
16. marts. Rīga. 
Saulīte pa zemes virsu 
ripo, zilas, zilas debesis 
un pavasarīgi svaigs un 
silts gaiss. Plkst. 9.30 
gar kanālmalu eju līdz 

Brīvības piemineklim – tā laukums 
norobežots ar dzeltenām barjerām un 

ļoti, ļoti daudziem policistiem.
Skārņu iela, Sv. Jāņa baznīcas ap-

kārtnē ļaudis ar ziediem, policisti arī 
bez uniformām un akreditētā prese 
košās vestēs. Plkst. 10.00. Sv. Jāņa 
baznīcā sākas piemiņas dievkalpo-
jums kritušajiem latviešu leģionāriem. 
Baznīca pārpildīta, stāvu aizmugurē 

gandrīz vai plecu pie pleca ar Nacio-
nālās apvienības zināmākajiem bied-
riem. Preses nav, dievkalpojuma laikā 
nedrīkst fotografēt, es to nezināju un 
paspēju tikt pie viena kadra.

Mācītāja Gunta Kalmes sacīto par 

Pieminam tos, kuri 
nepārnāca – kuru dzīves 
tika sapostītas divu tirānu 
izraisītā nejēdzīgā cīņā 
par pasaules pārdalīšanu. 
Tā nebija latviešu izvēle. 
Viņu izvēle bija paklausīt 

savai sirdsapziņai. Bet sirdsapziņa bija 
sinonīms vārdiem – brīva Latvija.

Šodien pieminam vīrus un pavisam 
vēl jaunus puikiņus, kuri cīnījās par 
savu tēvu zemi, ziedodami tai dārgāko, 
kas katram bija – savu pliko dzīvību, 
kuru viņi neatdeva pa lēto.

(Mēs jau zinām, ka latvietis par savu 
zemi cīnās kā pats nelabais, un šādā cīņā 
nekas nav pa lēto. Nekas nav izkrāpjams 
vai sarunājams. Tur jāmaksā asins cenā.)

Šodien pieminam tos, kuri atdusas 
Lestenē – apglabāti ar militāru godu, 
kā jau kareivjiem pienākas. Godinām 
arī tos – un īpaši jau viņus – kuru kapa 
vietas tā arī nav zināmas; kuru kauli 
trūd kaut kur Sibīrijā. Bezvēsts pazu-
dušos... Nē, tikai formāli viņi skaitās 

bezvēsts zuduši. Ne tēva un mātes, ne 
līgavas vai tikko noprecētās sievas at-
miņā viņi nebija pagaisuši nebūtībā. 
Par viņiem stāstīja bērniem un bērni 
atkal – saviem bērniem.

Šodien godinām arī tos, kuri pār-
nāca, dziļi ielūkojušies nāvei acīs; mo-
cīti un vārdzināti Gulaga arhipelāgā, 
bet tomēr nesalauzti.

Šodien mēs pieminam, nevis svi-
nam. Svin citi – citā datumā, dzerdami 
šņabi un lādēdami zemi, kurā paši dzīvo.

Mēs nesvinam. Mēs pieminam un 
stāstām saviem bērniem un mazbēr-
niem. Brīvības piemineklis ir simbo-
liska svētvieta, kur doties, lai cieņpilni 
pieminētu tos, kuriem nav savas kapa 
vietas dzimtenē.

Dievs svētī tos latviešu vīrus un 
puikas, kuri cīnījās par savu tēvu zemi!

Dievs svētī Latviju!
Iveta Mediņa

„Neatkarīgās Rīta Avīzes“ 
žurnāliste

16.03.2015.
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Šodien pieminam...
Iveta Mediņa 16. martā

Klusi un mierīgi
Pieminot kritušos latviešu leģionārus

Brīvības piemineklis Rīgā 2015. gada 16. martā.
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Ir kārtējais 16. marts. 
Šoreiz tas ir 2015. gada 
16. marts. Laiks rit, pa-
saule mainās fiziski, pa-
audze nomaina paaudzi. 
Taču cīņa par patiesību, 
cīņa pret meliem turpi-
nās. Tā turpinās kā ne-

beidzama vērtību cīņa. Var teikt, ka tā 
ir nebeidzama gaismas cīņa pret tumsu. 
Dažkārt tumsas ir vairāk, dažkārt šķiet, 
ka saule nekad nenorietēs. Diemžēl lai-
kā ap otro pasaules karu mūsu tauta un 

valsts bija vislielākās tumsas un visne-
ģēlīgākās tumsonības ieslēgta. Mums 
nebija izvēles, tumsa saaudās ar tumsu. 
Noziedzīgas varas, noziedzīgi režīmi, 
noziedzīgi valdnieki, Staļins un Hit-
lers, šo izdzimteņu rokaspuiši dziļi un 
iznīcinoši iekodās Latvijas, mūsu tau-
tas miesā. Mēs bijām ielenkumā. Mūsu 
tautas dēlus un meitas, visu dzīvībai un 
ziedēšanai lemto paaudzi, ierāva karā. 
Karš nocirta saulei, gaismai un uz-

bu un klusi, ar ziediem un piemiņas 
brīžiem aizvadīto dienu Rīgā un 
Lestenē – brāļu kapos.

Jāizsaka sirsnīga pateicība mūsu 
valsts drošības dienestiem, noteikti 
personīgi Iekšlietu ministram R. Ko-
zlovskim; visiem, kuri nodrošināja 
mierīgu iespēju 16. martu aizvadīt ar 
cieņu un bez saasinājumiem.

Silvija Kaugere
DV CV informācijas daļa
Laikrakstam „Latvietis“

Lestenē šogad 
16. martā saule sasildīja 
zemi, kurā atdusas mūsu 
karavīri. Jauni zēni un 
vīri, kurus karš ierāva 
iznīcības ceļā, atstājot 
mums visiem piemiņu 

par Latvijas brīvības cīņām un noturot 
dzīvu sapni par brīvu Latviju pat vis-
tumšākajā, kara laikā Latvijā. Dauga-
vas vanadžu koris izjusti ieskandināja 
piemiņas brīdi daudz cietušajā Leste-
nes baznīcā.

Pasākumos bija redzams, ka Lat-
vijas nelabvēļu ir neskaitāmas reizes 
mazāk, nekā to cenšas mums iegal-
vot, tikai apmaksātie no Krievijas 
puses antifašisti Rīgā atstrādāja savu, 
demonstrējot nožēlojamu neizpratni 
par lietām un notikumiem. Patiesībā 
Latvijas tauta dzīvo mierā, un nebūt 
nav eskalēts tas rezultāts, ko Krievi-
jas vara plāno savu ambīciju un plānu 
realizācijai Latvijā. Latvijā cilvēki ir 
pietiekami gudri un izprot, kas ir kas. 
Latvijas cilvēkiem ir gan saprāts, gan 
vēlme dzīvot mierā, nevis kara apstāk-
ļos. Patiesa informācija par vēsturi ir 
tas, kas mudina cilvēkus labāk saprast, 
ka karš, ko sāka lielvaras, Latvijai nesa 
zaudējumus, kuros tā – nebija vainīga.

Šogad pasākumā piedalījās un 
runas teica Saeimas priekšsēdētā-
ja I. Mūrniece, DV CV priekšsēdis 
A. M. Mežmalis, Nacionālo karavīru 
biedrības priekšsēdis E. Skreija un 
bijušais Latvijas Republikas iekšlie-
tu, aizsardzības un ārlietu ministrs 
Ģ. V. Kristovskis, kā arī NA pārstāvis 
R. Dzintars. Piedalījās daudzi karavīru 
tuvinieki, represētie, tajā skaitā L. Las-
mane-Doroņina, cilvēku piemiņas vie-
tās bija vairāk nekā pagājušajā gadā.

Nekad iepriekš Latvijai nav biju-
šas tādas iespējas, tāda drošība, tas 
tika minēts runās Lestenē. Nenolie-
dzamu ieguldījumu miera uzturēšanā 
dod Latvijas dalība NATO, ko nodro-
šināja savulaik to cilvēku darbs, kuri 
sagatavoja Latvijas iestāšanos NATO, 

to skaitā bijušais aizsardzības ministrs 
Ģ. V. Kristovskis, kurš šogad arī pie-
dalījās karavīru piemiņas pasākumā 
Lestenē. Visas runas bija saturīgas, 
pilnas ar cieņas apliecinājumiem Lat-
vijas brīvības cīnītājiem, un patiess 
mīlestības apliecinājums Latvijai. 
Ģ. V. Kristovska runā tika iezīmēts 
ceļš, kuru Latvijai vēsturiski bija jāiz-
iet, kuru tā turpina iet tagad, stiprinot 
tos pamatus, ko likuši mūsu karavīri 
visās mūsu tautas – Brīvības cīņās.

Savukārt Saeimas priekšsēdētājas 
I. Mūrnieces runā tika uzsvērta li-
kumiskā puse, tas būtiskais, kas ļauj 
latviešiem godāt savus kritušos kara-
vīrus visos laikos.

DV CV priekšsēdis A. M. Mež-
malis savā runā minēja, ka tieši Latvi-
jas jaunatne, jauni zēni gāja bojā, tika 
ierauti karā, un tikai pateicoties viņu 
cīņai, daudzi atrada patvērumu ārval-
stīs, kad no Latvijas krastiem devās 
projām bēgļu straumes. Tas ir milzīgs 
zaudējums mūsu tautai, ziedi nekad 
nespēj nosegt visas rētas, ko karš ir 
cirtis Latvijā.

Lestenes brāļu kapos ik gadu ir 
kluss un cieņas apliecinājuma pilns 
piemiņas brīdis latviešu karavīriem. 
Daugavas Vanagu Centrālās Valdes 
pārstāvji pateicas visiem par dalī-

Lestenē gulst ziedi
...ziedi nekad nespēj nosegt visas rētas, ko karš ir cirtis Latvijā
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Lestenes Brāļu kapos pie „Mātes Latvijas“ un „Nezināmā karavīra“ kapa vietas.
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Ģirta V. Kristovska uzruna Lestenē
Karavīri, viņu tuvinieki, Mūžības pasākuma dalībnieki!
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 Piektdien, 20. martā, pēc īsas sli-
mības 84 gadu vecumā miris bijušais 
Austrālijas Ministru prezidents Mel-
koms Freizers (Malcolm Fraser).

Melkoms Freizers ir Latvijai zīmīgs 
ar to, ka viņš 1975. gada decembrī (tū-
liņ pēc ievēlēšanas) atcēla iepriekšējās, 
Gofa Vitlama (Gough Whitlam) valdī-
bas lēmumu atzīt de jure Baltijas valstu 
inkorporēšanu Padomju Savienībā.

Latvijas Goda konsuls Melburnā 

Jānis Dēliņš saka: „Malkolms Freizers 
bija Latvijas draugs, Latvijas un pārējo 
Baltijas valstu neatkarības atbalstītājs 
un viens no mūsu valsts atjaunošanas 
sekmētājiem. Izpildot Triju Zvaigžņu 
ordeņa domes lūgumu un Latvijas Ār-
lietu ministrijas uzdevumu, 2000. gada 
4. maijā goda ģenerālkonsuls Austrālijā 
un Jaunzēlandē Emīls Dēliņš Malkol-
mam Freizeram pasniedza TZO koman-
diera pakāpes nozīmes un diplomu.“ ■

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Kas gan viss nav 

jāpiedzīvo Brīvības 
piemineklim Rīgā. Šā 
gada 16. martā leģionā-
ru piemiņas pasākumu 
pie Brīvības pieminekļa 

raksturoja Latvijas valsts karogu jūra 
un ziedu veltes. Bet tad ieradās pašno-
dēvētie „antifašisti“ ar dezinfekcijas 
līdzekļiem, spaiņiem un slotām. Viņus 
pašus rotāja uzraksti „Dezinfekcija“. 
Taisīja mazu teātri un aizgāja.

Latvijas prese šo aprakstīja kā 
„oriģinālu“ un „jaunu“, bet liekas, ka 
ir aizmirsts precedents.

1988. gada 23. augustā pie Brīvības 
pieminekļa bija plaša demonstrācija pret 
Hitlera-Staļina paktu un tā sekām. Pie-
dalījās cilvēku tūkstoši, plīvoja Latvijas 
karogi, pie pieminekļa bija ziedu jūra. 
Kad demonstrācijai atvēlētais laiks bija 
cauri, tad rīkotāji lūdza, lai tauta izklīst. 
Vajadzēja novērst „konfliktu ar izpild-
komiteju“, kā teica kāda no rīkotājām.

Brīvības pieminekļa apkārtnē val-
dīja cerību un brīvības gars. Nebija vē-
lēšanās doties prom, jo vēl atmiņā bija 
1987. gada 23. augusta demonstrācija, 
kad milicija bija klāt pilnā spēkā.

Un tad piedzīvoju īpatnējas lietas. 
Skaidrs, ka izpildkomitejai bija „jā-
dezinfekcē“ pieminekļa apkārtne, jo 
šī brīvības sērga var izrādīties lipī-
ga. Kamēr tauta vēl nebija izklīdusi, 
pēkšņi parādījās ielu tīrāmā mašīna 
nr. 8344 un labu laiku riņķoja ap Brī-
vības pieminekli, šļakstīdamās ar ūde-
ni. Kājniekos ieradās sētniece oranžā 
vestē, kura ar slotu metas tīrīt piemi-
nekļa piekāji, kur vēl drūzmējās tauta.

No kā tad, īsten, šogad vēlējās de-
zinfekcēt Brīvības pieminekļa terito-
riju? No Latvijas valsts karogiem un 
ziediem? Tas neizdevās 1988. gadā, un 
tas neizdosies tagad.

GN

Miris Melkoms Freizers
Latvijas draugs aizsaulē

Melkoms Freizers priekšvēlēšanas kampaņas laikā 1975. gada 30. novembrī, 
divas nedēļas pirms vēlēšanām uzstājās sarīkojumā Melburnas Latviešu namā. 
No centra uz kreiso pusi: laikraksta “Austrālijas Latvietis” redaktors un vēlā-
kais Latvijas Goda konsuls Emīls Dēliņš, Opozīcijas vadītājs Melkoms Freizers 
(Malcolm Fraser), Temija Freizere (Tamie Fraser), profesors Edgars Dunsdorfs.
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Jāpārvēlē LĀZAs valde
Aicinājums uzstādī kandidātus valdei

Latviešu ārstu un zobārstu apvienī-
bai (LĀZA) šogad jāievēlē jauna valde.

