarbība
bērniem bija Jāņa Krūmiņa atvestās
„vilku mācības”, kur iegaumēja
kā rīkoties dabā un iztikt no apkārtnes:
bērni tur starp citu izveidoja lokus un bultas
no koka zariem, iemācoties kā rīkoties gan
ar asiem rīkiem (lokus gatavoja tikai ar
nažu palidzību), gan kā droši uzvesties
ar lokiem un bultām. Visu nedeļu bērni
lepni nēsāja lokus, un pieaugušie varēja
tikai skumji skatīties, ka pašiem tādu nav!
Pieaugušu ievirzēs Ints Teterovskis
prasmīgi un prasīgi izskoloja kori, kas
spēja nedēļas laikā iestudēt 39 dziesmas,
ar jau trenētām balsīm un beigās varenīgu
uzstāšanos. Interesanti, ka koŗa ievirzē
piedalījās un daudz ieguva pāris dalībnieki
kam namaz nav stipra latviešu valoda, bet
caur dziesmām to ievērojami uzlaboja.
Artūrs Uškāns pēcpusdienā vadīja
Sadziedāšanas ievirzi, un vēlāk minēja,
ka tieši caur dziedāšanu labāk iemācās
un kuplina mūsu sarežģīto valodu.
Mākslas entuziastiem
Anita Misiņa novadīja
zīmēšanas ievirzi,
kur dalībnieki kaut ar
ļoti dažādu zīmešanas
pieredzi spēj sagatavot
ievērojamus darbus ko
izstādījā pēdējā atvadas
vakarā. Mārtiņš Tuktens
vadīja aktīvu sporta ievirzi,
bet Voldis Kains veda
vairākus atlētiskus un ne
tik atlētiskus staigātājus
Pastaigas ievirzē. Inese
Krūmiņa parādīja savas
mākas novadot divas
nodarbības – rokdarba
Vilku mācības – bērni ar lokiem un bultām
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Inese Krumiņa, kā arī viņas vīrs, DV un
Okupācijas mūzeja darbinieks Jānis Atis
Krumiņš.
3x3 vienmer ir atspoguļojis latvietības
dažādību – tur atrod gan „roku ievirzes”
(rokdarbi, zīmēšana, latviskā virtuve..) gan
„galvu ievirzes” (politiskās un sabiedriskās
pārrunas, vēsture, literatūra…). Folklora
vienmēr ir pārstāveta, kā arī jautras
nodarbības – sports, dziedāšana, nīkšana,
spēles, viktorīna, un ceļojošā zolīša kausa
izcīņa.
Svarīga daļa ir bērnu programma ½x½,
ko šogad kā pērn vadīja melburniete Inga
Jakse, piesaistot arī vairākus pieaugušos
pasniedzējus. Bērni krāsoja, dziedāja,
rotaļajās un pēdējā vakarā uzveda lielāko
tiesu pašu uzrakstītu pasakas teātri, kā
arī rotaļas un mūzikālo priekšnesumu.
Šķēršļu gājienu, kas bija plānots notikt
vakarā, atlika pērkona negaisa dēļ. Kad
varējām nākamā pēcpusdienā to noturēt,
bērni bija sajūsmā. Pūķis bija noķēris
labos rūķīšus un bērnu uzdevums bija
rūķus izglābt. Pa ceļam bija jāpalīdz
ievainotam staigātājam sabindēt kāju,
jāpamodina aizmiguša princese ar tautas
dziesmu, jāatmin bruņinieka mīklas un
jāpierāda veiklība ar aizsegtām acīm
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puduri, un latvisko virtuves ievirzi; kripata
no pēdējā baudīsim raksta beigās.
Katru rītu, pēc jogas mācībām un
brokastīm, pieaugušiem bija referāti, kuŗi
šoreiz bija īpaši bagātīgi. Izcilais Sidnejas
arhitekts Andrejs Andersons saistoši
stāstīja par Latvijas arhitektūras dažādību,
norādot cik skaidri Latvijas arhitektūra
liecina par sabiedriskām un politiskām
izmaiņām mūsu sarežģītā vēsturē. Klāra
Bruvere stāstīja par Latvijas filmām un kā
Eiropas filmu noteikumi ietekmē radošo
darbu Latvijā; Inese un Jānis Krumiņš
stāstīja par 3x3 attistību Latvijā – šis
rietumu latviešu pasākums nonāca Latvijā
jau 1990. gadā, un tupina augt un plaukt.
Bet par mūzikas terāpiju kā jaunu veidu
attīstīt trieka vai citu veidu intelektuāli
skārtos bērnus un pacientus stāstīja
ilggadīgā mūziķe Viktorija Mačēna, kuŗas
referāta laikā klausītaji varēja piedalīties
bungu sarunās!
Ievērojamu vietu šinī 3x3 ieņēma
vēsturnieks Valters Ščerbinskis, kuŗš
piesaistīja lielu uzmanību ar saviem
rūpīgi sagatavotiem materiāliem, pirmkārt
vēstures ievirzē par 1934.g. 15.maija

Valters Ščerbinskis
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apvērsuma, ar līdz šim maz redzētiem
archīvu materiāliem; un otrkārt ar referātu
par 1940. gadu un kas par to ir atrodams
Krievijas archīvos, kur pats tos ir ilgstoši
pētījis. Par Ulmani un apvērsuma,
Šcerbinskis ļoti pozitīvi izteicās par mūsu
bijušo vēsturnieka Edgara Dunsdorfa
rakstiem par Ulmani: arhīvas materiāli
stipri norāda uz Ulmaņa personīgo ietekmi
apvērsuma izvešanai, un apšauba bieži
izteikto kritiku, ka Latvijas demokrātija
tolaik nelāpami kliboja. Par 1940. gadu,
Krievijas materiāli liek gan simpatizēt
Ulmanim šādu draudu priekšā un viņa
rūpēm sargāt Latvijas tautu, gan arī skumt
par to, ka Latvijas izvēles noteica tik
šaurs loks cilvēku, jo plašākas politiskas
piedalīšanās nebija. Materiāli arī norāda
uz to, cik krievi atrada, ka toreizējais Ārlietu
ministrs Munters bija grūti ietekmējams
un neatkarīgs vārdos un rīcībās, kas
liek pārdomāt viņam kādreiz izteiktiem
pārmetumiem.
Vēl par politiku, Uldis Ozoliņš ar Jāni
Krūmiņu katru dienu novadīja īsu Politikas
puduri, apskatot gan Latvijas iekšējo
politiku, gan trauksmaino politiku Ukrainā;
kaut tiešais militārais drauds Latvijā
iespējams ir samazinājies, vāja nostāja
no valdības un prezidenta attiecībā
uz Krievijas rīcību izsauca vairākus
komentārus no dalībniekiem. Īsumā
pārrunāja arī Latvijas arvien manāmu
ekonomisko uzplaukumu, un politika kas
saistīta ar Okupācijas mūzeju.
Vakaros notika pazīstamās 3x3
nodarbības. Diemžēl danču vakarā bija
tik karsts, ka galīgi nosvīduši, dejotāji
nespēja tik ilgi padancot, kā būtu paticis.
Toties dziesmu kaŗa vakarā dziedājām
gaŗi un plaši. Viktorīnai tika ieteikts formēt
komandas ar bērniem, pieaugušiem,
Austrālijas un Latvijas latviešiem, jo
lielāka dažādība deva labākas iespējas,
jautājumus atbildēt. Vienu vakaru pie
mums viesojās arī 3x3 veterāns, Uldis

