
Būt latvietim un da-
ļai no latviešu tautas ir 
īpašs un unikāls dāvi-
nājums, kas ne visiem 
ir dots. Pēdējos gados 
tas man ir kļuvis arvien 
skaidrāks. Tas ir ietek-
mējis manu ikdienu, kā 

arī domas par manu nākotni. Mani 
sauc Andrejs Jaudzems. Esmu Austrā-
lijā dzimis latvietis, kurš līdz šī gada 
jūlijam visu savu dzīvi bija pavadījis 
Austrālijas pilsētā Melburnā.

Esmu izaudzis latviešu vidē, un 
lielākā daļa no maniem tuvākajiem 
draugiem, tāpat kā es, ir latvieši. Jau 
kopš bērnības esmu atradies latvis-
kā vidē, pateicoties mācībām latviešu 
sestdienas skolā un aktīvai iesaistei 
plašākā Austrālijas latviešu sabiedrī-
bā. Taču reizēm var šķist, ka dzīvoju 
dubultdzīvi – ārpus latviešu sabiedrī-

bas dzīvoju savu ikdienu, izmantojot 
angļu valodu skolā, austrāliešu draugu 
lokā un publiskajā telpā – vidēs, kur 
mana latvietība ne vienmēr tiek atzīta.

Lai arī sevi uzskatu par latvieti, ir 
sajūta, ka latvietību tomēr nevar piln-
veidot ārpus Latvijas. Protams, to var 
uzturēt, bet kādēļ tikai uzturēt, ja var 
pilnveidot? Šķiet loģiski. Tieši tas bija 
iemesls, kāpēc es izvēlējos pēc 12. kla-
ses beigšanas 2013. gada novembrī 
tālākās studijas universitātē atlikt uz 
vienu gadu un ņemt tā saucamo brīvo 
gadu ar mērķi attīstīt savu latviskumu, 
tuvāk iepazīsties ar Latviju, vairāk vai 
mazāk saprast, kāda ir ikdienas dzīve 
caur Latvijas iedzīvotāja acīm un kaut 
kā palīdzēt valsts attīstībai. Par laimi 
man izdevās sarunāt praksi ideālā dar-
ba vietā – Latvijas prezidentūras Eiro-

Izteiksmes brīvība
ES kultūras ministru kopīgs paziņojums

Published by Sterling Star Pty Ltd — PO Box 6219, SOUTH YARRA, VIC 3141, AUSTRALIA — Email: redakcija@laikraksts.com

Laikraksts LATVIETIS www.laikraksts.com

Austrālijas pirmais latviešu elektroniskais nedēļas laikraksts latviešiem pasaulē  —  An Australian newspaper for Latvians worldwide

Nr. 343 2015. gada 19. janvārī ABONĒTĀJIEM   ISSN 1837-6983

9HRLINH*gjiaaf+

Saturs
Austrālijas ziņas .................................................. 

 ...........1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16
Latvijas ziņas ..................................1, 2, 11, 12
Latvieši pasaulē ..................................1, 3, 13
Redakcijā .............................................................3
Andrejs Jaudzems ..................................1, 11
PBLA ......................................................................3
AL55KD ...........................4, 5, 6, 9, 10, 14, 15
AL56KD ................................................................5
Māra Branča skatījums .........................8, 13
Elmārs Barkāns ..............................................12
Dzeja ...................................................................12
Datumi ...............................................................16
Sarīkojumi un ziņojumi ............................16
Eiro kurss ...........................................................16

Rīga/Parīze, 2015. gada 11. janvāris.
Svētdien, 11.  janvārī,  pēc Latvijas 

prezidentūras, kultūras ministres Daces 
Melbārdes iniciatīvas un Francijas kul-
tūras un komunikācijas ministres Flēras 
Pelerinas (Fleur Pellerin) aicinājuma 
visu 28 Eiropas Savienības dalībvalstu 
kultūras ministri nākuši klajā ar publisku 
paziņojumu, reaģējot uz traģiskajiem no-
tikumiem žurnāla Charlie Hebdo redak-

cijā Parīzē 7. janvārī.
Latvijas kā pre-

zidējošās valsts Ei-
ropas Savienības Pa-
domē aicinājumam 
publiski paust vieno-
tu nostāju pievieno-
jušies visu ES dalībvalstu kultūras mi-
nistri, apliecinot, ka ir vienoti centienos 
aizsargāt Eiropas Savienības pamatvērtī-

Notvert latvisko sevī
Mani sauc Andrejs Jaudzems – Austrālijas latvieša pieredzes stāsts 

 
Turpinājums 2. lpp.

 
Turpinājums 11. lpp.

AL56KD rīcības komitejas līdzpriekšsēde Lāra Brennere saņem Kultūras dienu karogu. (Skat. rakstu 5. lpp.)
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Divdesmit piecas 
balsis var uzskatīt kā 
knapi par kamerko-
ri, taču Liepupes koris 
Pernigele nebaidās savā 
repertuārā uzņemt lie-
las, varenas dziesmas. 
Vajadzīga drosme un 

uzņēmība, lai nodziedātu Gaismas 
pils vai Lauztās priedes. Savā KD 
koncertā Pernigele ar savām jaunām, 
dzidrām balsīm teicami veica ne tikai 
šos latviešu kormūzikas stūrakmeņus, 
bet pierādīja savas spējas arī latviešu 
tautas dziesmu aranžējumos lirikā un 
citu tautu baznīcas mūzikā.

Koncerta programma izcēlās ar 
savu dažādību. Koris dziedāja latvie-
šu latgaliešu un latīņu valodā; dažā-
dību ieviesa Līgas Liedskalniņas solo 
dziesmas, un iespēja parādīt savu di-
riģēšanas māku; Bortņanska un Bruk-
nera baznīcas dziesmās koris parādī-
ja savu lirisko pusi. Tautas dziesmu 
aranžējumi gan pazīstami, gan gluži 
sveši iepriecināja ar savu vienkāršo 
latviskumu. Netrūka arī pa modernā-
kam ritmam. Dzirdējām trīs pavisam 
jaunas dziesmas, kas komponētas 
pirms gada, lai atzīmētu kora 110 gadu 
pastāvēšanas jubileju ar Valta Pūces 

mūziku un Jāņa Petera dzeju.
Par tīro, dzidro skaņu var pateikties 

kora visumā gados jaunajam sastāvam 
un mīlīgās diriģentes Artas Zundes 
neatlaidīgajam darbam. Starp kori un 
diriģenti jūtama liela mīlestība un uzti-
cība, un, protams, jo vairāk koris dzied 
bez notīm, jo labāks kontakts ar diri-
ģenti. Sarežģītos klavieru pavadījumus 
meistarīgi veic Solveiga Boka, vajadzī-
bas brīdi veikli pārvietodamās no kora 
altu rindām uz klavieru soliņu. No sirds 
apbrīnoju šo pavadītāju, jo daži pava-
dījumi (pati ar savām acīm redzēju) 
rakstīti gandrīz nesalasāmā rokrakstā, 
atgādinot nošu papīru, kur daudzas 
mušas atstājušas savus suvenīrus (!). 
Jābrīnās, ka viņa starp daudziem citu 
instrumentu un kora nošu un vārdu rin-
du skricelējumiem varēja izlobīt savu 
klavieru partiju, taču nekas viņas spē-
lē neliecināja par jebkādām grūtībām. 
Apbrīnojams talants, un laba skola!

Pieteikdams programmu, Jānis Atis 
Krūmiņš īsumā atstāstīja kora vēsturi. 
Ar nelieliem pārtraukumiem koris pa-
stāv jau 110 gadus, līdzi ciezdams vi-
sām latviešu tautas nebaltām dienām: 
kariem, okupācijām, izsūtīšanām, utt. 
Būtu interesanti zināt, cik dziedātāju 
šai laika posmā kuplinājuši kora rin-
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Jaungada dienas dāvana
„Pernigeles“ koncerts Sidnejas Latviešu namā

das un dziedājuši slavas un mīlestības 
dziesmas savai tauta un dzimtenei.

Programma beidzās ar Mediņa 
vareno Tev mūžam dzīvot, Latvija, ko 
publika noklausījās, kājās stāvot, un 
iemīļoto un cerības pilno Vītola Gais-
mas pils. Pēc bagātīgās programmas 
dziedātājiem varētu piedot, ja piedevai 
vairs nebūtu spēka, taču koris parādīja 
savu izturību un savaldību ar Lūcijas 
Garūtas mierīgi plūstošo Mūsu Tēvs 
debesīs no kantātes Dievs, Tava zeme 
deg. Lai neviens nemēģina iestāstīt, ka 
skaļās, viscaur spēcīgās dziesmas ir 
grūtāk nodziedāt! Publika šo piedevu 
noklausījās gandrīz vai aizturētu elpu, 
un, dziesmai beidzoties, aizkustinā-
jums izpaudās pailgā klusumā, pirms 
sākās brāzmainiem aplausi. Pirmā 
mirklī likās, ka koncerta varenās bei-
gas nevajadzēja tā notušēt, bet pārdo-
mu brīdi pārliecina un atgādina, ka tā 
tomēr ir visu mūsu vēlme, domāta kā 
svētība un lūgšana visai latviešu tautai.

Koncerts notika ārpus KD oficiālās 
programmas, pēc lielās Balles, Jaun-
gada dienas, 1. janvāra, pēcpusdienā. 
Kaut nu visiem klausītājiem viss gads 
būtu tikpat skaists kā šī pirmā diena!

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

bu – izteiksmes brīvību un mākslinieku tiesības brīvi nodarboties ar radošo darbu.
EIROPAS SAVIENĪBAS KULTŪRAS MINISTRU PAZIŅOJUMS 
(neoficiāls tulkojums)

Trešdien, 2015. gada 7. janvārī, teroristu uzbrukumā satīriskā žurnāla Char-
lie Hebdo redakcijai tika nogalināti 12 cilvēki, lielākoties žurnālisti un māksli-
nieki, kuri strādāja šim izdevumam.

Par spīti pastāvīgiem nāves draudiem, viņi bija apņēmušies turpināt paust 
savu brīvību domāt un radīt ar humoru un talantu. Viņus noslepkavoja, jo viņi 
zīmēja un publicēja karikatūras.

Šīs prātam neaptveramās rīcības nolūks bija apklusināt viņus uz visiem lai-
kiem, pārtraukt žurnāla izdošanu un, plašākā nozīmē, ierobežot brīvību domāt, 
runāt un radīt. Šīs brīvības ir Eiropas demokrātijas pamatvērtības. Tās ir uni-
versālas demokrātijas vērtības.

Šajā dziļu skumju un sēru laikā mēs, Eiropas Savienības kultūras minis-
tri, nosodām šo bezjēdzīgo barbarismu, kas visnežēlīgākajā veidā mēģina graut 
mūsu galvenās vērtības.

Mēs vienbalsīgi paužam pārliecību, ka mākslas brīvība un izteiksmes brīvī-
ba ir nelokāms un nesatricināms Eiropas kopīgo vērtību kodols. Francija un tās 
sabiedrotie Eiropas Savienībā aizsargā šīs vērtības un atbalsta tās visā pasaulē. 
Mēs apliecinām savu apņēmību to turpināt arī nākotnē.

Mums, Eiropas Savienības kultūras ministriem, nav pieņemami teroristu 
centieni uzspiest mums savus standartus. Kopš neatminamiem laikiem māksla 
ir iedvesmojusi uz pārdomām, raisot jaunas idejas un cīnoties pret neiecietību 
un izpratnes trūkumu. Tieši izteiksmes brīvība daudzveidīgas kultūras vidē 
pārvērš šīs idejas jēgpilnā dialogā.

Mēs, Eiropas Savienības kultūras ministri, esam vienoti gatavībā aizstāvēt 
izteiksmes brīvību un apņemamies aizsargāt mākslinieku tiesības brīvi nodar-
boties ar radošo darbu.

Sintija Lase, komunikācijas speciāliste 
Latvijas Republikas Kultūras ministrija 

Jānis Bērziņš, preses sekretārs
Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā

Izteiksmes brīvība
Turpinājums no 1. lpp.



Pirmdien, 2015. gada 19. janvārī Laikraksts „Latvietis“ 3. lpp.

DV vadība Austrālijā

Trešdien, 7.  janvārī, Latviešu va-
lodas aģentūras (LVA) direktors Jānis 
Valdmanis, Pasaules Brīvo latviešu 
apvienības (PBLA) priekšsēdim Jā-
nim Kukainim piedaloties, pasniedza 
Izglītības un zinātnes ministres Mārī-
tes Seiles parakstītu Atzinības rakstu 
Latviešu valodas aģentūras Izglītības 
daļas metodiķei – diasporas projektu 
koordinatorei Aijai Otomerei. Šo aug-
sto apbalvojumu Aija Otomere saņēma 
par nozīmīgu ieguldījumu diasporas 
latviskās izglītības nodrošināšanā.