Kolēģi ir izkaisīti par ārzemēm, pa 
visu plašo pasauli. Mēģinām visus sas-
niegt ar moderniem līdzekļiem: presi, 
e-pastu, pat ar vēstulēm... utt..

Tāpēc tagad griežamies pie kat-
ra kolēģa ar laipnu lūgumu uzstādīt 
kandidātus valdei, norādot vārdu, 
uzvārdu, adresi, e-pasta adresi... utt. 
Šo informāciju lūdzam nosūtīt Jānim 
J. Dimantam, Jr., M.D., 2330 Inns-
bruck Parkway, Minneapolis, Minne-

sota 55421-2068, USA, jau tuvākajās 
dienās, lai mūsu kopējais darbs varētu 
gludi turpināties bez sastrēgumiem.

Tāpat, mēs būsim pateicīgi par pozi-
tīvi risinošiem ieteikumiem mūsu turp-
mākai darbībai. Ārstniecībā visu laiku 
notiek pārmaiņas, kas saistītas ar so-
cioekonomiskām izmaiņām. Tam visam 
esam spiesti piemēroties un sekot līdzi.

Pateicāmies par līdzdalību un at-
balstu.

Jānis J. Dimants, Jr., M,.D.
LĀZA valdes priekšsēdis

Pie Brīvības pieminekļa Rīgā 1988. g. 
23. augustā. No Gunāra Nāgela video.
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Latviešu tauta ir 
dziedātāju tauta. Tas 
spilgti parādījās pērn 
notikušajās Austrālijas 
Latviešu Kultūras dienās 
Sidnejā, kad 30. decem-
brī veselas dienas garu-

mā Latviešu namu piepildīja dziesma 
no agra rīta līdz vēlam vakaram, – sā-
kot plkst.9.00 no rīta ar Kopkora kon-
certa mēģinājumu, pēcpusdienā ar 
koncertu un vakarā ar Sadziedāšanās 
sarīkojumu, beidzamai dziesmai iz-
skanot krietni pāri pusnaktij.

Pašai bija tas prieks stāvēt koristu 
rindās, un tā varēju pilnībā izbaudīt šo 
dziesmoto dienu. Lielais apmeklētāju 
skaits, kas pēc koncerta palika Namā 
uz Sadziedāšanās vakaru, šķiet aplieci-
nāja, ka publikai ir vēlme pakavēties ar 
koristiem pēc koncerta, būt arī pašiem 
daļai no dziedāšanas pacilājošā pārdzī-
vojuma, gan varbūt arī tāpat vēlēšanās 
pakavēties kopā svētku gaisotnē.

Beidzamajos gados koru saviesī-
gais vakars pēc Kopkora koncerta ir 
pārveidojies. Sidnejā, pirms sešiem 
gadiem, pēc kora koncerta Latviešu 
namā, koristi ar saviem tuviniekiem 
baudīja jauku vakaru Sv. Jāņa baznī-
cas zālē. Pēc ierastās apkūlību tradīci-
jas, katrs koris uzstājās ar kādu jautru 
dziesmu, reizēm izmantojot pazīsta-
mas meldijas, kurām pievienoti paš-
sacerēti asprātīgi un trāpīgi teksti. Šīs 
kora apkūlības bija sen iemīļota tra-
dīcija, kura deva koru saimei iespēju 
pēc kopējas nostrādāšanas pakavēties 
kopā, savstarpēji draudzēties.

Tradīcijas arī attīstās, veidojās no 
jauna. Kopš iepriekšējām Kultūras 
dienām Sidnejā tradicionālās koru ap-
kūlības ir pārveidojušās. Šodien tās 
vairāk atspoguļo Latvijas Dziesmu 
svētku sadziedāšanās vakara tradīciju, 
tādā ziņā, ka pēc Noslēguma koncerta 
koncerta apmeklētājiem ir iespēja ko-
pīgi ar koncerta dalībniekiem pavadīt 
vakaru dziesmotā gaisotnē. Latvijā šis 
vakars ir tautas iemīļots un ilgst līdz 
saullēktam un vēl ilgāk.

Pie mūsu sadziedāšanās tradīciju 
būtiskajām īpašībām, varētu pieskaitīt 
sekojošo:
• Koru saime apvienojās ar tautu, tā 

piesaistot ikvienu, kurš vēlētos pie-
dalīties;

• Vakarēšana ar maltīti (koncerta da-
lībniekiem bez maksas);

• Vakara norises vadītājs (Vadītājam 
vēlams būt diriģentam ar spēju aiz-
raut dziedātājus, solistam un ar labu 
humoru. 2010. gadā sadziedāšanos 
vakaru Kultūras dienās Melburnā 
vadīja Ints Teterovskis kopā ar diri-
ģentu no Adelaides Aldi Silu. Divus 
gadus vēlāk Kultūras dienas Adelai-
dē sadziedāšanos vadīja Aldis Sils 
un pērn Sidnejā – vēlreiz ļoti popu-

Dziesmotas dienas izskaņa 
Pārdomas par Sadziedāšanās vakaru Kultūras dienās Sidnejā

Sadziedāšanās.
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Sadziedāšanās.
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lārais Ints Teterovskis.);
• Dzīva mūzika (Pirmo reizi notiekot 

sadziedāšanās vakaram Melburnā, 
pavadījumu spēlēja ansamblis no 
Latvijas Tango sin quinto, bet šoreiz 
Sidnejā trīs mūziķi no Latvijas Per-
nigeles kora kopā ar pašmāju vijol-
nieku Andri Kariku.).

Visas šīs sastāvdaļas varēja pie-
dzīvot nupat notikušajā Saviesīgajā 
vakarā gan ar vienu papildinājumu – 
pievienojot senāko apkūlību tradīciju, 
atsevišķo koru priekšnesumus.

Latviešu nama Lielajā zālē bija 
ļaužu pieplūdums – visi galdi pilni – 
pāri par 300 dalībnieku, no kuriem 
apmēram trešā daļa bija koristi. Bez 
Austrālijas koristiem un Latvijas viesu 
kora Pernigele bija vēl dalībnieki no 
Īrijas kora eLVē, to starpā mūsu pašu 
bijušais Pēteris Kļaviņš (jun.), kurš jau 
vairākus gadus dzīvo Īrijā. Jauki, ka 
Austrālijas Kultūras dienās iegriežas 
dalībnieki no citām valstīm, ieskaitot 
iepriekšējos Austrālijas iemītniekus.

Ints Teterovskis ar sev raksturīgo 
enerģiju braši novadīja dziedāšanu, 
pa starpai arī kādu asprātīgu dziesmu, 
dalībniekiem piedaloties ne tikai ar 
dziedāšanu, bet ar līdzi tēlošanu. Caur 
smiekliem tika izpildīta Man cepure 
trīs stūriem, trīs stūriem cepure..., un 
visiem labi pazīstamā raķešu šaušana. 
Lai ikviens varētu dziedāšanā pieda-
līties, rīkotāji bija sagādājuši ekrānu, 

uz kura tika projicēti 
dziesmu teksti.

Atsevišķo koru 
priekšnesumi bija 
jauki, publikā izraisot 
jautrību un labsajūtu, 
reizē arī dodot iespē-
ju iepazīties ar katra 
kora sastāvu.

Daiva Tuktēna ar 
saviem palīgiem bija 
gādājusi par to, lai 
visi sarīkojuma ap-
meklētāji ir labi paēdināti. Garšīgo uz-
turu it īpaši novērtēja koncerta dalīb-
nieki, tā atjaunojot savus spēkus garās 
dienas beigās.

Kultūras dienu garumā Sidnejas 
gaismu tehniķi bija uzbūruši Latviešu 
nama Lielajā zālē līdz šim neredzētus 
gaismas efektus. Pie zāles sienām Jāņa 
Mačēna pirms daudziem gadiem koka 
darinātie latvju raksti bija apgaismoti 
ar īpašiem prožektoriem no apakšas, 
piedodot mājīguma sajūtu Lielai sarī-
kojumu zālei. Šo skaisto un dekoratīvo 
veidojumu īpatnējā apgaismošana deva 
iespēju rakstus baudīt ar jaunu skatu. 
Apsveicu Gintu Kārkliņu un Voldi 
Kainu par izcilo apgaismošanas darbu!

Prieks vēl bija par prāvo jauniešu 
dalībnieku skaitu. Vairums bija sasē-
dušies uz skatuves malas, no kurienes 

 
Turpinājums 5. lpp.



Svētdien, 2015. gada 22. martā Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

Svētdien, 15. martā, 
filmas no AL55.KD īs-
filmu konkursa Pīrāgs, 
pateicoties Ojāra Gres-
tes laipnajai izpalīdzēša-
nai, ciemojās Hobartas 
latviešu saietā.

Latviešu pēcpusdienu Ieva noor-
ganizēja jau laicīgi, un tad ar bažām 
gaidīja, vai disks ar īsfilmām ieradīsies 
laikā. Laimīgā kārtā vērtīgais sūtījums 
ieradās pāris dienas pirms saieta – Ieva 
varēja viegli uzelpot!

Kad visi bija ērti sagatavojušies 
skatīties īsfilmas, Ieva sagādāja visiem 
darbiņu – ne tikai baudīt filmiņas, bet 

arī par tām nobalsot, vēl nezinot ofi-
ciālo žūrijas vērtējumu.

Jauniešu kategorijā visi piekrita 
žūrijas lēmumam, bet Atvērtajā ka-
tegorijā domas dalījās, un tikai daži 
piekrita žūrijas un Austrālijas Latvie-
šu 55. Kultūras dienu Sidnejā publikas 
vērtējumam. Apsveicam visus autorus 
ar interesantām un daudzveidīgām 
idejām un to veiksmīgu realizēšanu!

Visi sanākušie pavadīja jauku fil-
mu pēcpusdienu, kas, protams, noslē-
dzās ar Ilonas gardo pīrāgu baudīša-
nu.

Ilona Jēkabsone
Laikrakstam „Latvietis“

„Pīrāgs“ ciemojas Hobartā
AL55KD konkursa īsfilma

No kreisās Ilona Jēkabsone, Mārtiņš 
Jēkabsons, Solvita Repša un priekšā 
Austins Kūmbs (Coombe).
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varēja labi pārskatīt notikumus zālē. 
Bija ļoti jauki, ka jaunieši paši uz savu 
iniciatīvu dziedāja arī sev īpaši mīļas 
dziesmas un spontāni uzdejoja. Jaunie-
šu uzkrītošā līdzdalība sarīkojumā lika 
atcerēties un pārdomāt senāko Kultū-
ras dienu tradīciju, kad saviesīgie va-
kari, pārsvarā mērķēti uz jaunatni, bija 
krodziņu vakari, katru vakaru tiekoties 
citā krogā. Beidzamajos gados ir biju-
si liela maiņa Kultūras dienu vakara 
programmu norisē, un ir ieviesti savie-
sīgi vakari domāti visām paaudzēm, 
piemēram, danču vakari, dziesmu va-
kari un citi līdzīgi vakari. Raksturīgi 
arī tas, ka šie saviesīgie vakari pārsva-
rā notiek mūsu pašu namos un nevis 
krogos vai klubos, kas veicina plašāku 
līdzdalību. Šo pagriezienu, ka kultūras 
naktis ir pieejamas visiem, manuprāt, 
vajadzētu uzskatīt kā lielu plusu.

Pie galda, pie kura mēs ar vīru 
sēdējām, bija ģimene ar diviem pus-
audžu bērniem. Šī ģimene bija pirms 
dažiem gadiem iebraukusi no Latvijas. 
Sarunu gaitā ar 15 gadus veco jaunieti 
uzzināju, ka kopš iebraukšanas viņas 
ģimenei bijis maz sakara ar vietējo 
latviešu sabiedrību, bet, ka Kopkora 
koncerts ar Sadziedāšanos vakaru vi-
ņus ir uzrunājis, jo tas esot sasaucies 
ar Latvijas Dziesmu svētku Noslēgu-
ma koncerta tradīciju. Kaut vietēji ir 
atšķirības ar Latvijas sadziedāšanos 
tradīciju – daudz mazāks dalībnieku 
skaits, nenotiek brīvdabā, sākās agrāk, 
beidzās agrāk, nav kopēja vakarēša-
na – tomēr ir vairākas līdzības; vis-
svarīgākā varbūt tā, ka visiem, latvju 
dziesmas iedvesmotiem, ir iespēja pēc 
koncerta pakavēties saviesīgā gaisotnē 
kopā sadziedot. Sadziedāšanās vakars 
tagad notika Austrālijā jau trešo reizi. 
Redzēsim, kā notiks tālāk, Melburnā, 
2016. gada beigās.

Jānis Čečiņš savā uzrunā Kultūras 
dienu programmas grāmatā raksta: 
„Tradīcijas veidojas un pārveidojas! 

Dziesmotas dienas izskaņa 
Turpinājums no 4. lpp.

...Jau gadiem ierastajiem sarīkoju-
miem esam centušies dot jaunu pie-
eju, bet jaunākos, populāros turpinām 
un papildinām.“ Varētu sacīt, ka šis 
dziesmotais vakars ir apliecinājums 
priekšsēža izteiktajām vēlmēm turpi-
nāt un papildināt vienu no jaunākām, 
populārākām tradīcijām.

Liels paldies Sadziedāšanās vaka-
ra rīkotājiem Imantam Līcim un Dai-
vai Tuktēnai kopā ar viņu palīgiem par 
skaisti pavadīto vakaru kuplā, paau-
džu apvienotā, dziedošā saimē.

Anita Andersone
Kopkora koncerta dalībniece

Laikrakstam „Latvietis“
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Nu jau vairākus ga-
dus esmu spēlējusi dažā-
dos pasākumos Austrā-
lijas latviešu sabiedrībā, 
kā arī ārpus tās. Pēdējo 
gadu laikā esmu nopiet-
nāk pievērsusies akor-

deonam, un tā ietekmei ne tikai lat-
viešu, bet arī citos pasaules mūzikas 
stilos. Nesen pievienojos Brisbanes 
pasaules mūzikas (world music) gru-
pai Mzaza, ar kuru šogad paredzēti 
dažādi interesanti projekti un koncer-
ti. Mzazas sastāvs ir: Pauline (balss), 
Greta (violin, kamanche tarhu), Džons 
(John) (ģitara); Goran (kontrabass) un 
Džordans (Jordan) (dažādu Vidusjūras 
tautu bungas). 