Siliņš ar joku stāstījumu. Vēl pa vakariem
Andris Ruņģis neatlaidīgi mācīja jaunai
paaudzei novusa elementus, bet zolīšu
turnīru šoreiz uzvarēja Artūrs Uškāns
– trešā reize, ka kāds Latvijas viesis to
ieguvis.
Vi s a s n o d a r b ī b a s v a i ņ a g o j ā s
atvada vakarā ar ne tikai bērnu teātri
un priekšnesumiem: ievirzes izstādīja
savus darbus, uzstājās un pastāstija
ko bija iemācījušies. Un tiešām bija
daudz ko rādīt! Skatītāji brīnijās, ka koris
un sadziedāšanās grupa tik īsā laikā
bija tik daudz dziesmu iemācījusies.
Latviskās virtuves ievirze visus pacienāja
ar vareniem kliņģeriem, kas bija izveidoti
nevis ierastā formā, bet numurs „3”,
reizrēķina zīme„x”, un vēlreiz numurs „3”.
Zīmējumi un rokdarbi bija izstādīti visiem
ko aprbrīnot. Un lai parādītu, ka 3x3 ir
galīgi laikmetīgs, daži talantīgi un ne gluži
talantīgi iemītnieki no kabīnes 5A uzveda
Ziemelņieka bohēmisko dziesmu – bet
„rap” stilā.
Un 3x3 nodarbības visu dokumentēja
ilggadīgais „Tauriķa” 3x3 avīzes redaktors
Pēteris Kļaviņš, strādājot gaŗas stundas
lai piegādātu svaigākās ziņas lasītājiem
katru brokastlaiku.
Rīcības komitejā bez Valdas Taylor
strādāja arī Sandra Dragūna, Baiba
Harrington, Ieva Lapiņa, Māra Moore,
Pauls Svilāns un Daiva Tuktēna. Rīkotāji
bija iesaistījuši vairākus, kas pirmo reizi
piedalījās 3x3, bet liela daļa dalībnieki
bija saistīti ar Sidnejas latviešu skolu, kas
tagad izveidojusies kā stūrakmens 3x3
rīkošanā. Valda Taylor par padarīto darbu
izteicās šādi:
„Esam ļoti pateicīgi visiem, kas
piedalījās un atbalstīja šo saietu.
Atmosfēra bija ļoti draudzīga un visas
paaudzes labi satikās. Inese Krūmiņa
slavēja rīkotājus un priecājās, ka nebija
dalījums „mēs” un „jūs” starp Latvijā un
Austrālijā dzīvojošiem (šāda problēma

esot kādreiz gadījusies Īrijas saietā). Kā
vienmēr 3x3 saietos, visi uzrunājām viens
otru uz Tu – jo kuŗš var sameklēt tautas
dziesmu kuŗa uzrunā uz jūs? Uz vienu
nedēļu trīs paaudzes kopīgi daudzināja
latvietību un izjuta piederību savai tautai.
To, ka 3x3 attiecās uz trīs paaudzēm es
sen zināju, bet pirmo reizi iemācījos, ka
latvietim mācīties par latvietību ir tikpat
svarīgi, kā bērnam mācīties reizrēķinus.
Un tāpēc pastāv 3x3!”
Izskanējumā jāmin, ka nākamgadu
3x3 rīkos Adelaidē, un tuvāka informācija
par to sekos. Bet lai lasītāji arī baudītu
mazu drusku no 3x3 garšas, šeit ir Ineses
Krūmiņas kliņgera recepte no virtuves
ievirzes:
Klinģeris à la Krūmiņa
Mīkla: 1½ kg milti
2 olas baltumi, 100 g. cukurs, 100 g.
sviests
700 g. šķidrums: 500 g. piens un ūdens
200 g. ūdens kuŗā raudzē raugu
30 g. sausu raugu vai 50 g. svaigu
raugu.
1 kg miltus ieber bļodā, pieleik olas
baltumus, sviestu un cukuru. Sauso raugu
iemaisa siltā ūdenī, ieber 2 tējkarotes
cukura. Kad raugs atdzīvojies (sākusies
rūgšana), šķidrumu ielej miltos. Pielej arī
pārējo šķidrumu (500 g.) un samīca.
Ja galīgi neturās kopā, pieber vēl 100
līdz 200 g. miltu. Raudzē 2 līdz 3 stundas.
Galda virsmu diezgan bagātīgi nokaisa
ar miltiem, ar „miltainiem” pirkstiem ceļ
arā uzrūgušo mīklu un rullē ar miltos
apvārtītu rulli.
Pildījums:
100 g. mīkstināts sviests, cukurs,
vanillas cukurs
Žāvētu augļu gabaliņi, magones, pāris
karotes skāba krējuma.
Izrullē plāni un apsmērē ar mazliet
mīkstinātu sviestu (250 g.)
Uzliek pildījumu (varbūt sausie augļi,
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augļu mizas vai rozīnes)
Sarullē vēlamā formā, apsmērē ar
skābu krējumu un uzliek riekstiņus vai ko
citu (drumstalas = 100 g. sviesta + 100 g.
miltu + 100 g. cukura).
Krāsnī cep (200C) ap 20 minūtem.
Ņem ārā, kad sāk palikt brūngans.
Kad izņem no krāsns, apklāj ar mitru
dvieli līdz beidz tvaikot.
Uldis Ozoliņš
3x3 Austrālijā Padomes priekšsēdis

Pernigeles koncerts
Sidnejā.

Foto: Pēteris Kļaviņš

Pernigeles koncertā 2015. gada 1.
janvārī Sidnejas Latviešu nama lielajā
zālē koris uznāca bez pieteikšanas un
nodziedāja Teici, teici valodiņa.
Programmas lapiņa nebija, bet
priekšnesumus vārdos pieteica Jānis

Atis Krūmiņš. Viņš paskaidroja, ka
koris nāk no Salacgrīvas novada, kur
senāk dzīvojuši Metsepoles lībieši. Koris
Pernigele ir viens no vecākiem koriem
Latvijā un sācies ap 1904. gadu, kad
Liepupes pagastā dibināta mūzikas un
dziedāšanas biedrība un tās statūtos
rakstīts, ka biedrības mērķi ir veicināt
dziedāšanu un mūziku savu biedru
vidū, gādāt par viņu gara un tikumības
izglītību un dot tiem iespēju pavadīt
brīvo laiku patīkami un noderīgi. Vārds
Pernigele tulkojumā no lībiešu valodas
nozīmē Liepupi. 1910. gadā Liepupes
mūzikas un dziedāšanas biedrības koris
ar 19 dalībniekiem veiksmīgi piedalījās
5. Vispārējos Latvijas Dziesmu svētkos.
Pagājušā gada maijā koris nosvinēja
savas pastāvēšanas 110. gada dienu.
Pēc šiem paskaidrojumiem Liepupes
pagasta jauktais koris Pernigele dziedāja:
tautas dziesmu Emīla Melngaiļa apdarē
Saulīt’ vēlu vakarā, tautas dziesmu

Pernigeles koris pēc 1. janvāŗa koncerta Sidnejas Latviešu biedrības namā
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Emīla Melngaiļa apdarē Tumša nakte,
tautas dziesmu Selgas Mences apdarē
No tālienes es pazinu, tautas dziesmu
Ilonas Rupaines apdarē Gaismiņa ausa
un Jāzepa Vītola Mirdzas dziesmu ar
Aspazijas vārdiem Līgas Liedskalniņas
solo izpildījumā.
Mazā pārtraukuma laikā Jānis Atis
Krūmiņš turpināja stāstīt par kori, ka
tam visā pastāvēšanas laikā bijuši
vairāk par 10 diriģentiem. 1999. gadā
koŗa vadību pārņēma diriģente Arta
Zunde un koncertmeistare Solveiga
Boka un kopš tā laika koŗa sastāvs
ir ļoti maz mainījies. Korī bieži dzied
vairāki no vienas ģimenes. 2013. gadā
korim pievienojusies Līga Liedskalniņa.
Koris desmit gadus pēc kārtas atzīts par
labāko Limbažu dziesmu svētku apriņķa
kori un par vienu no labākiem visā
Vidzemē. Koris ieņēmis 5. vietu 2005.
gadā Spānijas Contonigros festivālā,
2006. gadā 1. vietu klasiskās mūzikas
sacensībā Norvēgijā, Skien pilsētā, 2.
vietas diplomu Ohridas koŗu festivālā
Maķedonijā. Koŗu repertuārā liela
nozīme klasiskai mūzikai un koris bieži
koncertē Liepupes dievnamā.
Dziesmu turpinājumā koris dziedāja
Jāņa Kampanusa Votnanska Rorando
ar Martas, Andas, Juŗa un Mārtiņa
solo, Antona Bruknera Graduale un
Artūra Maskata Dzelteni nosniga
kļavas ar Ojāra Vācieša vārdiem, Līgas
Liedskalniņas solo un Solveigas Bokas
klavieŗpavadījumu.
No latviešu klasiķu darbiem dziedāja
Jāzepa Vītola Upe un cilvēka dzīve
ar Krišjāņa Barona vārdiem un Emīla
Dārziņa Lauztās priedes ar Raiņa
vārdiem, ko novadīja kā diriģente Līga
Liedskalniņa.
Koncerta otro daļu Jānis Atis
Krūmiņš iesāka, pastāstot par Liepupes
apkartnē izskolotiem jūras braucējiem

