
23.  septembrī no-
tika ikgadējais Ārlietu 
ministrijas valsts sek-
retāra Andreja Pildego-
viča organizētais Lat-

vijā akreditēto ārvalstu rezidējošo un 
nerezidējošo vēstnieku reģionālais 
brauciens, kurā šogad vēstnieki bija 
aicināti doties uz Zemgali. Vēstnie-
kiem tika piedāvāta plaša program-
ma, sniedzot ieskatu Latvijas reģiona 
ekonomiskās sadarbības un investīci-
ju piesaistē potenciālā, kā arī ļaujot 
iepazīt Zemgales reģiona kultūrvēs-
turi.

Brauciena laikā vēstniekiem bija 
iespēja apmeklēt Jelgavu un tikties ar 
pilsētas domes priekšsēdētāju Andri 
Rāviņu, kā arī iepazīt Latvijas Lauk-
saimniecības universitātes Pārtikas 
tehnoloģiju fakultāti. Svētās Trīsvienī-

bas baznīcas tornī vēstnieki aplūkoja 
ekspozīciju par Zemgales novada vēs-
turi.

Dobelē savukārt vēstnieki tikās ar 
Dobeles novada domes priekšsēdētāju 
Andreju Spridzānu, bija gaidīti vie-
si uzņēmumā SIA Baltic Candles un 
lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmu-
mā AS Agrofirma Tērvete un apskatīja 
VAS Latvijas Valsts meži Dabas parku 
Tērvetes novadā.

Braucienā piedalījās 29 Latvijā re-
zidējošie un nerezidējošie vēstnieki.

Iepriekšējos gados vēstnieki jau 
apmeklējuši Latvijas reģionus; piemē-
ram, pagājušogad tika piedāvāta iespē-
ja iepazīt Daugavpili Latgalē, savukārt 
pirms tam – Kuldīgu Kurzemē un Val-
mieru Vidzemē.
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
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Valsts prezidents ANO
„Ilgtspējīgas attīstības mērķi: universāls stimuls pārveidot mūsu pasauli“
Valsts prezidenta uzruna ANO Ģenerālās asamblejas 71. sesijā Ņujorkā, 2016. gada 21. septembrī

Augsti godātais 
priekšsēdētāja kungs, 
ekselences!

Šajās dienās Latvi-
ja atzīmē 25gadus kopš 
neatkarības atgūšanas 
un iestāšanās ANO. 
Latvija ieņēma savu 

vietu Apvienoto Nāciju Organizācijā 

1991. gadā ar skaidru mērķi pievie-
noties kolektīvajam ieguldījumam 
drošībā, stabilitātē un labklājībā visā 
pasaulē.

Kā atbildīga demokrātiska valsts, 
pamatojoties uz tiesiskumu un ievē-
rojot cilvēka cieņu un brīvību, Latvija 
joprojām ir stingri apņēmusies pieda-
līties nozīmīgajā Apvienoto Nāciju 

O rg a n i z ā c i ja s 
darbā.

Augsti godā-
tais priekšsēdētā-
ja kungs!

A p v i e n o t o 
Nāciju Organi-

 
Turpinājums 14. lpp.

Reģionālais brauciens
Latvijā akreditēto ārvalstu vēstniekiem

Valsts prezidents uzrunā ANO Ģenerālās asamblejas 71. sesijas dalībniekus.
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Vai drīz būs Ziemassvētki?
Piparkūku cepšana Adelaides DV namā

Kultūras ministrija 
(KM) aicina līdz 14. ok-
tobrim pieteikt preten-
dentus Izcilības balvai 
kultūrā. Balva iedibināta 
pēc kultūras ministres 

Daces Melbārdes iniciatīvas, un tā tiek 
piešķirta, paužot valsts atzinību par izci-
liem starptautiska mēroga sasniegumiem 
kultūrā, kas devuši būtisku ieguldījumu 
Latvijas kultūras vērtību popularizēša-
nā, veicinājuši pozitīvu Latvijas tēlu, cē-
luši valsts prestižu pasaulē un kultūras 
vērtības izpratni sabiedrībā.

Plānots piešķirt ne vairāk kā trīs Izci-
lības balvas kultūrā (katru ne vairāk kā 
7000 EUR apmērā), izvērtējot sasniegu-
ma un veikuma nozīmību un rezonansi 
starptautiskā un nacionālā kontekstā, 
pienesumu kultūras telpai un ietekmi uz 
kultūras procesu attīstību Latvijā.

Balvas pretendentus var pieteikt 
juridiskas personas, valsts un pašval-
dības institūcijas un nevalstiskās or-
ganizācijas, kuru darbība saistīta ar 
kultūras procesu nodrošināšanu.

Uz Izcilības balvu kultūrā var pre-
tendēt fiziskas un juridiskas personas 
vai šādu personu apvienības, kuru 
individuālais vai kolektīvais starptau-
tiska mēroga veikums vai sasniegums 
kādā no kultūras jomām (literatūra un 
grāmatniecība, teātris, kino, vizuālā 
māksla, dizains, arhitektūra, mūzika, 
deja, kultūras mantojums, kā arī starp-
nozare – vairāku kultūras apakšnoza-
ru vai kultūras un citas nozares mijie-
darbe) atbilst šādiem kritērijiem:

– iegūts apbalvojums starptautis-
kos un profesionāli prestižos konkur-
sos, festivālos u.c. profesionāla novēr-
tējuma pasākumos kultūras jomā;

– Latvijas mākslinieku vai kolek-
tīvu veikums (viesizrādes, izstādes 
u.c. pasākumi) guvis plašu rezonansi 
ārzemēs, veicinājis Latvijas prestižu 
pasaulē un kultūras vērtības apziņu 
Latvijas sabiedrībā;

– starptautiska mēroga izcils vei-
kums Latvijā piesaistījis plašu starp-
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Vai tās Adelaides 
Vanadzes ir galīgi ap-
taurētas, ka jau septem-
brī cep Ziemassvētku 
piparkūkas? Taču, nē! 
Septembrī vēl nav tik 
zvērīgi karsts, kā vēlāk 
vasarā, visām ir drusku 

vairāk laika, nekā tuvāk pie gada bei-
gām, un piparkūkas taču labi glabājās, 
ja tās kārtīgi iesaiņo. Turklāt, tie Zie-
massvētki nemaz nav vairs tik tālu: 
pāris atlikušie mēneši paies, kā nebi-
juši (novembris vispār norakstāms), un 
vispār – labs tas darbiņš, kas padarīts, 
kā mana mamma mēdza sacīt. (Viņa 
teica arī, ka darbs nav zaķis, nekur ne-
aizbēgs, bet tā esot sliņķu paruna, un 
Vanadzes nav nekādas sliņķes!)

Adelaides Vanadzēm piparkūku 
cepšana jau kļuvusi par tradīciju, kur 
katra jau no iepriekšējiem gadiem zina 
savu vietu un darbiņu. Vispirms jau no 
bāra telpas jāizvāc visas mēbeles, jo 
grīda jānoklāj ar biezu plastikas kār-
tu, lai tepiķī neiemītu mīklas druskas, 
jo vienmēr jau kaut kas nokrīt zemē. 
Artūrs šai darbā jau iemanījies, un 
drīz vien grīda noklāta, vajadzīgie 
galdi atlikti atpakaļ un sameklēti visi 
darba rīki. Tikmēr virtuvē Ilga ar pa-
līgiem jau gatavo mīklu. Smags darbs 
tā mīcīšana, sevišķi – tādā daudzumā. 
Divās dienās tika izlietots turpat 40 kg 
miltu! Un kur vēl viss pārējais.

Mūsu goda Vanadze – Māris, kā 
jau citus gadus, laida mīklu caur spa-

geti rullējamo ierīci, kas ietaupīja velt-
nēšanu ar roku un deva vienāda biezu-
ma mīklu. Tur nu gan vajadzēja vairāk 
nekā divas rokas, un Jānis bija labs 
palīgs. Vairākas spiedējas tad veidoja 
visādas zvaigznītes, sirsniņas, pus-
mēnestiņus, aplīšus un eglītes, kurus 
Artūrs apzieda ar olu, un Geņa izdai-
ļoja ar mandelēm. Divas krāsnis kūrās 
vienā laidā, un Ilze zināja, kad likt 
pannas iekša un kad tās ņemt ārā. Jā-
saka, ka tehnika netika cilvēku rokām 
līdz, jo gatavās pannas krājās uz vi-
sām virtuves virsmām, līdz tika krāsnī 
iekšā. Izceptas, atdzisušas piparkūkas 
beigās nonāca Regīnas un Induļa ro-
kās, lai tiktu iesvērtas maisiņos par 
simts vai divsimti gramiem.

Pirmajā dienā, 20. septembrī, Ilga 
pusdienlaikā cienāja darbiniekus ar 
frikadeļu zupu; otrajā dienā, 21. sep-
tembrī, mielojāmies ar Guntas ķirb-
ju zupu. Protams, pēc ēšanas uznāca 
gurdenums, gribējās noraut mirklīti, 
bet kas tev deva? Darbs dzen uz priek-
šu, jo Ilga no virtuves tik sūta vēl un 
vēl mīklu! Anita šogad veica skrējējas 
darbiņus; kur tik kaut ko vajadzēja pa-
ņemt, iedot, aiznest, atnest, kafiju uz-
vārīt un pienest, traukus nomazgāt vai 
grīdu izmēzt, tur viņa bija klāt – Mae-
dchen fuer alles. Pie mīcīšanas laimē-
jās dabūt jaunu, spēcīgu vīrieti – Jake 
(Rasas mazdēlu), kas krietni atviegloja 
meitenēm šo smago darbu. Pat Geņas 
mazmeita, kas ciemojās no Londonas, 
izmēģināja roku pie piparkūku ražoša-

nas.
Kad otrā diena sāka jau vilkties 

garumā, tad vairākas žēlabainas balsis 
pacēlās ar jautājumu: Vai drīz būs bei-
gas? Cepšanai pienāca beigas, bet tad 
vēl vajadzēja visu satīrīt. Diemžēl, līdz 
tam laikam gudrākie bija jau pazuduši 
uz mājām, un tīrīšanu un telpu sakār-
tošanu veica tas pats vecais dzelzs ko-
dols – kāds pusducis cilvēku. Nedrīkst 
aizmirst, ka lielākai daļai cepēju ir jau 
krietni pāri par 80!