2015. gada koncerttūres pamats 
ir jauna albuma Ghosts (tulk. – rēgi) 
mūzika. Mzazas mūzikas dažādība 
atspoguļojās Vidusjūras tautu (franču, 
spāņu, turku, grieķu, bulgāru, serbu, 
Maķedonijas un citu Balkānos dzīvo-
jošu tautu) mūzikas interpretācijas un 

oriģinālās kompozīcijas, sākot no liris-
kām franču dziesmām, līdz karstasinī-
gi virtuoziem Turcijas ritmiem. Mzaza 
jau gadiem regulāri uzstājas dažādos 
festivālos (National Folk Festival, 
Wooford Folk Festival un Queensland 
Music Festival), un pirmā albuma 
dziesma Enfants du Chemin (tulk. – 
ceļa bērni) ir nominēta 2014. gada 
Kvīnslandes mūzikas balvai ka labākā 
pasaules mūzikas dziesma.

Papildus informācija: http://www.
mzaza.com

Informācija par koncertiem:
Ceturtdien, 2. aprīlī, The Spotted 

Mallard, Brunswick (kopā ar La Mau-
vaise Réputation). Biļetes ir pārdoša-
nā.

Sestdien, 4. aprīlī, The Flying 
Saucer Club, Elsternwick (kopā ar 
Zulya and the Children of the Under-
ground). Ieeja no plkst. 18 sēdvietām, 
plkst. 20 – General Admission. Mzaza 
uzstāsies plkst. 20.40. Biļetes ir pārdo-

šanā.
Piektdien, 24. aprīlī Django Bar, 

Marrickville, NSW (kopa ar Fat Yaho-
ozah). Durvis atvērtas no plkst. 19.30. 
Mzaza uzstāsies plkst. 21.00 un 22.15 
Biļetes ir pārdošanā.

Ance Deksne
Laikrakstam „Latvietis“

pašreizējo situāciju Latvijā un pasaulē, par to, kas un kāpēc 
būtu jāmaina, ļoti izteikti pastiprināja atbilstoši Dievvārdi. 
Ak, kā to visu vajadzētu dzirdēt visiem Latvijā – gan tau-
tai, gan varai. Vīru kora dziedātajām dziesmām – Jel cī-
nies, draugs un Par latvju zemi galvu jānoliek pievienojās 
daudzas zemas balsis.

Plkst. 11.00. visi pulcējās gājienam: no Skārņu ielas tā-
lāk pa Kaļķu ielu līdz Brīvības piemineklim. Visi ar zie-
diem, daudz karogu, arī Igaunijas un Lietuvas, vairāki pla-
kāti. Bijām pilnīgā drošībā – ielai abās pusēs ciešās rindās 
stāvēja policisti, protams, tas izraisa divējas sajūtas – dro-
šību un arī neizpratni, kāpēc es savā zemē ar ziediem rokās 
nevaru būt drošs. Nonākot pie Brīvības pieminekļa lauku-
ma, paveras varens skats – gandrīz vai no tramvaja sliedēm 
līdz pašam piemineklim stāv karognesēji divās rindās un 
pār gājiena dalībnieku galvām plīvo karogi. Gājiena sāku-
mā iet arī mācītājs Guntis Kalme, joprojām uzticīgs latvie-
šu leģionāru un deportēto Latvijas iedzīvotāju piemiņai.

Gulst ziedi pie Brīvības pieminekļa, skan īstas latviešu 
dziesmas vīru kora izpildījumā. Daļa gājiena dalībnieku 
dodas uz autobusu, lai laikus nokļūtu uz piemiņas pasāku-
mu Lestenē tiem kritušajiem latviešu leģionāriem, kuriem 
ir zināma kapa vieta, bet ziedu paklājs top krāšņāks, jo pie-
minēt par Latvijas brīvību kritušos cīnītājus ir atnācis kāds 
tūkstotis cilvēku – sirmām galvām, jauni un pavisam jauni-
ņi. Kopā nodziedājām Dievs, svētī Latviju un ļoti organizē-
ti Brīvības pieminekļa laukumu atstāja karognesēji un visi 
pārējie. Atvēlētais laiks līdz plkst. 13.00. nebija pārtērēts.

Pasākumu organizēja Daugavas vanagu Latvijā Limba-
žu nodaļa. Savus prātojumus nepievienošu, jo šoreiz – ak, 
cik viss bija klusi un mierīgi. Tā notiek, ja apzināti netiek 
pieļauta konfrontācija. Par citiem pasākumiem šajā laikā 
nerakstīšu, jo nebiju klāt. Bet par tiem kumēdiņiem – cirku 
presei, ko sarīkoja „antifašisti“ pēc ziedu nolikšanas, vis-
pār nav vērts pieminēt.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Klusi un mierīgi
Turpinājums no 1. lpp.

Dievkalpojums Sv. Jāņa baznīcā.
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Brīvības piemineklis Rīgā pirms gājiena.

FO
TO

 A
in

a 
G

ai
līt

e

Gājiens pie Brīvības pieminekļa.
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Brisbanes mūzikas grupa „Mzaza“
Drīzumā koncerti Melburnā un Sidnejā
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formām. Viņi būtu tādi paši pasaules 
brīvības pārstāvji, kādi ir Latvijas kara-
vīri šodien. Šodien tiem lemts būt go-
dātiem, kopā ar Eiroatlantiskās vērtību 
telpas kareivjiem, plecu pie pleca, rū-
pējoties par mieru. Patiesībā – leģiona 
vīri jau toreiz cīnījās par tavu un manu 
brīvību, par tiesībām piederēt civilizē-
tai pasaulei. Vai pasaule varēja justies 
civilizēta, ja Eiropas tautas, ja Latvija, 
Baltijas valstis, no jauna smok nebrīvē? 
To latviešu leģionārs nevarēja pieļaut. 
Tieši dēļ cīņas par Latvijas brīvību, par 
spēju pārstāvēt civilizācijas vērtības 
pret leģiona vīriem ar tādu naidu šodien 
vēršas Ļaunuma impērijas mantinieki. 

Un tomēr, neskatoties uz absurdo, 
kas pašlaik pasaulē notiek, par spīti at-
sevišķu aprindu tieksmei atjaunot ļau-
numa impērijas un aukstos karus, mēs 
esam drošībā. Ticu, ka tā ir lielākā dro-
šība, kāda jebkad mūsu valstij un tautai 
ir bijusi pieejama. Tās pamatā ir mūsu 
dalība Ziemeļatlantijas vērtību aliansē. 
Piederību tai, Latvijas ceļu uz pilntie-
sīgu dalību NATO, sekmīgi nogāja šo-
dienas paaudzes karavīri, ierēdņi, arī 
nīstie politiķi, šis sasniegums pieder vi-
sai tautai. Tās bija un ir mūsu laika Brī-
vības cīņas. Visi tās izgājušie arī ir dzi-
ļas pateicības vērti. Taču vēlos uzsvērt, 
ka šo ceļu, kas vedis mūs pretī lielākai 

stabilitātei un nākotnes izredzēm, sāka 
bruģēt ne tikai latviešu strēlnieki, nesot 
upurus Pirmā pasaules kara un vēlāka-
jās Brīvības cīņās. Savu ceļa posmu pa-
šapzinīgi un pārliecinoši cēla latviešu 
leģiona karavīri. Mēs šodien paaudžu 
loloto ceļu lietojam, uzturam un būvē-
jam tālāk. Pateicoties šim paaudžu ga-
ram, ir mūsu valsts, mēs šodien esam 
zem sava karoga. Mēs ne tikai varam, 
mums jābūt drošiem un pašapzinīgiem! 
Citādi asinis par Latviju ir lietas velti. 
Būsim droši un pašapzinīgi.

Pieminot karavīrus,
PAR PATIESU, BRĪVU UN 

PLAUKSTOŠU LATVIJU!
Ģirts Valdis Kristovskis

Lestenē, 2015. gada 16. martā

plaukšanai pavērtos Latvijas ziedus. Tā 
bija kara cena. Tajā karā mums nebija 
nekādu cerību. Mums nebija sabiedroto. 

Ja Anglijas tā laika premjerministrs 
Vinstons Čerčils varēja izvēlēties ma-
zāko no ļaunumiem, tad mums, Latvi-
jai, izvēles iespēja netika dota. Mēs, ar 
vislielāko pārliecību II pasaules karā 
būtu bijuši kopā ar amerikāņiem, ar 
britiem un tā laika progresīvo pasauli, 
cik vien progresīva tā toreiz varēja būt. 
Taču Latvijai, tās dēliem un meitām 
šādas iespējas nebija. Tāda bija tā lai-
ka sasodītā pasaules kārtība. Un tomēr 
mēs stāvējām par savu zemi. Okupantu 
ielenkumā. Šis noziegums ir pret mūsu 
tautu vērsto, nebeidzamo apsūdzību pa-
mats. Tā ir okupantu patiesā morāle, tai 
nebija un nav sirdsapziņas. Okupantus 
vada vienīgi salts aprēķins, nelietība un 
kriminālas intereses. Vieni noziedznie-
ki pret otriem noziedzniekiem. Diemžēl 
viņi savas attiecības kārtoja uz Latvijas 
zemes. Bet mēs par to samaksājām. 

Viņi dzēra ūdeni no mūsu akām. Viņi 
ēda maizi, kas audzēta Latvijas druvās. 
Viņi ņēma mūsu tēvus un mātes, metot 
tos smirdīgajā kara zupā. Vēl šodien ne-
trūkst to, kas barojas no toreiz ievārītā 
viruma. Kāpēc? Kāpēc mums vēl šodien 
daži norāda, ka mums jābūt atbildīgiem 
par kara kūrēju radītām ciešanām un kā-
pēc mūs joprojām grib piespiest stāvēt 
nokārtām galvām? Kāpēc? Tāpēc, ka 
viens no ļaunumiem, PSRS noziedzīgais 
režīms, nekad nav ticis vests pie tiesas. 
Un ir grūti iedomāties, vai tas maz kād-
reiz notiks. Rezultātā noziedzīgā režīma, 
ļaunuma impērijas mantiniece Krievija 
no jauna ir nostājusies uz savu priekš-
gājēju melu un noziedzīgu impērisku 
tīkojumu takas. Krievijas vara no jauna 
lieto karu un melus. Karš Ukrainā ir 
pilns ar visnetīrākajiem paņēmieniem un 
argumentiem. Tas kā Krievijas varas ne-
kaunīgas darbošanās liecība atkal notiek 
visas pasaules priekšā. Tikai pateicoties 
mūsu tālredzībai un darbam, Krievijas 
rokas ir par īsām, lai līdz ar Ukrainu no 
jauna pakļautu Latviju un pārējās Balti-
jas valstis. Iedomāsimies, kas notiktu – 
karš un varmācība uz mūsu zemes, ja 
mēs šodien būtu ārpus NATO. Taču mēs 
esam NATO dalībvalsts. Mums Dievs ir 
pavērsis labvēlības vaigu. Mēs vairs ne-
esam tumsas noslēgtā ielenkumā. 

Mēs esam izrāvušies no šī aplenku-
ma, un mums ir sabiedrotie. Mēs varam 
stāvēt plecu pie pleca ar amerikāņiem un 
angļiem, civilizētu nāciju saimē. Tas ir 
tā, kā to būtu vēlējušies latviešu leģiona 
karavīri. Diemžēl tāda iespēja tiem ne-
tika dota. II pasaules kara noziedzīgie 
izraisītāji toreiz noteica kara realitātes. 
Ja šeit Lestenē un neskaitāmās kauju 
vietās zemes klēpī guldītajiem leģiona 
kareivjiem būtu dota izvēle, viņi toreiz 
būtu ne tikai cīnītāji par Latvijas brīvī-
bu, bet cīnītāji par Rietumu civilizāciju. 
Patiesībā – viņi tādi bija. Par spīti zil-
pelēkām vācu vai dzeltenzaļām krievu 

Ģirts V. Kristovskis Lestenē
Turpinājums no 2. lpp.

Lestenes Brāļu kapos.
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No 6. marta līdz 
pat 5. aprīlim Ģederta 
Eliasa Jelgavas Vēstu-
res un mākslas muzejā 
skatāma Latvijas tekstil-
mākslas asociācijas 20 
gadu jubilejas izstāde. 
Visu šo laiku asociāciju 

vada profesore Aija Baumane, kura 
kopš 1992. gada ir bijusi arīdzan Tek-
stilmākslas katedras vadītāja un tikai 
ar šo mācību gadu viņas vietā ir Ieva 
Krūmiņa.

Jelgavu mūsu tekstilnieki nu jau 
ilgus gadus iecienījuši muzeja plašās 
zāles un lieliskā apgaismojuma dēļ. 
Tādēļ nav nekāds brīnums, ja viņi ju-
bilejas gadu iesāk ar izstādi tieši šeit. 
Tajā piedalās 38 mākslinieki ar 41 dar-
bu.

Kā liecina izstādes anotācija, tai 
nav apvienojoša tēma. Katrs māks-
linieks strādājis pie tā, ko vēlas un 
kas interesē. Tēmu loks ir visai plašs: 
gan ainava (Dace Puga, Ilma Austri-
ņa, Maija Purgaile) un dabas motīvi 
(Mārīte Leimane, Kristīne Sīlis), gan 
kādu iekšēju pārdzīvojumu un iespai-
du fiksēšana (Edīte Pauls-Vīgnere, 
Andra Kurzemniece), gan pasaules 
norišu atainošana (Aija Baumane, Li-
lita Bauģe). Arī cilvēks nav izzudis no 
uzmanības loka (Daina Dagnija, Līva 
Kaprāle, Kristīne Zilgalve), pat paš-
portreti sastopami (Skaidrīte Leimane, 
Anda Skadmane).

Pēdējā laikā arīdzan dekoratīva-
jā mākslā parādās sociāli asas tēmas, 
kas noved pie deformācijas un nega-
tīvu noskaņu attēlojuma (Ance Mar-
kovska). Šaubas rada vienīgi tas, ka 
dekoratīvā māksla, tai skaitā teksti-
lijas, domātas telpu izdaiļošanai. Vai 
kāds gribēs likt pie sienas, ja darbā 
ir negatīvs saturs? Košās krāsas neko 
neglābs. Es saprotu, ka arīdzan tek-
stilnieki grib būt moderni un izmantot 
modē esošo tēlus, taču vai nevar atrast 
veidu, kur izteikties, bet ne tekstilijās?

Galvā pārliekot latviešu tekstil-
mākslas attīstību, kopš tekstilmākslas 
katedras nodibināšanas 1961. gadā, 
jāteic, ka tā pārdzīvojusi gan uzplau-

kumu, gan samulsuma periodu, kas ie-
stājās, kad, Latvijai atgūstot valstisko 
neatkarību, vairs nebija pasūtījumu, 
sadārdzinājās izejmateriāli, sevišķi 
vilna. Toties atvērās durvis uz starp-
tautisko sadarbību un pasaules mēroga 
izstādēm un konkursiem, sākās citu 
valstu mākslinieku pieredzes apgūša-
na, līdz tam neierastu materiālu (pie-
mēram, papīra) un jaunas tehnikas 
(piemēram, digitālo steļļu) izplatīša-
nās. Tas jaušams arī jaunajā izstādē.