un kapteiņiem no Ainažu jūrskolas.
Liepupes jūrmalā būvēts arī burinieks
Rota.
Koŗa dziesmu turpinājumā dzirdējām
Ilzes Arnes Daugavas krastā ar Andŗa
Ritmaņa vārdiem un Solveigas Bokas
klavieŗpavadījumu un Imanta Kalniņa
Buramdziesmu ar Imanta Ziedoņa
vārdiem un Līgas Liedskalniņas solo.
Tālākā dziesmu pārtraukumā Jānis
Atis Krūmiņš pastāstīja, ka 1949. gada
25. martā no 29 lauku sētām uz Sibiriju
aisūtīja 102 liepupiešus. Liepupieši
piedalījušies arī strēlnieku un brīvības
cīņās un daži ieguva Lāčplēša kaŗa
ordeni. 11. novembrī Pernigele jau
vairākus gadus koncertē Okupācijas
mūzejā un pie Brīvības pieminekļa.
Koncerta turpinājumā koris dziedāja
Zigmāra Liepiņa Zibsnī zvaigznes aiz
Daugavas Jāņa Liepiņa aranžējumā
ar vārdiem no latvju dainām un Ingas
solo un Pēteŗa Barisona Aiz miglas man
dzimtenes celiņš dārgs.
Jānis Atis Krūminš vēl pieminēja, ka
koris atzīmējis savu 110 gadu jubileju
ar rūpīgi sagatavotu programmu. Valts
Pūce korim veltījis dziesmu ciklu ar
Jāņa Petera vārdiem, no kuŗa koris
nodziedāja Es savā zemē, Lūgums ar
Līgas un Intas solo un Akmeņi Vidzemes
jūrmalā.
Koncerta noslēgumā koris dziedāja
Jāņa Mediņa Tev mūžam dzīvot Latvija
ar Viļa Plūdoņa vārdiem un Jāzepa
Vītola Gaismas pili ar Ausekļa vārdiem,
visu pabeidzot ar Mūsu Tēvs debesīs.
Beigās ir jāpiemin, ka skatuvi
iekārtoja un KD zīmi gatavoja Vija
Spoģe-Erdmane un Pēteris Erdmanis
Pēc koncerta visi varēja pakavēties
Mārtiņa Siliņa zālē pie atspirdzinājumiem.
Juris Krādziņš
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PBLA ZIŅU APSKATS
23. janvārī
Izglītības ministre: Latvijā skolu nākotnē
būs mazāk
Latvijā skolu nākotnē būs mazāk, jo ir
vērojama skolēnu skaita samazināšanās,
šorīt (23. janvārī) LTV sacīja izglītības un
zinātnes ministre Mārīte Seile, atzīstot,
ka potenciāli tas var nozīmēt arī mazāku
skolotāju skaitu.
Seile stāstīja, ka Latvijā tiek plānota
skolu tīklu sakārtošana, vadoties pēc diviem
principiem - pirmkārt, valsts vēloties, lai
mazās skolas bērniem būtu pieejamas pēc
iespējas tuvāk mājām, savukārt vidusskolas
izglītības iestādes iecerēts veidot pēc
iespējas kvalitatīvākas.
Vaicāta, vai tas nozīmē vidusskolu skaita
samazināšanu, Seile atbildēja izvairīgi, sakot,
ka par skolu tīklu ir atbildīgas pašvaldības,
kuras joprojām var izvēlēties savu lokālo
izglītības politiku, proti, izvēlēties, vai
«piefinansēt» vidusskolas klases, kurās ir
maz skolnieku.
Seile uzstāja, ka Izglītības un zinātnes
ministrijai (IZM) nemēģinot tehniski un
mehāniski aizvērt skolas un neesot nekādu
plānu, par cik skolām būtu jāmazina Latvijas
izglītības iestāžu tīkls, bet tā vietā tiekot
mēģināts iedziļināties katrā konkrētajā
situācijā. Ministre gan atzina, ka Latvijā ir
ļoti daudz skolu, kuras ir ļoti mazas, līdz ar
to ir jautājums, cik lielu slodzi skolotājiem
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tajās ir iespējams nodrošināt un kādu algu
samaksāt.
Meklējot iespējas uzlabot skolotāju
atalgojuma modeli, princips «nauda seko
skolēnam» netiks atcelts, bet gan to mēģinās
uzlabot, jo pašlaik skolās ir vērojamas
ļoti atšķirīgas algas pat vienādu darbu
strādājošiem skolotājiem, stāstīja Seile.
Ministres vērtējumā, šādas neatbilstības
radušās, jo valsts izglītības iestādēm
paredzēto naudu pārskaita pašvaldībām,
kas ļoti brīvi ar to var rīkoties un pārdalīt
izglītības struktūrās pēc saviem ieskatiem,
dažkārt rīkojoties negodprātīgi.
Jaunā atalgojuma modeļa aprobācija,
kas tiek īstenota kopš mācību gada sākuma,
notiek pēc plāna saspringtā grafikā, stāstīja
politiķe. Pašlaik ir pabeigta aprobācijas
pirmā kārta, kuras laikā pedagogu galvenais
uzdevums bija uzskaitīt savu darba laiku,
lai saprastu, kāds ir skolotāju darba laika
sadalījums, jo IZM vēlas, lai tas, kas kādreiz
skolotājiem tika apmaksāts kā papilddarbs,
tagad tiktu iekļauts pamatlikmē. Pēc Seiles
teiktā, pašlaik skolotāji Latvijā vidēji strādā
1,4 slodzes, no kā varot izdarīt pieņēmumu,
ka skolotāju izglītības sistēmā pietrūkst.
Seile atzina, ka ar pašlaik budžetā
paredzētajiem 3 miljoniem eiro jauno
pedagogu atalgojuma modeli ieviest nevarēs
un labākajā gadījumā varēs izdarīt tikai
kaut ko no plānotā. Viņa piekrita izglītības
darbinieku arodbiedrībai, ka minimālā
summa reformām būtu 12 miljoni eiro.
(tvnet.lv)

Saeimā iesniegti likumprojekti par ebreju
piecu īpašumu restitūciju
Ceturtdien (22. janvārī) Saeimā iesniegti
vairāki likumprojekti par ebreju piecu īpašumu
restitūciju, liecina parlamenta mājaslapā
publicētā informācija.
Likumprojektos rosināts lemt par piecu
īpašumu atdošanu Latvijas Ebreju draudžu
un kopienu padomei - par ēku Abrenes ielā
2, Rīgā, kas ir bijusī ebreju skola un patlaban
stāv tukša, par ēku Ernesta BirzniekaUpīša ielā 12, Rīgā, kas ir bijusī ebreju
reliģiskā skola un tagad ir Finanšu ministrijas
īpašums, par ēku Ludzas ielā 25, Rīgā,
kur kādreiz bijusi ebreju slimo kopšanas
biedrība, par ēku Kļavu ielā 13, Jūrmalā,
kas ir bijusī sinagoga, bet tagad tajā izvietoti
divi pašvaldības uzņēmumi, kā arī par bijušo
sinagogas ēku Lielajā ielā 31, Kandavā.
Īpašumus plānots nodot, lai mazinātu
vēsturiskās netaisnīgās sekas Latvijas
ebreju draudzēm un biedrībām, kas radušās
nacistiskās Vācijas veiktā holokausta un
Padomju okupācijas režīma darbības
rezultātā Latvijas teritorijā.
Paredzēts, ka jautājumu par likumprojektu
nodošanu vērtēšanai komisijās Saeima
varētu skatīt 29. janvāra sēdē, aģentūrai Leta
iepriekš sacīja Saeimas Ārlietu komisijas
priekšsēdētājs Kalniņš. [...] (irir.lv)
22. janvārī
NATO komandieri dod zaļo gaismu ātrās
reaģēšanas spēku atbalsta punktam
Baltijā
N AT O v a l s t u b r u ņ o t o s p ē k u
komandieri dod zaļo gaismu NATO īpaši
ātrās reaģēšanas spēku atbalsta punktu
izveidošanai Baltijā un kopumā sešās valstīs,
pēc divu dienu sanāksmes Briselē to Latvijas
Radio apstiprināja Latvijas Bruņoto spēku
komandieris Raimonds Graube.
Tas nozīmē, ka drīzā laikā Latvijā veidos
vienību, kuras uzdevums būs strādāt punktā,
rīkot mācības, atbildēt par loģistiku un krīzes
gadījumā arī uzņemt ātrās reaģēšanas