Paldies jāsaka visiem, kas ziedoja 
vismaz vienu, ja ne divas dienas, lai 
Adelaides Vanadzes varētu svētkos 
iepriecināt tautiešus ar piparkūkām. 
Cerams, nevienu talcinieku nebūšu 
izlaidusi: Ilga Vēvere, Regīna Berķe, 
Artūrs Berķis, Māris Miezis, Jānis 
Brakovskis, Anita Misiņa, Irmgar-
de Ozoliņa, Lilija Vovere, Lidija no 
Londonas, Gunta Rudzīte, Māra Kīna 
(Keen), Elīna Rikarde, Geņa Janmeija, 
Rasma Lace, Ilze Mūsiņa, Ilze Kūma 
(Coombe), Ināra Putniņa, Indulis 
Lapa, Biruta Brūns, Dzidra Virdžina 
(Virgin), Rasa Feja un Rasas mazdēls 
Džeiks (Jake).

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Izcilības balva kultūrā
Kultūras ministrija aicina pieteikt pretendentus

 
Turpinājums 3. lpp.
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Iveta Vējones kundze 
21.  septembrī Latvijas 
pārstāvniecībā ANO 
Ņujorkā tikās ar latviešu 
diasporas skolu darbinie-

kiem. Uz tikšanos bija ieradušās abu 
Ņujorkas Latviešu draudzes skolu pārzi-
nes, skolotāji un vecāki, kā arī Garezera 
Latviešu vasaras vidusskolas pārstāvji.

Tikšanās laikā skolas iepazīstināja 
ar savu darbību, pastāstīja par turpmā-
kajiem plāniem un izteica atzinību par 
pēdējā laikā labi izveidojušos sadarbī-
bu ar Latvijas institūcijām, kas atbil-
dīgas par sadarbību ar diasporu. Visas 
skolas iepazīstināja Vējones kundzi ar 
sagatavotajiem informatīvajiem mate-

riāliem un žurnāliem ar bērnu veido-
tiem darbiem.

„Novēlu veiksmīgu nesen uzsākto 
jauno mācību gadu! Esmu gandarīta 
par aktivitātēm, ko rīkojat, lai Savieno-
tajās Valstīs dzīvojošie bērni un viņu ve-
cāki uzturētu ciešu saikni ar viņu dzim-
teni Latviju,“ teica Vējones kundze.

Iveta Vējone ir latviešu diasporu 
skolu patronese, uzņemoties rūpes par 
latviešu bērniem, jauniešiem un skolo-
tājiem visā pasaulē.

ASV šobrīd darbojas 16 latviešu 
skolas, ko apmeklē vairāk nekā 500 
skolēnu.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Prezidenta preses dienests

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Vai Latvija ir ko-

rumpēta? It kā cīnāmies 
pret korupciju. Mums ir 
Korupcijas novēršanas 
un apkarošanas birojs 
(KNAB) un mums ir 

Valsts amatpersonu deklarācijas, ku-
ras tiek pildītas katru gadu. Bet tomēr...

KNAB mēdz būt ziņās drīzāk par 
iekšējām problēmām nekā par sekmī-
giem tiesas procesiem pret mūsu ko-
rupcijas karaļiem. Un tieši tagad, kad 
sākas diskusijas par KNAB vadītāja 
pilnvaras beigšanu šī gada novembrī 
un patreizējā priekšnieka vēlēšanos 
kandidēt uz otru termiņu, parādās 
skandalozas ziņas – no KNAB esot pa-
zudusi valsts noslēpuma saturoša lieta 
200 lapaspušu lielumā. Ko tas nozīmē?

Bijušais Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas biroja vadītājs Aleksejs 
Loskutovs pieļauj, ka tā varētu būt 
negodīga rīcība, lai diskreditētu paš-
reizējo biroja vadītāju. Toties partijas 
Vienotība valdes priekšsēdētājs And-
ris Piebalgs izteicās vēl pirms jaunākā 
skandāla, ka KNAB netiekot galā ar tās 
uzdevumiem, un vadītājs ir jāmaina.

KNAB mājas lapa nesniedz skaid-
ru informāciju par tās sekmēm korup-
cijas apkarošanā. Sadaļā KNAB darbī-
bas rezultāti*, jaunākās ziņas ir Tiesu 
nolēmumi, kuri stājušies spēkā 2013.
gadā KNAB izmeklētajās krimināllie-
tās. Tur ir tikai ļoti skopa informācija, 
ka „2013.gadā spēkā stājušies 12 tiesu 
nolēmumi attiecībā uz 22 personām, 
atzīstot visas personas par vainīgām 
noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā.“ 
Viens sekmīgs tiesas process mēne-
sī?? Nodaļā Pārskati, jaunākais pār-
skats ir par 2011. gadu.

Neatbildēti paliek jautājumi (vai 
varbūt citur ir noslēptas atbildes) – cik 
no tiesai nodotajām lietām vainagojās 
ar uzvaru, un vai tika piespriesti reāli 
sodi?

Visiem zināmās Lielās zivis, pro-
tams, turpina mierīgi peldēt un baro-
ties, jo KNAB makšķere laikam nav 
pietiekami asa, lai tos noķertu. 

Bet kā ir ar Valsts amatpersonu 
deklarācijām? Šogad Valsts ieņēmumu 
dienestam (VID) ir iesniegtas 63 247 
deklarācijas. Būtu samērā vienkār-
ši uzstādīt sistēmu, kas automātiski 
veiktu vismaz pirmā līmeņa pārbaudi 
visām deklarācijām, bet vienīgā pār-
baude, ko VID veic visām deklarāci-
jām – „vai šī deklarācija ir iesniegta 
noteiktajā termiņā un vai tā ir iesnieg-
ta un aizpildīta noteiktā kārtībā“. Ne 
VID, ne KNAB neveic nekādu pārbau-
di bez sevišķa pieprasījuma.

Kam tas viss ir izdevīgi?
GN

* http://www.knab.gov.lv/lv/
combating/offences/enforcement_
results/

Iveta Vējone Ņujorkā
Tiekas ar latviešu diasporas skolu pārstāvjiem

Iveta Vējone (no labās) tiekas ar latviešu diasporas skolu darbiniekiem.
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tautisku uzmanību un radījis rezo-
nansi pasaulē, veicinot Latvijas un 
ārvalstu kultūras telpu sadarbību un 
mijiedarbību.

Ar balvas nolikumu var iepazīties 
Kultūras ministrijas mājaslapā www.
km.gov.lv, kā arī līdz pieteikumu ie-
sniegšanas termiņa beigām – Kultū-
ras ministrijas Dokumentu pārval-
dības nodaļā, Rīgā, Kr. Valdemāra 
ielā 11a, 12. kabinetā darba dienās no 
plkst. 9.00 līdz 17.00.

Pieteikumi  jāiesniedz  Kultūras 
ministrijas Dokumentu pārvaldības 
nodaļā līdz 2016. gada 14. oktobrim 
plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi 
vai nosūtot pa pastu: Kr. Valdemāra 
ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zī-

mogs – 2016. gada 14. oktobris).
Pieteikumus atbilstoši Izcilības 

balvas kultūrā nolikumam izvērtēs 
Nacionālā kultūras padome un sniegs 
priekšlikumus kultūras ministrei 
par Izcilības balvas kultūrā ieguvē-
jiem. Izcilības balvu kultūrā plānots 
pasniegt šā gada 12. decembrī.

Izcilības balvas kultūrā līdzšinējie 
laureāti: Aleksandrs Antoņenko, Žaņa 
Lipkes memoriāls, Jānis Nords, And-
ris Freibergs, Signe Baumane, Iveta 
Apkalna.

Elīna Kalnakārkle
KM Kultūrpolitikas departamenta 

Nozaru politikas nodaļas vecākā 
referente

Dace Vizule
Kultūras ministrijas sabiedrisko 

attiecību speciāliste – mājas lapas 
redaktore

Izcilības balva kultūrā
Turpinājums no 2. lpp.

Daudz laimes
90. dzimšanas dienā
Betijai Plūmei!
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Ilze  Nāgela: Vai šajās Kultūras 
dienās būs KD tirdziņš? Kur un kad 
tas notiks? Vai tie būs tādi kā Brīvda-
bas svētki, kādus Tu rīkoji pagājušās 
Kultūras dienās Melburnā, vai būs ti-
kai tirdziņš?

Valda  Jefimova: Jā, noteikti būs 
tirdziņš! Tas darbosies 26.,  27.  un 
28.  decembrī Melburnas Latviešu 
namā, 3 Dickens St. Te būs tā vieta, 
kur varēs satikties, iepirkties kā arī 
gluži vienkārši baudīt latvisko gaisot-
ni un AL 56. Kultūras Dienu vasaras 
noskaņu.

Nē, šoreiz nebūs tādi Brīvdabas 
svētki, kā tas bija pagājušās Kultūras 
dienās Melburnā, bet tirdziņš darbo-
sies. Visas dienas Namā kafejnīca būs 
vaļā un varēs iegādāties biļetes uz KD 
pasākumiem un sarīkojumiem. Lat-
viešu nams šajās pirmajās trīs dienās 
būs tā vieta, kur atnākt, apskatīties, 
pavadīt laiku.

Tirgus dienas un laiki būs seko-
joši: 26.  decembrī  no plkst. 10.00 
līdz plkst. 15.00; 27.  decembrī no 
plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00; 28.  de-
cembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00.

Pirmajā dienā tūlīt pēc dievkalpo-
juma varēs nākt šeit uz Namu. Otrā 
dienā un trešā dienā Namā būs sarī-
kojumi. Bet arī tie, kas negrib iet uz 
sarīkojumiem, var atnāk šurp un pa-
skatīties un iegādāties kaut ko tirdzi-
ņā! Tirdziņš būs bagātīgs ar lielāku 
variāciju.

IN: Vai Tev ir palīgi pie tirdziņa 
organizēšanas?

VJ:  Nē, šogad man vienai pašai 
ir visa atbildība par tirdziņu un viena 
pati visu daru.

IN: Kāda veida preces būs pērka-
mas AL56.KD tirdziņā? Vai būs grā-
matu galds?

VJ: Būs pērkamas visāda veida 
preces; būs dzērieni un rotas lietas. 
Tirdziņā varēs iegādāties ne tikai 
latviešu, bet arī baltiešu rotaslietas, 
mākslinieku, daiļamatnieku un amatu 
meistaru darinājumus, kā arī rūpnie-
cības un tirgotāju preces, ēdienus un 
dzērienus (rupjmaize, Rīgas Balzāms 
utt.). Varēs iegādāties galdautus latvie-
šu stilā, gan KD, gan citus T-kreklus 
ar interesantu dizainu latviešu stilā. 
Protams, varēs nopirkt Kultūras dienu 
suvenīrus.