Ja tekstilmākslas ziedu laikā 
mākslinieki paši sēdās pie stellēm un 
auda nereti ārkārtīgi lielus gobelēnus, 
tad šobrīd šai tradīcijai seko tikai at-
sevišķi entuziasti, kā Mārīte Leimane, 
Ilma Austriņa, Astra Rubene, Maija 
Purgaile. Aušana atkāpjas citu tehni-
ku priekšā. Tiesa gan, populāras kļūst 
digitālās stelles (Dace Puga, Diāna Ja-
nušone), kur visu nosaka programma, 
mākslinieka iecere, bet pārējo izpilda 
mašīna. Digitālais žakarda audums 
saīsina laiku tā izgatavošanai, paver 
dažādas iespējas. Piemēram, Dace 
Puga šajā tehnikā darinājusi divpusīgu 
darbu – pozitīvu un negatīvu (Dzimtas 
vieta).

Arvien populārāks kļūst filcējums, 
kas nav tik darbietilpīgs kā aužot uz 
stellēm. Lielāko tiesu to dara uz ie-
pirkta auduma, vai nu visu pārklājot 
ar filcu (Madara Janočko), vai tikai 
atsevišķas vietas (Aija Baumane). Ine-
se Jakobi iesaista darbā arī metālisku 
režģi.

Tradicionāli tekstilnieki pievēršas 
tāpat zīda gleznojumam (Linda Štrau-
sa), apdrukai (Kristīne Sīlis), batikai 
(Lelde Braķe-Claverie). Iepriecina 
Rutas Linītes perfektais izgriezuma 
tehnikā darinātais darbs Cieši kopā, 
papildināts ar pērlītēm. Savukārt 
Skaidrīte Leimane izmantojusi tik pie-
mirstu paņēmienu tamborēšanu (Paš-
portrets).

Ļoti lielas variācijas iespējas 
sniedz jaunās šujmašīnas, kas ļauj 
izšūt (Dina Baumane), dažādi piešūt 
audumus (Irisa Blumate), arī veidot 
auduma aplikācijas (Sabīne Vīksne). 
Kā izcils paraugs aplikāciju tehnikā ir 
veidotā Dainas Dagnijas Karaļmeita, 
kas atgādina par to, ka šogad ir Raiņa 
un Aspazijas gads.

Anda Skadmane, veidojot savu 
Pašportretu, izmantojusi floristikas 
pistoles piedāvātas iespējas.

Iespaidīgs ir arī Ingrīdas Sūnas 
darbs Augšup, kurā pielietots metā-
lisks siets un maizes iesaiņojuma ne-
lielie metāliskie saskavotāji, radot lat-
visku ornamentu.

Bieži vien vienā darbā apvienotas 
vairākas iespējas. Piemēram, Ilma 
Austriņa, lai iegūtu naksnīgās pilsētas 
atspulgu efektu tumšajā ūdenī, virs 
austā fona uzšuj sarullētas daudzkrā-
sainu papīru caurulītes, kas atgādina 
zīmuļus. Ļoti sarežģītu un rūpīgi izpil-
dītu tekstiliju radījusi Ieva Krūmiņa, 

Māra Branča skatījums
Tekstilijas pārvērtību lokos

Izstādes kopskats.
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Izstādes kopskats.
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Edīte Pauls-Vīgnere. „Skaties Hun-
dertvaseru“.
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“Es nezinu, bet mani senči zina,
Kas linu ziedu autos mani tina,–
 Teic, kas no mazotnes tos sevī vied,
Tam visu mūžu asinīs tie dzied.
Ne lepnā pilī − dūmu istabiņā 
Liels izaudzis ir manu senču gars.
Kad viņi skan, es līdzi skanu tiem
Un jūtu tos līdz dvēseles pamatiem.“

Elza Stērste „Mani senči“
Pirms 130 gadiem, 1885. gada 18. martā cariskās Krie-

vijas Vidzemes guberņas Cēsu apriņķa Vecpiebalgas mui-
žas Naurēnu mājās latviešu jurista Andreja un Elīzabetes 
Stērstu ģimenē piedzima meitenīte Elza. Elza Stērste iegu-
va labu izglītību un vēlāk kļuva par ievērojamu dzejnieci, 
tulkotāju un skolotāju, kura pirms savas nāves 1976. gadā 
pieredzēja visus mūsu tautas likteņa pagriezienus. Tāpat kā 
citu tās paaudzes cilvēku, arī viņas mūža ietilpa divi pasau-
les kari, vairākas revolūcijas, bēgļu gadi un izsūtījums uz 
Sibīriju. Arī divdesmit neatkarīgās Latvijas gadi, protams.

Toreiz, kad viņa piedzima, pavisam nedaudzi gadi bija 
pagājuši kopš latviešu brīvlaišanas, atbrīvošanas no dzimt-
būšanas. Tas bija mūsu tautas pavasaris. Latvijas valsts kā 
netverama vīzija bija vien jaušama latviešu tautasdziesmās, 
mutvārdu folklorā un izglītoto latviešu sapņos. Izglītība starp 
latviešiem tika vērtēta augsti. Saskaņā ar 1897. gada tautas 
skaitīšanas datiem, lasītpratēju īpatsvars par desmit gadiem 
vecāku iedzīvotāju vidū Vidzemē sasniedza – 94 procentus, 
turpretim to laiku Krievijā vidēji bija tikai 21 procents lasīt 
un rakstīt pratēju, tai skaitā Pēterburgā – 71 procents.

Visiem Stērstu ģimenes bērniem, kopā bija četrām mei-
tām un diviem dēliem, bija vienādas iespējas izglītoties. Tā 
bija viena no retajām tālaika ģimenēm, kur meitenes un zēni 
bija pilnīgi līdzvērtīgi. Mūsdienas grūti iedomāties, ka tikai 
15 gadus pirms Elzas piedzimšanas – 1870. gadā Rīgas Poli-
tehnikuma padome un mācību komiteja apsprieda iespēju uz-
ņemt sievietes par brīvklausītājām, tomēr nolēma neuzņemt. 
„Sievietes var radīt akadēmiskajā dzīvē neērtības un vēl ko 
ļaunāku.“ Kaut arī Krievijas universitātēs (atskaitot Konser-
vatoriju) sievietes tolaik neuzņēma, Pēterburgā darbojās īpaši 
dažādu nozaru Augstākie sieviešu kursi, kuros varēja iegūt 
zināšanas, kas bija pielīdzināmas augstākajai izglītībai.

Pēc 1905. gada revolūcijas uz neilgu laiku daļā nākamās 
Latvijas teritorijas pirmo reizi Eiropā sievietēm piešķīra 
balsstiesības vēlēt un tapt ievēlētām pašvaldību vēlēšanās, 
„piedaloties visiem pilngadīgiem pagasta iedzīvotājiem, kuri 

pagastā nodarbo-
jas, kā vīriešiem, 
tā sievietēm.“ Vē-
lēšanas kļuva par 
paraugu turpmā-
kām vispārējām 
vēlēšanu tiesībām. 
Par pirmo valsti 
Eiropā, kurā sie-
vietēm ļāva vēlēt 
un tikt ievēlētām, 
kopš 1906. gada 
vēlēšanām kļuva 
autonomā Somi-
ja. Mūsdienās tas 
liekas pats par sev 
saprotams, un grū-
ti aptvert, ka pat 
atsevišķās Eiropas 
valstīs, piemēram, 
Šveicē sievietes 
tikai 1971. gadā ie-
guva iespēju piedalīties vēlēšanās.

Elzai 1905. gadā bija tieši 20 gadu. Un viņai bija iespēja 
piedalīties vēlēšanās. 21 gada vecumā viņa devās projām 
no Latvijas un četrus gadus studēja mūziku Pēterburgas 
Konservatorijā. No Pēterburgas Elza tālāk devās uz Parīzi, 
Sorbonas Universitāti, studēt klasisko filoloģiju un franču 
literatūru. 1914. gadā Elza Stērste atgriezās Latvijā.

Stērste bija izglītota latviešu sieviete. 1897. gadā ir uz-
skaitīts, ka no Kurzemes un Vidzemes guberņu latviešu da-
ļas universitātes vai Augstākās un speciālās, tehniskās sko-
las izglītību bija ieguvušas 90 sievietes, kas bija tikai 1,79 
procenti no studējošo kopskaita. Protams, Elza, tāpat kā 
jebkurš tolaik izglītots pilsonis, brīvi runāja visās tā laika 
Eiropas nozīmīgākajās izglītoto tautu valodās. Tomēr mājās 
Stērstu ģimenes valoda bija latviešu. Daudzas citas latviešu 
ģimenes pat savā starpā sarunājās vāciski vai krieviski.

Stērstu ģimene uzsvēra pavisam citas vērtības, nekā 
liela daļa toreiz turīgo pilsoņu. „Es Jums nedošu tādu pūru, 
ko kodes saēd, es Jums došu izglītību,“ 20. gadsimta sāku-
mā savām meitām esot teikusi Elīzabete Stērste.

Diāna Jance
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums „Latvijas Avīzes“ – Kultūrzīmes

Elzai Stērstei – 130
„...es jums došu izglītību“

Elza Stērste.
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„Dieva putniņi“
Dzintras Gekas jaunā dokumentālā filma
Svētdien, 15. martā kino Splendid Palace Lielajā zālē notika Dzintras Gekas dokumentālās filmas Dieva Putniņi pirmizrāde.

Tautas bēdas
1. Gāju putni

Rindās aizbrauc Dievputniņi
līdz ar sauli, mīļo māti;
vēja zirgi, puķu rati,
zvaigžņu segām ceļi klāti.

Rindās, tauta, tavi bērni
aiziet, aizklīst – kurp? kas zinās!
varbūt melnie kraukļu bari,
kas ap galvu jūk un tinās.

No Fr. Bārdas dzejoļu krājuma 
„Dziesmas un lūgšanas dzīvības ko-
kam. Dzejas 1911-1919“

„Otrā pasaules kara beigu posmā, 
kad kļuva skaidrs, ka Latviju atkal 
ieņems Padomju armija, apmēram, 
150 000 cilvēku devās bēgļu gaitās 
uz Vāciju. Tie bija dažādu profesiju 
pārstāvji – lauksaimnieki, uzņēmēji, 
bijušie politiķi, valstsvīri, radošā in-
teliģence, darba cilvēki, kas jau bija 
izbaudījuši baigā gada nedienas. Gan-
drīz miljons cilvēku no Austrumeiro-
pas zemēm glābās no padomju režīma. 
Arī latvieši, kas sevi nometņu laikā 
sauca par dīpīšiem, Dieva putniņiem, 
centās iekārtot savu dzīves telpu, trim-
dā veidojot Mazo Latviju.

Latviešu ģimenes no nometnēm 

Vācijā 40to gadu beigās izceļoja uz 
Lielbritāniju, ASV, Kanādu, Austrāli-
ju. Kad Latvija kļuva brīva, daļa no iz-
ceļotājiem atgriezās; lielākā daļa izkai-
sīta pasaulē. Filmā parādīti 1944. gadā 
uz Vāciju izceļojošo ģimeņu likteņi.“ 
Studija SB 85 min.

Režisores un producente Dzintra 
Geka, scenārija autors Agris Redo-
vičš, operatori – Aivars Lubānietis 
un Edgars Dzenis, montāžas režisors 
Armands Zvirbulis, mūzika Pēteris 
Vasks, videoinženieris Valdis Zeļon-
ka, scenārija konsultants Toms Kreic-
bergs, režisora asistente Baiba Āren-
ta.  ■



10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Svētdien, 2015. gada 22. martā

Latvijas Grāmatiz-
devēju asociācija šogad 
grāmatu mākslas kon-
kursa ZELTA ĀBE-
LE 2014 ietvaros godina 
savulaik slavenā grā-
matu apgāda ZELTA 

ĀBELE piemiņu. Grāmatu mākslas 
konkursam 2005. gadā tika piešķirts 
pirmajā Latvijas brīvvalstī izveidotā 
apgāda ZELTA ĀBELE vārds.

Pirms astoņdesmit gadiem tā di-
binātājs Miķeļis Goppers 1935. gadā 
uzsāka unikālu grāmatu izdošanu. Tās 
vēl šodien pārsteidz un valdzina ar 
augsto māksliniecisko kvalitāti. Grā-
matu izmērs, papīra izvēle, māksli-
nieku oriģinālilustrācijas, eksemplāru 
numerācija, autoru paraksti šos spožos 
izdevumus padara dziļi personiskus 
lasītājam un ļauj maksimāli sensitī-
vi uztvert autora vēstījumu. Grāmatu 
ilustrācijas un māksliniecisko iekār-
tojuma veidoja tādi spilgti latviešu 
mākslinieki kā V. Krastiņš, J. Plēpis, 
O. Norītis, A. Junkers, O. Ābelīte, 
E. Slaviets, L. Liberts, U. Skulme, 
A. Eglītis u.c. Par grāmatu unikalitā-
ti liecina arī to autoru parakstītie ek-
semplāri. Visi 500 Viļa Plūdoņa poē-
mas Atraiknes dēls (1936) eksemplāri 
ar Oskara Norīša oriģinālilustrācijām 
ir ar roku numurēti un autora parak-
stīti. Dzejniece Aspazija parakstījusi 
visus 1200 apgādā izdotos Dzeju iz-
lases (1940) eksemplārus, kas veidoti 
Andreja Eglīša grafiskajā ietērpā. Ap-
gāda izdevumi iespiesti uz kvalitatīva 
rokas lējuma vergé papīra, uz rokas 
lējuma Zander papīra, Līgatnes vergé 
vēstuļu papīra, Līgatnes chamois papī-
ra, kas liecina par M. Goppera augsta-
jiem kritērijiem, kurus viņš izvirzīja, 
veidojot grāmatas vizuālo tēlu. Apgā-
da ZELTA ĀBELE pētnieki bibliofili 
L. Ošs un G. Pupa 1993. gadā sastā-
dītajā apgāda Zelta Ābele bibliogrāfis-
kajā rādītājā** apgāda darbību iedala 
vairākos posmos: Zelta ābeles zelta 
gadi. 1935-1940; Latvju grāmatas pa-
spārnē. 1941-1942; Zelta ābele atkal 
zaļo. 1942-1944 un Tēvzemes tuvumā, 

kas bija apgāda Stokholmas posms 
līdz pat Miķeļa Goppera aiziešanai no 
šīs pasaules 1996. gadā.