spēkus.
NATO dalībvalstīs jau pastāv ātrās
reaģēšanas spēku modelis, taču pēc
Krievijas agresijas Ukrainā un gan Baltijas,
gan virknes citu valstu atkārtotas bažu
paušanas par drošību, alianse ir vienojusies
izveidot īpašus ātrās reaģēšanas spēkus,
kas zibenīgi, gadsimta prasībām atbilstoši
varētu nokļūt ikvienā pēkšņi apdraudētā
NATO dalībvalstī.
Tagad alianse arī vienojusies par sešu
atbalsta punktu izveidošanu Baltijā, Polijā,
Rumānijā un Bulgārijā, kuru uzdevums būtu
īpašo ātrās reaģēšanas spēku uzņemšana
nepieciešamības gadījumā un mācību
organizēšana.
NATO valstu bruņoto spēku komandieri
par šo ieceri vienojušies principiāli un tagad
5. februārī Briselē tam savs oficiālais atbalsts
būs jāsniedz dalībvalstu aizsardzības
ministriem. Latviju sanāksmē pārstāvēs
aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis.
Savukārt ceturtdien (22. janvārī),
tiekoties ar žurnālistiem Briselē, NATO
spēku virspavēlnieks Eiropā ģenerālis Filips
Brīdlovs norādīja, ka alianse vēro aizvien
pieaugošāku Krievijas spēku iesaistīšanos
konfliktos Austrumukrainā, taču, ņemot vērē
augošo spriedzi, NATO gatavojas atjaunot
Ukrainas konflikta dēļ pārtrūkušās saiknes ar
Krievijas armijas augstāko virspavēlniecību,
tādējādi mēģinot sarunu ceļā ietekmēt
aizvien dramatiskākos notikumus. [...] (lsm.
lv)
Ojārs Kalniņš: 9. maija svinībās Maskavā
no ES varētu piedalīties tikai vēstnieki
Pēc Eiropas Savienības (ES) ārlietu
ministru sarunām, kurās apspriestas arī
iespējas doties uz 9. maija svinībām Maskavā,
ir pazīmes, ka piedalīties varētu tikai vietējie
vēstnieki. Tā intervijā Latvijas Radio atklāja
Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs
Ojārs Ēriks Kalniņš (“Vienotība”).
Pirmdien (19. janvārī) arī Eiropas
Savienības ministri apsprieda ielūgumu
doties uz svinībām Maskavā. Kalniņš atklāja
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- pazīmes esot tam, ka vairākums uzskata:
piedalīties varētu tikai vietējie vēstnieki.
Intervijā LTV raidījumam „Rīta Panorāma”
Kalniņš piebilda, ka nezina, vai uz Maskavu
varētu doties arī ES augstā pārstāve
Federika Mogerīni, bet viņš būtu pārsteigts,
ja tā notiktu. Ārlietu komisijas vadītājs arī
pauda pārliecību, ka uz svinībām Maskavā
neviena augsta amatpersona no Latvijas
nebrauks. „Tā nav tā vieta, tas nav tas laiks,
lai uzturētu sarunas ar Krieviju,” piebilda
Kalniņš.
„Neuzskatu, ka kādam no Latvijas,
vismaz augstā līmenī, vajadzētu braukt. Un
esmu pārliecināts, ka prezidents ir līdzīgās
domās. Te ir tikai jautājums, kad un kā to
pasaka. Un jāņem vērā, ka esam Eiropas
Savienības Padomē prezidējošā valsts, līdz
ar to mums jāskatās, mēs nevaram skriet
pa priekšu ar deklarācijām.” Taujāts par
iemesliem atbildes vilcināšanā, deputāts
pieļāva, ka tam varētu būt taktiski apsvērumi.
(lsm.lv)
Ar ātrvilcienu – pēc desmit gadiem
Februāra beigās sāksies dzelzceļa līnijas
“Rail Baltica” sabiedriskā apspriešana 15
Latvijas pašvaldībās. Dzelzceļa līnija skars
2000 zemes īpašumus. Būvniecības darbus
līnijā Tallina–Rīga–Kauņa, kas Latvijā
papildus radīšot vairākus desmitus tūkstošus
jaunu darba vietu, sākšot 2020. gadā un
pabeigšot 2025. gadā. Projekta mērķis ir
integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu
tīklā. “Rail Baltica” aptver četras Eiropas
Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju
un Igauniju, netieši – arī Somiju, pagarinot
maršrutu ar pazemes tuneļa savienojumu
Tallina–Helsinki. [...] (Latvijas Avīze, autors
Uldis Graudiņš)
Ar izstādi “Kas dzintaram vēl padomā?”
atklās Latvijas prezidentūras kultūras
programmu Īrijā
22. janvārī Dublinā ar izstādi “Kas
dzintaram vēl padomā?” tiks atklāta Latvijas
prezidentūras Eiropas Savienības Padomē
kultūras programma Īrijā. Izstādē Latvijas
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vēstnieks Īrijā Dr. Gints Apals aicinās iepazīt
vienu no Latvijas simboliem - dzintaru, tā
vēsturisko nozīmi nacionālā un starptautiskā
līmenī, kā arī saikni ar mūsdienām inovatīvā
veidā.
Uz izstādes atklāšanu aicināti Īrijas
mākslas, kultūrvēsturiskā mantojuma un gēlu
valodas ministrs Eidens O’Rīdens (Aodhan
Ó Riordain T.D.), parlamenta, valdības,
sabiedrības, diplomātiskā korpusa, kā arī
latviešu kopienas pārstāvji.
Izstāde “Kas dzintaram vēl padomā?”
galerijā “The Motorhouse Farmleigh,”
Castlenock, Dublin-15 būs skatāma no
23. janvāra līdz 11. februārim. Izstādē ir
izvietoti Latvijas tekstilmākslinieces Ivetas
Vecenānes darbi, kuru radīšanā izmantots
dzintara diegs.
Izstāde ievadīs Latvijas vēstniecības
Īrijā sadarbībā ar Ārlietu ministriju un ES
prezidentūras sekretariātu veidoto kultūras
programmu Īrijā, kuras laikā būs skatāmas
izstādes “PROUD LATVIA - Latvijas dizaina
veiksmes stāsti”, “Vikingu laiki Latvijā”,
“Latvijas traģēdija. 1941”, kā arī no 30.
aprīļa līdz 3. maijam norisināsies vērienīgi 3.
Latvijas kultūras svētki Īrijā, 3. maijā notiks
Latvijas Radio kora koncerts Nacionālajā
koncertzālē Dublinā un vairāki citi pasākumi.
(Latvijas Republikas vēstniecība Īrijā)
21. janvārī
Latvijā godina 1991. gada barikāžu
dalībniekus
Otrdienas (20. janvāŗa) rītā Vecrīgas
sirdī – Doma laukumā – līdz ar barikāžu
dalībniekiem, jaunsargiem un skolēniem
pie atmiņu ugunskura pulcējās arī valsts
augstākās amatpersonas. Tas ir cieņas
apliecinājums tiem, kuri 1991. gada janvārī
piedalījās barikādēs, lai aizsargātu ne tikai
Rīgu, bet visu Latviju.
“Barikādēs cilvēki aizsargāja Latvijas
valsts brīvību, es to novērtēju. Esot
jaunsardzē, parādu citiem savu spēku, ja
Turpinājums 62 . lpp

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 1.
U.Hāgens
Svētdien, 8.
J.Turmanis
Svētdien, 15.
J.Trumpmanis
Svētdien, 22.
I.Birze
MARTĀ
Svētdien, 1.
I.Liepiņš
ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 1.
A. Medne/S. Graudiņa
Svētdien, 8.
T.Koškina/V.Parcell
Svētdien, 15.
B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien, 22.
R. Plikše/V. Galviņa
Draudzes mājas lapa:
www.sydneylatvianchurch.org.au
DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 1. plkst. 10.00 – Dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 8. plkst. 10.00 – Dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 15. plkst. 10.00 – Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,22.plkst.10.00 – Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Pēc dievkalpojuma, draudzes
pilnsapulce.
MARTĀ
Svētdien, 1. plkst. 10.00 – Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība
ir darbības vārds”, kā arī „Dzīvības
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda
izlase var iegādaties no draudzes
grāmatgalda. Cenas $12.00 un $8.00.
BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās,
plkst. 10.00. Tuvāka informācija pie
mācītāja.

Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek
ieskaņoti uz CD. Daži arī uz DVD.
Tos var iegādāties pie draudzes
grāmatgalda vai mācītāja.
Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam
griezties pie draudzes priekšnieka
vai draudzes dāmu komitejas
priekšnieces.
SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Mācītājs Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā pirms un pēc
dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Fakss
(02) 9764 3318
Adrese:
30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136
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Telefons
(02) 9715 3424
Mobilais telefons
0412 024 476
E-pasts colvinmacpherson@gmail.com
Draudzes priekšnieks
E.Timermanis
271 Hudson Pde, Clareville, 2107
Mājas tel.
(02) 9918 2306
Mobilais telefons
0414 479 001

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Galvenā Debesu programma Cilvēkam
uz Zemes ir - Paradīzes sasniegšana.
Un katra inkarnācija jaunā cilvēkā - ir
viena epizode šai garajā ceļā. Mēs
visi esam dzīvojuši dažādās tautībās
un kultūrās vēstures gaitā, lai savai
Dvēselei gūtu plašu pieredzi. Tā saka
Dr. M. Newton, Dr.B.Goldberg, Dr.
D. Cannon, Dr.B. Weiss un milzums
daudz citu regresijas pētnieku, kas
specializējas šai nozarē.
(Ref. skat. “Journey of Souls”, “Same
Soul, Many Bodies”, “They walked
with Jesus”, u.c.)
(Bībelē sk. Mat.17:10-13; Mk.9:12-13;
u.c.)
R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 1. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 8. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Bībeles stunda.
Svētdien, 15. plkst. 9.30 dievkalpojums.
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E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece
Tamāra Koškina
69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
Telefons
(02) 9449 3716
E-pasts tamarakosk@iinet.net.au
Mobilais tel.
0421 320 870

Piektdien, 22. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs
Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 1.
Olafs Šics
Svētdien, 8.
Amans Myla
Svētdien, 15.
Olafs Šics
Svētdien, 22.
Amans Myla
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 1.
Gundega Zariņa
Svētdien, 8.
Marita Lipska
Svētdien, 15.
Gundega Zariņa
Svētdien, 22.
Marita Lipska
DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera
Valdemāra Dūšeļa adresi, 11.
Byanbi Place Castle Hill, NSW
2154. Čeki rakstāmi uz “Latvian
Unity Congregation”, vai “Latviešu
Vienības draudze” vārda. Tās ir
$100, pazeminātā $60, studējošiem
jauniešiem $5 gadā. Informāciju var
saņemt no zemāk minētajiem valdes
locekļiem.
Draudzes mācītājs
Raimonds Sokolovskis
32 Parnell Street, Strathfield, 2135
Tel. mob.
0438 301 512.
Draudzes mācītājs pieņem draudzes
locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem
un citos laikos pēc vienošanās.
Draudzes priekšniece
diakone Gundega Zariņa
16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233

Telefons

(02) 9520 8200

Draudzes diakone
Biruta Apene-Clark
2A Melrose St Croydon Park,
NSW, 2133
Telefons
(02) 97471271
Draudzes valdes sekretāre
Ingrīda Rēbauma
5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
Telefons
(02) 9643 1090

Nr 660

2015. g. februārī

2014. g. Austrālijas
Latviešu
Meistarsacīkstes
basketbolā

Kultūras Dienu laikā Sidnejā sabrauca
četridesmit divi latviešu izcelsmes
jaunieši spēlēt basketbolu Austrālijas
Latviešu Meistarsacīkstēs. Četras
vienības no Jaundienvidvelsas un ACT
bija pieteiktas bet visas bija papildinātas
ar spēlētājiem no Adelaides ar Rūdi
Danci, Kārli Daenke, no Melburnas

ar Marku Plateri, Oskaru Graudiņu un
Leonidu Spilbergu, no Pertas, Davidu
Medeni no Ņūkaslas (Newcastle)
Henriku Leinasaru un no Latvijas Mārtiņu
Dunduru, Gunti Eiduku un Andri Vanagu.
Turnīrs bija labi sakārtots un Viktors
Sīkais uzraudzīja lai sacīkstes tecētu
gludi
Lielu prieku sagādāja skatītājiem
divas nākotnes basketbolistu vienības.
No Melburnas atbrauca astoņu spēlētāju
vienība no deviņi līdz piecpadsmit gadu
vecuma sastava ar Oskaru Cīruli, Emiliju
Cīruli, Stefaniju Adamovski, Kristinu
Adamovski, Olivēru Gross, M. Orchard,
Analisu Daliņu un Matisu Daliņu viņiem
pretīm stājās Spara spēlētāji apmēram
tanī pašā vecuma sastavā Daila Vokera
(Walker), Emilia Vokera (Walker),
Genevieve Audette, Mitchell Audette,
Kārla Tuktēns, Hugo Ģībietis, Kaija
More, Zinta More, Jāna Vanaga, A.
Medenis un Roberts Jaundzems. Spēle
parādija ka latviešu basketbolam ir
nākotne Austrālijā. Bērni izcēlās ar labu
techniku, pataisija spēli ļoti intresantu un
skatītāji ar skaļu atbalstu dzīvoja līdz līdz
spēles beigām. Spēles rezultāts nebija
zināms līdz pēdējai minūtei kad Spars
izvirzijās 32-29 priekšā. Sparam punktus
ieguva: R. Jaundzems 12, M. Audette
8, Z. Moore 6, H. Ģībietis 2, D. Vokers
(Walker) 2, K. Tuktēns 2. un Melburnai
punktus ieguva: M. Orchard 9, O. Gross
6, A. Daliņa 4, A. Medenis 4, O. Cīrulis
2, S. Adamovska 2, V. Adamovsks 2.
Vīriešu priekšspēlēs bija paredzēts
katrai vienībai spēlēt ar katru, bet pirmās
dienas beigās jau noskaidrojās, ka finalā
spēlēs Spars 1. ar Metalurgiem. Tā tad
priekšspēle starp šim divām vienībām
atkrita un otrā dienā viņas spēlēja tikai
finālu. Spēļu standards bija samērā
labs, bet ievērojami visām vienībām
trūka spēļu uzbrukumu sistēmas un
spelētāji palaidās uz ātro izraušanos un
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individuālu uzbrukumu grozam.
Pirmā dienā Metalurgi viegli pieveica
Daugavu un Spars 2. ar rezultātiem:
Metalurgi 45: D. Medenis 12, M. Dundurs
12, R. Medenis 7, E. Briedis 6, M.
Kārkliņš 5. Daugava 27: T. Andersons
11, S. Andersons 4, A. Andersons 4, V.
Aleidzans 2, B. Prichatt 2, K. Vanags 2,
B. Delforce 2.. Metalurgi 84: M. Dundurs
20, M. Kārkliņš 15 D. Medenis 14, M.
Eversons 12, R. Medenis 11, E. Briedis
6, N. Ronis 4, A. Eversons 2. Spars
2. 36: H Leinasars 9, T. Veidners 8, P.
Ģībietis 7, A. Vanags 5, L. Martinsons 3,
M. Audette 2, M. Plāteris 2.
Spars 1. arī viegli tika galā ar
Daugavu un Spars 2 ar rezultātiem
Spars 1. 52: R. Ģibietis 14, L. Spilbergs
9, L. Vanags 8, O. Graudiņš 8, A.
Ģībietis 7, E. Strazds 2, K. Daenke 2, R.
Dancis 2. Spars 2. 38: A. Vanags 10, P.
Gibietis 9, M. Plateris 7, T. Veidners 4,

H. Leinasars 4, P. Adamovskis 4. Spars
1. 74: L. Spilbergs 20, A. Ģībietis 18, O.
Graudiņš 15, R. Ģībietis 9, L. Vanags 8,
K. Moore 4. Daugava 45: T. Andersons
15, S. Andersons 14, V. Aleidzans 5, B.
Delforce 4, K. Vanags 4, B. Pritchett 2,
M. Vanags 1.
Trešo vietu izcīnija Daugava 28:
T. Andersons 11, V. Aleidzans10, B.
Delforce 5, S. Andersons. Spars 2.
13: H. Leinasars 8, T. Veidners 2, P.
Adamovskis 2, A. Vanags 1.
Fināls starp Spars 1. un Metalurgiem
pirmā puslaikā bija ļoti tuvs un vadība
mainījās vairākas reizes. Puslaikā Spars
turēja 6 punktu vadību. Otrā puslaikā
Spars ātri paņēma virsroku un beidza
spēli 13 punktus priekšā.
Spars 1. 44: L. Spilbergs 15, A.
Gibietis 14, O. Graudiņš 5, R. Ģībietis
5, K. Moore 3, L. Vanags 2.
Metalurgs 31: D. Medenis 10, M.