Kopš 2012. gada Aija Otomere 
ir diasporas projektu koordinatore 
Latviešu valodas aģentūrā un savus 
pienākumus vienmēr pildījusi ar izci-
lu rūpību, pienākuma apziņu un pēc 
labākās sirdsapziņas. Aijas pārziņā 
ir daudzi ar diasporas izglītību sais-
tītie projekti, kas īstenoti sadarbībā 
ar LVA. Kā svarīgākos var minēt di-
asporas skolotāju seminārus, vasaras 
nometnes diasporas un reemigrēju-
šiem bērniem, finansējuma un mācību 

materiālu piešķīrumu skolām ārpus 
Latvijas, palīdzību un pārraudzību 
mācību materiālu izveidē un to satura 
saskaņošanu ar diasporas pārstāvjiem 
un līgumu koordinēšanu un slēgšanu 
ar apakšuzņēmējiem, kas nodrošina 
LVA veikto iepirkumu īstenošanu di-
asporas projektos.

Diasporas izglītības organizācijas 
un latviešu skolas ārzemēs Aiju labi 
pazīst un zina, ka Aija profesionāli 
veic gan ikdienas pienākumus, gan ri-
sina darba gaitā radušās sarežģītākas 
problēmas. Aijas izsūtītās diasporas 
izglītības jaunākās ziņas ārzemēs tiek 
gaidītas ar lielu nepacietību. Arī Aijas 
padomi un ieteikumi diasporas skolām 
ir augsti novērtēti.

PBLA vārdā sirsnīgi sveicam Aiju 
Otomeri ar augstā apbalvojuma sa-
ņemšanu un ceram uz tikpat veiksmī-
gu sadarbību nākotnē!

Informāciju sagatavoja:
Anta Spunde

PBLA Izglītības padomes izpilddirektore

Atzinība Aijai Otomerei
Diasporas izglītības projektu koordinatorei

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Latvija šī gada pir-

majā pusē ir prezidējošā 
valsts Eiropas Savienī-
bas padomē. Ja mēs do-
mājām, ka tā būs iespēja 
celt Latviju gaismā un 

kaut kādā veidā vairāk ietekmēt Eiro-
pas Savienības darbību, tad dažs labs 
ir to tomēr iztulkojis kā pienākumu 
noklusēt Latvijas balsi un izrādīt pār-
spīlētu neitralitāti.

Runa ir par Latvijas prezidenta 
došanos vai nedošanos uz Maskavu 
piedalīties 9. maija svinībās. Preziden-
ta padomnieks, bijušais ES komisārs 
Andris Piebalgs, izteicās, ka „Ja mēs 
nebūtu prezidējošā valsts, Bērziņš jau 
būtu paziņojis par savu lēmumu... Tas 
uzliek par pienākumu prezidējošajai 
valstij skatīties, kāds ir kopējais ES 
noskaņojums. Nevis skriet viņam pa 
priekšu, bet mēģināt atrast consensus“.

Katru gadu parādās jautājums – 
vai doties, vai nedoties uz Maskavu.

Tā kā uzaugu Austrālijā, man ir 
pārsteigums Latvijā uzzināt, ka Otrais 
pasaules karš bija cīņa starp Krieviju 
un fašismu, kuru cīņu uzvarēja Maska-
va. Es sapratu, ka fašisms bija politiskā 
iekārta Itālijā (kura neiebruka Latvijā), 
ka Vācija bija Nacionāli sociālistiska 
valsts, un ka Maskava vadīja ne Krie-
viju, bet gan Sociālistisku republiku 
savienību. Un ka tādas valstis kā ASV 
un Lielbritānija spēlēja zināmu lomu 
Otrā pasaules kara uzvarā.

Kur nu vēl Latvijā mazpieminētais 
fakts, ka Otrais pasaules karš beidzās 
ne kaut kādā 8. vai 9. maijā, bet tikai 
1945. gada 2. septembrī, kad Japānas 
impērijas pārstāvji parakstīja bezieru-
nu padošanās dokumentus. 6. augustā 
ASV bija nometusi atombumbu uz Ja-
pānas pilsētas Hirosimas, un 8. augus-
tā Padomju savienība bija pieteikusi 
karu Japānai.

Tad jāprasa – kāpēc 9. maijs un 
kāpēc Maskava? Vai mēs patiešām 
esam pakļauti padomju propagandai 
par karu, fašismu un okupāciju, kas it 
kā nebija okupācija? Šī pati Padomju 
savienība, kuras darbus slavēs 9. mai-
jā, veica militāru uzbrukumu neitrā-
lās Latvijas robežsargiem 1940. gada 
15. jūnijā (tātad Otrā pasaules kara lai-
kā) un divas dienas vēlāk – pēc Latvijas 
valdības bezierunu padošanās – okupē-
ja Latviju. Pēc vācu spēku padzīšanas 
turpinājās Maskavas vadītā okupācija.

Kamēr Maskava nav izrādījusi no-
žēlu par pāridarījumiem Latvijai (uz 
materiālu kompensāciju, laikam, nav 
ko cerēt) Latvijas pārstāvjiem nav vie-
tas piedalīties okupantu svētkos.

Latvijas prezidentūra Eiropas Sa-
vienības padomē nav tikai neitrāls 
birokrātisks darbs, bet iespēja izrādīt 
īsta prezidenta drosmi – rādīt ceļu.

GN

Atzinības rakstu Aijai Otomerei pasniedzot. No kreisās: Latviešu valodas aģentū-
ras (LVA) direktors Jānis Valdmanis, Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) 
priekšsēdis Jānis Kukainis, PBLA Izglītības padomes izpilddirektore Anta Spun-
de, LVA diasporas projektu koordinatore Aija Otomere, PBLA pārstāvniecības 
Rīgā vadītājs Jānis Andersons un LVA direktora vietniece Dace Dalbiņa.
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Sākot ar 2015. gada 1. janvāri Daugavas Vanagu Austrālijas valdi 
uz nākošiem trīs gadiem pārņēma Melburnas nodaļa. 2014. gada DV 
delegātu pilnsapulcē Adelaidē tika ievēlētas galvenās amatpersonas:

DV Austrālijas valdes priekšsēdis – Aleksandrs Grimms,
DV Austrālijas valdes vicepriekšsēdis – Jānis Kārkliņš,
DV Austrālijas valdes kasiere – Gunta Vagars,
DV Austrālijas vanadžu priekšniece – Silvia Miglis.
Pārējie valdes locekļi tiek apzināti un viņus ievēlēs Delegātu kopsanāksmē 

22. martā. Savu piekrišanu jau ir devušas: biedrzine Koidula Nemīro un pro-
tokoliste Ilze Ābele.

Sestdien, 21. martā, būs Daugavas vanadžu salidojums ar sekojošu sabied-
risko pēcpusdienu.

Svētdien, 22. martā, notiks DV Austrālijas delegātu kopsanāksme, kur arī 
ievēlēs jauno valdi.

DV Austrālijas valdes pasta adrese: P.O. Box 73, North Melbourne, VIC, 
3051 un e-pasts – vanagi@mira.net.

Aivars Saulītis
Laikrakstam „Latvietis“
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Ar unikālu koncertu 
pagājušā gada nogalē, 
26.  decembra pēcpus-
dienā tika atklātas Aus-
trālijas Latviešu 55. Kul-
tūras dienas Sidnejā.

Pirmo reizi izskanē-
ja Austrālijas latviešu skaņražu jaun-
darbi, kas tika komponēti vai aranžēti 
tieši šo Kultūras dienu ierosmē un ku-
rus ar nelieliem izņēmumiem atskaņo-
ja latviešu izpildītāji.

Šis koncerts bija unikāls arī ar to, 
ka tika pārstāvētas visu latviešu izpil-
dītāju paaudzes – no 90 līdz 15 gadu 
vecumam.

Mūsu Austrālijas latviešu leģen-
da – Kārlis Gulbergs, kurš esot pie-
dalījies visās Sidnejas Kultūras die-
nās, kā arī bijis viens no 1. Kultūras 
dienu organizētājiem, arī šoreiz kāpa 
uz skatuves un kopā ar E. Mačēnas un 
K. Upenieces muzikālo improvizāciju, 
ieskandēja šo latviešu kultūras nedēļu 
ar J. Medeņa dzejas deklamāciju:

…Met krāsnī pagali, dedz spožu 
uguni, 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, kurā viņš 
aicināja visus savējos sanākt pie mūsu 
tautas bagātību pilnā kopgalda. (Skat. 
LL Nr.341 http://www.laikraksts.com/
raksti/5016)

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 latvie-
šu kultūras kopgalda šeit, Austrālijā, 
tagad, kad Latvija ir brīva? Manuprāt, 
atbildi deva sekojošais koncerts. Ir grū-
ti vārdos izteikt izjūtas, ko tas radīja!

Austrālijā dzimuši un auguši mū-
ziķi ar dažādu muzikālo pieredzi un 
profesionālo līmeni, daudzi no viņiem 
izbraukājuši tālas pasaules malas, spē-
ja radīt patiesi latvisku kopības sajūtu. 
Un tā ir sajūta, ko nevar izskaidrot pat 
vistuvākajam austrāliešu draugam.

Koncerta program-
mā varējām lasīt jau pa-
zīstamus vārdus, no ku-
riem vispirms būtu jāmin 
Ella Mačēna un Sandra 
Birze. Abas ir profesio-
nālas mūziķes, nopietni 
studējušas kompozīciju. 
E. Mačēna vēl turpina 
kompozīcijas studijas 
Sidnejas Konservatorijā.

S. Birze šoreiz bija komponējusi 
interesantu muzikāli vizuālu kompo-
zīciju Adagio – Latvija 2008/20013, 
ko bija veidojusi kopā ar sava dzīves-
biedra Roberta  Birzes vizuālām ai-
nām. Dziļi latviskas intonācijas mijās 
ar tautas dziesmu motīviem. Rakstīts 
stīgām, klavierēm un balsīm, šis liris-
kais skaņdarbs pauda dziļu, sirsnīgu 
mīlestību Latvijai.

Meistarīgais Ellas Mačēnas skaņ-
darbs čellam un klavierēm Karuselis, 
ar ko šis koncerts tika atklāts, lieci-
nāja, ka mūsu vidū top jauna latviešu 
komponiste, kurai nākotnē būs daudz 
ko teikt profesionālās mūzikas laukā. 
Skaņdarbu atskaņoja Jānis Laurs un 
Vjetan Nujens (Viet-Anh Nguyen).

Koncertā izskanēja arī vairāki tau-
tas mūzikas aranžējumi. Patiesu prieku 
sagādāja instrumentālais ansamblis no 
Melburnas Ugunsroze, kas atskaņoja 
skaņdarbu ar nosaukumu Vakara sau-
le. Tajā bija izmantotas vairākas pazīs-
tamas tautas dziesmu melodijas Lailas 
Grosas un Lijas Andersones aranžēju-
mā. Šis sirsnīgais, mīļais priekšnesums 

atgādināja, ka tautas mūzika ir katras 
tautas profesionālās mūzikas avots.

Neparasts bija Vinetas Lagzdiņas 
darbs Rotā, rotā, kas bija Latvijā vei-
dots skaņu ieraksts, apvienots ar pa-
šas autores fotoattēliem. Senā dainas 
apdare aizveda klausītāju mūsu tautas 

AL 55. Kultūras dienu Atklāšana
Kādēļ mēs pulcējamies kopā tik tālu prom no Latvijas?

Atklāšanas koncerta dalībnieki.
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Liepupes jauktais koris „Pernigele“ un diriģente Arta Zunde ar pianisti Sandru 
Birzi un vijolnieci Vēsmu Putniņu.
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No kr.: Viktorija Mačēna, Daina Kaina.
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Aija Dragūna.
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Nupat kā tik tikko 
atminos pirmos akor-
dus un pirmos vārdus, 
kas skanēja no skatuves 
Atklāšanas koncertā, un 
tagad jau esam gandrīz 
vai pie beigām, – bet, lū-

dzu, nekādā ziņā nedomājiet, ka esam 
jau pie beigām. Rītdien vēl Raibais sa-
rīkojums, kurā redzēsit vēl daudzus no 
šīs dienas māksliniekiem, solistiem un 
diriģentiem – vēl Kultūras dienu Vec-
gada Balle, un 1. janvārī, kā tāda lie-
la garda zemene pašās beigās, plkst.4 
pēcpusdienā mūsu Latvijas viesu – 
kora Pernigele koncerts.

Nu, es nezinu par Jums, bet man 
šī nedēļa ir tiešām noskrējusi gar acīm 
tādā vienā virpulī: 23 pasākumi vienā 
nedēļā!

Kad uzņēmos Kultūras dienas rī-
kot, tad negribēju, ka apmeklētājiem 
būtu garlaicīgi, ka nebūtu kur iet, ka 
nebūtu kas interesētu. Centāmies ar rī-
cības komiteju godināt un tomēr jauni-
nāt ierastos sarīkojumus un pielikt klāt 
jaunus. Pieiet ar kaut cik jaunu pieeju. 
Spriežot no tā, ko esam dzirdējuši, tas 
laikam visā visumā mums izdevās.

Par to man ir jāpateicas, pirm-
kārt, – manai rīcības komitejai.