Būs liela variācija no piedāvātajām 
precēm; nebūs tikai 3 vai 4 galdi, bet 
daudz vairāk.

IN: Vai būs grāmatu galds?
VJ: Jā, noteikti būs grāmatu galds 

un arī būs pērkami DVD, CD.
IN: Ja kāds vēlas piedalīties tirdzi-

ņa un savus darbus pārdot, kam būtu 
jāpiesakās? Cik maksās piedalīšanās?

VJ: Ir jāpiesakās man – Valdai Je-
fimovai. Piedalīšanās maksa par vienu 
dienu ir $20; divas dienas ir $30, bet 

trīs dienas ir $40. (Galds cenā ieskai-
tīts.) Mēs gribētu, lai tirgotāji te būtu 
visas trīs dienas, ja iespējams. Ja nav 
pietiekoši laika, tad būtu labi, ja pie-
dalās vismaz pirmajā dienā – 26. de-
cembrī – uz Kultūras dienu sākumu – 
Atklāšanu.

IN: Kurā vietā tieši tirdziņš būs?
VJ:  Tas būs galvenokārt izvie-

tots fuajē un arī nama ārpusē. Nama 
priekšdārzā būs āra kafejnīca. Lūdzu, 
nāciet kaut nobaudīt, ieēst!

IN: Vai tirdziņa laikā skanēs kāda 
mūzika, spēlēs kāds muzikants?

VJ: Vēl nav konkrēti izdomāts, bet 
domāju, ka skanēs; to mēs vēl pārdo-
māsim. Varbūt kāds pats vēlas spēlēt, 
dziedāt un publiku izklaidēt?

IN: Tu esi dzimusi un augusi Aus-
trālijā, un tāpat kā lielākai daļai lat-
viešu bērniem, arī Tev dzīve jau no 
bērnu dienām ir bijusi latviešu sa-
biedrībā: sestdienas skolas, bērnu un 
jauniešu pulciņi, vasaras saieti un, 
protams, Austrālijas Latviešu Kultū-
ras dienas... Kādas ir Tavas spilgtākās 
atmiņas par Kultūras dienām un tieši 
kurām Kultūras dienām?

VJ: Bērnībā es dzīvoju Balaratā, 
un kā mazs bērns es atceros, ka mēs 
vienmēr braucām uz Melburnu, kad 
Melburnā bija Kultūras dienas un ap-
metāmies pie manas tantes – Ainas 
Komisāres. Tanī mājā kā viesi nebijām 
tikai mēs; māja bija pilna ar jauniešiem 
gan no Sidnejas, gan Adelaides. Un es 
atceros, ka viņi daudzreiz nāca mājās 
ļoti vēlu un mūs traucēja, kad mums 
vajadzēja gulēt. Un tad es domāju, kad 
es būšu liela, es arī varēšu dejot tautas 
dejas, iet dziedāt korī... Tās ir manas 
agrākās atmiņas par Kultūras dienām.

Nākamais, ko es ļoti spilgti atce-
ros, bija tās Kultūras dienas, kad bija 
lielais gājiens Melburnas pilsētas cen-
trā. Tad mēs visi gājām uz Art centru. 
Tad mums ar Ritenīti bija tas gods 
dejot Melburnas Art centrā. Bija liels 
koris tautas tērpos, un mēs bijām tik 

Valda Jefimova – AL56. KD tirdziņa vadītāja
Intervija

Valda Jefimova.

daudz!... to es labi atceros. Kultūras 
dienas Melburnā ar lielo gājienu bija 
divreiz; otrreiz 1977. gadā aizstaigā-
jām uz Melburnas Mūzikas Bļodu.

Bet vēl svarīgākās un visspožākās 
Kultūras dienas bija 1986. gadā, kas 
notika Adelaidē, kad es satiku savu 
vīru Robertu Jefimovu (no Adelaides) 
saviesīgā vakarā 28. decembrī, un 
mēs saderinājāmies 20 dienas vēlāk – 
1997. gada 16. janvāri!!!

Un manas nākamās atmiņas ir, kad 
es vedu savus mazos līdzi uz Kultūras 
dienām, un viņi man sēdēja pie kājām, 
mēs klausījāmies koncertu, un es vi-
ņiem teicu: klusu, klusu... Es vienmēr 
domāju, vērojot tos bērnus Kultūras 
dienās vai Jaunatnes dienās, tas ir ie-
devis arī maniem bērniem to iedvesmu 
nākt un piedalīties un turpināt nākt un 
turpināt mūsu tradīcijas. Piemēram, 
mana meita Daina vadīs šajās KD Ga-
rīgo koncertu, kas notiks 26. decem-
brī, un abas manas meitas dejos tautas 
dejas. Es domāju: jā, viss, par ko es 
esmu domājusi, ir piepildīts.

Melburnas Latviešu namā
2016. g. septembrī

Mums vēl ir vieta 
Jūsu sveicieniem, 

apsveikumiem, 
paziņojumiem.

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

Tieši šis laukumiņš izmaksās 
tikai $41.
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Nupat sestdien, 
17.  septembrī, Mel-
burnas Latviešu namā 
notika abu Melburnas 
Latviešu skolu kopējais 
gadskārtējais sarīko-
jums. Latviešu nama 

Lielajā zālē pie klātiem galdiem sa-
nāca Melburnas Latviešu vidusskolas 
un MLB Daugavas skolas audzēkņu 
radi un draugi skatīties šī gada jaut-
ros priekšnesumus un priecāties par 
audzēkņu spējām un panākumiem lat-
viešu valodā un kultūrā.

Sarīkojumu iesāka mācītājs Dai-
nis  Markovskis, novadot svētbrīdi, 
vispirms pieminot bēdīgās sēru ziņas, 
ka mūžībā aizgājis bijušais Daugavas 
skolas pārzinis Vilis Padoms. Klāteso-
šie atcerējās Viļa Padoma lielo devu-
mu Daugavas skolai, un viņu pieminē-
ja ar klusuma brīdi.

Sekoja ievadvārdi no abu skolu 
pārziņiem. Daugavas skolas pārzine 
Līga  Dārziņa ziņoja, ka Daugavas 
skolā šogad mācās 42 skolēnu, starp 
tiem 10 bērnudārzā un Sagatavoša-
nas klasē, 5 – absolventu klasē. Sko-
la turpina audzēkņiem sniegt valodas 
mācību programmas dažādos līmeņos, 
lietojot pašu sagatavoto un Latvijā 
izmeklēto mācību vielu. Programmā 
piedāvā arī latviešu dziedāšanu un de-
jošanu, ģeogrāfiju un vēsturi, folkloru 
un ticības mācību.

Kopā ar plašāko latviešu sabied-
rību svin Ģimenes dienu, Jāņus, Sko-
lu sarīkojuma dienu, Valsts svētkus, 
8. klases izlaidumu un skolas Ziemas-
svētkus kopā ar skolas gada noslēgu-
mu. Skola turpina sniegt audzēkņiem 
vērtīgas un vispusīgas apmācības lat-
viešu valodā un latviešu kultūrā.

Šogad Daugavas skolas audzēkņi 
īpaši nododas dziedāšanai un dejo-
šanai, jo gatavojas uzstāties Kultūras 
dienu Tautas deju un Kopkora lieluz-
vedumos. Daļa skolas audzēkņu arī 
uzstāsies dziesmu spēlē Eslingena, 
kopā ar vairākiem jauniešiem, kas jau 
Daugavas skolu absolvējuši. Tas ir īsts 
nopelns skolas darbībai.

Skolas audzēkņi arī aicināti pieda-
līties KD Bērnu rītā, pašu skaisti uz-
koptajā skolas pagalmā un telpās.

Par skolas telpām runājot, Līga zi-
ņoja, ka sākot jau 2. oktobrī, svētdie-
nās, skolas telpas lietos Lietuviešu sko-
la Baltija. Baltija tikai šogad atsākusi 
darbību un piedzīvojusi lielu skolēnu 
pieaugumu, skaitā jau 35 audzēkņu. 
Daudzas ģimenes nesen atbraukušas 
no Lietuvas. Lietuviešiem nav pašiem 
savu skolai piemērotu telpu.

Ar lielu prieku Daugavas skola 
dalīsies ar savām greznām telpām un 
strādās kopīgi ar savu brāļu tautu. Jau 
sākušās sarunas par kādām kopīgajām 
nodarbībām jaunajā gadā.

Pēc tam Andris Švolmanis, pār-
stāvot MLV pārziņus, ziņoja, ka vi-
dusskolā šogad ir 11 audzēkņu, bet 
priekšnesumu sagatavot bija traucējis 
tas, ka uz mēģinājumiem vienmēr 
kāds iztrūka, jo bija vai Latvijā, vai 
sportā, vai citos sarīkojumos. Grūti 
arī bija sagatavot Gilligāna salas uz-
vedumu, jo audzēkņiem trūka dziļāka 
izpratne par šo stāstu, kas Austrālijas 
televīzijā smīdināja 70. gados dzīvo-
jošos ļaudis. Bet par to tomēr nebija 
jāuztraucas.

MLV audzēkņu priekšnesums 
Gilligāna sala, ko sagatavoja paši au-
dzēkņi ar savu skolotāju un vadības 
palīdzību, bija jautrs, krāšņs un īpat-
nējs. Gilligāna salas iemītniekiem – 
Gilliganam, Mariannai, kapteinim, 
filmas zvaigznei, bagātniekiem –pie-
vienojās arī gorilla Oskars un Tobago 
salas Jāņu bērni. Paldies MLV saimei 
par šo foršo uzvedumu!

Sekoja virkne Daugavas skolas 
audzēkņu priekšnesumu, kas šogad 
tika sagatavoti pa klasēm. Redzējām 
3./4. klases priekšnesumu Brēmenes 
muzikanti, 2./5./6. klases uzvedumu 
Mārītes skolas soma, Bērnudārza un 
Sagatavošanas klases Zem sēnītes dra-
matizējumu, 7. klases bērnu novadītās 
tautas dziesmas ar pašu sniegtajiem 

muzikāliem pavadījumiem un 8. kla-
ses uzvedumu Kā būt vispopulārāka-
jam savā klasē. Redzējām arī Kultūras 
dienu bērnu tautas deju pirmuzvedu-
mu. Prieks bija skatīties smaidošās 
sejas un drošos solus. Paldies skolo-
tājiem par ieguldīto darbu, šos priekš-
nesumus sagatavojot, un paldies Ed-
mundam  Ronim par priekšnesumu 
pieteikšanu.