No 2008. gada Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Reto grāmatu un rokraks-
tu nodaļā, pateicoties izdevēja dēla 
Kārļa Goppera atsaucībai, ir pieejami 
Miķeļa Goppera privātā arhīva mate-
riāli. Tās ir vairāk nekā 400 vienības 
un ietver izdevēja plašo saraksti ar 
māksliniekiem, trimdas rakstniekiem 
un iespiedējiem, apgāda dokumentus, 
līgumus ar autoriem, fotogrāfijas u.c. 
no Stokholmas atceļojušos materiālus 
par Miķeli Gopperu un viņa apgādu.

Par to, kādas tendences grāmatu 
dizainā vērojamas šodienas Latvijas 
grāmatniecībā, 22. grāmatu mākslas 
konkursa ZELTA ĀBELE 2014 žūrija 
varēja pārliecināties, vērtējot 40 iz-
devēju iesniegtās 117 grāmatas. Žūri-
jas sastāvā šogad darbojās 7 grāmatu 
mākslas eksperti: Ieva Bečere – žur-
nāla Iespiedgrafika galvenā redaktore; 
Ingrīda Burāne – mākslas zinātniece; 
grāmatu mākslinieki Sarmīte Māliņa, 
Ilze Ramane, Gunārs Krollis (žūrijas 
priekšsēdētājs), Roberts Koļcovs, Ul-
dis Sosnovskis.

Gunārs Krollis, vērtējot iesnieg-
tās grāmatas, 2014. gada devumu sa-
līdzināja ar Zelta ābeles tēlu un atzī-
mēja, ka kopumā šajā konkursā ābele 
ir ar zelta āboliem: Koša, bet parādās 
arī apzeltīti āboli. Gribētos, lai nebūtu 
apzeltīti, bet zelta. Katra izdevniecība 
strādā, lai izdzīvotu, bet arī daudz lī-
dzekļu negarantē veiksmi. Pieticībā 
arī var rasties šedevrs. Izdevniecības 
„Neputns“ faksimilizdevums „Gothar-
da Frīdriha Stendera Ābeces. Faksimi-
li. Transkripcijas. Apceres” ir vistīrā-
kā zelta. Nozīmīga ir grāmatas dizaina 
loma. Tas parāda izdevniecības būtī-
bu. Ar dizainu „uzpērk“ lasītāju. Taču 
bieži grāmatu dizains „klibo“. Burta 
attiecība pret lapu, ilustrāciju. Māks-
linieki-ilustratori šajā konkursā ir 
interesenti. Ar grāmatām ir tā: Ja zin 
autoru, tad vizuālais „aiziet“ otrajā 
plānā, ja autoru nezin, tad „uzpērk“ 
vizuālais. Vāka daļā liela nozīme tieši 

vizuālajam tēlam.
Ilggadējā žūrijas eksperte Ingrīda 

Burāne uzskata, ka grāmatas kopumā 
ir ļoti labā līmenī, bet šajā konkursā 
nevar runāt par kopumu. Ja vērtē-
tu viena gada visus izdevumus, tad, 
varbūt, secinājumi būtu citi. Taču 
vispārīgs ieskats rodas. Trīs gadus 
vērojama stabilitāte. Būtu jāsakopo 
spēki un jānonāk citā pakāpē. Bet tas 
šobrīd nav iespējams. Te varētu minēt 
trīs iemeslus. Pirmkārt, nauda. Izde-
vēja risks ir problemātisks. Vai pieejot 
pie grāmatu galda var atšķirt, cik šajā 
grāmatā ieguldīts? Gods pienākas kat-
ram labam izdevumam un te jāstrādā 
grāmatnīcām. Otrkārt, izglītība. Tā ir 
diskutējamā pozīcijā. Te nav runa par 
jaunām idejām. Te jārunā par tehnisko 
zināšanu kopumu grāmatas veidoša-
nā. Grāmata kā vienota dramaturģi-
ja. Sākot ar papīra izvēli. Jārunā arī 
par grāmatu pircēju izglītību. Treš-
kārt, pieprasījums. Kā neapmaldīties. 
Kāds ir grāmatas uzdevums, funkcija? 
Cik plaša ir amplitūda, kurā audzina 
sabiedrību? Vai vispār iespējams ba-
lanss latviešu grāmatniecībā? Iespē-
jams, ņemot vērā realitāti, tuvākajā 
laikā spožas prognozes nevar lolot.

Vērtējot konkursā iesniegtās grā-
matas I. Burāne izsaka vēlmi, lai iz-

Grāmatu mākslas konkurss „ZELTA ĀBELE 2014“
Šogad Miķeļa Goppera apgāda „ZELTA ĀBELE“ zīmē
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devēji „pārvietotos uz nākamo stāvu“. 
Šobrīd svarīgi domāt par kvalitāti, ko 
nevar iegūt lasot e-grāmatas. Ir jau 
dzirdētas versijas, ka drukātā grā-
mata iznīks. Bet kas „strādā“ drukā-
tā grāmatā? Tauste, smarža... Bērnu 
grāmatās īpaši. Kas padara grāma-
tu unikālu attiecībā pret e-grāmatu? 
Konsekventi labs līmenis ir bērnu grā-
matām. Šogad bērnu grāmatām divas 
kategorijas. Lasāmgrāmatas bērniem 
un Skatāmgrāmatas bērniem. Kas ir 
būtiskākais grāmatu izveidē? Kon-
sekvence. Cilvēkam ir cilvēka mērogs. 
Tāpat grāmatai ir mērogs. Un kāpēc 
mākslas grāmatu nevar izveidot par 
mākslas priekšmetu? Un vēl jautā-
jums, kā grāmata nonāk lasītāja ro-
kās. Te nepieciešams reāls skatījums. 
Jo kopumā lasītāju loks kļūst arvien 
neizglītotāks. Sociālās aptaujas rāda 
šo līmeni. Par šajā konkursā nominē-
tajām grāmatām kopumā var teikt, ja 
izdevēja grāmata ir nominēta, tad „tu 
esi kārtībā“. Iedrošinies pateikt, ka tu 
esi ieraudzīts!

G. Krollis pauž viedokli, ka ir ļoti 
grūti atlasīt nominētās grāmatas. Žū-
rija kopā veic šo atlasi. Un tad ir katra 
žūrijas locekļa individuāla satikšanās 
ar grāmatu, kas ir subjektīva.

I. Burāne labus vārdus velta iz-
devniecības Neputns izdotajai Ineses 
Zanderes dzejoļu grāmatai Putna mie-
gā, sakot šajā grāmatā nekas netrau-
cē. Tā vilina. Pelēkās pārejas. Apaļš 
lapas stūrītis. Negribas laist ārā no 
rokām. Mīļgrāmatiņa.

Vai visas konkursā ZELTA ĀBE-
LE 2014 šogad nominētas 36 grāmatas 
kļūs par mīļām un ievērotām nav pa-
redzams, bet trīs no tām jau pamanī-
tas un apbalvotas ar Baltijas Grāmatu 
mākslas konkursa diplomiem. Lūk, šīs 
grāmatas:
• Autoru kolektīvs. Gotharda Frīd-

riha Stendera Ābeces. Faksimili. 
Transkripcijas. Apceres. Māksli-
niece – Inese Hofmane; Jelgavas ti-
pogrāfija; izdevējs – Neputns.

• Inga Gaile. Vai otrā grupa mani 
dzird? Dizains – Ivs Zenne; ilus-
trācijas – Anete Melece; Jelgavas 
tipogrāfija; izdevējs – Liels un mazs.

• Vladimirs Svetlovs. Lietots. Māksli-
niece – Ieva Skuja; Jelgavas tipogrā-

fija; izdevējs – Orbīta.
Grāmatu mākslas konkursa ZEL-

TA ĀBELE 2014 noslēguma ceremo-
nija notiks 9. aprīlī Lielajā Ģildē, kad 
tiks noskaidroti galvenās balvas iegu-
vēji astoņās kategorijās: Dzeja, Proza, 
Skatāmgrāmatas bērniem, Lasāmgrā-
matas bērniem, Zinātniskās grāmatas, 
Uzziņu literatūra, Mākslas izdevumi, 
Foto albumi. Tiks apbalvots arī Gada 
mākslinieks un Balvu par mūža iegul-
dījumu saņems Ināra Beļinkaja, SIA 
Jānis Roze izpilddirektore. Bet, gaidot 
konkursa galvenos notikumus, portālā 
DELFI ikviens grāmatu cienītājs līdz 
6. aprīlim var atbalstīt savu skaistāko 
grāmatu, kā arī klātienē aplūkot nomi-
nētās grāmatas izstādēs:
• Grāmatu namā Valters un Rapa līdz 

5. aprīlim
• Rīgas Centrālajā bibliotēkā līdz 

31. martam
• Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

5. stāvā no 12. marta līdz 1. jūlijam
• izstādē 2014. gads Latvijas grāmat-

niecībā Latvijas Universitātes Aka-
dēmiskās bibliotēkas Misiņa biblio-
tēkā no 27. marta līdz 20. maijam.

Konkursā ZELTA ĀBELE 2014 
nominētās grāmatas
Kategorijā Dzeja:
• Inese Zandere. Putna miegā. Māks-

linieki – Rūta Briede, Artis Briedis; 
Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – Ne-
putns.

• Valts Ernštreits. Dark Energy. 
Māksliniece – Zane Ernštreite; ti-
pogrāfija –Dardedze Hologrāfija; 
izdevējs – Mansards.

• Sastādītājs Leons Briedis. Spāņu 
dzejas antoloģija. 20.gs. Māksli-
nieks – Ilmārs Blumbergs; Jelgavas 
tipogrāfija; izdevējs – Neputns.

• Jeļena Glazova, Aleksandrs Me-
ņšikovs, Jevgenijs Nelešs, Oļegs 
Ļencojs, Dmitrijs Sumarokovs. Sē-
rija Jauno autoru bilingvālie dzejas 
krājumi. Mākslinieki – Rūta Briede, 
Artis Briedis; Talsu tipogrāfija; iz-
devējs – Orbīta.

• Vladimirs Svetlovs. Lietots. Māksli-
niece – Ieva Skuja; Jelgavas tipogrā-
fija; izdevējs – Orbīta.

Kategorijā Proza:
• Mikolajs Ložiņskis. Grāmata. 

Mākslinieks – Zigmunds Lapsa; 

Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – Man-
sards.

• Sērija: Riku Korhonens Ārstu ro-
māns, Juli Zeh Ērgļi un eņģeļi, 
Džeimss Boldvins Cita zeme. Māks-
linieks – Zigmunds Lapsa; Jelgavas 
tipogrāfija; izdevējs – Mansards.

• Nora Ikstena. Ulubeles pasakas. 
Dizains – Katrīna Vasiļevska; ilus-
trācijas – Aivars Vilipsons; Jelgavas 
tipogrāfija; izdevējs – Dienas Grā-
mata.

• Sērija Satori bibliotēka: Rihards 
Bargais Tenkas, Ilmārs Šlāpins 
Jauno latviešu valoda, Aina Renda 
Himna. Mākslinieki – Gatis Vecti-
rāns, Armīns Ozoliņš; tipogrāfija – 
Dardedze Hologrāfija; izdevējs – 
Ascendum.

• Autoru kolektīvs. Proza. Māksli-
nieks – Reinis Pētersons; Jelgavas 
tipogrāfija; izdevējs – Orbīta.

Kategorijā Skatāmgrāmatas 
bērniem:
• Inese Zandere. Trīs draugi vienas 

upes krastā. Mākslinieks – Juris 
Petraškevičs; Jelgavas tipogrāfija; 
izdevējs – Liels un mazs.

• Jānis Joņevs. Slepenie svētki. Di-
zains – Ivs Zenne; ilustrācijas – Re-
inis Pētersons; Jelgavas tipogrāfija; 
izdevējs – Liels un mazs.

• Inga Gaile. Vai otrā grupa mani 
dzird? Dizains – Ivs Zenne; ilus-
trācijas – Anete Melece; Jelgavas 
tipogrāfija; izdevējs – Liels un mazs.

• Lūcija Strauta. Ola, kura negribēja 
krāsoties. Dizains – Inguna Kļa-
va-Švanka; ilustrācijas – Elīna Bra-
sliņa; tipogrāfija – PNB Print; izde-
vējs – Zvaigzne ABC.

• Sērija: Juris Zvirgzdiņš. Miega 
pasaka, Ziemas pasaka. Dizains – 
Laura Mortensena-Floresa; ilus-
trācijas – Anita Paegle; Jelgavas ti-
pogrāfija; izdevējs– Zvaigzne ABC.

Kategorijā Lasāmgrāmatas 
bērniem:
• Linda Šmite. Aušas un tiepšas. 

Māksliniece – Gundega Muzikante; 
tipogrāfija – Spindulys; izdevējs – 
Annele.

• Ieva Samauska. Govs uz bagāžnie-
ka. Māksliniece – Elīna Brasliņa; 
Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – Pē-

„ZELTA ĀBELE 2014“
Turpinājums no 10. lpp.

 
Turpinājums 14. lpp.



12. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Svētdien, 2015. gada 22. martā

Sidneja
No rīta Anita Ander-

sone mani aizvizina uz 
lidostu Melburnā, un pēc 
neilga laika jau mani Sid-
nejā sagaida Ojārs Gres-
te. Uzreiz jūtams, ka, 

tāpat kā Melburnā, esi lielpilsētā, kurā 
dzīvo vairāk nekā 4 miljoni cilvēku; – 
platas jo platas ielas, grandiozas celt-
nes, milzu tilti. Ojārs neļauj daudz at-
vilkt elpu. Bet vai tad es esmu ieradies 
izstaipīt kaulus un bez domām vāļāties 
saulē (ne saulē, bet gultā!)? Dienas un 
stundas ir skaitītas manai vizītei. Ojārs 
kā liels kulinārs prot īsā laikā uzburt sā-
tīgas un veselīgas pusdienas, vakariņas 
un brokastis: viņš zina, ka ceļojumos uz 
svešām zemēm nedrīkst palaisties lais-
kumam. Un viņš lieliski izplāno laiku 
un zina, kas mani varētu interesēt.