Austrālijas latviešu basketbola nākotne ar treneriem. Bērni kuri piedalījās 45
Austrālijas Latviešu Meistarsacīkstēs basketbolā
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Kārkliņš 10, A. Eversons 4, M. Dundurs
4, N. Ronis 2, M. Eversons 1.
Sporta kopa Spars vēl reizi pierādīja
ka pēc 62. pastāvāšanas gadiem ir
priekšgalā latviešu sportam Austrālijā.
Tas ir Viktora Sīkā panākums kuŗš
piegriež lielu vērību jaunatnei un
bērniem, lai turpinātu latviešu sporta
darbību Austrālijā.
D.P.

2014. g. Austrālijas
Latviešu
Meistarsacīkstes
golfā

Foto: Jānis Grauds

Golfs latviešu sportistu vidū
paliek arvien populārāks arī Latvijā ir
uzbūvēti vairāki golfa laukumi. Sidnejā
1960.g. Herberta Dzirnekļa vadībā tika

nodibināts Olimpijas golfa klubs. 1961.g.
to parņēma vadīt Arnolds Gūtmanis
un pildīja šo pienākumu 40 gadus.
Olimpijas golfa klubs izbeidza darbību
2007. gadā, bet latviešu golfisti turpināja
spēlēt austrāliešu klubos.
ALSP saņēma ierosinājumu sarīkot
Austrālijas Latviešu Meistarsacīkstes
golfā 2014.g. Kultūras Dienu laikā
Sidnejā. ALSP padome šo ierosinājumu
pieņēma un Sporta Kopas Daugavas
vadītājs Andris Andersons uzņēmās
sarīkot sacīkstes. Turnīrs tika sludināts
Austrālijas Latvietī un Ritumā.
Spēle notika 2 janvārī Springs
Golf Club laukumā Peats Ridge 80km
ziemēļos no Sidnejas. Laukums atrodas
skaistā kalnainā vietā ar daudz ezeriem,
kas padarīja spēli intresantu, bet ļoti
grūtu tiem kuŗi nespēja savaldīt bumbas
lidojumu.
Uz sacīkstēm pulcējās divpadsmit
spēlētāji, septiņiem bija oficiāls golfa

No kreisās: Jānis Grauds, Jānis Gulbis, Juris Turmanis, Andris Zīds, Roberts Lucis,
Ralfs Aleidzāns, Michael Fraser, Andris Andersons, Roberts Zaļums, Richards
Puisēns, Berin Delforce, Dimis Pešudovs.
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“handicaps” tie spēlēja pēc “Stableford”
sistēmas. Meistara godu izcīnija Dimis
Pešudovs ar 37 punktiem, tad sekoja
Roberts Lucis 32p., Ralfs Aleidzāns
32p., Andris Zīle 28p., Michael Fraser
26p., Jānis Grauds 24p., Juris Turmanis
21p. Pārējie pieci bez oficiālā golfa
“handicap” spēlēja pēc “Stroke”
sistēmas. Šeit uzvaru guva Roberts
Zaļums ar 107 sitieniem tad sekoja
Berin Delforce 113s., Jānis Gulbis
121s., Andris Andersons 132s. un
Richards Puisēns 136s.

PBLA ziņas – turpinājums. no 56. lpp.
būtu nepieciešamība, arī es ietu aizstāvēt
Latvijas brīvību. Esmu patriote, tāpēc nākotnē
plānoju studēt un mācīties jūrniecību, lai
varētu būt armijā,” teic piemiņas pasākuma
dalībniece Egita Vētra Blauberga. Viņa
jaunsardzē darbojas jau četrus gadus, un
klātesamība šādos atceres pasākumos esot
pašsaprotama.
Kad Doma laukumā ierodas Valsts
prezidents Andris Bērziņš, Saeimas
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un
premjerministre Laimdota Straujuma,
klātesošos rodas lielāka pacilātības sajūta.
Visvairāk mirdz skolēnu acis, savukārt
barikāžu dalībnieki augstu novērtē, ka
amatpersonas velta savu laiku, lai pabūtu
kopā atmiņu brīdī. Barikāžu dalībnieki līdzi
paņēmuši fotogrāfijas gan no barikāžu laika,
gan citiem patriotiskiem pasākumiem un
rāda tās atnākušajiem jauniešiem, stāstot
par Latvijas neatkarības atgūšanas vēsturi.
“Kad domāju par barikāžu laiku, mēģinu
atcerēties labo – cilvēku sirsnību, atbalstu,
mobilizāciju kopējam mērķim. Tā bija vērtīga
pieredze, bet ceru, ka nekas tāds nekad vairs
neatkārtosies,” teic barikāžu dalībnieks Jānis
Upītis. “Žēl, ka šodien mūsu valstī ir grūti
vienoties, šķiet, ka valstiskās intereses nav
primārās. Katrs domā vairāk par sevi, nevis
par kopējo labumu. Par to man ļoti žēl.” J.
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Pēc spēles un apbalvošanas
draudzīgās sarunās pie glāzes alus
nolēma turpināt ALM golfa sacīkstes
katru gadu. ALSP ar Arnolda Gūtmaņa
atļauju iegadāsies ceļojošo kausu kuŗu
nosauks „Arnolda Gūtmaņa Kauss ALM
Golfā”. ALSP uzņems sakarus ar sportu
kopām Adelaidē, Melburnā un Kanberā
lai gūtu atbalstu no golfistiem tajās
pilsētās un ar nolūku sākt ALM sacīkstes
rotācijas kārtībā.
DP

Upītis stāsta, ka piedalīšanās barikādēs nav
bijis lēmums, kas jāapdomā ilgi: “Nedomāju,
bet gāju. Toreiz vēl biju jaunāks, varēju daudz
vairāk. Tagad man ir septiņdesmit ar pusi
gadu. Kad skatos uz mūsdienu jauniešiem,
redzu, ka viņiem nav tādu vērtību, kādas
toreiz bija mums. Arī fiziski lielākā daļa ir vāji.
Gan toreiz, gan tagad, manuprāt, nenovērtēti
ir cilvēki no laukiem. Vajadzētu saprast, ka
rīdzinieki vieni paši ir pārāk mazs spēks un
Latvija nav tikai Rīga.”
Jēkabpilietis Jānis Lācis, viens no
barikāžu organizētājiem, pirms 24 gadiem
bija Latvijas Tautas frontes domnieks, uz
barikādēm koordinēja cilvēkus no Jēkabpils:
“Toreiz Jēkabpilī bija tik daudz cilvēku,
kuri vēlējās braukt uz barikādēm, ka trūka
transporta. Brauca no skolām, kolhoziem,
uzņēmumiem. Tie, kuri netika, sūtīja pārtiku,
apģērbu. Tas bija katra individuālais nopelns,
lai sasniegtu vienu mērķi.” J. Lācis uzskata
– lai arī šobrīd cilvēki par valstī notiekošo
runā dažādi, vajadzības gadījumā tauta
tomēr mobilizētos: “Īsti patrioti par valsti
tāpat celtos. Dzīve ir skola, tāpēc no savas
pagātnes un iepriekšējām paaudzēm
varam mācīties. Mēs nekad nevaram
snaust, nevaram būt mierā. Jābūt rezervēm,
potencēm, gudriem un stipriem. (Latvijas
Avīze, autore Dace Marķitāne)