Paldies arī Jānim Kārkliņam par 
negurstošo palīdzību skolas sarīkoju-
mos ar apgaismošanu un apskaņošanu, 
arī kad viņam jābūt vairākās citās vie-
tās uzreiz!

Un paldies Lindai  Drēziņai, kas 
gādāja par siltām pusdienām, kafiju 
un kūkām; paldies vecāku padomei 
un palīgiem par zāles sakārtošanu. Vēl 
viens brīnišķīgi nosvinēts skolu sarī-
kojums.

Līga Dārziņa
Daugavas skolas pārzine
Laikrakstam „Latvietis“

Melburnas Latviešu skolu gadskārtējais sarīkojums
Priekšnesumi un pateicības

Skolu sarīkojums.
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Tāpat kā visā Aus-
trālijā, arī Pertas latvie-
šu kopienā ir bažas par 
mūsu skaita mazināša-
nos. Pat Latvijā iedzīvo-
tāju skaits nevis aug, bet 
plok. Negribās domāt, 
ka mēs Pertā tiešām tā 

saplaksim, ka viss būs jāpārdod, jo 
vairs nespējam paši savus īpašumus 
apkopt.

Tādi neesam tikai mēs Pertā, jo 
arī citas Austrālijas latviešu kopie-
nas jūt darba darītāju trūkumu: vecie 
aiziet uz Viņsauli un jauno nav, kas 
pārņem. Kur tad palika visi tie, ku-
rus sūtījām uz kursiem, par kuriem 
maksājām, lai brauc, mācās un tad 
liek tās zinības lietā savās mājās? To 
diemžēl gandrīz nav, un tie, kas vēl 
ir, tie mēģina darīt visu paši bez vaja-
dzīgās palīdzības. Vezums paliek par 
smagu, nevar visu pats pavilkt. Nu 
tad, vai ir kāds atrisinājums, kādas 
cerības?

Pertas priekšpilsētā Apelkrosā bija 
pulcējies bariņš jaunu latviešu. Bariņš 
nebija liels, bet žirgts un par brīnumu 

neredzēju nevienu sirmu galvu. Tā nu 
jutos tīri kā svešinieks. Nu jau labu 
laiku esam domājuši, ka mums taču 
tagad pa visu pasauli rodas jauni lat-
viešu emigranti. Tie nav vairs bēgļi, 
tā kā mēs bijām, bet tie ir tieši emig-
ranti, kuri ir iebraukuši Austrālijā celt 

sev labāku dzīvi, nekā tā, kuru atstāja 
dzimtenē.

Bet tomēr šie emigranti vēl ir lat-
vieši, un viņiem tagad piebiedrojas arī 
tie jaunie Latvijas pilsoņi, kuri piepra-

3x3 puduri – Lat-
viskā audzināšana Aus-
trālijā vadīs pirms 9 
gadiem no Latvijas at-
braukusī Ļena Rumpe. 
Noskaidrojām mazliet 
vairāk par Ļenu...

Daina Grosa: Kur esi dzimusi, au-
gusi? Cik ilgi esi Austrālijā?

Ļena  Rumpe:  Esmu dzimusi 
un augusi Latvijā, Alūksnes rajonā. 
2017. gada februārī būs 5 gadi kopš 
visa ģimene pārcēlās uz Adelaidi. Vī-
ram tā bija atgriešanās, bet man un 
bērniem – liels solis neziņā.

Daina Grosa: Kas Tava profesija? 
Ar ko nodarbojies šeit, Austrālijā?

Ļena Rumpe: Pēc izglītības esmu 
sākumskolas un mūzikas skolotāja, taču 
darba gaitas ir vairāk bijušas saistītas ar 
administratīvajiem darbiem. Tā īsti par 
skolotāju sagribējās būt tikai tad, kad 
pašai piedzima bērni un parādījās pir-
mie sirmie mati un līdz ar to – mazliet 
dzīves gudrības. Sapratu, ka vēlos to 
nodot ne tikai saviem bērniem, bet arī 
citiem. Dzīvojot Cēsīs, sāku darboties 
baznīcas svētdienas skolā kā brīvprātī-
gā. Tā celiņš bija iemīdīts. Pārceļoties 
uz Austrāliju, sāku strādāt par brīvprā-
tīgo skolotāja palīgu dažādās skolās, 
tad iesaistījos Adelaides Latviešu sko-
las dzīvē. Tagad strādāju vienā no Ade-
laides Montessori bērnudārziem un to 
es saucu par naudas darbu. Mans sirds 

darbs ir joprojām 
kaut ko mainīt un 
uzlabot Adelaides 
Latviešu skoliņā; 
nesen sarakstīju 
ek spe r i ment ā lo 
programmu valo-
das apguvei, tur-
pinu to papildināt 
ar materiāliem, 
palīdzu ar pado-
miem skolotājiem, 
piedalos skolotāju 
konferencēs un ne-
pārtraukti papildi-
nu savas zināšanas.

Daina Grosa: Dzīvojat Austrālijā, 
jums ģimenē aug bērni. Cik viņi veci?

Ļena Rumpe: Ģimenē aug 12 ga-
dus veca meita un 10 gadus vecs dēls, 
kuri ir dzimuši Latvijā.

Daina Grosa: Kā saredzi mūsu – 
patreizējo vecāku – paaudzes izaici-
nājumus saistībā ar latviešu valodas 
„jautājumu“, dzīvojot ārpus Latvijas? 
Kādi novērojumi?

Ļena Rumpe: Mana īsā atbilde – 
nekad neaizveriet bērnu deguna priek-
šā durvis un nezaudējiet cerību! Lai 
nav jāmokās sirdsapziņas pārmetumos 
brīdī, kad bērns pateiks: „Mamm, tēti, 
kāpēc jūs man nedevāt iespēju?“

Daina  Grosa:  Vai Tev šķiet, ka 
dzīvojot ārpus Latvijas, vispār var pa-
nākt vairāk kā tikai to, ka bērni saprot 

valodu, bet gan neatbild latviski? Tāda 
tendence šķiet universāla šobrīd...

Ļena Rumpe: Uz šo jautājumu es 
varu atbildēt tā: kad es mācījos angļu 
valodu skolā, es iemācījos līdz līme-
nim saprotu, bet nemāku runāt. Kad 
aizbraucu uz dažiem mēnešiem dzīvot 
un strādāt Anglijā, tad es nedrīkstēju 
nemācēt, jo bija jārunā, lai izdzīvotu. 
Es ticu, ka bērni, nokļuvuši atkal vidē, 
no kurienes ir nākuši vai nonākot vidē, 
kur ir dzīva valoda, būs spiesti to lie-
tot, un tādā veidā to iemācīsies. Vis-
lielākā veiksmes atslēga, manuprāt, ir 
būt Latvijā cik bieži un ilgi vien var. 
Un ja ne Latvijā, tad visās vietās, kur 
vēl var dzirdēt un lietot valodu – 3x3 
saietos, Vasaras vidusskolās, latviešu 
skolā, ģimenēs, kur to lieto utt.  ■

Intervija ar Ļenu Rumpi – 3x3 pudura vadītāju
„Latviskā audzināšana Austrālijā“ 

Pertas latviešu jaunaudze
Vai šī latviešu grupiņa ir mūsu nākotnes atrisinājums?

Pertas latviešu „jaunaudze“.
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Ļena Rumpe.
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Šovasar Austrālijā bija ieradušies 
trenēties Latvijas Snovborda izlases 
dalībnieks Toms Petrusevičs kopā ar 
savu treneri Ināru Bīrmani.

Toms Petrusevičs ir šobrīd Latvijas 
snovborda izlases līderis ar cerībām 
pārstāvēt Latviju Ziemas Olimpiskajās 
spēlēs Korejā 2018. gadā. Toms snov-
bordā trenējas kopš 13 gadu vecuma 
(šobrīd 24 g.v.; no Rīgas) un pieda-
lās snovborda frīstaila disciplīnās – 
sloupstailā un BigAir. Viņa labākie 
sasniegumi līdz šim ir Eiropas Kausu 
kopvērtējuma uzvarētājs (Vienīgais no 
Latvijas, kuram izdevies uzvarēt, un 
arī bijis vēl attiecīgi EK kopvērtējumā 
vēl 2 reizes – 2. un 3. vietas.), Pasaules 
Kausa posmā – 15. vieta, PK kopvērtē-
jumā – 25. vieta.

Lai varētu nodrošināt vasaras ga-
rāko treniņnometni Austrālijā, iero-
bežoto finanšu resursu dēļ, meklējām 
atbalstu starp Austrālijā dzīvojošajiem 
latviešiem. Ar sakariem mums palī-
dzēja Dimis Pešudovs no Austrālijas 
latviešu sporta pārvaldes. Pateicoties 
viņa kontaktiem, mums ar transfē-
riem un sirsnīgu uzņemšanu Kanberā 
nodrošināja Arnis Sproģis ar ģimeni 
un visu nometnes garo periodu (vairāk 
nekā mēnesi) mūs pie sevis uzņēma 
Ērika Veisa ģimene. Mēs arī varējām 
izmantot viņu auto savām vajadzībām, 
jo uz Perišeru (Perisher) snovborda 
parku bija jābrauc 40 min, uz kurieni 
nekursēja nekāds sabiedriskais trans-
ports. Dzīvošana ģimenē padarīja šo 
periodu daudz vieglāku, vairāk varē-
jām koncentrēties uz pašu trenēšanās 
procesu. Ērika sieva Pema un dēls 
Karls mūs lutināja ar gardām maltītēm 
un visādi gādāja par mūsu labsajūtu.

Perišera slēpošanas kūrorts atro-
das Kosčusko (Kosciusko) Nacionāla-
jā parkā, un ir viens no augstākajiem 
Austrālijā (v.j.l.). Šogad Austrālijā bija 
viena no siltākajām ziemām, aukstu-
ma un sniega periodi mijās ar lietus 
periodiem. Laiks bieži bija vējains, 
mākoņains, retāk saulains, bet centā-
mies izmantot katru dienu uz kalna.

Atbraucot mums, Perišera parkā 
trenējās praktiski visas snovborda iz-
lases. Perišera parks ir labākā vieta, 
kur trenēties vasaras (Red.: Austrā-
lijas ziemas) periodā no jūlija vidus 
līdz septembra vidum, jo parks šeit ir 
augstā līmenī. Tādēļ arī mūsu izvē-
le bija doties uz šo vietu un trenēties 
kopā ar labākajiem pasaules snovbor-
distiem. Parka šeiperi nodrošināja, lai 
parks priekš braucējiem būtu kreatīvs 
un interesants, kā arī to dienas laikā 
vienmēr uzturēja kārtībā. Ir lieliski 
trenēties parkā ar pasaules vadošajām 
izlasēm, jo visi šeit ir motivēti sasniegt 
un izdarīt vairāk, tas arī motivē mūs 
darīt vairāk.