Var rīkot un plānot, bet ja nav 
mākslinieku, kas izpilda, tad nekas 
nebūs – tātad, otrkārt, pateicos visiem 
māksliniekiem – tiem, kuri radīja jau-
nus skaņdarbus, mākslas darbus, fil-
mas, dekorācijas... Tiem, kuri spēlēja, 
tēloja, runāja un dejoja! Un starp tiem, 
it īpaši, jāpiemin mūsu ārzemju viesi – 
Laimas Muzykanti, koris Pernigele, 
koris eLVē no Īrijas un viņu diriģentes 
un mūziķus, Ivaru Cinkusu, Intu Te-
terovski, Valtu Pūci, Tālivaldi Jundzi. 
Ar katru tikšanās reizi mēs saaugam 
ciešāk ar Latvijas māksliniekiem, un 
tas dod mums spēku un iedvesmu tur-
pināt un attīstīties tālāk.

Godātie tautieši!
Vēlos apsveikt Čečiņa kungu un 

piecdesmit piekto Kultūras dienu rīcī-
bas komiteju par sirsnīgām un fantas-
tiskām Kultūras dienām.

Esmu pateicīga par iespēju rīkot 
Austrālijas Latviešu Kultūras dienas 
2016. gadā. Šie svētki ir lielākie kul-
tūras svētki Austrālijā, kur visas pa-
audzes pulcējas un priecājās par mūsu 
bagāto kultūras mantojumu.

Deviņu gadu vecumā bija manas 
pirmās Kultūras dienas kā dalībniecei, 
dejojot tautas deju uzvedumā Melbur-
nas Pilsētas namā. Man spožā atmiņā, 
kā es biju sajūsmināta par dalībnieku 

draudzību un jautrību.
Divdesmit piecus gadus vēlāk Kul-

tūras dienas vēl turpina pilnā sparā, kā 
mēs šonedēļ pieredzējām.

2016. gada piecdesmit sestās Kul-
tūras dienās Melburnā turpināsim 
uzturēt un attīstīt Latvijas tradīcijas 
un kultūru nākamām paaudzēm un ce-
rams dosim mūsu jauniešiem pašiem 
savas spožas atmiņas par viņu pirmo 
uzstāšanos.

Esmu jau sākuma soļus spērusi, lai 
nodrošinātu varenas Kultūras dienas. 
Varu šodien paziņot, ka Melburnas 
slavenais pilsētas Federation Square 
(Federācijas laukums) tiks nodots Kul-

tūras dienām, lai mēs varam lepoties 
ar latviešu kultūru plašai Austrālijas 
sabiedrībai Melburnas pašā centrā.

Esmu arī aizrunājusi Latvijas vie-
sus, bet jums būs jāpagaida, lai uzzi-
nātu vairāk.

Manā un Markusa Dragūna vārdā 
mīļi gaidām jūs visus pēc diviem ga-
diem – 2016. gadā Melburnā.

Sveiks svētkos un laimīgu Jauno 
gadu!

Lāra Brennere
AL56KD rīcības komitejas 

līdzpriekšsēde
30.12.2014.,

Sidnejā

Kultūras dienu karogs ceļo uz Melburnu
Lāra Brenneres runa, Kultūras dienu karogu pārņemot

Kultūras dienu karoga nodošanas runa
Kur tās Kultūras dienas aizskrējušas??

Treškārt, jāpiemin visi tie, kuri 
jums visā visumā bijuši neredzami – 
kā savā Atklāšanas koncerta runā tei-
cu – mūsu darba rūķi, kuri gādāja par 
drukas darbiem, par skatuvēm un par 

krēsliem, par ēdienu un mēslu aizvāk-
šanu, par apmetināšanu un par daudz, 
daudz ko citu. To visu nevarētu uzskai-

 
Turpinājums 14. lpp.
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Ja ir tā, kā dziesmā 
teikts, ka debesis izteic 
lielā Dieva godu, tad 
zeme to pilnībā atbalsoja 
AL55. KD Garīgās mū-
zikas koncertā 27. de-
cembrī, Svētā Jāņa baz-
nīcā, Hombušā.

Divi kori, viens ansamblis un pie-
ci mūziķi – instrumentālisti un dzie-
dātāji – 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 diri-
ģentu Ivaru Štubi, Liepupes jauktais 
koris Pernigele, Artas Zundes vadī-
bā ar kormeistari Līgu Liedskalniņu 
kā solisti un Sidnejas ev. lut. latviešu 
draudzes ansamblis ar vadītāju Ināru 
Gedgovdu. Instrumentālistus pārstā-
vēja Daina Kaina (vijole), Jānis Laurs 
(čells), Ingrīda Šakurova (klavieres). 
Dziedātāji, kas paši veica savu pava-
dījumu, – Ella Mačēna un Ivars Štu-
bis.

Ja 55. Kultūras dienām būtu dots 
moto, tas varētu būt bijis jaunatnei, 
jaunradei un kultūras daudzveidībai. 
Ap šo tēmu izskanēja Atklāšanas kon-
certs, ap šo risinājās Garīgās mūzikas 
koncerts un ap to pašu turpinājās pārē-
jie 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 ie-
dvesma, pārliecinājāmies šai koncertā. 
Tik varenas skaņas, pildot šo dievna-
mu, vēl nebijām dzirdējuši.

Koncertu atklāja mācītājs Kolvins 
Makfersons (Colvin MacPherson) ar 
ievadvārdiem no Ps. 100. Atlasot dar-
bības vārdus no lasītā teksta, vārdi 
izskanēja kā aicinājums visiem, māks-
liniekiem un klausītājiem, kas bijām 
sanākuši: nāciet, gavilējiet, pateicie-
ties, slavējiet! To arī darījām. Mācītāja 
vārdi un kopīgi dziedātā dziesma Teici 
to Kungu nosacīja koncerta jēgu un 
norisi.

Programmu ievadīja Sidnejas Lat-
viešu vīru koris, diriģējot gan Dainai 
Jaunbērziņai, gan Ivaram Štubim. 
Varenās skaņās atskanēja trīs slavas 
dziesmas Alelujā (Miervaldis Zieme-
lis), Dieva varenība (Bruno Skulte), 
Dievam slava (Jānis Sieriņš) un divi 
dziesmoti aizlūgumi Brigitas Ritma-
nes Manai tautai un Andreja Jurjāna 
komponētā, Leonīda Vīgnera aranžētā 
kantāte Tēvijai. Kantātes solo dziedā-
jumu veica viesu kora Pernigele kor-

meistare, soprāns Līga Liedskalniņa. 
Klavieru pavadījumu izpildīja Ingrīda 
Šakurova. Ja spēks un varenība rak-
sturoja vīru dziedājumu, tad sirsnība 
un vienkāršība soprāna liego solo. 
Kaut arī izpalika augstākā nots, lūgu-
ma sirsnība mērķi sasniedza pie Dieva 
un cilvēkiem.

Abi pēdējie darbi izcēlās ar diri-
ģentes Dainas muzikālo iejūtību un 
kora izcilo dikciju. Ritmanes dziesmā 
Manai tautai aizkustināja iezīmētā 
atšķirība starp dziesmas vienkāršo 
stāstījumu, kas parafrāzēts varētu ska-
nēt – lūk, tādi nu mēs esam, Dievs – 
un dedzīgo lūgumu Palīdzi, Dievs! 
Palīdzi latviešu tautai! Par dikciju 
savā piezīmju blociņā tiku ierakstīju-
si: dikcija? – par excellence! Ne vārds 
no šiem nozīmīgajiem tekstiem mums 
negāja garām. Abus darbus pavadīja 
klausītāju ilgstoši aplausi.

Turpinājumā sekoja Dainas Kai-
nas atskaņotais Pētera Vaska skaņ-
darbs Mazā vasaras mūzika Ingrīdas 
Šakurovas pavadījumā. Pēc vīru kora 
intensīvā snieguma bijām cerējuši uz 
emocionālu atslodzi, bet velti. Pievil-
cīgais sākums ar vijoles melodisko 
stāstījumu drīz vien pārvērtās tema-
tiski saskaldītos fragmentos. Vijol-
niece mūs teicami izveda cauri Vaska 
temperamentīgajai Vasarai, kur strauji 
mijās saskaņa ar disonanci, rotaļība ar 
trauksmainību, vasaras pēkšņās lietus 

gāzes ar skumju bezmiegu un klusu-
mu, kas pieaug brāzmainībā. Tik ļoti 
nepieciešamo, plašāko kontekstu šim 
gabalam piešķīra pianistes Šakurovas 
pavadījums. 

Prātā nāca kāda cita Vasara, ve-
nēcieša Antonio Vivaldi iemūžināta 
pirms 300 gadiem. Kaut muzikālā va-
loda cita (atbilstoša laikmetam), trauk-
smainā noskaņa tā pati. Varbūt vasaras 
vienmēr ir bijušas niķīgas, ne tikai šo-
dienas klimata maiņas iespaidā. Vijol-
nieces Dainas teicami atskaņoto skaņ-
darbu klausītāji saņēma ar sirsnīgiem 
aplausiem.

No dievnama balkona, ērģeļu pa-
vadījumā atskanēja Sidnejas ev. lut. 
latviešu draudzes ansambļa dziedā-
tās trīs dziesmas. Darbīgais ansamb-
lis, 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 tesitūrā 
rakstīto Lūgšana no Dāvida 25. Psal-
ma.

Dziesmu izvēle un izpildījums 
izskanēja kā sirsnīga, visu ietveroša 

Gods Dievam augstībā
AL55. KD Garīgās mūzikas koncerts
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Sidnejas Latviešu vīru koris, diriģente Daina Jaunbērziņa.
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Daina Kaina vijole, pie klavierēm Ingrida Šakurova.
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Jau 28. vasaru Tērvetes mežos ār-
pus Melburnas pulcējās latviešu bērni, 
lai piedalītos Tērvetes bērnu nometnē. 
Šogad piedalījās 27 bērni, un nometne 
ilga no 4. līdz 10. janvārim. Kā paras-
ti vairums nometņotāju bija melbur-
nieši, bet bija arī mazs pulks viesu no 
tālākām vietām. No Brisbanes piedalī-
jās divi nometņotāji un viena vadītāja, 
un jau ceturto reizi no otra Austrālijas 
krasta – Pertas atbrauca viens nomet-
ņotājs, kopā ar diviem vadītājiem. Šo-
gad nometnē bija 7 bērni, kas Tērvetes 
bērnu nometnē piedalījās pirmo reizi, 
tomēr visi ļoti veikli un braši iejutās 
nometnes ritmā līdz ar vairāk piere-
dzējušiem nometņotājiem. Tas, ka nāk 
klāt jauni bērni, liecina, ka Tērvetes 
nometnei ir vēl ilga nākotne. Bija arī 
interesanti tas, ka nometnē bija gan-
drīz divreiz vairāki puišu nekā meite-
ņu – 17 puiši un 10 meitenes.

Nometnes dalībnieki atkal bija pār-
svarā nedaudz jaunāki nekā senākos 
gados; vecumā starp 7 un 12 gadiem. 
Vairākiem šī bija pirmā vai reta pie-
redze pārnakšņot teltīs. Bērni bija ļoti 
dūšīgi un izturēja gan vēsas un vējainas 
dienas, dažas vēsas un lietainas, pat 
pērkoņainas naktis un dažas diezgan 
karstas dienas. Viņi teicami pielāgojās 
visiem laika apstākļiem un bez lielām 
sūdzībām visur piedalījās – arī brauca 
lejā pa garo ūdens slidkalnu Funfields 
atrakciju parkā šī gada ekskursijā. Lie-
lās meitenes pārsniedza iepriekšējo 
nometnes rekordu un bija uz pirātu 
kuģa 20 reizes pēc kārtas. Bērni, kā arī 
audzinātāji – visi kārtīgi izpriecājās un 
izmirka atrakciju parka ūdeņos. Mazās 
meitenes un arī puiši toties šogad izrā-
dīja savu drosmi un pārspēja vecākos 
kavēkļu skrējiena dubļu vannā.

Nometnes tēma šogad bija Vecie, 
labie laiki. Pieturoties pie šīs tēmas, 
nometņotāji paši izvēlējās savām tel-
tīm nosaukumus. Meiteņu nometnē 
šogad dzīvoja Senās princeses un Pa-
gātnītes; zēnu nometnē dzīvoja Tvaika 
puikas, Karavīri, Vecās olas un Med-
nieki.

Bērni pa nometnes laiku mācījās 
par vairākiem laikmetiem, ieskaitot 
bruņinieku laikiem un zelta drudžu 
laikmetu. Viņi paši uzbūvēja senlat-

viešu pili un piedzīvoja sīvu cīņu, aiz-
stāvot savu pili no vāciešu miltu bumbu 
uzbrukumiem lietojot ūdens bumbas. 
Šī nodarbība visiem ļoti patika.

Šogad nebija šķēršļu gājiens kā 
parasti, bet pētniecības gājiens pa Kil-
moru. Žēl, ka tajā dienā bija 35°C, un 
bērniem un audzinātājiem gāja grūtāk, 
staigājot pa Kilmoras kalnainajām ie-
lām. Gājiens sākās Kilmoras kapsētā, 
tad redzējām Kilmoras vecāko māju, 
kura uzcelta 1857. gadā, Sv. Patrika 
baznīcu, kura uzcelta 1857. gadā, un 
kurai ir ļoti skaistas vitrāžas. Iemācī-
jāmies, ka vārds Kilmore īru valodā 
nozīmē liela baznīca un, ka 1850. ga-
dos Kilmorā bija 32 krogi.