February 2015

PUBLISHED BY THE SYDNEY LATVIAN SOCIETY
A Spectre Haunting Latvia
16. january, Philip Ruff , British
historian, guest writer
British historian Philip Ruff (Filips Rufs)
is the author of “Pa stāvu liesmu debesīs:
nenotveramā latviešu anarhista Pētera
Māldera laiks un dzīve” (A Towering Flame
– the life and times of Peter the Painter),
published by Dienas grāmata (Riga 2012),
a gripping account of the life and times of
the famous Latvian anarchist.
Here, in an exclusive essay for LSM
he reflects on some of the shadier sides
of Latvia’s recent past and a new attempt
to tell the tale via film...
I first visited Riga as a tourist, 27 years
ago this month, in January 1988. In those
days Latvia was still part of the USSR.
All flights to Riga went via Leningrad or
Moscow, and to get there at all required a
Soviet visa.
While still waiting for my visa to be
granted, I happened to be having a pleasant
drink with a Latvian friend in London when
the conversation took an unusual turn.
Apropos of nothing, he suddenly said: “Me
and a few of the lads are thinking about
starting a new Mežabrāļi (Latvian national
partisans 1944-58) campaign inside Latvia
– what do you think about the idea?”
I understood straight away that anyone
who could ask me such a question had to
be working for the KGB.
“I think it sounds like a good way of
committing suicide,” I said, and moved the
conversation back to other things. My friend

never mentioned the matter again. Soon
afterwards my visa was granted.
Born in England, the son of Latvian
émigrés who had fled the Soviet occupation
of Latvia in 1945, my drinking buddy was
a well known and extremely active figure
in the Latvian community in London. I first
contacted him looking for help translating
material on the 1905 revolution and Latvian
anarchism. He professed to be an anarchist
himself. I knew he had a BA in Russian and
Soviet Studies from an English university.
What I didn’t know, until he told me many
years later, was that prior to embracing
Latvian nationalism he had been a member
of the Communist Party of Great Britain.
He has publicly acknowledged his past
association with the KGB, and I personally
bear him no ill-will. I mention the story
only to illustrate how prevalent the KGB
was among émigré Latvians. And it is
interesting that even in 1988 the KGB were
still manipulating the spectre of armed
resistance in Latvia to gauge the intentions
of foreign tourists like me.
Latvian film director Pēteris Krilovs
was a little boy when his father, Osvalds
Bileskalns, was arrested and shot by the
KGB as a spy in 1951, after being sent
back to the Baltic by the British Secret
Intelligence Service (SIS) to operate with
the Latvian resistance. In a bizarre twist
of fate the first film Krilovs worked on, the
1960s TV series Kad lietus un vēji sitas
logā (When rain and wind knock at the
window), was a fictionalised depiction of
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the events linked to his father’s death.
After years of research (including
in the archives of KGB interrogations)
Krilovs has finally released his own film
documentary, Uz spēles Latvija(Latvia at
stake).
Set in 1949, the year Krilovs was born,
the film focuses on the post war Baltic
resistance to Soviet occupation and the
games played between the KGB and the
intelligence services of Britain, Sweden
and America. The film juxtaposes Krilov’s
research with animation and scenes from
the earlier Soviet melodrama.
The result is not just a powerful human
story, but an important historical work – a
landmark in Latvian documentary film.
Though a revelation for a Latvian
audience, Krilovs’ film owes much to the
pioneering research of British author
Tom Bower, whose 1989 book The Red
Web was based on visits to Latvia and
Lithuania in November 1988, where the
KGB gave him access to surviving agents
of SIS/CIA, and to senior officers of the
KGB’s 2nd Chief Directorate (CounterIntelligence), who were happy to put a fresh
spin on old operations as proof of their new
policy of “Glasnost”.
In the same spirit of openness I visited
Riga again in June 1989, to pursue my
research under the sponsorship of the so
called “Culture Committee” (Committee for
Cultural Relations with Countrymen Abroad
- a KGB front organisation).
I flabbergasted my hosts by asking for
an interview with the KGB. The meeting
took place in the notorious Corner House
(the building in which Krilovs’ father was
interrogated), where I quizzed a young
KGB officer about the life of Latvian Chekist
Jēkabs Peterss.
The officer I spoke to was eager to
impress me with his willingness to engage
in serious debate about KGB history by
making much of the ways in which they
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had recently assisted Bower. The officer
spoke candidly about how the KGB dealt
with those “foreign spies” (like Krilovs’s
dad) whom they captured:
‘We made them all the same offer –
cooperate with us or you will be shot’.
From the beginning of 1946, all foreign
intelligence-backed incursions into the
Baltic fell foul of a series of deception
operations directed from Riga by KGB
General Jānis Lukašēvics, but much of
the blame for their failure can be put on
Kim Philby, the KGB “mole” inside SIS who
defected to Moscow in 1963.
Philby visited Riga only once, in
November 1987 (aged 75), and appeared
with Lukašēvics on Latvian television,
where the pair gleefully denounced Latvian
nationalist protests as SIS/CIA inspired.
But Philby denied having any involvement
with SIS operations in the Baltic after 1947,
demurely telling Lukašēvics that he could
claim no credit for their failure.
In February 1945 Philby was put in
charge of SIS’s anti-Soviet division, which
also encompassed (at Philby’s suggestion)
all British espionage in USSR.
Among those who worked with Philby
was Harry Carr in Stockholm, who ran all
SIS operations in the Baltic. In January
1947 Philby was posted to Turkey and
officially excluded from further knowledge
of Carr’s operations in the Baltic. But in the
“clubby” world of SIS Philby would have
had plenty of opportunity to fill in any gaps
in his operational knowledge – everything
he did know went straight to the KGB.
After Philby’s defection to Moscow,
Harry Carr was never in any doubt about
who was responsible for the failure of his
missions. Even senior KGB officers like
Yuri Modin and Oleg Kalugin, credit Philby
with betraying SIS operations in the Baltic,
Ukraine, Belarus, Turkey and Albania.
But the extent of Philby’s role in
sabotaging western intelligence operations

in the Baltic is academic; by 1947 the KGB
really had no need of him.
KGB infiltration and deception
operations aimed at the anti-Soviet
resistance in the Baltic were total at
every level; anyone having contact with
or accepting assistance from foreign
intelligence services was doomed from
the start.
Ironically, the only sections of the
Latvian resistance movement who were
immune from KGB games were those who
found themselves so isolated that they had
no foreign connections of any sort and had
to rely solely upon their own efforts and
resources. There may be a moral there
somewhere should Latvians ever be forced
to resist Russian imperial ambition again.
View from London: ‘We already have
a new Cold War’
13. january, Kira Savčenko, autore
Londonā
Ian Bond served as the United
Kingdom’s ambassador to Latvia from
2005-7 and was a British diplomat for 28
years.
Today he is director of foreign policy
at the Centre for European Reform (CER)
a London-based think-tank that says it is
“not affiliated with any government, political
party or European institution” and is funded
by private donations.
A new Cold War is already happening
and it is threatening to turn into a new “Hot”
War, claims Ian Bond, speaking to Kira
Savchenko in London.
To minimise the impact of the growing
tensions between Russia and the West,
Latvia may have to revise its policies
regarding non-citizens, he says.
“I do feel that for the children of noncitizens it should be automatic that they
themselves become citizens rather than
having to be registered as such by their
parents. I think that is an unnecessary

hurdle. That is a small thing, but if I were, a
Latvian politician then I would want to think
that in a generation or two the institution of
non-citizenship would have disappeared.”
The Estonians have handled the ethnic
question better that Latvians in the sense
that Estonians have accepted that noncitizens can vote in municipal and local
elections so that people feel that they have
some influence, said Bond.
“Nils Usakovs had been a mayor of
Riga, first in coalition and then re-elected
in his own right. That said to me that people
were actually starting to treat Saskanas as
a more or less normal political party. They
have made an error in looking too close to
Russia in the context of this crisis, in at least
some members of the party supported the
annexation of Crimea. That made it more
difficult for them to become a credible
coalition partner in the government.”
The other aspect of the Crimea conflict
that is now having a negative impact on the
Baltics is Russian media, which is widely
watched, said Bond.
Any Russian media has the advantage
of economies of scale. The problem
for all of the Baltic media companies,
whatever language they are broadcasting,
is that they are broadcasting to very small
audiences, their budgets are small, their
advertising revenue is small, they don’t
have the ability to produce high-quality
entertainment programs… So, it is a very
uneven playing field.”
“I know there is a lot of work and
thinking going on about how to improve
that; whether you could have a common
Baltic effort to broadcast better quality
programming in Russian. Nobody is quite
sure whether it will work and that remains
a problem.”
Latvia, being a NATO member, should
increase its defense budget to 2% of GDP,
said Bond. “The forces that you will have
available will be quite small, but what it
65