Daudzi braucēji arī šo laiku iz-

manto, lai filmētos un veidotu savas 
video sadaļas.

Arī mēs treniņos paralēli aktīvi 
filmējām un izveidojām savu video sa-
daļu, kurā tika ietverts atskats uz tre-
niņiem. Centāmies maksimāli pavadīt 
laiku uz kalna, vidēji trenējamies 4 – 6 
stundas kā lielākā daļa snovbordistu.

Uz kalna tika strādāts pie iepriek-
šējās sezonas triku atkārtošanas un 
nostiprināšanas. Par cik Francijā lie-
lākoties sanāca trenēties uz reiliem 
(slaidu konstrukcijām), tad man nebija 
vairs jāiebraukājas, bet varēju uzreiz 
strādāt pie jauniem trikiem. Praktiski 
katru dienu man izdevās apgūt kādu 
jaunu triku, ko līdz šim nebiju taisījis.

Lielāko problēmu man treniņos sa-
gādāja sniega konsistence. Sniega se-
gums pārsvarā šeit bija ļoti mīksts kā 
putra, kas sagādāja visiem braucējiem 
problēmas ar nosēdieniem.

Uz lielajiem kikeriem (tramplī-
niem) pēdējo reizi tā nopietni biju ti-
kai lecis aprīlī, līdz ar to bija vajadzīgs 
laiks, lai iebraukātos, kam arī veltīju 
visu nometnes laiku. Arī šeit uz kike-
riem nesanāca veltīt visu treniņa pe-
riodu, dēļ sliktā laika.

Nometnes beigās Toms jutās ļoti 
komfortabli gan uz kikeriem, gan 
slaidiem. Ļoti ceru, ka izdosies šeit 
atbraukt nākamvasar atkal, jo šeit ir 
labākā vieta, kur nopietni gatavoties 
sacensību sezonai.

Mūsu treniņu video (editu), ko 
mums izdevās safilmēt, trenējoties 
Austrālijā, ir publicējuši gan viens no 
lielākajiem Eiropas snovborda žur-
nāliem Onboard MAG savā interneta 
mājas lapā un Austrālijas vadošais 
dēļu sporta portāls Facebook profilā.

Līdz šim mūsu lielākā attīstības 
problēma bija nodrošināties ar mak-
simāli labākiem treniņa apstākļiem 
uz sniega, kas visus gadus mums ir 
trūcis. Šovasar esam aizvadījuši 3 tre-
niņnometnes – Francijas Alpu ledājos, 
Japānā un Austrālijā, lai labāk sagata-
votos Pasaules kausu sezonai, jo sākas 
Olimpiskais kvalifikācijas cikls.

Šobrīd esam praktiski iztērējuši 
visu sezonas budžetu, taču sacensību 
sezona vēl tikai sāksies. Būsim patei-
cīgi par atbalstu mums šajā sezonā, lai 
izdotos realizēt Olimpisko sapni snov-
bordā.

Paldies!
Inārs Bīrmanis

Laikrakstam „Latvietis“

https://onboardmag.com/videos/full-
parts/toms-petrusevics-perisher-
2k16.html#ixSj6gp8gGW4trir.97

https://www.facebook.
com/boardworld/
videos/10154560373447803/

https://www.youtube.com/
watch?v=vZJx04KBCwQ

Toms Petrusevičs Austrālijā, Perišerā
Trenējas snovborda sacensību sezonai

Toms Petrusevičs Perišerā.
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Toms Petrusevičs un Inārs Bīrmanis kopā ar Ērika Veisa ģimeni.
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Kopš Jāzepa  Pī-
gožņa  balvas Par la-
bāko latviešu ainavu 
glezniecībā II izstādes 
atklāšanas Pētera baz-
nīcā Rīgā martā jau aiz-
ritējis vesels pusgads. 
Tagad, piestājusi Jēkab-

pilī, izstāde ir aizceļojusi uz Preiļiem, 
lai, kā solīts, 17.  septembrī – divas 
dienas pēc Jāzepa Pīgožņa dzimšanas 
dienas – Preiļu kultūras namā pulcē-
tos un uzzinātu, kurš tad saņems šī-
gada balvu un 3000 eiro lielo naudas 
summu. Kā zināms, tai bija nominētas 
trīs gleznotājas – Silva Linarte, Alise 
Mediņa un Vēsma Ušpele.

Pirms šī datuma Preiļos bija sa-
rīkots nedēļu garš plenērs, kurā pie-
dalījās gan pilsētas mākslinieki, gan 
plenēra glezniecības entuziasti Juris 
Ģērmanis, Ligita Caune, Uldis Zuters, 
Vēsma Ušpele, kā arī Jānis Anmanis, 
Silva Linarte un Preiļu pilsētas gada 
pilsonis Jānis Streičs, kuram 26. sep-
tembrī paliks 80. Plenērs noslēdzās 
līdz ar balvas pasniegšanas ceremoni-
ju, tādēļ visi svētku viesi varēja iepa-
zīties ar nedēļā sagleznoto. Redzētais 
bija visai iespaidīgs, atklājot katra 
autora rokraksta īpatnības un plenēra 
nozīmi viņa daiļradē. Vieniem glezno-
šana dabā ir vitāli svarīga, bez tās viņi 
nevar dzīvot, citiem turpretim ainava 
ir iegansts emociju iegūšanai, ko var 
krāsās izteikt arīdzan darbnīcā, vēl 
dažiem tā ir iztrakošanās krāsās, tas 
ir, daba ir tikai gleznas motīvs, kamēr 
priekšplānā izvirzās krāsu dekoratīvie 
kontrasti, otas kustības spējie ritmi, 
uztveres subjektīvisms. Kādam daba 
atdzīvina fantāziju, tādā gadījumā ar 
konkrēto ainavu nav nekāda sakara, 
visu nosaka iztēle.

Jāzepa Pīgožņa balvas atklāša-
nas ceremoniju atklāja Preiļu novada 
domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, 
kura paziņoja, ka balvai būs turpi-
nājums, pie tam balva nākošgad būs 
starptautiska. Kā tas domāts, netika 
konkretizēts, taču intriga kā zivij ēsma 
tika pasviesta.

Visus klātesošos, kā vienmēr, sa-
viļņoja mākslas zinātnieces Ingrīdas 
Burānes uzruna. Tās tēma – māksli-
nieks. Tās nozīmība un dziļums ir par 
iemeslu, kādēļ še to atreferēju mazliet 
vairāk.

„Ko nozīmē būt māksliniekam šo-
dien un vispār? Ja mēs varētu atbildēt 
uz šo jautājumu, tad mēs varētu at-
bildēt uz vēl vienu jautājumu – kas ir 
māksla? /.../ Uz to nevar atbildēt, tāpat 
kā uz mūžseno jautājumu – kas ir pa-
tiesība?“

Būt māksliniekam, skaidroja In-
grīda Burāne, nozīmē būt brīvam no 
regulām, no režīma, pasūtījuma, arī 
naudas vilinājumiem un visām citām 

ērtībām, kas gan dara dzīvi patīka-
mu, bet liek garam un dvēselei kalpot 
nemākslas mērķiem. Būt mākslinie-
kam nozīmē būt atbildīgam par to, ko 
domā, saki un radi. Jo katram žestam, 
līnijai, otas vilcienam, filmas vai foto 
kadram, notij ir neiedomājams spēks. 
Jo mākslas patiesais mērķis vienmēr ir 
cilvēcība. Un otrādi.

„Esmu pilnīgi pārliecināta,“ ru-
nātāja uzsvēra, „ka daļa no tā posta, 
asarām, nelaimēm, varmācības, kas 
tagad viļņiem veļas pāri zemeslodei, 
lielā mērā ir mākslinieka iztēles rezul-
tāts.“

Tālāk Ingrīda Burāne uzdeva sev 
un mums jautājumu, kas mākslinie-
kam devis spēju un tiesības valdīt par 
mums, un pati atbildēja – talants un 
sirdsapziņa. Šis jautājums ir svarīgs 
šodien, kad pliks profesionālisms, pli-
ka amata prasme prevalē pāri būtiska-
jam. Lieliski, ja talants un sirdsapziņa 
atrodas līdzsvarā, bet mēs zinām, cik 
mūsdienās trausls ir līdzsvars. Māks-
liniekam tas nozīmē arī formas un sa-
tura vienību.

„Būt māksliniekam nozīmē pie-
dzimt katru rītu no jauna, katru rītu, 
kurā vairs nav nozīmes vakardienas 
aplausiem, cildinājumiem, ordeņiem, 
popularitātei, recenzijām un visam ci-
tam, kas pieder pie mākslinieka dzīves. 
Tāpat kā pie tās pieder mūžīgā vientu-
lība, dziļa, smeldzīga un neizstāstāma, 
jo bieži vien vistuvākie ir vistālākie, 
kad esi viens pats savā darbā. Savas 
vientulības un atbildības dēļ māksli-
nieks ir apbalvots ar spēju redzē tālāk 
un skaidrāk, just dziļāk un smalkāk, 
spēj atklāt mums pagātni un atklāt 
mums nākotni. Tieši tāpēc mākslinie-
ki ir īpaši un saudzējami, lolojami, 
atbalstāmi, un tādi ir ikviens cilvēks, 
kas to saprot un to dara. Mākslinie-
kam ir vienīgajam spēja un vara likt 
mums saprast pašiem sevi un pasauli, 
kurā mēs dzīvojam. Ne jau velti viņi ir 
vienīgie, ko mēs uzrunājam tajā pašā 
vārdā, kādā mēs uzrunājam Augstā-

ko – radītājs. Būt radītājam nozīmē 
būt māksliniekam, būt cilvēkam savā 
vietā, būt cilvēkam savā zemē, savā 
laikā, būt cilvēkam ar to, kas mums 
cilvēkiem pieder spēka stundās un vā-
juma brīžos, bet būt kaut kam, kas ir 
drusciņ vairāk,“ tā savu uzrunu beidza 
Ingrīda Burāne.