Bērni arī veica vairākus rokdar-
bus. Viņi taisīja ļoti krāsainus tie dye 
t-kreklus, nagliņu un dziju mustura 
dēļus un pūķus. Viņi arī iemācījās 
vai atjaunoja zināšanas par vairākām 
tautas dziesmām no Latvijas veciem, 
labiem laikiem.

Vakaros notika iepazīšanās un spē-
ļu vakari, kā arī filmu izrādes. Šogad 
Tērvetes kino programmā bija divas 
filmas latviešu valodā – Nakts muzejā 
un Šermens un Pībodijs.

Mītnes vakari bija dažādi. Bēr-
niem ļoti patika spēlēt veco dienu spē-
les. Elastics, lecamā aukla, marbles un 
pick up sticks bija favorīti. Šodienas 
tehnoloģiskā pasaulē šādas vienkār-
šas spēles radīja bērniem lielu interesi 
un prieku. Bērni iemācījās kā rakstīt 
kaligrāfijas stilā ar tinti un putnu spal-
vām, kā lietot vecās rakstāmmašīnas 

un kā lietot vērpjamo ratiņu ar aitas 
vilnu.

Čaklie virtuves darbinieki nomet-
ņotājus kārtīgi izlutināja ar ļoti gar-
šīgām, pirmklasīgām maltītēm. Īpaši 
šnicelēm un pankūkām bija milzīga 
piekrišana. Bērni daudzreiz pieteicās 
pa divām vai pat trijām reizēm uz mal-
tītēm un saldo ēdienu un vienmēr pa-
teicās šefpavāriem ar pašu izgudrotiem 
pateicības pantiņiem vai dziesmiņām. 
Kaut kā, tomēr viņi vienmēr vēl atrada 
vietiņu čipsiem, saldējumiem un kon-
fektēm Kilmoras peldētavas veikaliņā.

Pēdējā vakarā nometnē sanāca vi-
sādi viesi no ļoti seniem, ne tik seniem 
laikiem un pavisam neseniem laikiem 
uz nometnes beigu Masku balli. Mūs 
apciemoja pat daiļas dāmas un kalpo-
nes, vikingi, romieši, Marilena Man-
roa, zeltrači, viens bērns no Sprīdīšu 
bērnu nometnes un vēl daudzi citi. 
Tērvetes lielā zāle pārvērtās raibā un 
krāšņā diskotēkā, un visiem bija in-
teresanti vērot tik daudzus ar lielu 
izdomu izveidotus kostīmus. Visi no-
metņotāji un arī ciemiņi lustīgi un ar 
lielu enerģiju dejoja un gāja rotaļās pie 
Tērvetes kapelas Zelts akmens sagādā-
tās danču mūzikas.

Nedēļa pagāja veiksmīgi, bez īpa-
šiem nopietniem atgadījumiem, vienī-
gi dažiem noskrāpētiem elkoņiem un 
celīšiem, galvenokārt no entuziasma 
pilnās riteņbraukšanas. Visi bija prie-
cīgi, kaut līdz nedēļas beigām varbūt 

28. „Tērvetes“ bērnu vasaras nometne
„Vecie labie laiki“

Nometņotāji.
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2014. gada nogalē – 
16. decembrī – galerija 
Daugava atvēra jaunas 
telpas Ausekļa ielā 1 
(ieeja no Elizabetes ie-
las). Tās ir plašas, gai-
šas, augstiem griestiem, 
īsti piemērotas tās vē-

rienīgajiem uzdevumiem un iecerēm. 
Galeriju atklāja ar tēlnieka Aigara 
Bikšes darbu izstādi Inficējot taisnī-
bu.

Ikviena šī mākslinieka uzstāša-
nās izraisa diskusijas, pārrunas, kas 
norāda uz to, ka viņš ir savdabīga un 
vienreizēja personība latviešu mūsdie-
nu mākslā, kā arī uz viņa talantīgumu. 
Jau nosaukums vien liek domāt, ka iz-
stāde nav parasta. Kā saprast patiesī-
bas inficēšanos? Vai nosaukumā dek-
larētais paziņojums jāuztver nopietni? 
Vai jāizvirst smieklos? Varbūt tas viss 
ir vienuviet un vienlaicīgi? Bet varbūt 
ne viens, ne otrs, bet kāds trešais, ce-
turtais risinājums ir īstais?

Izstādes uztvere un tulkojums ir 
skatītāja ziņā. Šeit piedāvāju savu 
traktējumu.

Liekas, ka izstādes atslēgu var at-
rast Aigara Bikšes intervijā mākslas 
zinātniecei Aigai Dzalbei interneta 
portālā Arterritory.com. Ikviens cil-
vēks, pēc mākslinieka domām, rada 
pats savu pasauli, savu patiesību. Tā 
nav tā pasaule, kāda tā ir īstenībā. Pa-
tiesība, ko pauž kāds cilvēks, ir prāta 
un emociju uzkonstruēta. Tādējādi 
mēs katrs inficējam patiesību un pār-
taisām to pēc sava ģīmja un līdzības. 
„Inficēšana notiek visu laiku – visi tic 
savai taisnībai un cenšas to izplatīt,” 
uzskata tēlnieks. Tātad mākslinieks 
piedāvā savu versiju, kāda pasaule 
un patiesība izskatās, ja mēs to infi-
cējam.

Taisnības un patiesības pārtaisī-
šana atklājas vispirms Aigara Bik-
šes darbu nosaukumos – Ierindnieka 
ciešanas, sēņojot Ašenieku purvā 
2012. gadā, Galvas zaudēšana ie-
pirkšanās centrā Milvoku pilsētā 
1969. gadā un citos. Tieši tos uztvert 
būtu maldīgi, maldinoši. Drīzāk jāuz-
tver kā joks, lai gan notikuma būtība 
paliek. Notikumu un laiku pārbīde no-
tiek nepārtraukti. Lūk, pēdējais darbs. 
1969. gadā mākslinieks nevarēja būt 
ASV, jo viņš tieši šajā gadā piedzi-
ma Rīgā, 1993. gadā beidza Latvijas 
Mākslas akadēmijas tēlniecības noda-
ļu un tagad ir tās profesors. Taču ie-
pirkšanās drudzi mākslinieks varējis 
novērot tepat Latvijā kaut vai nakts iz-
pārdošanu laikā, kad daļa cilvēku zau-
dē galvu – tās vietā ir kaste. Līdzīga 
inficēšanās notiek arī pārējos darbos. 
Tajos var apbrīnot autora fantāziju un 
viņa darbu formu.

Aigars Bikše ļoti bieži nodarbojas 

ar instalācijām. 
Viņa apaļskulp-
tūru izstāde līdz 
šim ir bijusi tikai 
viena – pirms vai-
rākiem gadiem ga-
lerijā Māksla XO.

Daugavā katrs 
darbs ir jāapskata 
no visām pusēm, 
tad atklājas kāds 
jauns darba as-
pekts. Formas ir 
lieliski veidotas. 
Tā kā tēlniekam 
būtisks ir sižets, 
naratīvs, tad arī-
dzan svarīgas ir 
detaļas. Tās pa-
dziļina stāstījumu, 
ienes jaunas ko-
rekcijas, variantus, 
precizējumus.

Tēlniekam ļoti 
nozīmīgs ir mate-
riāls, kurā skulptūra ir radīta. Visbie-
žāk tā ir bronza un ozolkoks. Izstādē 
viens darbs ir atliets divos variantos – 
alumīnijā un bronzā. Ievērības vērta ir 
Meitene ar koka kāju, skulptūra, kas 
veidota lielāka par cilvēka augumu 
(turpat 3 metru augstumā). Māksli-
nieks ir meistarīgi izmantojis kok-
šķiedru ritmus, pieskaņojot tos cilvē-
ka formu veidojumiem. Tajā pat laikā 
Aigars Bikše ir vietvietām iestrādājis 
citu koku, ar citu krāsu, šādā veidā vēl 
tiešāk atklājot inficēšanās procesu.

Kā atzīst pats mākslinieks, viņu 
interesē kara tēma. Izstādē ir vairā-
ki darbi, kuri saistāmi ar karu, kara-
vīriem, lai gan nekas konkrēts nav 
attēlots. Īpaši tas sakāms par šobrīd 
aktuālo krievu karaspēka iebrukumu 
Ukrainā. Tā kā darbi tapuši triju gadu 
laikā, tad šie notikumi izstādē neat-
spoguļojas, lai gan skatītājs var ar to 
sasaistīt, bet tādā gadījumā šī tēma 
Aigara Bikšes darbos atklājas drīzāk 
ironiski.

Vēl kāds aspekts izstādē un dar-
bos. Mākslas vēstures pazinējam, ap-
lūkojot Aigara Bikšes darbus, radīsies 
kādas nebūt asociācijas, mājieni uz 
klasisko mākslu. Piemēram, darbā 
Kājnieku seržants vēro saulrietu Ga-
zivoda ezerā Kosovā 2008. gadā gal-
venā figūra – karavīrs var atgādināt 
par Svētā Sebastjana mocībām, kas 
tik bieži parādās renesanses gleznie-
cībā. Tēlnieks sarkastiski pasmejas 
par šī kareivja – Sebastjana mocībām. 
Aigara Bikšes interpretācijā viņš ir 
piesiets pie koka, nolaistām biksēm 
un ereģētu dzimumlocekli, tādā veidā 
nespējot sevi apmierināt. Sak, vai tās 
nav mocības?! Šis notikums pat kļūst 
absurds.

Savukārt pieminētā Meitene ar 

koka kāju var atgādināt gan par rene-
sanses laika Dāvidu, šo varonības un 
skaistuma ideālu, un padomju mākslā 
izplatītajām celtniecēm. Kas no skais-
tuma un varonības šajā variantā ir pa-
licis pāri?

Izstādē Aigars Bikše par daudz ko 
pasmejas, ironizē. Par ko? Droši vien 
par mums, mūsu vājībām, par mūsu 
patiesības izpratni, par mūsdienu cil-
vēku, kurš informācijas pārbagātības 
laikmetā zaudē patiesības izjūtu. Kaut 
kas līdzīgs nereti notiek arī datoros, 
kur kādu vīrusu vai kā cita dēļ teksti 
un attēli pārveidojas līdz nepazīšanai. 
Pašos pamatos Aigars Bikše atklāj si-
tuācijas dramatismu.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Ja patiesība ir saslimusi... – Aigara Bikšes darbu izstāde „Inficējot taisnību“

Izstādes kopskats.
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Aigars Bikše. „Galvas zaudēšana 
iepirkšanās centrā Milvoku pilsētā 
1969. gadā“.
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Pirmdien, 29.  decembrī, 
uzvedumā piedalījās 31 bērns 
no Sidnejas Latviešu skolas, 
sešas tautas deju kopas no 
Adelaides, Kanberas, Melbur-
nas un Sidnejas ar 90 dejotā-
jiem, kā arī 6 muzikanti.

Gaismas nodziest, klusums iestājās zālē, 
muzikanti klusi ieņem savas vietas, publika 
ievelk elpu un atskan pirmās taktis dziesmai 
Kas tie tādi sanākuši?

No pirmā brīža ar dziesmu, kas vaicā Kas tie tādi sanā-
kuši? varēja manīt, ka sarīkojuma vadītājas Iveta Rone un 
Sarma Strazda ir sastādījušas saistošu uzvedumu ne tikai 
tautas deju virkni.

Tautas apģērbu izvēle bija piemērota uzveduma satu-
ram. Pirmajos skatos, kas attēloja lauku un mājas dzīvi, 
meitas dejoja brunčos, blūzē un ar lakatiņu galvā, dažas 
pat ar priekšautiem, kamēr puiši bija kreklos bez frakām. 
Svētku skatos redzējām mūsu tautas apģērbu pilno greznu-
mu. Patīkami arī redzēt, ka sarīkojuma vadītājas bija uz-
svērušas pareizo tautas apģērbu lietošanu. Nevienam pui-
sim nebija redzamas prievītes ap kaklu, nedz sievām zīļu 
vaiņagi. Skati uz lielā aizmugures ekrāna, apgaismošana 
un starpspēle atspoguļoja un paskaidroja uzveduma tēmu. 

Uzvedums atspoguļo puiša dzīvi, sākot no bērna kājas 
ejot cūku ganībās, jauniešu gadiem pieguļā, caur darba ga-
diem un kara gadiem, beidzot ar bildināšanu un pilngadību.

Uzveduma pirmo deju Rūnu Raksti sniedza lielākā 
tautas deju kopa – Melburnas Ritenītis, kas atbraukuši uz 
Kultūras dienām ar 31 dejotāju. Tiem sekoja mājinieku se-
nioru kopa Trakais pāris ar Skaidrītes Dariusas horeogrā-
fiju Aulejas josta. Sidnejiešu – Trakā pāra dejotāju smaidu 
pilnās sejas un vieglās kājas liecināja par 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 tūru maiņas.