does do, is to tell your allies that you are
serious about defense and that encourages
them to try to help you.”
The fear that we have is that Putin
thinks he has what the nuclear strategy
calls ‘escalation dominance’ that he can
always escalate more than we can. And
that is very dangerous.”
“One of the things that kept us alive
during the Cold War despite the standoff
was that both sides understood that they
did not have escalation dominance. Just
in case if the message was not clear, both
sides exercised their nuclear plans, so that
the other side knew: we really meant it. If
you have this sort of confrontation, it is
better that people know exactly what the
other side is likely to do,” Bond explained.
“Wars tend to start because people
misunderstand what the reaction is likely
to be. It is much more important that you
signal very clearly and that both sides
understand that this is the line… If they do
not [signal], there is a possibility of a new
“hot” war. The New Cold war… we already
have that.”
Moscow May 9 decision not Latvia’s
alone, says EC rep
15. january, Latvian Public Broadcasting
English-language service
The European Commission’s senior
representative in Latvia, Ina Steinbuka,
said Thursday that a decision on whether
President Andris Berzins attends
celebrations of ‘Victory Day’ in Russia on
May 9 is not Latvia’s to make alone.
Speaking on LNT’s morning news
show 900 Sekundes, Steinbuka said
that as Latvia will be holding the rotating
Presidency of the Council of the European
Union when the controversial event takes
place, the criteria for deciding upon
attendance or otherwise had changed.
“Latvia has to be very careful because
all of Europe – in fact all of the world – is
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watching what Latvia does. We need to
think very carefully and not allow emotions
to get in the way,” she advised.
It’s very important to think carefully
and remember that Latvia is representing
Europe and all its actions must be seen in
line with the European climate. We cannot
just act thinking of our own individual
interests.”
However, Steinbuka failed to say
whether the decision should be to attend
or not.
May 9 is celebrated in Russia as
‘Victory Day’ marking the defeat of Nazi
Germany.
President Vladimir Putin has invited
various national leaders to attend this
year’s celebration of 70 years since the end
of the Second World War including Latvian
President Andris Berzins.
In Western countries, Victory in Europe
Day (VE Day) is officially on May 8, though
it is marked with far less pomp than in
Russia, where a massive military parade
is the centerpiece.
Many Latvians are unenthusiastic about
May 9 as the ‘end’ of the war brought
another 50 years of Soviet occupation.
National Guard opens cyber-defense
center
15. january, Latvian Public Broadcasting
English-language service
Latvia’s reserve forces, the National
Guard (Zemessardze) opened a dedicated
cyber-defence and IT security center on
January 14, the Defense Ministry reported
Thursday.
Minister of Defense Raimonds Vējonis
and Armed Forces Commander Raimonds
Graube opened the new facility at the
National Guard’s headquarters in Riga.
The premises will be used for cyberdefence training, technical and operational
exercises and analyzing security threats,
the ministry said.

“Cyberspace may seem impersonal but
it involves specific people and having our
cyber-guards in there will help guarantee
our security,” Vējonis said at the opening
ceremony.
“Their work will be an ongoing challenge,
because there will be more new threats,
which can only be countered by patriotic,
educated and talented people. I am sure
that cyber defense unit contribution to
defense and national security as a whole
will be invaluable,” Vējonis said.
Currently 48 “cyberguards” plus one
regular soldier are staffing the center,
with interest in the facility twice as high
as anticipated, as it was designed for a
staff of 20.
Cyber-guards, many of whom are
students, have already participated in
several NATO training exercises and 2015
is expected to see the development of a
training programme and further expansion
until capacity of 94 cyber-guards and and
four professional soldiers is reached.
Latvians return home for family and
jobs
15. january, Latvian Public Broadcasting
English-language service
Ziņu aģentūra: BNS
With more than 10 percent of the
population having left Latvia during the last
decade, a new report attempts to identify
the reasons they do eventually return.
Latvian citizens, who have moved to
other countries, tend to return to live in
Latvia for a number of reasons that include
reunion with family and friends, feeling
homesick and finding a job, according
to a survey presented at the meeting of
the Latvian parliamentary committee on
citizenship, migration and consolidation of
the society on Wednesday.
The survey ‘The Emigrant Communities
of Latvia: National Identity, Transnational
Relations and Diaspora Policies’ was

carried out by the Institute of Philosophy and
Sociology and the Faculty of Economics
and Management at the University of
Latvia.
“The fact that many Latvians live
outside Latvia is not a problem. The
problem is that there are too few Latvians
in Latvia. A diaspora in itself is a chance for
Latvia and Latvians. We have to walk a fine
line to balance the two processes,” said the
parliamentary committee chairman, Ilmars
Latkovskis.
This is the reason why Latvia needs
high-quality surveys to build its policies
on, he said.
The main reasons why Latvians move
abroad include financial difficulties, better
chances of making money and building
professional career, going with one’s
family members, seeking better quality of
life and marrying a foreigner, the principal
investigator of the project, Inta Mierina, told
the lawmakers.
The reasons that prevent Latvians from
returning to their homeland include inability
to find an acceptable job, lack of social
assistance, insufficient opportunities for
professional or business growth and the
fact that they have already settled down in
the given foreign country.
When asked what net monthly wage
might make them interested to come work
in Latvia, one-third of Latvians living abroad
named amounts below 1,000 euros, about
a half would be content with 1,000 euros
and nearly three-fourths would be attracted
by a net monthly wage of 1,500 euros.
The survey found that while Latvians
have emigrated mostly for economic
reasons and their motives for re-emigration
are non-economic, most of the emigrants
do not plan to return to Latvia in the nearest
future therefore at the moment Latvia
should focus on reducing the outflow of
population.
About 370,000 Latvian nationals have
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taken up permanent residence abroad,
including more than 200,000, who left
Latvia during the last 10 years, Mierina
said.
The survey covered over 14,000 ethnic
Latvians and Latvian nationals living in 118
countries.
Grand Music Award for Latvia’s
world-class conductor
16. january, Latvian Public Broadcasting
English-language service
One of Latvia’s leading world-famous
conductors Mariss Jansons will receive the
Grand Music Award in March, the media
reported Thursday.
Jansons currently leads two esteemed
European symphonies – the Bavarian
Radio Symphony Orchestra and the
Netherlands’ Royal Concertgebouw in
Amsterdam.
Some of the world’s greatest symphony
orchestras have happily subjected their
performances to the Latvian conductor’s
outstandingly “soulful” gestures. They
cite Jansons’ bright talent and generous
personal charm, as he is one of the few
guest conductors who takes the musicians
out for lunch or dinner as a tradition.
According to Latvian Radio 3 classical
music program director Gunda Vaivode,
Jansons is not just a great artist, but like
an “ideal prototype” of a Latvian.
“That’s why all those musicians he works
with love him so – he’s scrupulous, even
pedantic in his work, but with tremendous
skill and charisma pulls people in for the
sake of an idea,” she told Latvian Radio’s
Baiba Kušķe Friday.
Wherever he works, Jansons always
stresses his national origin. Born in Riga,
he moved to Leningrad at the age of
thirteen and from the age of thirty has
been working in many different countries,

including at some of the best-known
orchestras in Europe and the US.
“We mustn’t ‘rip him to pieces’, hoping
he’ll perform more in Latvia,” she warned,
“rather go to see him wherever else he
may be. We must simply cherish such
people, who with their name, with their
musicianship can do hundreds of times
more for Latvia elsewhere rather than
quietly pursuing their art here at home.”
Jansons is a recipient of the Grammy
Award (in 2006 for the Bavarian Symphony
Orchestra’s Best Orchestral Performance
of Shostakovich’s 13th Symphony) as
well Germany’s Cross of Merit for his
achievements and outstanding service
to the nation. He has also received royal
distinctions in Norway and the Netherlands,
and is an honorary member of London’s
Royal Academy of Music and Vienna’s
Society of Music Friends.
Jansons recently announced his exit
from the Royal Concertgebouw following
the 2014/2015 season. “If one were
analyze my life, it would seem as one
constant state of preparation. Conduct
one concert, next day prepare for another
one with a different orchestra… But then
every day I ask myself, when am I finally
going to start living my life?” he told Latvian
Television after the announcement.
The Grand Music Award (LMB) is the
“supreme Latvian state award” in music,
a tradition established in 1993 to “mark
each year’s major achievements in the
concert life of our country.” The awards
selection and ceremony are organized by
the Ministry of Culture together with concert
organizer Latvijas koncerti.
All year long a respectable jury monitors
the scene and chooses its prime honoree
by January, as well as the nominees for
a host of awards to be presented at the
Latvian National Opera on March 3.

Edited by Pēteris Kļaviņš
68