Viņa, kā man šķita, izteica visu 
mūsu, kas bijām tur klāt šajā nozī-
mīgajā brīdī, visdziļākās domas un 
pārliecību. Tās būtu varējis teikt arī 
Jāzeps Pīgoznis, kurš prata runāt, pa-
celt augstākā pakāpē katru ikdienišķu 
notikumu, kāda varēja būt, piemēram, 
kārtējā izstādes atklāšana. Un šis noti-
kums ir īpašs tāpēc, ka Jāzepa Pīgožņa 
vārdā nosaukta balva, un arī tāpēc, ka 
citādi varbūt necilie Preiļi uzdrošinā-
jušies iedibināt pirmo visas Latvijas 
balvu, kas nenāk ne no valsts iestādes, 

Mārs Branča skatījums
Būt māksliniekam – radītājam

Plēnera dalībnieki.
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Ulda Zutera plenēra darbi.
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Sestdien, 20. augustā, Melburnas 
Latviešu namā notika divi zīmīgi pa-
sākumi: Natālijas Neiburgas jubilejas 
izstāde Krūze un Melburnas Latviešu 
vīru kora Veseris viena gada jubilejas 
koncerts.

„Krūze“
Tieši 31 Natālijas Neiburgas da-

rinātā krūze un krūzīte 20. augustā 
Latviešu nama foajē vienkopus dižojās 
Gunāra Jurjāna veidotās vēsturiskās 
sienas mozaīkas priekšā. Kā keramiķe 
pati saka: „Visas manas izstādītās krū-
zes arī bija ļoti priecīgas, ka vienreiz 
tām izdevies būt kopā, nevis izkaisītām 
pa plauktiem, galdiņiem un skapjaug-
šām, dažas pat 60 gadu garumā... tas 
ir ļoti jauki un aizkustinoši.“

Izstādi rīkoja LAAJ Kultūras no-
daļas Mākslas nozares vadītāja Ilze 
Nāgela, LAAJ Kultūras nodaļas va-
dītāja Anita  Andersone, Latviešu 
daiļamatnieku apvienības Austrāli-
jā vadītāja Ilze  Švarca  un Austrāli-
jas latviešu mākslinieku apvienības 
(ALMA) vadītājs Ojārs Greste.

Jau vairāk nekā 60 gadus neatņe-
mama Natālijas Neiburgas dzīves daļa 
ir bijusi arī mīlestība uz keramiku, un 
ne tikai jūsmošana un prieks par skais-
tiem keramikas darinājumiem, bet arī 
interese un praktiskais darbs. Gadu 
garumā pat grūti saskaitīt cik vāzes 
un vāzītes, šķīvjus, svečturus, alus 
kausus, krūzes un krūzītes viņa savā 
mūžā darinājusi. Tie savu mājvietu at-
raduši daudzu latviešu mājās Sidnejā 
un Adelaidē, Brisbanē, Pertā un, pro-
tams, arī tepat Melburnā. N. Neiburga 
piedalījusies ļoti daudzās Austrāli-
jas Latviešu Kultūras dienu lietišķās 
mākslas izstādēs, divās no tām saņe-
mot apbalvojumus no Kultūras fonda 
un Daiļamatnieku apvienības – Par 
īpašiem sasniegumiem keramikā.

Šī ir pirmā mākslinieces izstāde, 
kurā vienkopus redzam tik daudz vi-
ņas darbus; šoreiz – krūzes, un katra 
no tām ir ne tikai praktiski pielieto-
jams trauks; katra no tām ir mākslas 
darbs un katra ar savu īpašu daiļumu.

Izstādes atklāšanu ar sirsnību va-
dīja LAAJ Kultūras nodaļas vadītāja 
Anita Andersone, pakavējoties atmi-
ņās; Natālijas Neiburgas – Natiņas – 
darinātās krūzes, vāzes, šķīvji un 
svečturi – tie bija viņas vecāku un ve-
cāku draugu mājās: „Natiņas skaistie 
māla darinājumi ir bijuši manas dzīves 
neatņemama sastāvdaļa. Pieprasījums 
pēc Natiņas darbiem strauji pieauga. 
Cilvēki esot ļoti izsalkuši pēc kaut kā 
latviska, jo atbraucot kā bēgļi ar kofe-
riem, keramikas izstrādājumus nebija 
paņēmuši līdzi no Latvijas. Un tā Lat-
gales keramikas tradīcija caur Natiņas 
dvēselisko plaukumu tika iedvesmota 
tālajā Austrālijā. [...] Natiņas brūnga-

Izstāde un koncerts
Divi notikumu vienā sestdienā Melburnas Latviešu namā

Izstādes „Krūze“ atklāšana. No kreisās: Natālija Neiburga, Ilze Nāgela, Anita 
Andersone.
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Vīru kora „Veseris“ koncerts.
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nās krūzes un vāzes ar apaļiem vēde-
riņiem un mīlīgiem snīpīšiem, ar sūnu 
zaļo glazūru un latviskiem rakstiem – 
varbūt pat neapzināti, izveidojās par 
simbolu tam, kas bija atstāts, tam ko 
līdzi paņemt nevarēja… [...] Es varu 
liecināt ka nebija neviena manu vecā-
ku un viņu draugu māja, kurās (kopā 
ar Jāņa Laduzāna darinātajiem koka 
svečturiem) nebūtu bijuši Natiņas da-
rinātie māla trauki. Tie arī redzami 
daudzos mūsu sabiedriskos namos – 
to starpā tepat mūsu Latviešu namā, 
arī Rīgas kafejnīcā. Natiņas trauki arī 
izplatīti par citām Austrālijas pilsē-
tām. Vēlos piebilst, ka man pašai arī 
laimējies – man uz iesvētībām tika uz-
dāvināta, ko es dēvēju par savu „zaļo 
krūzi“, kura vēl šodien ir vismīļākā no 
manām vāzēm, un kura visbiežāk tiek 
izmantota zilajām rudzupuķu un mar-
grietiņu pušķiem (šodien te arī izstā-
dīta). [...]Foajē telpa nav bieži tikusi 
izmantota izstādēm, bet Ilzes vīzija, 
iekļaujot mākslinieka, un Neiburgu ģi-
menes drauga, nelaiķa Gunāra Jurjā-
na, mozaīku „Latvija“ ļoti labi sasau-
cās ar Natiņas latviskiem darbiem.“

Kā pirmais izstādes atklāšanā 
mākslinieci sveica ALMA vadītājs 
Ojārs  Greste, izsakot savu gandarī-
jumu, ka bija izdevība nākt talkā un 
arī piedalīties šīs izstādes Krūze ie-
kārtošanā, un šai procesā bija izdevība 
katru no krūzēm paņemot rokās, tās 
aplūkot un apbrīnot katras savdabību. 
Viņš teica: „Krūze ir nepieciešams 
priekšmets katrā mājā – bez krūzes 
nevaram iztikt. Šī izstāde mums pār-

liecinoši apliecina, ka krūze var arī 
būt mākslas priekšmets mūsu mājā! 
Apsveicu mākslinieci ar šo izstādi!“

Ar izstādes atklāšanu kerami-
ķi sveica LAAJ priekšsēde Kristīne 
Saulīte. Ar īpašiem sveicieniem sveica 
Ilze Švarca – gan kā māksliniece, gan 
kā Latviešu daiļamatnieku apvienības 
Austrālijā vadītāja, gan arī kā krust-
meita. 

Mākslinieci ģimenes vārdā sveica 
Zane Ritere un arī meita – Bite Švol-
mane. N. Neiburga pateicās visiem par 
ierašanos uz tikšanos ar viņas darinā-
tiem traukiem un piedalīšanos izstādes 
atklāšanā. Un tad čalojošās publikas 
balsis apklusa – Roberts Birze uzsāka 
dziesmu Rīga dimd. Latviešu nams pa-
tiesi dimdēja, un dziesmai pievienojās 
vīru koris Veseris un arī visa publika. 
Keramiķe uzcienāja savus viesus ar 
glāzi vīna.

„Veseris“
Stundu vēlāk pēc izstādes atklāša-

nas Lielā zāle bija uzpildījusies: vairāk 
nekā 200 skatītāju bija atnākuši uz šo 
ilgi gaidīto koncertu – notikumu! Te 
šķiet ļoti vietā ir citēt Ivaru Cinkusu 
no intervijas ar viņu: „...ja rodas jau-
ns vīru koris, tad tas ir notikums, tā 
nav ikdiena. Vīru kori tāpat nedzimst 
nekur, ar vīru koriem drīzāk ir otrā-
di, – tiem ir tendence sarukt un izmirt. 
Tā kā šis ir brīnišķīgs notikums vispār 
latvju kora mūzikas dzīvē, un latvju es 
domāju visas pasaules kontekstā...“*
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Ar Egīlu un viņa 
kundzīti esmu sarunāju-
si tikties sestdienas pēc-
pusdienā, jo Egīls darba 
dienās strādā un nevar 
dienas vidū no pienāku-
miem izrauties. Viņš vēl 
nav uzstrādājies līdz lie-

la bosa pakāpei, kurš var darīt, ko viņš 
grib, kad un kā viņš grib. Viņi atnāk 
pie manis laicīgi un ciema kukulim 
man atveduši garšīgus kārumus. Egīls 
man iedod kastīti ar lielām mellenēm 
un kastīti ar ļoti garšīgiem cepumiem. 
Priecājos, ka šo pēcpusdienu vairs ne-
būs jāiet uz veikalu, jo nu man saldais 
ēdiens būs ne tikai šovakar vakariņās, 
bet arī rīt pusdienās. Vispirms Egīlam 
pastāstu, ko un kāpēc no viņa gribu 
dzirdēt, tad visi trīs sarindojamies ap 
galdu. Tad noskaidroju, ka Egīla tētis 
ir dzimis 1927. gadā, mamma – 1935., 
tātad Egīls tiešām ir trimdas bērnu 
bērns, un Egīls var sākt savu stāstu:

„Es esmu dzimis 1975. gadā nelie-
lā Konektikutas pilsētiņā Vestonā. Tur 
arī izgāju savu pamata un vidusskolu, 
un turpināju izglītību RPI (Rensselaer 
Polytechnic Insttute). Tas ir Ņujorkas 
štata pilsētā Trojā (Troy). Tur es iegu-
vu bakalaura grādu menedžmentā un 
pēc tam sāku strādāt Ņujorkas pilsētā 
finansiālu pakalpojumu firmā Merrill 
Lynch, kur es nostrādāju divus gadus 
un nodarbojos ar informācijas tehno-
loģiju.