Starpspēle skatītājiem izraisīja smieklus, kad mazais 
Mikus Strazds no maisa izvilka lielu zivi, gandrīz lielāku 
nekā pats, kamēr tēvs Aleksis bija spējīgs noķert tikai šproti.

Uzveduma vadības izvēle ieskaitīt Velna polka, bija ļoti 
piemērota, jo tas deva divām kopām, kuras dzīvo tālu viens 
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 sa-
darbību. Turpinājās sadarbība starp Jautro pāri un Melbur-
nas Piekto riteni ar Luteklīti, kur abas kopas izcēlās ar aku-
rātiem soļiem, tīrām kustībām un dižo stāju. Pirmās daļas 
beigas, kara gadi, ko ar izjūtu, sērīgi ievadīja Aija Dragūna 
un Ivars Štubis, dziedot Kur tu jāsi, bāleliņi, kamēr puišus 
apjoza ar zobentiņu un sagatavo jāt karā. Noskatījāmies trīs 
dejas, kuras sekmīgi horeografēja mūsu jaunākās paaudzes 
vadītāji. Es karā’i aiziedams – Noami Withers, Auļos – 
Jāna Andersona un Lāra Brennere un Apkārt kalnu gāju – 
Valdis Strazds. Bija patīkami redzēt, ka jaunie horeogrāfi ir 
pieturējušies pie latviešu tautas deju elementiem.

Būvējot jaunas dejas, kā arī deju izvēlē, ir jāuzmanās, ka 
neietilpstam sveštautiešu elementus. Vadītājiem ir arī jāska-
tās uz dejotāju spējam, tā izmeklējot un rakstot dejas, kuras 
dejotāji spēj celt. Mēs nevaram arī automātiski pieņemt, ka 
visa horeogrāfija, kas nāk no Latvijas, ir izcila un piemēro-
ta. Būtu vērtīgi padomāt par tautas deju vadītāju kursiem.

Sarīkojuma otrā daļā noskatījāmies bildināšanu, jau-
niešu sadzīvi un priecāšanās. Bija iespēja atsevišķām ko-
pām parādīt savas spējas kā dejotājiem, horeogrāfiem un 
lepoties ar grezniem goda tērpiem. Melburnas Ritenīšu 
meitas puišus kārdināja, dejojot Ceļa māte, kamēr Sidnejas 

un Kanberas puiši braši atbildēja ar Lūriķis.
Tā raitā gaitā turpinājās jauniešu sadzīve, līdz pat kaut-

rīgākais puisis saņem dūšu un uzdāvina savai izraudzītai 
ziedu, viņa to pieņēma, dāvinot viņam pīrāgu.

Baudījām Sprigulīša izpildījumā skaisto Vāverīte; 
pasmaidījām, skatoties Es biju māmiņai – Piektā riteņa 
un Ritenīša izpildījumā, kurā mātes brīdina meitas par 
negantiem puišiem. Smējāmies un jūtām līdzi vecmeitai/
krustmātei, kura Jautrā pāra izpildījumā dejoja Krustmā-
tes krakovjaks.

Tautas deju uzvedums „Mēs, puisēni, jaun’ būdami“
Austrālijas latviešu 55. Kultūras dienas, Sidnejā

Tautas deju uzvedums.
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Varētu domāt, ka 
Jānim Čečiņam pilnīgi 
pietiktu Kultūras dienas 
sarīkot vienu reizi; taču, 
nē: 2014. g. Vecgada va-
karā – 31. decembrī viņš 
tās sarīkoja pa otru lāgu 
un to visu pāris stundās 

un divos kontinentos. KD Raibā Pēc-
pusdienā bija izdevība ar humoru at-
skatīties uz divos gados padarīto darbu 
un pie reizes parādīt citkārt nopietno 
mākslinieku izlaidīgo pusi.

Veiksme rodas no pieredzes, vai 
ne? Cik reizes Rīgā bijuši Dziesmu 
svētki un cik reizes Austrālijā Kultūras 
dienas? Dziesmu svētki – 23, Kultūra 
dienas – 54. Tas nozīmē, ka Austrālija 
ar savu pārāko pieredzi tiem Dziesmu 
svētku rīkotājiem var šo to pamācīt 
par šādu svētku rīkošanu. Tādēļ Jānis 
visu programmu pārcēla uz Rīgu. Tas 
deva arī iespēju to izmēģināt nomaļā 
provincē (!) pirms rādīt lielpilsētā Sid-
nejā! Tad nu raibā virknē redzējām, 
kā Austrālijā audzētā kultūra ar lielu 
blīkšķi ierodas Rīgā.

Taču vispirms sastādāma Rīcības 
komiteja. Kasieris (Andris  Kariks) 
bez kādas mudināšanas piesakās pats, 
jo viņam pašam nekad nav naudas, un 
kasiera amats kādā liela organizācijā 
vai komitejā viņam liekas ļoti izde-
vīgs; sekretāri ievēl tādēļ, ka viņa prot 
latviski gan lasīt, gan rakstīt, lai gan 
viņa būtu gribējusi kādu redzamāku 
un pateicīgāku amatu; sarīkojumu va-
dītāja priecājas, ka nu varēs rīkot visā-
das balles un ballītes (Koncerti? Kas ir 
koncerti?); priekšgalā ar augsti paceltu 

KD karogu soļos pats 
Čečiņš. Tātad: Uz priek-
šu un uz augšu!

Latviešu lidsabiedrī-
bas Div’ Dūjiņas Gaisā 
Skrēja lidmašīnā viss 
notiek izteikti latviski. 
Drošības instrukcijas 
latviskā stilā pasniedz 
lidmašīnas apkalpe – 
Judīte, Mudīte, Rudīte 
un Džošua. Parāda, kā tautiski aus-
tās drošības jostas sasienamas glītā 
mezglā uz vieniem sāniem vai ar lielu 
šleifi uz vēdera; vajadzības brīdī no 
virsgalvas skapīša izkritīs nevis skā-
bekļa maska, bet pīrāgs, un, ja – nedod 
Dievs! – trauksmē vajadzīga glābšana, 
tad galvā liekams lidsabiedrības pie-
gādātais ziedu vainadziņš, lakats vai 
cepure, ar aizrādījumu, ka vaiņagotās 
glābs pirmās. (Un, nē, Džošua lai ne-
maz necenšas slēpties zem vainadzi-
ņa!) Pasažierus arī mierina, ka no lies-
mām motorā nav ko baidīties – tās ir 
tikai jāņugunis. Un tagad atliek izbau-
dīt tiešo lidojumu no Sidnejas uz Rīgu, 
kas apstāsies tikai Jelgavā, Valmierā, 
Liepājā, Ventspilī un Kazahstānā!

Nav iespējams aprakstīt visus ske-
čus, ko kuriem veidojās šī asprātīgā, 
saistošā izrāde. Citkārt nopietni diri-
ģenti un citi KD viesi, piemēram Ints 
Teterovskis,  Ivars  Cinkuss,  Jānis 
Laurs un pat vesels koris Pernigele 
palīdzēja Sidnejas Latviešu teātrim 
smīdināt tautu ar žilbinoši ākstīgiem 
tērpiem, komiskām kustībām, asprā-
tīgu tekstu un vispārējo dzīvesprieku, 
paķerdami ne tikai Kultūras dienas, 
bet arī paši sevi.

Ka smokingam ne vienmēr jābūt 
melnam un ar garām biksēm, pierādīja 
Ints T. Viņa mirdzoši zaļais smoķis un 
īsās biksēm un zandalēm bija modelis 
kā ģērbjas Austrālijā auguši diriģenti; 
tāpat Jānis Laurs profesora talārā un 
deķelī nekautrējās parādīt savus kai-
los stilbus un pat lika čellam atdari-
nāt Austrālijas putnu dziesmas, radot 
vismodernāko latviešu mūziku. Viņa 
rokās saliekamā nošu pults kļuva par 
smieklu cēloni, jo, protams, viņš ne-

mācēja to salikt kopā. Žēl, ka Adelaidē 
viņš vienmēr ir tik nopietns, jo viņam 
ir izteiktas dotības uz vella dzīšanu un 
nenopietnām sejas izteiksmēm. Kā jau 
mūziķis, viņš ir aplaimots ar komi-
ķim nepieciešamo, nemaldīgi trāpīgo 
instinktu, nogaidot īsto brīdi, kad ko 
teikt vai darīt.

Tas pats attiecas uz Ivaru Cinkusu, 
kurš pārģērbies par Oza Zemes Do-
rotiju un savas kuplās, citkārt visiem 
vējiem brīvi palaistās cirtas fif īgās bi-
zītēs sapinis, publikā izraisīja veselu 
smieklu vētru. Arī viņam aktiera dotī-
bas netrūkst, ar lielu dažādību balss un 
sejas izteiksmēs un ķermeņa kustībās.

Kafejnīcas kafija un pīrāgi laikam 
ļoti labi garšoja, jo starpbrīdis ievil-
kās, un mēs tie daži, kas bijām pali-

Uz priekšu, uz pagātni!
Kultūras dienu „Raibais“ sarīkojums

Ints Teterovskis.
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pas Savienības Padomē sekretariātā.
Ielidoju Latvijā jūnija vidū un jau 

30. datumā uzsāku praksi prezidentū-
ras sekretariātā. No sākuma nezinā-
ju, ko tieši sagaidīt šajā svarīgajā un 
nozīmīgajā darba vietā un vai manas 
prasmes būs pietiekamas, lai veiksmī-
gi sadarbotos ar kolēģiem un palīdzētu 
prezidentūras gatavošanā. Pirmie ie-
spaidi bija labi, pat ļoti. Pirmajā darba 
dienā uzzināju mūsu biroja atrašanas 
vietu – ēkas augšējā stāvā pretī Baste-
jkalnam. Nekad mūžā nebiju iedomā-
jies, ka man būs iespēja strādāt šādā 
vietā ar skatu uz Brīvības pieminekli.

Uzsāku savu praksi sekretariātā 
galvenokārt kā latviešu-angļu tulks. 
Pēc tam, kad biju iekārtojis savu darba 
vietu, uzreiz ķēros pie darba. Pirmie 
uzdevumi man deva iespēju iepazīties 
ar jauniem terminiem un gūt izpratni 
par Eiropas Savienības (ES) struktū-
ru, kā arī prezidentūru ES padomē. 
ES politika un tās darbība man bija 
pavisam sveša – Austrālijā šīs zināša-
nas nav pārāk aktuālas, tāpēc lielākā 
daļa Austrālijas iedzīvotāju (vismaz 
tie, kuri nav ieradušies no Eiropas), 
nav informēti par ES politiku. Taču 
man bija patiesa vēlme un gribasspēks 
gūt šīs zināšanas – vispārīgais ES kon-
cepts, proti, tas, ka vairākas valstis 
var kopīgi sadarboties, lai risinātu 
problēmas, stiprinātu ekonomiku un 
sasniegtu kopīgus mērķus, man pašam 
šķiet ļoti interesants, jo šī politika ir 
pavisam citādāka nekā tā, ko vērojām 
ikdienā Austrālijā.

Prakses laikā gan tulkoju, gan 
pārlasīju un laboju daudz un dažādus 
materiālus, kā, piemēram, tekstus 
sekretariāta mājas lapai, brošūrām un 
publikācijām. Ik pa laikam saņēmu 
arī teksta gabaliņus no kolēģiem ātrai 
tulkošanai. No sākuma uzdotie dar-
bi prasīja ieguldīt vairāk laika – man 
iepriekš nebija tulkošanas pieredzes 
ar materiāliem šajā sfērā. Tulkošana, 
manuprāt, ir ļoti labs veids, kā ātri 
attīstīt valodas zināšanas. Tā izceļ vi-
sas atšķirības un līdzības starp abām 
valodām, un līdz ar to ļauj dziļāk sa-
prast, kā tās darbojas. Pēc pavisam ne-
ilga laika sekretariātā un latviešu vidē 
kopumā spēju attīstīt savas latviešu 
valodas zināšanas un tulkošanas pras-
mes – ātrāk nekā būtu bijis iespējams 
Austrālijā.

Praksē man bija iespēja ne tikai 
piedāvāt savas dzimtās angļu valodas 
zināšanas, bet arī nodarboties ar vienu 
no maniem mīļākiem hobijiem – foto-
grafēšanu. Sekretariātā strādāju Pre-
zidentūras komunikācijas un sabied-
risko attiecību departamentā, kura 
pārziņā ir sekretariāta mājas lapas uz-
turēšana un prezidentūras mājas lapas 
izstrāde. Tam ir nepieciešamas fotog-
rāfijas no prezidentūras gatavošanās 
pasākumiem, kā arī bildes, kuras stās-
ta par Latviju un ataino tās bagātības, 

piemēram, kultūru un dabu. Tāpēc 
brīvajā laikā varēju apvienot darbu un 
izklaidi, dodoties mazos fotografēša-
nas izbraukumos pa Latviju.