Protams, man ir jāredz Sidnejas 
osta ar slaveno ostas tiltu (Sydney 
Harbour Bridge) un lielo debesskrāpju 
mežu. Pastaigāties gan tur nevar – jā-
dodas uz mēli, kur daudzstāvu ēku rin-
dā Ojārs ar lepnumu rāda, ka pēdējo 
projektējis latviešu arhitekts Andrejs 
Andersons. Aizsteidzoties laikam 
priekšā, jāmin, ka vakarā klausāmies 
lielisku franču pianista koncertu kon-
certzālē, kuras autors arī ir viņš.

Tā nu virzāmies pa krastmalu uz 
priekšu, kad skatam paveras laikam 
viena no pasaulē vispazīstamākajām 
Austrālijas būvēm – Sidnejas Opera. 
Te nu gan nevar steigties, bet jāizgaršo 
ēkas vienreizīgums, apstājoties ik pēc 
gabaliņa. Tā ir kā izcila skulptūra, ku-
rai lēni jāapiet apkārt, uzmanīgi pētot, 
kas jauns pavērsies skatam. Un mēs to 
arī darām. Manā priekšstatā šis nams 
no viena skatu punkta līdzinās glie-
mežvākam, kas attēlots kustībā. No 
cita tās ir buras, vēl no kāda – atvāzta 
haizivs rīkle, kas mūs visus bez sāpēm 
aprīs. Mēs tam ar lielu prieku ļautu to 
darīt.

Ieejam arī haizivs vēderā. Tālu gan 
netiekam – jau gaidāms koncerts vai 
izrāde. Mēs neesam šurp aicināti. Tad 
Ojārs atgādina, ka bija laiki, kad šajā 
manā latvieši Kultūras dienās rīkoja 
savus Kopkoncertus. Jā, tad atceros 
sen redzētu fotouzņēmumu, kurā re-
dzami latviešu dejotāji skaistajos Bār-
tas tērpos, bet viņiem aiz muguras fonā 
Sidnejas opera. Šķiet, ka tie bija Saules 
jostas dejotāji. Tas bija laiks, kad uz 
skatuves bija simti, bet zālē tūkstoši.

Dienu vēlāk redzu Sidnejas Operu 
no ūdeņiem, kad dodamies ar kuģīti pa 
plašo līci uz Klusā okeāna pusi. Pirms 
tam gan Ojārs aizved uz Modernās 
mākslas galeriju, kur man noteikti jā-
redz Imanta Tillera lielais sienas glez-

nojums, veltīts tās 
atvēršanai. Ietilpī-
go muzeju izstai-
gājam diezgan ātrā 
tempā – lēnam rit-
mam nav vietas šī 
Amoka skrējiena 
laikā.

Sidnejas Lat-
viešu nams ārēji ir 
pat ļoti necils, taču 
iekštelpas plašas 
un ērtas, mājīgas 
un izteikti latvis-
kas.

P r i e k š t e l p ā 
Ojārs iekārtojis lie-
lisku latviešu mākslinieku darbu izstā-
di. Atkal ieraugu Pētera Ciemīša tušas 
zīmējumu. Cik ir bijis iespējas redzēt, 
vienmēr mani piesaistījušas Dzidras 
Mičeles (Mitchell) mazliet noslēpumai-
nās, krāsās maigās un daudznozīmīgās 
gleznas. Te arī Birutas Klarkas (Clark), 
Jāņa Šēnberga darbi, pat Ilmāra Blum-
berga agrāku gadu litogrāfija.

Kā visur, svētku akts Sidnejā sākas 
ar uzrunām un apsveikumiem, kam 
seko arī mans sakāmais, tad koncerts. 
Neko pārsteidzošu negaidīju. Parasti, 
lai man piedod tautieši, reti kad var 
gaidīt izcilus priekšnesumus. Mums 
jāpriecājas, ka tik tālu no Latvijas pēc 
turpat 70 gadiem, kad pirmos iebraucē-
jus jaunajās mītnes zemēs nomainīju-
šas divas un pat trīs paaudzes, joprojām 
dzied, dejo, spēlē teātri latviešu valodā. 
Mūs Latvijā ir izlutinājušas izcilo koru 
un deju kolektīvu uzstāšanās. Kopš 
padomju laikiem, paldies Dievam, jop-
rojām amatierkolektīvi strādā vairākas 
dienas nedēļā, nežēlojot laiku un ener-
ģiju, brīžiem nodarot pāri ģimenēm. 
Rietumu zemēs tautieši dažkārt dzīvo 
desmitiem un pat simtiem kilometru 
tālu no latviešu namiem, kur notiek mē-
ģinājumi. Tādēļ tos jānotur sestdienās 
vai svētdienās. Nav arī izlases iespē-
jas – jāņem katrs, neatkarīgi no spējām. 
Šo iemeslu dēļ piedodu visu, vienlai-
cīgi apbrīnojot, ka 
joprojām saglabā-
jusies vēlēšanās 
dziedāt vai dejot.

Šos priekšsta-
tus galīgi sagrauj 
Sidnejas Latvie-
šu vīru koris di-
riģentes Dainas 
Jaunbērziņas vadī-
bā. Jāievelk elpa, 
redzot, cik ener-
ģiski iznāk stalti 
vīri, visi kā viens 
tērpušies melnos 
uzvalkos, melnos 
tauriņos, skaitā 

pāri trīsdesmit. Ne tikai vīri labākajos 
gados, bet arī jaunieši kā Ojāra Grestes 
dēls Edgars un jaunais diriģents Ivars 
Štubis. Kad viņi atver muti, viss no-
grand, skan kā bazūnes. Vīru koris mu-
zicēja. Tas ir vislielākais gandarījums.

Arī ļoti vienkārši, bet svinīgi ir iz-
rotāta skatuve. To paveikusi Vija Spo-
ģe-Erdmane ar vīru Pēteri. Lasot par 
Sidnejas Latviešu teātri, vienmēr ap-
brīnoju izrāžu dekorācijas, kuru autore 
ir viņa – Vija, profesionāla mākslinie-
ce, pedagoģe Sidnejas Institūta Dizaina 
centrā Enmorā (Design Centre Enmo-
re), kur māca krāsu un dizaina teoriju.

Viņas vīrs Pēteris ir ievērojams in-
ženieris. Par inženierdomas novitātēm, 
ceļot Sidnejas Olimpisko stadionu, kā 
arī Jaunzēlandes Ortago stadionu, viņš 
kopā ar kolēģiem saņēmis deviņas go-
dalgas pasaules mērogā. Vēl arī Pirmās 
formulas sacīkšu trases izbūvē Sepan-
gā, Malaizijā, ir pielikts viņa inženiera 
talants, projektējot jumta konstrukciju. 
Jāizsaucas, kādi vareni vīri ir latvieši! 
To jau no izskata nevar pateikt. Arī 
šajā gadījumā ne. Jā, viņš ir stalts un 
vīrišķīgs, bet drīzāk kluss, kautrīgs, 
taču, lūk, kādus kalnus spēj gāzt!

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Pie latviešiem Austrālijā 
...ne jau nākotni lidoju satikt, bet latviešus sešās Austrālijas pilsētās
Otrais turpinājums. Sākums LL350, LL351.

Māris Brancis un Sidnejas Operas nams.
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Māris Brancis pie Imanta Tillera gleznas Modernās 
mākslas muzejā.
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Marta ieskaņā, 5. un 
6. martā, Ķīpsalā pie-
dalījos mega pasāku-
mā – starpparlamentu 
konferencē par kopīgo 
drošību Eiropā, kuru šo-
reiz organizēja Latvija 

kā prezidējošā valsts Eiropas Savie-
nībā. Konference notika tepat Rīgā, 
Ķīpsalā (jo Nacionālā bibliotēka izrā-
dījās par mazu).

Organizēt šo ne tuvu nebija viegli, 
galvenās rūpes gūlās uz Saeimas Ār-
lietu un Eiropas lietu komisijām; visu 
konferenci vadīja Ārlietu komisijas 
priekšsēdētājs Ojārs Ēriks Kalniņš. Uz 
maniem pleciem bija darba grupas Ei-
ropas Savienības reakcija uz nestabi-
litāti un apdraudējumiem Vidusjūras 
dienvidos un Tuvajos Austrumos vadī-
šana, savukārt Eiropas lietu komisijas 
priekšsēdētājai Lolitai Čigānei tika 
grupa Ceļā uz Rīgas samitu – pārdefi-
nējot Austrumu partnerību. 

Iepriekšējā vakarā pirms konferen-
ces notika O. Ē. Kalniņa vadīta pre-
zidentūras trijotnes un Eiropas Parla-
menta Ārlietu komitejas priekšsēdētāja 
Elmāra Broka tikšanās; par trijotni šeit 
dēvē tādu kā līdzšinējās, tagadējās un 
nākamās prezidējošās valsts apvie-
nību, kuras ciešāka sadarbība nodro-
šina ES kursa stabilitāti un gludākas 
pārejas tātad nevis sešu prezidentūras 
mēnešu, bet jau kopā pusotra gada lai-
kā. Mūsu gadījumā šajā trijotnē ietilpst 
secīgi Itālija, Latvija, Luksemburga.

Starp citu, šīs tikšanās ietvaros ļoti 
zīmīga bija Grieķijas rīcība – iesūtītās 
rezolūcijās, oponējot visiem sagatavota-

jiem dokumentiem, kur vien bija kādas 
negācijas par Krieviju (piemēram, no-
sodījums tās rīcībai Austrumukrainā), 
un pārējiem bija daudz darba, šos pro-
testus analizējot un pamatā noraidot.

Pati konference bija ļoti nozīmīga; 
galvenie virzieni tajā bija: 1) Eiropas 
kopīgā ārpolitika un drošības politika; 
2) Eiropas kopīgā drošības un aizsar-
dzības politika.

Manuprāt, ļoti pareizi izteicās Sa-
eimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. 
Atklāšanas uzrunā viņa salīdzināja 
Austrumukrainā un arī Krimā notieko-
šo ar 1938. gada hitlerisko Vāciju, kad 
tā veica Sudetijas apgabala aneksiju (ko 
minēju arī es Saeimas Ārlietu debatēs 
gada sākumā) – šis atgādinājums ir ļoti 
svarīgs laikā, kad var novērot, ka dažas 
valstis jau sāk piebremzēt ar stingrā-
kām sankcijām pret Krieviju, pievēršo-
ties biznesa interesēm. Taču Krievijas 
ekspansija ir jāaptur, citādi sekas var 
izrādīties ļoti nepatīkamas visiem. Arī 
Federika Mogerīni atzīmēja, ka ne-
kādas sankcijas nevar tikt atceltas, ja 
Krievija neievēro Minskas 2. vienoša-
nos – gluži otrādi, tās jāstiprina.

Anglija šobrīd sūta Ukrainai militā-
ros konsultantus; ASV sniedz palīdzību 
neletālās tehnikas veidā (mazie bezpi-
lota lidaparāti, bruņotas un nebruņotas 
armijas automašīnas Humvee, rācijas, 
radari). Domāju, ka tas ir vienīgais 
ceļš – ir jau pierādījies, ka Putins saprot 
tikai spēka politiku. Nav runa par to, ka 
nepieciešami kādi militāri ieguvumi, kā 
jau minēju, mērķis ir Krievijas nekon-
trolētas ekspansijas apturēšana. Citādi 
turpinās iet bojā cilvēki; kā savā runā 

uzsvēra NATO ģenerālsekretāra viet-
nieks Aleksandrs Veršbovs – tajā skaitā 
simtiem pašas Krievijas karavīru.

Jāņem vērā arī bijušā Zviedrijas 
premjerministra un ārlietu ministra 
Karla Bilta teiktais – Eiropai nepie-
ciešama jauna drošības stratēģija, jo 
šobrīd draugu loka (a ring of friends) 
vietā esam ieguvuši uguns loku, kad 
karošana pie Eiropas robežām notiek 
gan austrumos, gan rietumos. Un Lat-
vijai šobrīd šādas stratēģijas izstrādē ir 
nozīmīga loma; Mogerīni nemitīgi kon-
sultējas ar mūsu ministru Rinkēviču – 
prezidentūrai Eiropā ir liela nozīme!

Ārpus politiskās daļas gribu pasla-
vēt darba organizatorus par kultūras 
līmeņa ieguldījumu, parādot ārzemju 
viesiem, uz ko ir spējīga Latvija. Daļa 
pasākumu norisinājās kultūras piemi-
nekļos, kuri viesos raisīja patiesu ap-
brīnu, – atjaunotajā Ziemeļblāzmas pilī 
un Dekoratīvi lietišķās mākslas muzejā 
(kurš iekārtots mūsu vēsturiski pirmajā 
baznīcā, kuras ēka celta vēl 1199. gadā). 
Arī muzikālā daļa tiem sagādāja patī-
kamu pārsteigumu – visiem bija vai mu-
tes vaļā no mūsu trim trakajiem grupas 
Melo-M čellistiem. Neatpalika arī dže-
za kvartets Xylem. Klātesošie priekš-
nesumus filmēja telefonos; manā klāt-
būtnē divi kataloņi sūtīja ziņas saviem 
draugiem dzimtenē, lai tie meklētu mū-
ziķu video ierakstus Youtube. Tikai vie-
nas delegācijas vadītājs stāvēja ar garu 
ģīmi – izrādījās, neesot ticis pie biļetēm 
uz Latvijas Nacionālo operu, visas iz-
pirktas. Taču tur man izdevās palīdzēt, 
un smaids atgriezās arī viņa sejā.

Atis Lejiņš

Eiropas drošība un aizsardzība
Starpparlamentu konference par kopīgo drošību Eiropā

Aicinājums ārzemju latviešiem
Valsts un pašvaldību pakalpojumiem izmantot saziņu elektroniskajā vidē

12. martā Ārlietu ministrijā noti-
ka kārtējā darba grupas diasporas po-
litikas jautājumos sēde. Tajā Latvijas 
institūcijas un diasporu pārstāvošās 
organizācijas vienojās vēl ciešāk sadar-
boties, lai nodrošinātu tautiešiem ārze-
mēs informācijas pieejamību par sazi-
ņas un sadarbības iespējām ar Latvijas 
valsts un pašvaldību iestādēm, izman-
tojot elektroniskās vides priekšrocības.

Izmantojot diasporas organizāciju 
tīklu, Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (VARAM), Eko-
nomikas ministrija un Ārlietu minis-
trija vienojās kopīgi ar Pasaules Brīvo 
latviešu apvienību (PBLA) un Eiropas 
Latviešu apvienību (ELA) apzināt, 
kādi valsts un pašvaldību iestāžu pa-
kalpojumi ir aktuāli ārzemēs dzīvojo-
šiem tautiešiem, kā arī tiem, kas plāno 
atgriezties Latvijā.