Pēc diviem gadiem man bija vēlē-
šanās strādāt kādā mazākā firmā, un 
es pieņēmu darbu nelielā firmā Jave-
lin Technologies. Arī tā bija saistīta 
ar finansiālu instrumentu tirgošanu, 
bet es arī tur strādāju pie informācijas 
tehnoloģijas. Tur pēc diviem gadiem 
vadība man piedāvāja iespēju pārcel-
ties uz Londonu un uzņemties tā biroja 
vadību. Viņi tikai nesen bija to biroju 
atvēruši, un viņiem vajadzēja zinošus 
cilvēkus. Viņiem vajadzēja cilvēkus, 
kas pārzina firmas problēmas ar infor-
mācijas tehnoloģiju, kas bija ne tikai 
Anglijā, bet visas Eiropas tirgū. Lon-
donā es arī nostrādāju divus gadus. 
Kad es jau 6 gadus biju nostrādājis, tad 
tajā brīdī man gribējās kaut ko drusku 
citādāku. Biju arī vairākas reizes no 
Londonas bijis Latvijā, bet nu man gri-
bējās Latvijā pavadīt ilgāku laiku, ne 
tikai paciemoties uz divām nedēļām.

Tad 2003. gada beigās es nolēmu 
pamest savu darbu Londonā un pārcel-
ties uz Latviju. Sākumā es vienkārši 
tulkoju kaut ko vai pasniedzu angļu 
valodas stundas. Biju priecīgs, ka man 
ir kur dzīvot, jo maniem vecākiem bija 
īpašums Saulkrastos, ko tēvs jau bija 
atguvis. Tā gan ir tikai vasarnīca, un 
pa ziemu es tur briesmīgi salu, jo es 
te atbraucu novembrī. Bija jāmeklē 
siltāks dzīvoklis. Tajā īpašumā no pa-

domju laikiem tur jau kāds dzīvoja, bet 
mans tēvs to visu jau bija nokārtojis. 
Tur gan vēl bija visādi vadi, un mēs 
sapratām, ka tur bijušas noklausīšanās 
ierīces. Bet auksts tur bija, un man bija 
jāmeklē dzīvoklis Rīgā. To es atradu 
Rīgas klusajā centrā Ausekļa ielā.

Tad man vienkārši palaimējās, jo 
mana darba vieta no Javelin Technolo-
gies mani kontaktēja un piedāvāja dar-
bu, kuru es varēju strādāt, dzīvodams 
Latvijā. Es varēju strādāt ar firmām 
visā austrumu Eiropā un pat ar firmām 
tuvajos austrumos, kā Saūda Arābiju.

Bet tad nomainījās menedžeri, sa-
mainījās situācijas, un pienāca brīdis, 
kad man bija jāiet prom un jāmeklē 
darbs citur. Tāpēc šodien es strādāju 
vienā norvēģu IT firmā. Tas ir viens 
tāds labums, ka Latvijā ir daudz skan-
dināvu firmas, kas Latvijā meklē lētu 
darbaspēku. Te īstenībā ne tikai tā 
firma, kur es strādāju, te daudz IT fir-
mas ir atvērušas birojus, kuras meklē 
IT speciālistus. Es tur darbu iesāku 
apmēram pirms gada, un darbs man 
patīk. Bet runājot par braukšanu prom 
no Latvijas, pieņemu, ka kādreiz tālā-
kā nākotnē, es par to atkal domāšu.“

Kad es šādai iespējai izliekos pro-
testējam, Egīlam palīgā nāk viņa sievi-
ņa Zanīte. Viņa man stāsta, ka saprot 
Egīla situāciju. Viņš tur ir dzimis un 
uzaudzis, un viņam tur ir ne tikai ie-
rastais dzīves veids un paradumi, bet 
arī bērnības un jauno dienu draugi. 
Viņam tur, tāpat kā Zanītei šeit, ir dro-
šības sajūta, un viņa to saprot ļoti labi. 
Tad Egīls vēl piebilst, ka viņš par to 
nedomā tuvākā nākotnē, bet pagaidām 
gan tikai tādu iespēju neizslēdz, un es 
nomierinos, jo mani tas noteikti apbē-
dinātu.

Te ir viens burvīgs jauns pāris, kas 
nākamajās dienās gaida meitiņu, un 
es būtu baigi kreņkīga, ja tik burvīga 
ģimenīte Latviju atstātu. Es vēl nosm-
ejos, ka Egīls ir tāds šaubīgs Latvijas 
patriots, bet viņš pastāv uz to, ka pat-
riotisks ir diezgan, jo 13 gadus Latvijā 
ir jau nodzīvojis un vēl arī tagad vien-
virziena biļete uz Ameriku nopirkta 
nav. Es esmu ar mieru tam piekrist, un 
Egīls stāsta tālāk:

„Elpu ciet arī neturu, lai šo biļeti 
jau pirktu, es tikai tādu iespēju neiz-
slēdzu, jo ģimenes galvai par ģimenes 
uzturēšanu ir jādomā, tādēļ arī kar-
jerai visas iespējas ir jāizmanto. Mēs 
nākamā nedēļā sagaidīsim savu pirm-
dzimto, un tad redzēsim, kā turpmāk 
mūsu ģimenes dzīve veidosies.

Runājot par manu latviešu valodu; 
ir cilvēki, kas saka, ka man nav nekā-
da akcenta, bet ir arī cilvēki, kas pēc 
trešā, ceturtā teikuma manā valodā 
saklausa akcentu. Ir jau arī tā, ka cil-
vēki, kas ārpus Latvijas pavada tikai 
dažus mēnešus, atpakaļ atbrauc ar 

akcentu. Ir iespējams, ka viņi tēlo, to 
akcentu mākslīgi savā runā veido, lai 
citi saprot, ka viņi bijuši ārzemēs. Mēs 
savā ģimenē visu laiku esam runājuši 
latviski. Es jau tur Jonkeros arī gāju 
latviešu skolā. Un Katskiļos es gāju 
latviešu vasaras skolā, bet es to darīju 
tikai pamatskolā. Latviešu vidusskolā 
neesmu gājis nemaz.

Man īstenībā no tām latviešu vasa-
ras skolām nekādu atmiņu nav, nekā-
das speciālās draudzības arī neizvei-
dojās. Toreiz es latviešu sabiedrībā tā 
īpaši neiejutos, un varbūt, ka tāpēc vi-
dusskolā un vasaras nometnēs iepazītie 
cilvēki nav palikuši manu draugu lokā. 
Man nebija liela interese turpināt tur 
iepazīto cilvēku pazīšanos, toties mana 
intereses bija par Latviju. Māsai ar vi-
sām Garezerā izveidotām draudzībām 
tagad interese par Latviju nav nekāda.

Man tā interese par Latviju vai-
rāk radās, kamēr es dzīvoju Londo-
nas Daugavas Vanagu namā. Tur es 
dziedāju Londonas Latviešu korī, jo 
man patīk dziedāt. Tur es iepazinos 
ar dažiem latviešiem no Latvijas, kuri 
bija atbraukuši uz Londonu. Agrāk es 
latviski runāju tikai ar vecākiem un 
māsu, bet Londonā es runājos latvis-
ki ar visiem. Lai gan es ļoti daudz no 
latviskā biju aizmirsis, Londonā tas 
diezgan ātri viss nāca atpakaļ, un drīzi 
vien man vairs nebija nekādu grūtību 
latviski sarunāties.

Es domāju, ka šodien visur, kur ir 
latvieši, ir tādas kā divas latviešu gru-
pas. Viena, tā sauktie vietējie, un otra 
ir tagadējie iebraucēji, un ne vienmēr 
tur saprašanās starp abām ir laba. Es 
tagad zinu, ka Jonkeros strādā vairā-
kas dāmas no Latvijas tagadējās skolās 
kā skolotājas. Tie jau nav mācīti peda-
gogi, kas strādā latviešu svētdienas 
skolā. Pa lielākai daļai tie ir entuziasti, 
kas strādā svētdienas skolās.

Man liekas, ka es no tās latviešu 
sabiedrības tā kā izkritu bija tas, ka tur 
visi ir apvienojušies tādās mazās gru-

Trimdas bērnu bērni un mazbērni Latvijā (8)
Egīls Kaljo

Egīls Kaljo.
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Kad kāds piemin 
vārdu brīvdienas, tūlīt 
tāds jauks, patīkams sil-
tums pārņem ķermeni. 
Pats vārds brīvdienas 
skaidri izsaka, ka esi 
brīvs. Katrs cilvēks sap-

ņo, plāno, meklē attiecīgu informāciju 
pirms dodas brīvdienās. Abi Puķīši no 
Adelaides kādu gadu plānoja savu lielo 
braucienu ar mašīnu pa Rietumaustrā-
liju ar nolūku sīkāk iepazīties ar zie-
meļdaļu. Esam savā mūžā daudz ceļo-
juši, bet vēl arvien nebijām redzējuši 
pusi Austrālijas un nolēmām, kamēr 
esam spējīgi, aizbraukt uz tāliem rie-
tumiem un sīkāk apskatīt, kā tur īsti ir.

Tiešām, bija skaisti, un Austrā-
lijas daba ir skaista. Bet tikai brau-
kāt apkārt un fotografēt dabu paliek 
drusku garlaicīgi. Piedalījāmies tūrēs 
vietās, kur nebija iespējams tikt ar 
mūsu mašīnu, jo ceļš nebija piemērots. 
Attālumi ir lieli, un tas arī nogurdina 
šoferi, kaut ar mašīnu braucām abi. 
Daudz staigājām un apmeklējām vie-
tējos pasākumus, piemēram, Rodeo 
buļļu jāšanu, Fizrojkrosingu (Fitzroy 
Crossing),  Kosakā (Cossack) – Rietu-
maustrālijas lauku lielākā mākslas iz-
stāde, lauksaimnieku izstādes, kur var 
tiešām tuvāk apskatīt lielos traktorus, 
furgonus un visvisādus lauksaimnie-
cības rīkus. Pertā pat noklausījāmies 
Baibas Skrīdes koncertu!

Gribot, negribot, visām brīvdie-
nām nāk beigas. Ceļš uz mājām ar ma-
šīnu no Rietumaustrālijas ir tikai caur 
Nulaboru (Nullarbor). Pirms dažiem 
gadiem esam braukuši uz Pertu ar 
mašīnu un īpaši nevēlējāmies to atkal 
darīt, jo ceļš ir garš, un satiksme sa-
mērā liela, un attālumi starp benzīnu 
pildītāvām – gari.