Fotografēšanas uzdevumi arī ļāva 
man izmēģināt jaunu stilu – reportāžu. 
Prakses laikā notika dažādi ar prezi-
dentūru saistīti pasākumi un vizītes, 
uz kurām mani sūtīja fotografēt kopā 
ar citiem medijiem un preses pārstāv-
jiem. Šī bija patiešām lieliska un uni-
kāla iespēja, jo varēju iejusties preses 
fotogrāfa ādā un satikt valsts amatper-
sonas klātienē dažādās valsts iestādēs, 
piemēram, Saeimā, Ministru kabinetā 
un Ārlietu ministrijā.

Savā laikā sekretariātā esmu ap-
kopojis arī bilžu galeriju (stock pho-
tography) prezidentūras mājas lapai, 
fotografējot dažādas ēkas, piemēram, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas jauno 
ēku jeb Gaismas pili, Latvijas Nacio-
nālo operu, mākslas muzeju Rīgas 
Birža un Augstāko tiesu. Varētu teikt, 
ka visi šie uzdevumi bija kā otrā prak-
se, no kuras guvu tādu pieredzi, ko 
būtu grūtāk iegūt Austrālijā.

Par prakses vietu un manu nodar-
bošanos Latvijā uzzinājuši arī tautieši 
ārpus sekretariāta. Pirms mēneša man 
bija lieliska iespēja sniegt interviju 
Latvijas Radio raidījumam 21. gad-
simta latvietis (no 29:20), kur varēju 
iepazīstināt klausītājus ar sevi un to, 
ko Latvijā daru. Tāpat arī sniedzu īsu 
uzrunu tiešraidē 18. novembrī un drīz 
sniegšu interviju žurnālam IR. Liels 
prieks, ka man tiek dotas vairākas šā-
das iespējas izpaust savas domas par 
dzīvošanu Latvijā no ārzemju latvieša 
skata punkta plašākai auditorijai, jo 
šķiet, ka mans stāsts kaut kā varētu 
veicināt vairāk ārzemju latviešu at-
griešanos dzimtenē un līdz ar to palī-
dzēt arī Latvijas attīstībai, kā arī uzla-
bot emigrācijas situāciju.

Lai gan esmu pasaules otrā pusē 
un tik tālu prom no savas īstās ģime-
nes, man šeit Latvijā ir ļoti stipra māju 
sajūta.

Jūtu, ka pilnīgi piederu šeit. No-
vērtēju to, ka varu runāt latviski katru 
dienu, katrā brīdī, pat ar svešiniekiem 
ielas malā. Baudu dziļo sadraudzību ar 
latviešu paziņām, radiem un kolēģiem. 

Notvert latvisko sevī
Turpinājums no 1. lpp.
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Man it sevišķi patīk tas, ka satieku tik 
daudz jaunu latviešu draugu un iegūs-
tu jaunus un pozitīvus kontaktus. No-
vērtēju arī visas iespējas, kas man šeit 
ir radušās.

Decembris nu jau ir klāt, un prak-
ses termiņš prezidentūras sekretariātā 
diemžēl ir beidzies. Pēdējie pieci mē-
neši ir paskrējuši šķietami acumirklī, 
taču esmu spējis daudz ko paveikt 
un iegūt plašu un ļoti vērtīgu piere-
dzi. Varu lepni un ar prieku secināt, 
ka mans mērķis tika sasniegts. Man 
ir bijis patiešām liels prieks un gods 
strādāt profesionālā vidē tik nozīmī-
gā, ievērojamā un svarīgā darba vietā. 
Man bija vienreizēja iespēja strādāt 
prezidentūras sekretariātā, un es no tā 
ieguvu vērtīgu pieredzi, kas ne tikai 
rotās manu CV, bet arī palīdzēs īstenot 
manu nākotnes plānu pēc studiju beig-
šanas atgriezties Latvijā uz palikšanu. 
Man tas ir svarīgi, jo tikai šeit es varē-
šu dzīvot ar nozīmi un jēgu, valstī, kur 
man jau no sākuma bija lemts būt!

Noslēdzot šo rakstu, vēlos izteikt 
lielu pateicību prezidentūras sekre-
tariātam par to, ka pieņēma mani kā 
praktikantu, kā arī ikvienam cilvē-
kam, kurš ir palīdzējis radīt visas šīs 
iespējas! Īpaši liels paldies tām bied-
rībām, kuras atbalstīja manu braucie-
nu un palikšanu Latvijā – Latviešu 
apvienībai Austrālijā un Jaunzēlandē 
(LAAJ), Latviešu jaunatnes apvienī-
bai Austrālijā (LJAA) un Daugavas 
Vanagu Melburnas nodaļai. Bez visu 
Jūsu atbalsta šis brauciens nebūtu bijis 
iespējams!

Andrejs Jaudzems
Laikrakstam „Latvietis“

08/12/2014

Mums vēl ir vieta Jūsu 
paziņojumiem.

Cena $6 par 1 cm vienā 
slejā. Minimums $10.Tieši šis 

laukumiņš izmaksās tikai $24.
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Biju ieplānojis no 
1. janvāra sākt jaunu 
dzīvi, bet dienu pirms 
gadu mijas kāds kabat-
zaglis un milzīgā ātru-
mā darbojošās banku 
sistēma man to nozaga. 
Pat mana žurnālista at-

tapība neļāva man nosargāt jauno dzī-
vi, jāturpina vien tā vecā, kuru sāku 
teju pirms pusgadsimta.

Strādāju izdevniecībā Rīgas Viļņi, 
kas izdod vienu no retajiem vēl kopš 
padomju laikiem saglabājušamies iz-
devumiem Latvijas preses tirgū – ra-
dio un televīzijas programmu Rīgas 
Viļņi. Kopš 1957. gada iznāk Rīgas 
Viļņi, un tāpēc laikam arī tur strādājo-
šiem ir lielāka dzīves pieredze un tiek 
uzlikti lielāki pārbaudījumi, jo ir taču 
vecais rūdījums un gudrība...

To maku izvilka kāds cits
30. decembra pievakarē gāju mā-

jās no darba, priecādamies par priek-
šā gaidāmajām Jaungada brīvdienām. 
Nesteidzīgā solī, cauri Rīgas Centrā-
lajai stacijai, apstādamies pie kāda 
kioska un pāršķirstīdams konkurentu 
izdotos jaunākos žurnālus. Bija jau tur 
ar šis tas interesants iedrukāts, bet no-
domāju – nav ko konkurentus atbalstīt 
un maku no somas ārā nevilku, lai at-
skaitītu kādu monētu citapgāda izdota-
jai literatūrai.

Tomēr to maku izvilka kāds cits...
Pārnākot mājās, nosviedu somu uz 

krēsla un ieriktējos ar tējas krūzi rokā, 
lai pāršķirstītu Kas Jauns Avīzi un 
izlasītu, ko tajā esmu sadriķējis, līdz 
pēkšņi atskanēja zvans no skandināvu 
banku giganta Swedbank. Viņiem kāds 
piezvanījis un pateicis, ka atradis maku 
ar manu bankas karti. Banka manu 
karti nobloķējusi un tagad zvana, lai 
pārliecinātos, ka darījusi pareizi.

Ķeru savā somā un konstatēju, ka 
tur tik tiešām mana muķa vairs nav! 
Nu tā esmu palicis pirms Jaunā gada 
bez sava maka un visām iespējamām 
kartēm un apliecībām – bankas kartes, 
darba vietas čipa, braukšanas biļetēm 
transportā, darba apliecības, veika-
lu atlaižu kartēm, bibliotēkas lasītāja 
kartēm utt. Vārdu sakot, bez pārdes-
mit gramu plastikāta izstrādājumu, 
kurā ietverta visa mana būtība, dzīve, 
vērtība, liktenis, veselība un tā tālāk. 
Bet toties ir jauns ieguvums – savā 
jaunā gada pirmajā ceļojumā es došos 
uz kūrortpilsētu! Mans maks ar visām 
plastikāta plēksnītēm atradās Siguldā.
Pēc dāvanām izslāpušā 
grūtdieņa varoņdarbs

Nu laikam kāds pēc Jaungada dā-
vanām izslāpis grūtdienis 30. decem-
bra vakarā bija sagribējis izvilkt no 
manas somas maku, lai tajā sev atrastu 

Vēlējums draugam
Dzeja
Tev Jaunā gadā sveicienus es sūtu,
Lai arī Tu vēl apsveikts būtu.
Tādēļ nu vēlu, lai Tu laimi, veselību 

gūtu
Un dzīvē vienmēr visiem priekšā kļūtu.
Lai ļaunums Tevi nekad neapgūtu
Un nepiedzīvotu nevienu dienu grūtu.
Smukumam: Tu vienmēr turi seju gludi 

skūtu,
Un skroders jaunu uzvalku lai šūtu,
Bet asara, ja tāda gadītos, lai žūtu.
To novēlot, pats arī sirdī prieku jūtu.

Vikbens
Laikrakstam „Latvietis“

Kā kabatzaglis man nozaga jauno dzīvi
Piedzīvojums gadu mijā

makā labākajā gadījumā būs palikusi 
tikai kāda viena no padsmit man nepie-
ciešamajām plastikāta kartēm. Tad man 
tiks piešķirti jauni numuri un kodi!

Bet atkal nekā – labais siguldietis 
bija sagādājis man ne tikai braucienu 
uz Siguldu, bet arī atstājis Swedbank 
nodaļā manu maku ar pilnīgi visiem 
tiem plastikāta izstrādājumiem, atskai-
tot pārdesmit eiro un braukšanas karti 
autobusā, kurā bija kādi pāris braucie-
ni atlikuši. Bija pat makā saglabājušās 
karpas zvīņas no aizviņējiem Jaunā 
gada svētkiem. Tās zvīņas biju salicis 
makā, jo ticējums taču vēsta – ja zvīņas 
makā, būs nauda. Tikai modernajā gad-
simtā tas laikam skan – ja zvīņas makā, 
tad plastikāta izstrādājumi saglabāsies!

Tā nu sev par laimi vai nelaimi 
6. janvārī biju pacēlis telefonu un uz-
klausījis Siguldas bankas direktrises 
lūgumu braukt ciemā pie viņas pēc 
sava maka!

Tā nu man izpalika jauna dzīve 
Jaunajā gadā – viss plastikāta apkopo-
jums makā atradās un man tika atdots. 
Vienīgi brauciens uz kūrortpilsētu 
neizpalika, jo visu to dokumentu lē-
rumu vajadzēja saņemt personīgi, uz-
rādot pasi. Te nu atliek vien atviegloti 
nopūsties, ka Latvija nav tik plaša kā 
Austrālija. Iedomājaties, ja es dzīvotu 
Melburnā, bet mans maks būtu aizce-
ļojis uz Rietumaustrālijas ziemeļiem.

Kaut kas tāds, kā ar mani, var no-
tikt tikai Latvijā!

Elmārs Barkāns
Laikrakstam „Latvietis“

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $82 par 20 numuriem vai $210 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com

dāvanu. Atrada vien kādus pārdesmit 
eiro skaidrā naudā, bet ar tiem plas-
tikāta štruntiem jau viņš neko izdarīt 
nevarēja – viņš jau nezināja ne lietotāj-
numurus, ne paroles, ne kodus, lai visu 
to aktivizētu. Tos jau nenēsāju līdzi ar 
piespraudi piespraustus pie kartēm.

Tā nu viņš vairs nevajadzīgo maku 
iesviedis nevajadzīgā telpā, pēc visa 
spriežot, Siguldas vilcienā. Un mans 
maks aizvizinājies līdz Siguldai. Tur 
to uzgājis kāds godīgs siguldietis un 
piezvanījis Swedbankai, ka atradis 
manu bankas karti. Banka savukārt 
piezvanīja man. Pie tam atradējs pa-
ziņojis, ka pēc svētkiem manu atrasto 
maku ienesīs Siguldas Swedbankas 
nodaļā.

Tā nu uzreiz pēc Jaunā gada svi-
nībām man būs jābrauc uz kūrortpil-
sētu Siguldu pēc maka. Re, kādu jau-
ku pārsteigumu sagādājis man dzīves 
nomāktais garnadzis Centrālajā staci-
jā – viņš man sagādājis braucienu uz 
kūrortu. Savpēc es gan uz tik tālu ceļu 
nesadūšotos, vēl jo vairāk janvāra sā-
kumā, jo Latvijā jau uz Siguldu brauc 
tikai vērot zelta rudeni. Vienīgi patei-
cos Dievam, ka garnadzis manu maku 
nebija iesviedis Zilupes vai Liepājas, 
jeb vēl ļaunāk – Maskavas vilcienā. 
Tad man Jaunais gads sāktos ar vēl 
briesmīgāku ceļojumu.
Ja zvīņas makā – plastikāta 
kartes būs neskartas

Runā, ka Jaunajā gadā jāsāk jau-
na dzīve. Vieni to uzskata par totālām 
muļķībām, citi atkal par teju Visaugs-
tāko Spēku pavēli. Vairums sāk jaunu 
dzīvi un jau pēc dažiem mirkļiem at-
sāk veco – un tā tālāk un tā joprojām 
visu pa vecam turpina. 30. decembra 
vakarā vēl domāju, ka Jaunā gada 
pirmajās dienās man vajadzēs mainīt 
visus plastikātus un tad varēšu sākt 
pilnīgi jaunu dzīvi ar pilnīgi jaunu 
identitāti. Bet kas tev deva...!