Sadarbības mērķis ir izvērtēt jau 
pašlaik pieejamo informāciju vienotajā 

valsts un pašvaldību pakalpojumu por-
tālā www.latvija.lv, kā arī apzināt, kāda 
informācija pietrūkst tautiešiem ārze-
mēs un veicināt tās iekļaušanu portālā, 
lai nodrošinātu ārvalstīs mītošajiem 
tautiešiem vienotu informatīvo mate-
riālu par sadarbības soļiem ar valsti.

Turklāt VARAM tieši šobrīd uzsā-
kusi vērienīgu informatīvu kampaņu 
Latvijas iedzīvotājiem, lai popularizē-
tu kopumā vairāk nekā 300 valsts e-pa-
kalpojumu un mudinātu iedzīvotājus 
izvēlēties e- pakalpojumus kā primāro 
saziņas veidu ar valsti. Plašākai infor-
mācijai: https://kampana.latvija.lv/.

Tāpat darba grupas sēdē Ārlietu 
ministrijas speciālo uzdevumu vēst-
nieks diasporas jautājumos Pēteris 
Kārlis Elferts informēja par Īrijas 
valdības jaunu valsts politikas doku-
mentu diasporas jautājumos. Tas pa-
redz veicināt īru atgriešanos Īrijā, kā 
arī stiprināt saikni ar 70 miljoniem 

īru izcelsmes cilvēkiem visā pasaulē. 
Vēstnieks atzina, ka šis dokuments ir 
iedvesmojošs Latvijas diasporas po-
litikai, taču vienlaikus uzsvēra, ka ir 
aktivitātes, kuras Īrijas politika tikai 
paredz, bet Latvijas politika jau īsteno.

Sabiedrības integrācijas fonds dar-
ba grupu informēja par valsts budžeta 
atbalsta programmu Latvijas diaspo-
ras nevalstiskajām organizācijām pil-
soniskās līdzdalības veicināšanai, ku-
ras ietvaros drīzumā plānots izsludināt 
projektu iesniegumu konkursu.

Portāls www.latvija.lv apkopo 
valsts un pašvaldību sniegtos pakal-
pojumus, e-iespējas, e-pakalpojums 
un informāciju, kā tos saņemt. Portā-
lā ir izveidota arī sadaļa Atgriešanās 
Latvijā ar informāciju par nozīmīgiem 
jautājumiem, ko ir svarīgi zināt tautie-
šiem pirms atgriešanās Latvijā.

LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
19. marts
Jāzeps, Juzefa
1925. krokodilu mednieks Austrālijā 
Arvīds Būmentāls.
1930. sabiedriska darbiniece Astrīda 
Jansone.
1937. SLT aktieris un diriģents Jānis 

Ķauķis.
1940. dzejniece Vilhelmīne Urtāne.
1959. ALT aktieris Pēteris Saulītis.
1990. Latvijā notika mācību iestāžu 
pārdēvēšana: Pētera Stučkas Latvijas 
valsts universitāti pārdēvēja par Latvi-
jas Universitāti, bet Arvīda Pelšes Rī-

gas politehnisko institūtu – par Rīgas 
tehnisko universitāti..

20. marts
Made, Irbe

 
Turpinājums 15. lpp.

kurā apvienotas vairākas tehnikas (fil-
cējums, digitālā apdruka, izšuvums), 
radot filozofiski dziļu un daudzslāņai-
nu darbu Brīnišķīgais prāts. Savukārt 
Mārīte Leimane, lai iegūtu nepiecieša-
mo iespaidu, bez gludās gobelēna teh-
nikas aužot atsevišķās vietās izmanto-
jusi cauro vīli un sumaku.

Te gan gribas pārmest asociācijai, 
ka diemžēl netiek norādīti darbu ra-

šanās gads un tehnika, kādēļ šī raksta 
autors varbūt kaut ko nav pareizi sa-
skatījis un aprakstījis.

Tekstilmākslā patlaban tiek izman-
tots viss, kas saistīts ar audumiem un 
to materiāliem. Lai gan pats būtiskā-
kais ir mākslinieciskais gandarījums, 
ko gūst skatītājs, tad jāteic, ka nereti 
tehnika ņem virsroku pār ieceri. Kā 
izstādes izcilākie darbi minami Edītes 
Pauls-Vīgneres, Skaidrītes Leimanes, 
Andras Kurzemnieces un dažu citu 
mākslinieču veikums. Kur palikuši 

tekstilnieki vīrieši?
Latvijas tekstilmākslas asociācijai 

šis gads ir tikai iesācies ar iespaidīgu 
izstādi (tā gan daļēji atkārto pagāju-
šā gada septembrī apskatāmo izstādi 
Pēterbaznīcā, Rīgā). Tūlīt jau jādomā 
par izstādi Vitebskā, Baltkrievijā, par 
Cesvaini un par jubilejas izstādi pava-
sara pusē Latvijas Mākslinieku savie-
nības galerijā.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

tergailis.
• Juris Zvirgzdiņš. Pirmizrāde! Kas-

tors un Porcella. Māksliniece – Gita 
Treice; Jelgavas tipogrāfija; izde-
vējs – Pētergailis.

• Inguna Cepīte, Juris Zvirgzdiņš. No 
Rīgas līdz Rīgai. Tobiass un Tama 
Lielajā bibliotēku ceļojumā. Māks-
liniece – Elīna Brasliņa; Jelgavas 
tipogrāfija; izdevējs – Pētergailis.

• Māris Rungulis. Lapsu kalniņa mīk-
las. Dizains – Ivs Zenne; ilustrāci-
jas – Reinis Pētersons; Jelgavas ti-
pogrāfija; izdevējs – Liels un mazs.

Kategorijā Zinātniskās 
grāmatas:
• Jānis Taurens. Konceptuālisms Lat-

vijā/ Domāšanas priekšnosacīju-
mi. Mākslinieki – Armands Zelčs, 
Darja Meļņikova; Jelgavas tipogrā-
fija; izdevējs – Neputns.

• Elita Ansone. Vija Celmiņa. Dubul-
tā realitāte. Māksliniece – Ingrīda 
Zābere; Jelgavas tipogrāfija; izde-
vējs – Latvijas Nacionālais mākslas 
muzejs.

• Sastādītājs Aigars Lielbārdis. 
Folkloras vākšanas vēsture fo-
togrāfijās. Mākslinieks – Krišs 
Salmanis; Jelgavas tipogrāfija; izde-
vējs – LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts.

• Autoru kolektīvs. Gotharda Frīd-
riha Stendera Ābeces. Faksimili. 
Transkripcijas. Apceres. Māksli-
niece – Inese Hofmane; Jelgavas ti-
pogrāfija; izdevējs – Neputns.

• Sastādītāji – Inta Pujāte, Dainis 
Bruģis. Portrets Latvijā. 19. gad-
simts. Māksliniece – Inese Hofma-
ne; Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – 
Neputns.

Kategorijā Uzziņu literatūra:
• Kristīne Zaļuma. Liepupes muiža. 

Māksliniece – Dita Pence; Jelgavas 
tipogrāfija; izdevējs – Lauku Avīze.

• Raimonds Zommers. Zommers. 
Mūsdienu latviskā virtuve. Māks-
liniece – Ineta Berkmane; Jelgavas 
tipogrāfija; izdevējs – The White 
Book.

• Arhitektu birojs NRJA. UNWRIT-
TEN – Exposition of Latvia at the 
14th International Exposition of 
Architecture La Biennale di Vene-
zia catalogue. Mākslinieks – Kirils 
Kirasirovs; Jelgavas tipogrāfija; iz-
devējs – NRJA.

• Komplekts Ar karti dabā. Māksli-
niece – Līga Dubrovska; tipogrāfi-
ja – Adverts, izdevējs – Karšu izdev-
niecība Jāņa sēta.

Kategorijā Mākslas izdevumi:
• Elita Patmalniece. Prieks:) no A līdz 

Z. Dizains – Laura Mortensena-Flo-
resa; ilustrācijas – Elita Patmalnie-
ce; tipogrāfija – PNB Print; izde-
vējs – Zvaigzne ABC.

• Austra Avotiņa. Aleksejs Naumovs. 
Iespaidu kolekcija. Mākslinieki – 
Aleksejs Naumovs, Aivars Sprūdžs; 
Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – Ju-
mava.

• Sastādītāja Iveta Derkusova. Gus-
tavs Klucis. LNMM kolekcijas zi-
nātniskais katalogs. I, II sējums. 
Māksliniece – Zane Ernštreite; Jel-
gavas tipogrāfija; izdevēji – LNMM, 
Neputns.

• Jānis Murovskis, Anita Vanaga. 
Jānis Murovskis. Sietspiede. Māks-
liniece – Ineta Berkmane; tipogrāfi-
ja – Livonia Print; izdevējs – Mure-
tart.

Kategorijā Foto albumi:
• Jānis Deinats. Ainas/XI. Māksli-

nieks – Jānis Murovskis; tipogrāfi-
jas – Livonia Print; McĀbols; izde-
vējs – Balta.

• Kaspars Goba, Gundega Repše. Rī-
gas salas. Mākslinieks – Ivo Grun-
dulis; tipogrāfija – Livonia Print; 
izdevējs – Elm Media.

• Vilhelms Mihailovskis. Humanus. 
Mākslinieks – Vilhelms Mihai-
lovskis; Jelgavas tipogrāfija; izde-
vējs – Vilhelms Mihailovskis.

Pirms astoņdesmit gadiem Miķeļis 
Goppers uzsāka apgāda ZELTA ĀBE-
LE darbību un viņam bija tikai viena 
vēlēšanās, lai arī mums, latviešiem, 
būtu kaut pāris nelielu grāmatu pienā-
cīgi labā izveidojumā un izpildījumā. 
... Visā apgāda pastāvēšanas laikā 
neesmu redzējis nevienu pašu kritiku, 
kas pieskartos tieši tam, kas ir izdevē-
ja darba kodols – kā viņš ir atrisinājis 
doto manuskriptu grāmatas formā... 
Ja par principu var saukt metodi, 
darba veidu, tad tas bija – mēģināt 
atrisināt izdevuma kompozīciju tā, lai 
viņa iznāktu viengabalaina, saliedēta; 
vairīties no katra tā sauktā efekta, pa-
kļaut visus grāmatas sastāvelementus 
galvenajam – dot iespējami labu piln-
vērtīgu ietērpu kādam literāram dar-
bam.***

Guna Bīriņa 
Laikrakstam „Latvietis“

* Tekstā izmantota 1936. gada izdevu-
mā lietotā rakstības forma
** Osis L., Pupa G. (sast.). (1993). 
Apgāda „Zelta Ābele“ ilustrēts bib-
liogrāfiskais rādītājs ar papildināju-
miem un pielikumiem. Rīga: Literatū-
ra un Māksla. 287 lpp.
*** turpat

„ZELTA ĀBELE 2014“
Turpinājums no 11. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Svētdien, 22. martā, plkst. 16.00 Tā-
lavas mazajā zālē LR goda konsuls 
Dienvidaustrālijā un Adelaides Lat-
viešu biedrība ielūdz uz  tikšanos ar 
Latvijas vēstnieku Austrālijā Andri 
Teikmani. Temats Latvijas Preziden-
tūra ES padomē un pašreizējā situācija 
Latvijā. Vīns un uzkodas.
Svētdien, 22. martā, plkst. 16.00 tik-
šanās Tālavas Mazajā zālē ar Latvijas 
vēstnieku Andri Teikmani. Referāts 
Latvijas prezidentūra ES padomē un 
pašreizējā situācija Latvijā. Sekos 
vīns un uzkodas.
Trešdien, 25. martā, plkst. 10.30 
LAIMAs grupas izbraukums no ALB 
nama uz Old Noarlunga Hotel. Mak-
sa par pusdienām $10.90 no perso-
nas. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
20. martam.
Sestdien, 28. martā, plkst. 8.00 Tāla-
vā tilpņa iekraušana.
Sestdien, 28. martā, plkst. 11.00 Tā-
lavas dārzā Adelaides Latviešu skola 
svinēs Lieldienas. Tradicionālā latvie-
šu olu krāsošana, ripināšana un šūpo-
šanās – nāciet tik pulkā! Šogad atkal 
pie mums ciemos būs arī vecā Bērziņa 
ferma – īsti, pūkaini un samīļojami 
dzīvnieku mazuļi! Te varēs dabūt arī 
ceptas desas ar visām piedevām, kū-
kas un kafiju. Kā parasti, būs arī lote-
rija. Ieeja pret ziedojumiem.
Sestdien, 28. martā, plkst. 12.00 DV 
namā profesionāla šefa pusdienu pie-
dāvājums; baudīsim atkal lietuviešu 
šefpavāru kulināro māku. Maksa $20. 
Pieteikšanās obligāta, līdz 25. mar-
tam, zvanot Andrim Jaudzemam 0412 
601 306 vai 8373 1771.
Svētdien, 29. martā, plkst. 9.30 no-
vuss Tālavā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Piektdien, 3. apr., plkst. 11.00 Lielā 
Piektdiena. Dievkalpojums ar dievgal-
du.
Svētdien, 5. apr., plkst. 11.00 Kristus 

Augšāmcelšanās svētki. Dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 28. martā, plkst. 13.00 
Daugavas Vanagu nodaļas pilnsapulce 
Latviešu namā.
Svētdien, 5. apr., plkst. 9.00 Lieldie-
nu Svētdienas rīts. Lūdzu ņemt līdzi 
groziņus. Visi mīļi gaidīti pie A. un M. 
Siksnām, 4 Marmindie Street, Chapel 
Hill.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Piektdien, 3. apr., plkst. 13.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar dievgal-
du.

Kanberā
Pirmdien, 23. martā, plkst. 19.00 
Kanberas Latviešu biedrības saie-
tā Immanuel baznīcas zālē, Latvijas 
vēstnieks Austrālijā un Jaunzēlandē 
Andris Teikmanis runās par Latvijas 
un Austrālijas attiecībām.
Otrdien, 24. martā, plkst. 18.00 – 
19.00 Austrālijas Nacionālas univer-
sitātes (ANU) Centre for European 
Studies, 1 Liversidge St., Canberra, 
ANU rīkotā priekšlasījumā Latvijas 
vēstnieks Austrālijā un Jaunzēlandē 
Andris Teikmanis runās par tematu 
European Challenges. The Baltic Out-
look.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Piektdien, 3. apr., plkst. 18.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums Sv. Pētera 
baznīcā, Reid. Kalpos māc. Kolvins 
Makfersons no Sidnejas.