Jau 31. decembrī, nesagaidot Jauno 
gadu, Swedbank man piešķīra jaunu 
bankas kodu karti un internetbankas 
paroli. Šī identitātes maiņa tad man 
jaunajā gadā nespīdēja, bet palika vēl 
klusa cerība, ka nāksies taču mainīt 
visu to lērumu plastikāta stērbeļu – bib-
liotēkas, Rīgas satiksmes, veterinārās 
aptiekas, lielveikalu atlaides, grāmatnī-
cas... utt. kartes, jo biju pārliecināts, ka 
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DV Minsteres kopa iziet pasaulē...
DV jubilejas gads kopai iedvesis svaigu pastāvēšanas sparu

Šogad Daugavas Vanagu (DV) or-
ganizācija atskatīsies uz 70 gadu sek-
mīgu darbošanos gandrīz visos konti-
nentos. Leģendārā biedrības tapšana 
pulkveža Viļa Januma vadībā gūstek-
ņu nometnē Zedelghemā, Beļģijā ir 
vēsturisks notikums latviešiem – Lat-
vijā un ārzemēs.

Jaunā gada 3.  janvārī Minsteres 
kopas biedri tikās bijušā kopas ka-
siera Jāņa Neimaņa jaunajā dzīves 
vietā 30 km dienvidos no Minsteres. 
Gaišā svētku gaisotnē kopas vadītāja 
Rita Kizildaga atskatījās uz 2014. g. – 
2015. g. padarīto un gaidāmajiem pie-
nākumiem. Pateicoties sadarbībai ar 
Latvijas Okupācijas muzeju (OM), DV 
Centrālo valdi un labvēļiem minsterie-
ši laicīgi izplatīja aicinājumu iemūži-
nāt Pulkveža piemiņu OM Nākotnes 
namā. Kopa atvēlēja 500 EUR sēklas 
naudai. Reizē atgādinot DV 70. pastā-

vēšanas gadadienu 2015. gada 28. de-
cembrī. Plkv. V. Janums 20 gadus 
(1950-1970) vadīja arī Latviešu Kopī-
bu Vācijā (LKV), kas bija Minsteres 
Latviešu Ģimnāzijas (MLĢ) juridiska 
uzturētāja. Ģimnāzija Minsterē jāno-
tur bija Pulkveža mudinājums latvie-
šiem pasaulē. Arī abas minētās – LKV 
un MLĢ – šogad var raudzīties uz sep-
tiņdesmitgadīgu vēsturi.

Mazā DV Minsteres kopa cer uz 
plašu tautiešu atsaucību Okupācijas 
muzejam no DV, bijušās MLĢ, Latvie-
šu Kopības Vācijā saimēm un jebku-
ra labvēļa. Klātesošie pateicas visiem 
pulkveža V. Januma piemiņas iemūži-
nātājiem OM Nākotnes namā, kas jau 
ziedojuši minētam mērķim vai pietei-
kuši savu atbalstu.

Ar rūpēm kopa seko DV Vācijas 
darbībai un labprāt uzzinātu vairāk 
par Vācijā pastāvošo nodaļu un kopu 

regulārām rosmēm.
2014. g. Minsteres kopa tikās čet-

ras reizes un deleģēja Robertu Spoģi 
uz DV V delegātu sanāksmi Bērzainē. 
Ziemassvētku sarīkojumam Minsterē, 
kopa atvēlēja 50 EUR. To rīkoja Latvie-
šu Centrs Minsterē, LKV to tradicionāli 
kārtējo reizi atbalstīja finansiāli. Jaun-
gada sēdē piedalījās kopas vispieredzē-
jušākais biedrs Alberts Spoģis, viņa 
dēls Roberts Spoģis, Silvija Lazdiņa, 
Jānis, Helga un Dzidra Neimaņi, Aija 
Ebdene un kopas vadītāja R. Kizildaga.

DV jubilejas gads kopai iedvesis 
svaigu pastāvēšanas sparu. Pulkveža 
meita Velta Januma, Rīgā ir ilggadīga 
DV Minsteres kopas biedre. Viņa atvē-
lēja 1000 EUR Okupācijas muzejam, 
par ko visi izsaka sirsnīgāko paldies. 
Minsterieši tiksies atkal pavasarī.

DV Minsteres kopa
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Edgara Dunsdorfa jubilejas lasījumi

2014. gada 11. de-
cembrī  Latvijas Nacio-
nālajā bibliotēkā (LNB) 
notika vēsturnieka Ed-
gara Dunsdorfa 110 
gadu jubilejai veltītie la-
sījumi. Tos vadīja LNB 
Letonikas un Baltijas 

centra vadītāja vēstures doktore Vija 
Daukšte.

Kā uzsvēra runātāji, LU profesori, 
vēstures doktori Valda Kļava, Gvido 
Straube un Aivars  Stranga, Edgars 
Dunsdorfs bija viens no tiem latviešu 
vēsturniekiem, kurš apskatīja Latvijas 
vēsturi nevis šauri – tās robežās, bet 
gan saistībā ar vēstures procesiem visā 
Eiropā, neizolējot to. Gvido Straube 
pievērsās profesora lielajam darbam, 
ko iesāka Latvijā vairāksējumu iz-
devumam Vidzemes arklu revīzijas 

1601–1638, ko 1938. gadā izdeva Lat-
vijas Universitāte, izsakot nožēlu, ka 
pēckara gados publicētais 4. sējums, 
kas iznāca Vācijā vācu valodā, jopro-
jām nav tulkots latviski, jo, kā liecina 
viņa novērojumi, jaunās paaudzes ne-
prot šo valodu. Savukārt Aivars Stran-
ga analizēja Edgara Dunsdorfa pētīju-
mu Kārļa Ulmaņa dzīve, izceļot autora 
balstīšanos uz faktiem, objektivitāti 
un viņa ironisko stilu. Runātājaprāt, 
interesantākās lappuses ir tās, kurās 
viņš pēta Kārļa Ulmaņa raksturu. 

Filoloģijas doktors Viesturs Zan-
ders savukārt pievērsās Edgara Duns-
dorfa lielajai lomai apgāda Daugava 
izdotajai Latvijas vēstures sērijai, viņa 
lomai tās rediģēšanā, neaizmirstot arī 
abus sējumus, kuru autors ir viņš.

Kā Latvijas Nacionālā arhīva Lat-
vijas Valsts arhīva arhivāre Silva No-

renberga, tā LU Akadēmiskās bib-
liotēkas Misiņa bibliotēkas vadītāja 
Gunta  Jaunmuktāne pastāstīja par 
Edgara Dunsdorfa arhīvu, kas glabā-
jas abās šajās iestādēs. Edgara Duns-
dorfa dokumentārā mantojuma lielākā 
daļa glabājas Latvijas valsts arhīvā, 
kur atrodami viņa darbu un pētījumu 
manuskripti, rakstu krājumiem Ar-
chīvs par latviskām problēmām savāk-
tie un iesūtītie materiāli, senas kartes, 
sarakste un daudzas citas dokumentā-
lās liecības. Bet Ineta Didrihsone-To-
maševska analizēja Edgara Dunsdor-
fa saraksti ar radiem Latvijā padomju 
okupācijas gados.

Konferences nobeigumā LNB tika 
atklāta izstāde Vēsturniekam Edgaram 
Dunsdorfam 110 gadi.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Cena $30 (+$7 piegāde Austrālijā).

PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141
redakcija@laikraksts.com

Čeki rakstāmi: „Sterling Star Pty Ltd“

Katrs mēnesis ir uz divām A4 lapām.

http://laikraksts.com/veikals.php

2015. gada 
kalendārs

Ilze Šēnberga nāgela

     Gleznu  
    fragmenti

Vārda dienu kalendārs ar 
Latvijas Republikas svētku 
un atzīmējamām dienām
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Kontrastā nozibēja Auseklīša āt-
rais Viļānu suseklis ar Piektā riteņa 
kluso, lēno Vai dieviņ, vai dieviņ. Bei-
dzot puisis atrada līgavu, un visi mājas 
cilvēki ar kanberiešu palīdzību noslē-
dza uzvedumu ar jautro Jauns apņēmu 
līgaviņu.

Muzikālo pavadījumu uzvedu-
mam sniedza ansamblis Viktorijas 
Mačēnas vadībā. Andrejs Mačēns, 
Ella Mačēna, Vēsma Putniņa, Kaija 
Upeniece un Benijs Goldsmits (Benny 

Goldsmith) spēlēja, dziedāja un Ella 
un Benijs arī piebiedrojās vairākās de-
jās. Muzikālais pavadījums bija izcils 
un noturēja uzveduma raito gaitu.

Būtu jāpiemin dažus novērojumus. 
Uzmanību būtu jāpiegriež soļu preci-
zitātei un citām kustībām, kuras izceļ 
deju. Piemēram, vadītājiem jāuzmana, 
ka dejā nerodas situācija, kur daži de-
jotāji dejo trīssoli 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 ko-

piespaidu. Līdzināšanās jābūt precīzai. 
Dejotājiem vēlams izteiksmīgas sejas 
piemērotas dejas tēmai. Vēlams arī, ka 
dejotāju pāri saskatās viens uz otru.

Bija apsveicami, ka sarīkojuma va-
dītājas bija uzrakstījušas angļu valodā 
īsu uzveduma pārskatu, kuru izdalīja 
pie durvīm. Līdzīgs pārskats būtu no-
derējis latviešu valodā pat vai prog-
rammas grāmatiņā.

Apsveicu visus vadītājus, dejotājus 
un muzikantus ar jautru, krāšanu uz-
vedumu!

Juris Skābe
Laikrakstam „Latvietis“

Tautas deju uzvedums
Turpinājums no 9. lpp.

tīt vēl šajā gadā atlikušajās stundās!
Es tīšām esmu izvairījies minēt 

vārdus, jo tad vienmēr noteikti kādu 
netīšām izlaidīsi, – bet trīs rūķi man 
gan ir jāpiemin – Voldis Kains un Gints 
Kārkliņš, kuri gādāja par to, lai jūs visu 
redzētu un dzirdētu, un kuri šo mūsu 
Latviešu namu pilnīgi pārvērta par 
sapņu pili, un Zintis Dakmantons, kurš 
gandrīz neko no Kultūras dienām nav 
redzējis, jo ir gādājis par mūsu slāpēm.

Daži no jums zinās, ka mums bija 

tāda neveiksme, ka iecerētie suvenīri 
un arī pateicības darbiniekiem – īpašas 
55.KD Gotiņas, vēl ir tikai ceļā no Lat-
vijas. Tās diemžēl man būs jāizsniedz 
nākamgad. Tad arī jums visiem būs ie-
spēja tās iegādāties savās pilsētās.

Tad vēl, protams, paldies jums – 
KD publikai. Jūs esat tik labi atsau-
kušies uz visu, ko esam jums likuši 
priekšā. Tas dod iemeslu cerēt uz la-
biem pavirzieniem nākotnē.

Un beidzot – paldies vienai, kura 
man ir stāvējusi klāt un mani bikstīju-
si un mierinājusi, un man neatsverami 
palīdzējusi tagad jau vairāk nekā šos 

divus oficiālos gatavošanās gadus – 
manai Lindai!

Ir pienācis brīdis uz kādu laiku 
šķirties no šī ALKD karoga. Nodot to 
Melburnai! Nodot to jaunai paaudzei!

Es nezinu, vai jūs apjēdzaties, cik 
liels un grūts darbs jums stāv priekšā, 
bet es zinu arī, cik gandarīti jūs būsiet, 
kad visas jūsu cerības īstenosies. No-
vēlu jums veiksmi rīkošanā, darīšanā 
un panākumiem pilnas 56. Kultūras 
dienas!

Jānis Čečiņš
AL55KD rīcības komitejas priekšsēdis

30.12.2015

Karoga nodošanas runa
Turpinājums no 5. lpp.

kuši zālē sēžot, sākām jau bažīties, 
ka varbūt izrāde beigusies, un visi jau 
aizbraukuši mājās gatavoties KD Bal-
lei, pamezdami mūs savam liktenim. 
Taču, nē, ieskanējās zvans, zālē atkal 
saplūda ļaudis, un izrāde ritēja tālāk.

Dažām balsīm būtu labi derējuši 
mikrofoni vai skaidrāka, lēnāka dik-
cija, jo pat F rindas vidū sēdēdama, 
dažus aktierus sadzirdēju ar grūtībām. 
(Varbūt rūpīgāk jāizmazgā ausis?!) To-
ties ļoti labi sadzirdēju izcilo ģitāristu, 

kas savai elektriskai ģitārai vienkārši 
pagriežot pastiprinātāja pogu, pie-
skandināja visus zāles pakšus. Priekš-
nesums pirmklasīgs, tikai, manuprāt, 
šī sarīkojuma plūdumam varbūt maz-
liet par garu. Gaumes lieta; publika 
savu patikšanu parādīja ar jūsmīgiem 
aplausiem.

Man jāatvainojas visiem dalībnie-
kiem, ka vārdā varu nosaukt tikai tos, 
kurus jau pazīstu kādā citā sakarībā, 
jo ļoti skaistās, elegantās program-
mas grāmatas Raibās Pēcpusdienas 
reklāmā neviens nav vārdā minēts, un 
atsevišķa lapiņa ar vārdiem arī nebija. 