Melburnā
Sestdien, 21. – 22. martam, Daugavas 
Vanagu Austrālijā delegātu sanāksme 
DV mītnē.
Piektdien, 27. martā, plkst. 19.00 
Krodziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 28. martā, plkst. 12.00 
MLB pilnsapulce Latviešu namā.

Sestdien, 28. martā, Daugavas skolas 
Lieldienu izstāde Latviešu namā.
Svētdien, 29. martā, plkst. 14.00 Kino 
klubiņa izrādes. Kafejnīca atvērta no 
13.30. Plkst. 14.00 dokumentālā filma 
Filma kā dziesma (2013). Plkst. 15.30 
spēlfilma Limuzīns Jāņu nakts krāsā. 
Abām filmām subtitri angļu valodā. 
Viena filma $10, divas $15. Daugavas 
skolas bērniem ieeja brīva. Visi ienā-
kumi ziedojums Melburnas Latviešu 
nama uzturēšanai.
Ceturtdien, 2. apr., Brisbanes pa-
saules mūzikas (world music) grupas 
Mzaza (piedalās Ance Deksne) kon-
certs The Spotted Mallard, Brunswick 
(kopā ar La Mauvaise Réputation). 
http://www.mzaza.com
Sestdien, 4. apr., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 4. apr., Brisbanes pasaules 
mūzikas (world music) grupas Mza-
za (piedalās Ance Deksne) koncerts 
The Flying Saucer Club, Elsternwick 
(kopā ar Zulya and the Children of the 
Underground). Ieeja no plkst.18 sēd-
vietām, plkst.20 – General Admission. 
Mzaza uzstāsies plkst.20.40. http://
www.mzaza.com
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 29. martā, plkst. 10.00 Pal-
mu/pūpolu svētdienas dievkalpojums. 
Pēc dievkalpojuma Bībeles studijas.
Piektdien, 3. apr., plkst. 10.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums.
Piektdien, 3. apr., plkst. 14.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums Sv. Mateja 
baznīcā Futskrejā.
Svētdien, 5. apr., plkst. 6.30 Kristus 
Augšāmcelšanās rīta dievkalpojums.
Svētdien, 5. apr., plkst. 9.00 Kristus 
Augšāmcelšanās rīta dievkalpojums 
(angļu valodā).
Svētdien, 5. apr., plkst. 14.00 Kristus 
Augšāmcelšanās dievkalpojums Lat-
viešu ciemā.
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1905. pianiste Mirdza Stūre.
1925. dibināta Latvijas Universitātes 
vienotne Ausma.
1935. Igaunijā beidzās partiju valdība, 
atļauta tikai valdošā Tēvijas partija.

21. marts
Dzelme, Una, Unigunde, Benedikts, 
Benedikta
1980. ASV prezidents Džimmijs Kār-
ters paziņoja, ka ASV Olimpiskā ko-
manda boikotēs 22. Vasaras Olimpis-
kās spēles Maskavā.

22. marts
Tamāra, Gabriela, Gabriels, Dziedra

Starptautiskā ūdens diena
1885. matemātiķis, folkloras pētnieks 
Kārlis Zalts.
1885. komponists Jēkabs Mediņš.
1931. rakstnieks, dzejnieks, literatūras 
zinātnieks Valters Nollendorfs.
1943. sabiedrisks darbinieks Austrālijā, 
SLT aktieris un režisors Jānis Grauds.
1949. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā, muzikants Andris Kariks.
1955. mediķis, politiķis, Latvijas 
Valsts prezidents (2007.g. 8.jūl. – 
2011.g. 7.jūl.) Valdis Zatlers.

23. marts
Mirdza, Žanete, Žanna
1890. rakstnieks, žurnālists Jānis 
Grīns.
1910. folkloriste, filoloģe Alma Ance-

lāne.

24. marts
Kazimirs, Izidors
Pasaules meteoroloģijas diena
1902. dzejniece Valda Mora (arī Valda 
Moora).

25. marts
Māra, Mārīte, Marita
Komunistiskā genocīda upuru piemi-
ņas diena
1949. no Rīgas uz Omskas un Tomskas 
apgabaliem Sibīrijā deportē 42 178 Lat-
vijas iedzīvotājus. No Latvijas uz Sibīri-
ju 33 ešelonos tiek izvestas 13 624 ģime-
nes. No Latvijas, Lietuva un Igaunijas 
tika izvesti vairāk kā 92 000 cilvēku.
1950. rakstnieks Andris Puriņš.  ■

Datumi
Turpinājums no 14. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Svētdien, 2015. gada 22. martā

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 20. martā.
€1 = 1,39880 AUD
€1 = 0,72550 GBP

€1 = 1,44010 NZD
€1 = 1,07760 USD

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 29. martā, plkst. 10.30 
dievkalpojums angļu valodā.
Ceturtdien, 2. apr., plkst. 18.00 diev-
kalpojums. Zaļā Ceturtdiena.
Piektdien, 3. apr., plkst. 15.30 diev-
kalpojums. Lielā Piektdiena.
Svētdien, 5. apr., plkst. 10.30 dievkal-
pojums. Lieldienas.

Sidnejā
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 29. martā, plkst. 10.00 Pū-
pola svētdienas dievkalpojums ar Svē-
to Vakarēdienu.
Piektdien, 3. apr., plkst. 10.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
Svētdien, 5. apr., plkst. 10.00 Kristus 
Augšāmcelšanās svētku dievkalpo-
jums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 29. martā, plkst. 9.30 Pū-
polsvētdienas dievkalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 2. apr., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Me-
eting Room A.

Latvijā
Pieminot 1949. gada 25. marta de-
portāciju un Komunistiskā genocīda 
upurus, šajā dienā Rīgā notiks vai-
rāki koncerti un pasākumi, informē 
Rīgas domē.
Trešdien, 25. martā, plkst. 10 piemi-
ņas brīdis pie Šķirotavas stacijas.
Trešdien, 25. martā, plkst. 12.30 
gājiens no Latvijas Okupācijas mu-
zeja līdz Brīvības piemineklim, kur 
plkst. 13 notiks svinīgā goda sardzes 
maiņa un ziedu nolikšanas ceremonija.
Trešdien, 25. martā, plkst. 18 Latvi-
jas Kara muzejā koncertā Mana Tē-
vzeme dziedās Jāzepa Mediņa Rīgas 
1. Mūzikas skolas zēnu koris un Kul-
tūras un tautas mākslas centra Ritums 
vīru koris Tēvzeme. Ieeja bez maksas.
Trešdien, 25. martā, plkst. 19 Rīgas 
Domā piemiņas koncerts Aizvestajiem, 
kurā piedalīsies Rīgas kamerkoris Ave 
Sol, profesionālais pūtēju orķestris 
Rīga, solisti Sonora Vaice, Ingus Pē-
tersons un diriģents Guntis Kuzma. 
Koncertā skanēs Johanesa Brāmsa, 
Pētera Vaska, Pētera Butāna un Iman-
ta Mežaraupas skaņdarbi. Ieeja ar bez-
maksas ielūgumiem, kas saņemami, 

sazinoties pa tālruni 67425218.
Trešdien, 25. martā, plkst. 19 Rīgas 
Kultūras un tautas mākslas centrā 
Mazā ģilde notiks koncerts Dievs, 
Tava zeme deg!. Piedalīsies jauktais 
koris Sonore, vīru koris Frachori, 
Kuldīgas kultūras centra kamerko-
ris Rāte, kā arī Latvijas Nacionālās 
operas solisti Raimonds Bramanis un 
Rihards Mačanovskis, pie ērģelēm Ro-
berts Hansons.  Ieeja bez maksas.
Trešdien, 25. martā, plkst. 19.30 pie-
miņas koncerts notiks arī Vecās Sv. 
Ģertrūdes baznīcā, kurā Latvijas Uni-
versitātes kamerkoris DeCoro, Latvi-
jas Zvērinātu advokātu kolēģijas jauk-
tais koris un jauktais koris Vilce, kā 
arī solisti Ieva Ezeriete, Jānis Kurševs, 
ērģelnieks Aigars Reinis un diriģents 
Pēteris Vaicovskis izpildīs Gabriela 
Forē rekviēmu. Ieeja bez maksas.
Trešdien, 25. martā, plkst. 18.00 
filmu izrāde NicePlace Mansards 
Kr. Barona ielā 21A (pagalmā). TRIM-
DA UN IZSŪTĪJUMS. Liktenis viņus 
aizveda katru uz savu pusi – uz Rietu-
miem un uz Austrumiem, bet projām 
no Latvijas, un sāp abiem vienādi. 
Viens atgriezās jau dzīves laikā, otrs 
tikai sapņoja, bet Latvija vienmēr bija 
dzīva viņu rakstos. Seansa garums 66 
min, ievadvārdi – Inguna Daukste-Si-
lasproģe. Gunārs Janovskis (1991, 
režisore Dzintra Geka, 33 min). Alek-
sandrs Pelēcis (1992, režisore Dzintra 
Geka, 33 min). Ieeja bez maksas, dar-
bojas kafejnīca, bārs, grāmatu un papī-
rlietu veikals!
Ceturtdien, 26. martā, plkst. 18.00 
sarīkojums Ieskats Aspazijas daiļradē 
Rīgas Latviešu biedrības namā. Jāņa 
Zālīša priekšlasījums Aspazijas mē-
ness stari: dzeja, luga, mūzika, dzīves 
drāma. Mazpazīstamu kompozīciju 
atskaņojums. Aspazijas dzeju un lugas 
fragmentus, lasīs aktieris un režisors 
Valdis Lūriņš. Ieeja bez maksas. 
Piektdien, 27. martā, plkst. 17.00 
Grāmatas Aspazijas proza atvēršana 
Aspazijas māja,  Z. Meierovica prosp. 
18/20, Duboltos, Jūrmalā. Jūrmalas 
muzeja filiālē Aspazijas māja, Jūrmalā 
notiks literatūrzinātnieces un tulkotā-
jas Astridas Stahnkes (ASV) 80 gadu 
jubilejas svinības, kā arī grāmatas As-
pazijas proza angļu valodā (Aspazijas 
prose: stories, fantasies, dialogues, 
a novella) atvēršanas svētki.  Tā būs 
pirmā grāmata, kurā lasītāji tiek iepa-
zīstināti ar Aspazijas prozu angļu va-
lodā. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās 
pa tālr.: 67769445 vai 29150479. Ieeja 
bez maksas.
Piektdien, 27. – 29. martam, visā Lat-
vijā norisināsies pasākums Satiec savu 
meistaru! 2015. Šajā pavasarī mācek-
ļus pie sevis aicinās rekordliels tautas 
lietišķās mākslas meistaru, stāstnieku, 
teicēju un muzikantu skaits – pasā-
kums norisināsies vairāk nekā 170 vie-
tās. Atrodi savu meistaru un piesakies! 
Kontaktinformācija: www.satiecsavu-
meistaru.lv un www.lnkc.gov.lv.
Svētdien, 29. martā, plkst. 19.00 

Krievu režisora Kirila Serebreņņi-
kova veidotais jauniestudējums Rai-
ņa sapņi Latvijas Nacionālajā teātrī. 
Lomās: Ainārs Ančevskis, Kaspars 
Aniņš, Mārtiņš Brūveris, Gundars 
Grasbergs, Ivars Puga, Lolita Cauka, 
Maija Doveika un citi. Izrādē piedalās 
Emīla Dārziņa jauktais koris, diriģents 
Artūrs Ancāns.
Trešdien, 1. apr., plkst. 18.00 filmu 
izrāde NicePlace Mansards Kr. Baro-
na ielā 21A (pagalmā). NOSLĒGUMA 
SEANSS. Mansarda jubilejas sezonas 
fināls ir atvērts – trīs dažādas personī-
bas, katra kā piepildīts un tālejošs vir-
ziens Latvijas literatūrā. Mēs varam 
sekot jebkuram vektoram uz visām 
pusēm, un varbūt to arī nākamajā se-
zonā darīsim. Seansa garums 63 min. 
Aleksandrs Čaks (1988, scenārija au-
tors Jānis Rokpelnis, režisors Andrejs 
Apsītis, operators Gvido Zvaigzne, 
komponists Uldis Stabulnieks, 17 
min). Knuts Skujenieks (1992, scen. 
autors un režisors Tālivaldis Margēvi-
čs, operators Andris Seleckis, 26 min). 
Uldis no Avotu ielas (1992, dokumen-
tālā filma par Uldi Bērziņu, scenārija 
autore Amanda Aizpuriete, režisors 
un operators Juris Bindars, Telefil-
ma-Rīga, 20 min). Ieeja bez maksas, 
darbojas kafejnīca, bārs, grāmatu un 
papīrlietu veikals!
Piektdien, 3. apr., plkst. 19.00 Lie-
lajā piektdienā, koncerts Arvo Perts 
un Ēriks Ešenvalds. Pasijas Rīgas 
Domā. Sinfonietta Rīga, Latvijas Ra-
dio koris ar diriģentu Sigvardu Kļa-
vu. Arvo Perta Jāņa pasija, Ērika 
Ešenvalda Lūkas pasija, kā arī Pētera 
Vaska skaņdarbs The Fruit of Silence 
(Klusuma auglis) vedīs klausītājus pa 
ticības, cerības un mīlestības ceļu pre-
tī Lieldienu rītam. Solisti – Ieva Parša, 
mecosprāns; Jānis Kurševs, tenors; 
Daumants Kalniņš, baritons; Rihards 
Millers, baritons. Liepājas Simfoniskā 
orķestra kvartets: Ilze Zariņa, vijole; 
Ēriks Kiršfelds, čells; Mārtiņš Zālīte, 
oboja; Artis Zēns, fagots. Radio kora 
solisti – Agati Burkinu, Līgu Paegli, 
Gundaru Dziļumu un Kārli Rūtentālu. 
Pie ērģelēm Ilze Reine.
Piektdien, 3. apr., plkst. 19.00 Lie-
lajā piektdienā, Latvijas Nacionālais 
simfoniskajam orķestrim (LNSO) būs 
pirmatskaņojums Lielajā Ģildē, Rīgā – 
Kārļa Lāča simfonijas Krusta ceļš ar 
Svēto Rakstu tekstiem un Imanta Zie-
doņa dzeju. Lāča simfoniju Krusta 
ceļš Lielajā Piektdienā, diriģēs Māris 
Sirmais.
Līdz 30. apr. Gunas Oškalnas-Vējiņas 
fotoizstāde Auto foto spēles Jelgavas 
pils Aulas foajē. Veltījums LLU Teh-
niskajai fakultātei 70 gadu jubilejā.  ■
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