Žēl, jo katru talantīgo tēlotāju gribē-
tos publiski atzīt un daudzināt. Tā nu 
visiem jāpieņem vispārējs cildinā-
jums, un jāiedomājas sevi nobučotu uz 
abiem vaigiem.

Tāpat nav iespējams atstāstīt visu 
saturu, un lieli zaudētāji bija tie, kas 
vai nu lidošanu uz mājām vai pucēša-
nos uz Lielo Balli lika pirmā vietā un 
sarīkojumu neapmeklēja, jo šī izrāde 
vēl lieku reizi spodrināja SLT jau tā 
spožo slavu kumēdiņu rādīšanā.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Uz priekšu, uz pagātni!
Turpinājums no 10. lpp.

senā pagātnē. Autore, dzimusi Adelai-
dē, jau vairākus gadus dzīvo gan Aus-
trālija, 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 sa-
biedrībā aktīvo latvieši mūziķi Ivaru 
Štubi, kurš mācījies kompozīciju Aus-
trālijas Mūzikas institūtā. Ivars ir vei-
dojis daudzus tautas dziesmu aranžē-
jumus gan dažādiem ansambļiem, gan 
koriem. Šoreiz dzirdējām arī viņa in-
teresanto un spēcīgo oriģināldziesmu 
Plūdi ar Ausekļa tekstu, kā arī tautas 
dziesmas Seši jauni bandinieki aran-
žējumu, ko viņš pats izpildīja ģitāras 

pavadījumā.
Koncerta jaunākā dalībniece Aija 

Dragūna,  kura spērusi pirmos soļus 
kompozīcijā, atskaņoja savu kompo-
zīciju, miniatūru klavierēm Pavasara 
strauts, kurā 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 muzikālās darbības lauks ir 
neparasti plašs – muzicēšana, tautas 
mūzikas aranžēšana, pedagoģija, kon-
certu organizēšana. Pašreiz viņa studē 
arī mūzikas terapiju. Bet šoreiz skanē-
ja viņas pašas kompozīcijā čellam un 
klavierēm Ilgas, kurā 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 uz-

ņēmību!
Un kā vaiņagojums koncerta noslē-

gumā izskanēja Ellas Mačēnas meis-
tarīgais darbs jauktam korim un kla-
vierēm Noriet saule vakarā. Tā nebija 
tautas dziesmas apdare, kā nosaukums 
varēja maldināt, bet oriģinālkompozī-
cija ar neparastu muzikālo valodu, lat-
viskām intonācijām un neapšaubāmi 
spilgtu muzikālo rokrakstu, ko smalk-
jūtīgi un meistarīgi bija iestudējis Lat-
vijas viesu 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 pulcēja-
mies kopā tik tālu prom no Latvijas?

Sandra Dragūna
2015. gada janvārī

Laikrakstam „Latvietis“

AL 55. KD Atklāšana
Turpinājums no 4. lpp.
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lūgšana no lūdzēja sirds – lūgšana pēc 
Dieva klātienes, palīdzības un Dieva 
žēlastības. Saklausīju arī personīgu 
pieskaņu. Tādēļ, ka draudzes ansamblī 
pārsvarā pārstāvētas ir sievietes, no 
pieredzes atļaušos teikt, ka visbiežāk 
dzirdētā lūgšana draudzes namu virtu-
vēs 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. Pārē-
jie – mani.

It kā kādai neredzamai balsij pa-
klausīdami, – Dziediet tam Kungam 
jaunu dziesmu!(Ps. 96:1) – patiesi jau-
nu dziesmu mūsu ausīm sniedza Ellas 
Mačēnas un Ivara Štubja dziedātais 
duets. Šodienas stilā, viegli laužot 
muzikālo plūdumu, jaunie mūziķi 
dziedāja Latvijas popmūziķa Renāra 
Kaupera komponēto, Imanta Ziedoņa 
sacerēto Gods Dievam augstībā. Pa-
vadījumu izpildīja mūziķi paši, Ellai 
spēlējot ukeleli, Ivaram ģitāru. Pēc 
mazliet nestabila sākuma, dziesmas 
ievads nostabilizējās skaistā vokalīzē. 
Sekoja dziesma izteiksmīgā sabalso-
jumā, 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 dzejoli pirms 
tas nonāca dziesmā.

Stāsta Kaupers pats, man nedaudz 
saīsinot: Esmu ciemos pie Imanta Zie-
doņa un Ausmas (Kantānes) viņu dzī-
voklī 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 at-
rodas šajā istabā. 
Un nu, arī es esmu 
izmainīts, un neko 
tur vairs nevar 
darīt.“

Rakstot kādu 
laiku pēc notiku-
ma, Kaupers savu 
p i e d z ī v o j u m u 
summē: „...pēc-
pusdiena turpinās. Iespējams, ka šī ir 
vienkārši jauka un neapšaubāmi īpaša 
pēcpusdiena Meistaru klātbūtnē. Bet 
man ir aizdoma (sic!), ka šī ir pēcpus-
diena, kas pāris gadu vēlāk mani at-
ved līdz apzinātai izvēlei sekot Ceļam, 
Dzīvībai un Gaismai.“

Kas tad bija vārdi, kas savā laikā 
sakustināja zemi zem Renāra Kaupe-
ra kājām? Citēšu tikai Ziedoņa dzejas 
pirmo un pēdējo pantu:

Gods Dievam augstībā, un cilvē-
kiem – 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 cilvē-

kiem – labs prāts!
...
Gods Dievam augstībā, un cilvē-

kiem – labs prāts!
Un kur tu ej, tev ceļš ir gaismas 

klāts.
 
Paldies, Imant Ziedoni, paldies Re-

nār Kauper, Ella un Ivar par šo patiesi 
jauno dziesmu!

Kad attapāmies, ka esam atkal 
zemes virsū, mūsu priekšā stājās 
čella meistars 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 izskanēja 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, muzikālai noskaņai un 
solista individualitātei.

Viesu koris Pernigele pāršalca mūs 
ar vienkārši skaitu, gaišu, daiļskanīgu 
dziedāšanu. Žēl, ka terminu bel can-
to 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 Dārziņa 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 mērītājiem 
pieaugumiem un skaņas uzplauku-
mu. Trešā, ar Poruka vārdiem „...ja uz 
Betlēmi es ietu, vai sastaptu tur savu 
Draugu? Nē, Viņš izgājis kalnos, lau-
kos sastapt savus brāļus, māsas.“ Ce-
turtā dziesma Svētī, Kungs... šo mūsu 
zemi... tautu, saistīja ar dziesmas vien-
kārši daiļskanīgo plūdumu. Sekoja 
ilgstoši aplausi, kas negribēja rimties. 
Šo dziesmu atkārtoja vēl pēc pēdējās 
dziesmas.

Pēdējā dziesma Melngaiļa Dāvida 
19. Dziesma noslēdza koncertu mūžī-
bas aplī. Tēma, ar kuru koncerts bija 
sācies, ar to pašu arī izskanēja: Debe-
sis daudzina Dieva godu, un izplatī-
jums izteic Viņa roku darbu (PS. 19:2). 
Alfa un omega – sākums un beigas – 
saslēdzas visa pamatā.

Koncertu nobeidzām ar kopdzies-
mu 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 gabaliņš 
jānoiet.

Lauma Reinfelde
Laikrakstam „Latvietis“

Gods Dievam augstībā
Turpinājums no 6. lpp.

Jānis Laurs čello, pie klavierēm Ingrida Šakurova.
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Liepupes koris „Pernigele“, diriģente Arta Zunde.
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16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Pirmdien, 2015. gada 19. janvārī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 16. janvārī.
€1 = 1,41130 AUD
€1 = 0,76370 GBP

€1 = 1,48710 NZD
€1 = 1,15880 USD

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

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

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 25. janv., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien,  1.  febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.

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

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

Sidnejā
Piektdien, 23. janv., plkst. 20.00 Lat-
vijas Radio kora koncerts City Recital 
Hall Angel Place Sydney Festival 2015 
ietvaros. Diriģents Sigvards Kļava. 
Programmā Henrija Pērsela, Arvo 
Perta un Pētera Vaska darbi.
Sestdien,  24.  janv., plkst. 14.00 Lat-
vijas Radio kora koncerts City Recital 
Hall Angel Place Sydney Festival 2015 
ietvaros. Diriģents Sigvards Kļava. 
Programmā Henrija Pērsela, Arvo 
Perta un Pētera Vaska darbi.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  1.  febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Zelta piekrastē

Latvijā
Sestdien, 24. janv., plkst. 19.00 Lielajā 
ģildē ikgadējais Latviešu simfoniskās 
mūzikas lielkoncerts. Šogad koncerta 
tematiskā līnija veidota latviešu lite-
ratūras ģēniju – Raiņa un Aspazijas – 
150. jubilejas zīmē. Raiņa tēlu lokā 
ievedīs izcilā latviešu romantiķa Jāņa 
Mediņa prologs operai Uguns un nakts, 
savukārt Aspazijas dzejas iedvesmotas 
skanēs simfoniskās lappuses no kom-
ponista Jura Karlsona baleta Sidraba 
šķidrauts. Pirmatskaņojumu piedzīvos 
Artura Maskata vokālais cikls Trīs As-
pazijas dzejoļi soprānam un orķestrim. 
Uz vienas skatuves šajā vakarā satiksies: 
Latvijas Nacionālais simfoniskais orķes-
tris, Liepājas Simfoniskais orķestris un 
Latvijas Nacionālās operas orķestris. 
Diriģenti – Andris Poga, Atvars Lakstī-
gala un Mārtiņš Ozoliņš. Solisti – Inga 
Šļubovska (soprāns), Krišjānis Norvelis 
(bass), Reinis Zariņš (klavieres).  ■

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
15. janvārī
Fēlikss, Felicita
1880. literatūras kritiķis Antons Krau-
ja (īstajā vārdā Antons Balodis).
1905. arheoloģe Elvīra Šnore.
1945. darbu atsāk Latvijas Universitāte.
1951. Sidnejas Latviešu teātra aktieris 
un režisors Egils Ķipste.

16. janvāris
Lidija, Lida.
1885. luterāņu garīdznieks, prāvests 
Kārlis Irbe (apcietināts 1946. g. un 7 ga-
dus pavadījis izsūtījumā pie Mongolijas).
1905. rakstniece Anna Sakse (prec. 
Abzalone).
1915. valodnieks, Latviešu trimdas iz-
devumu bibliogrāfs Benjamiņš Jēgers.
1920. rakstnieks, tulk. Arturs Lielais.

17. janvāris
Tenis, Dravis
Teņa diena

1923. dzejniece, publiciste Elga Ro-
dze-Ķīsele (pseid. Elga Leja).
1925. LZA ārzemju loceklis un LZA 
Lielās medaļas laureāts, arhitekts Gu-
nārs Birkerts.

18. janvāris
Antons, Antis, Antonijs
1975. latviešu matemātiķis, datorzi-
nātnieks Andris Ambainis.

19. janvārī
Andulis, Alnis
1800. vācu tautības latv. literāts, biblio-
grāfs Kristiāns Kārlis Augusts Dēbners.
1850. komponists, mūzikas pedagogs 
Ernests Vīgners.
1945. sāk iznākt laikraksts Literatūra 
un Māksla.
1952. aktrise, režisore, dramaturģe 
Māra Rozīte.
1965. latviešu mūziķis, kinorežisors 
(Rīgas sargi) Aigars Grauba.

1970. dibināts Toronto Daugavas Va-
nadžu koris Zīle.

20. janvārī
Oļģerts, Aļģirds, Aļģis, Orests
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres 
diena
1830. ārsts, nacionālās atmodas darbi-
nieks Jānis Andžs Jurjāns.
1983. mūziķe Ance Deksne.

21. janvārī
Agnese, Agnija, Agne
1890. militārs darbinieks, Latvijas brī-
vības cīņu dalībnieks, LKOK Eduards 
Plan-Dubrovskis.
1910. tulkotāja, dzejniece Laima Aku-
rātere.
1920. atbrīvota Rēzekne Latgales at-
brīvošanas cīņu gaitā.
1930. bioloģe, LZA goda direktore 
Ruta Ozoliņa.
1947. mākslas zinātn. Māris Brancis. ■

nedaudz noguruši. Neviens nevarētu 
sūdzēties, ka bija garlaicīgi. Pateico-
ties visu bērnu sajūsmas pilnai līdzda-

lībai un sadarbībai, un vadītāju, skolo-
tāju, saimniecības darbinieku un citu 
palīgu laika, pūļu un enerģijas pašaiz-
liedzīgam ziedojumam, nometne nori-
tēja gludi.

Nākamgad gaidīsim atkal jaunus 

un bijušos nometņotājus, kā arī dar-
biniekus 29. Tērvetes bērnu vasaras 
nometnē!
Zinta Valtera-Bruna (Walter-Bruna), 

Viktors Brenners, Anita Elberta
Laikrakstam „Latvietis“

28. „Tērvetes“ bērnu nometne
Turpinājums no 7. lpp.