Atcerējāmies no iepriekšējā brau-
ciena, kad katru reizi, kad apstājāmies 
pildīt benzīnu, no vairākām mašīnām 
cilvēki leca ārā ar golfa nūjām un skrē-
ja prom krūmos. Tas izskatījās ļoti 
dīvaini, un pavaicājām pārdevējam, 
ko tie cilvēki dara. Mums izskaidroja, 

ka nesen tika atklāts pasaules garākais 
golfa laukums visā pasaulē, un tam ir 
liela piekrišana. Īpaši japāņiem patīk 
spēlēt golfu, un viņi lido ar mazām lid-
mašīnām no cauruma līdz caurumam 
laika trūkuma dēļ. Garums šim golfa 
laukumam ir 1384 km. Šāda aktivitā-
te ļoti populāra tūristiem, jo pataisa 
garo braucienu interesantāku un labs 
pārtraukums gan šoferim, gan pasa-
žieriem.

Mums tīri labi patika šī doma, 
kaut mēs neesam golfa spēlētāji. Ar 
bērniem un mazbērniem esam spēlē-
juši mini golfu, un tad viņi visi ir mūs 
pieveikuši. Kad abi nolēmām spēlēt 
Nullarbor Golf, aizbraucām uz driving 
range vietu, kur tikai sit bumbu. Bum-
ba nav tik liela, un ir samērā grūti ar 
pirmo sitienu trāpīt bumbai, nerunājot 
nemaz par bumbas virzienu un attālu-
mu. Atstājām mūsu treniņu drusku par 
vēlu. Golfa koku vai nūjas mums nav, 
bet znots ir kārs golfa spēlētājs, un 
viņš nāca mums palīgā. Viņš atbalstīja 
mūsu lēmumu spēlēt golfu un palienē-
ja 3 nūjas un vairākas bumbas.

Mēs arī bijām uzmanīgi izlasījuši 
noteikumus, kā visu pareizi darīt jo, 
kad iesitīsim pēdējo bumbu 18. cau-
rumā, saņemsim apliecību ar oficiālu 
zīmogu, kura tiek izsniegta Tūristu 
Informācijas Centrā Kalgūrlijā (Kal-
goorlie) vai Sedūnā (Ceduna). Braucot 
uz rietumiem, sākums ir Sedūnā, kur 
tiek izsniegta kartiņa ar visiem 18 cau-
rumiem, un blakus katram caurumam 
ir vieta zīmogam. Kad izspēlē cauru-
mu, tad jāiet vai pie vietējā Informā-
cijas centra vai benzīna pildītavas, 
lai uzliek zīmogu blakus attiecīgam 
caurumam. Tikai, kad visi caurumi 
noštempelēti, var saņemt apliecību. 
Ja brauc uz austrumiem, tad sākuma 
punkts ir Kalgūrlijā.

Tagad mēs esam sagatavoti: nūjas 
ir, bumbas ir, sporta kurpes ir, bet tikai 
trūkst pieredze būt vispār uz golfa lau-
kuma. Par to īpaši neuztraucamies, jo 
esam pārāk aizkustināti ar dabu, skais-
tām jūrmalām un ziediem, kuri sāk 

uzplaukt un vietām jau pilnos ziedos. 
Kad sākām tuvoties Pertai, nolēmām 
vienā mazā lauku pilsēta apciemot vie-
tējo golfa klubu. Par laimi golfa klubs 
bija atvērts, bārs bija vaļā un bija silta 
saulaina diena, un laiks iedzert glāzi 
alus. Golfa laukums gan bija liels un 
labi uzkopts. Sākām prasīt, kas drīkst 
lietot laukumu, kad drīkst lietot un ci-
tus jautājumus. Izrādās, ka visi drīkst 
lietot laukumu. Maksa $5 no personas. 
Īpaši pa nedēļas dienām, jo klubam 
nav nepieciešams būt vaļā, īpaši, ja 
pašiem nūjas un bumbas ir līdzi. Viņš 
parādīja kastīti, kur ir vairākas aploks-
nes, kurās ielikt naudu.

Tagad jūtamies ļoti priecīgi, jo 
mums ir labāk, ja nav cilvēku, jo, 
tiešām, kad sitam bumbai, nezinām, 
kurā virzienā tā lidos. Maza pilsētiņā 
Eksmautā (Exmouth) bija mūsu pir-
mais mēģinājums. Sākām ap diviem 
pēcpusdienā – saulaina, silta pēcpus-
diena, nevienas mašīnas pie golfa klu-
ba. Ielikām naudu kastītē, paņēmām 
nūjas un bumbas un gājām uz cau-
rumu 1. Izrādās, ka vīrieši sāk tālāk 
prom no gala cauruma nekā sievietes. 
Tas man atkal jaunums. Es paliku prie-
cīgāka, man ir priekšroka.

Kad noliku bumbu uz koka puļ-
ķīša, nevarēju saredzēt karogu, kas 
norāda, kur atrodas caurums, un tam 
man jātrāpa ar bumbu. Vieta, kur ie-
sāk, ir skaisti nopļauta un līdzena, tur 
tālāk redzu akmeņus, garas nezāles, 
jo iepriekšējā nedēļā labi nolija lietus. 
Tagad saprotu, ka man jātrāpa bumbai, 
bet tā, lai tā lido augstu pāri krūmiem 
un garām nezālēm, jo caurums ir aiz 
stūra, tāpēc nevarēju ieraudzīt. Esmu 
redzējusi televīzijā, ka golfa spēlētāji 
stāv atplēstām kājām, drusku saliek-
tiem ceļiem un sit bumbai, kura ļoti 
tālu un taisni lido. Man pagāja vairā-
kas reizes, pirms trāpīju bumbai, jo 
vienkārši situ virs bumbas pa zemi, bet 
ar spēku, jo jutu, ka vidukļa musku-
ļi sāk sāpēt, bet bumba nav kustējusi. 

Kad kāds piemin vārdu „brīvdienas“...
Margota un Ints ceļo (1)

Margota trenējas golfa spēlē.
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Golfs ar ķenguriem.
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Latvijas Okupāci-
jas muzeja izstādi Pēc 
mums vēl ilgi zeme 
skums, kas atrodas biju-
šās čekas ēkas pagalmā 
Rīgā, Brīvības ielā 61 
un vēstī par 1941. gada 
jūnija beigās bez tiesas 

nogalinātajiem cilvēkiem Rīgas Cen-
trālcietumā, vēl varēs apskatīt līdz 
16. oktobrim.

Izstāde tika sagatavota, lai sabied-
rībai atgādinātu par notikumiem pirms 
75 gadiem, kad sekojot padomju oku-
pācijas varas komunistiskajai ideoloģi-
jai, Rīgas Centrālcietumā tika nošauti 
99 Latvijas iedzīvotāji, kurus bēgošā 
padomju vara uzskatīja par ienaidnie-
kiem. Lai gan šis notikums bija tautā 
zināms, vēsturnieku pētījumu par to 
faktiski nebija. Pēdējo divu gadu laikā 
vēsturniece Inese Dreimane noskaid-
roja upuru vārdus un viņu piemiņai iz-
veidoja izstādi. Tās darbība arī ir palī-
dzējusi faktu izzināšanā – vēsturniece 
no apmeklētājiem ir saņēmusi līdz šim 
nezināmu informāciju.

Noziegums notika no 1941. gada 
27. līdz 29. jūnijam, bet tā baisās se-
kas atklājās pēc padomju varas bēgša-
nas – 1. jūlijā, kad Rīgu pārņēma vācu 
karaspēks. Atrokot bedres, tika atrasti 
98 nošauti vīrieši (vienu atrada vēlāk), 
no kuriem turpmākā gada laikā atpa-
zina 69. Šī informācija tā arī palika 
nepapildināta līdz mūsdienām. Pētot 
jauniegūtus un vēlreiz pārskatot jau 
zināmus dokumentus, Inesei Dreima-
nei izdevās iegūt ziņas par lielāko daļu 
bojā gājušo.

Nogalināto vidū bija 79 latvieši, 7 
krievi, 6 ebreji, 4 vācieši, 1 polis un 1 
norvēģis. Vienā gadījumā tautība nebi-
ja nosakāma, neprecīzi uzrakstīta vār-
da un uzvārda dēļ. Izstādes darbības 
laikā ir nākušas klāt ziņas par nošautā 
Edgara Jansona dzīvi, un iegūtas divas 
viņa fotogrāfijas; vēsturniece ir saņē-
musi norādes, kur meklēt vēl citu no-
galināto fotogrāfijas. Vairākas ģime-
nes guva skaidrību par savu nošauto, 
bet Centrālcietumā neatrasto radinie-
ku bojā ejas apstākļiem. Vēsturniece 
varēja izskaidrot, ka pēdējie čekā veik-

tie nāvessodi 1941. gada 
22. jūnijā, nebija tas pats 
notikums, kas cilvēku 
apšaušana Rīgas Cen-
trālcietumā. Šie upuri 
ir apglabāti citur. „Ar 
izstādi mēs atdodam no-
slepkavotajiem pēdējo 
godu, savukārt sabiedrībai – iespēju 
bezpersonisko statistiku ieraudzīt kā 
reālus cilvēkus,“ teic izstādes autore 
vēsturniece Inese Dreimane.

Latvijā padomju okupācijas pir-
mo gadu no 1940. gada 17. jūnija līdz 
1941. gada 1. jūlijam mēdz dēvēt par 
Baigo gadu. Šī viena gada laikā ko-
munistiskā režīma represīvā iestāde – 
čeka – arestēja vismaz 3745 Latvijas 
pilsoņus, bet nogalināja – 400. Arestē-
to civiliedzīvotāju beztiesas nošaušana 
Centrālcietumā bija viens no pēdējiem 
komunistiskā režīma noziegumiem 
1941. gadā.

Līga Strazda
Latvijas Okupācijas muzeja 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Latvijas valsts svēt-
ku mēnesī novembrī 
Okupācijas muzeja Iz-
glītības nodaļas darbi-
nieki dosies izbraukuma 
nodarbībās pa visu Lat-
viju, lai kopā ar skolē-

niem un skolotājiem sagaidītu svētkus 
un palīdzētu skolēniem izprast brīvas 
un demokrātiskas valsts vērtības. Ik-
vienai Latvijas skolai, bibliotēkai vai 
kultūras centram ir iespēja līdz 3. ok-
tobrim pieteikties Okupācijas muzeja 
bezmaksas piedāvājumam – ceļojoša-
jai izstādei un muzeja speciālistu vadī-
tai izbraukuma nodarbībai.

Ceļojošā izstāde Latvija 1939-
1991: no okupācijas līdz brīvībai 
sniedz apkopojošu informāciju par 
Latvijas okupācijas vēsturi un neat-
karības atgūšanu. Tajā apskatāmi foto 
materiāli, dažādas liecības, dokumen-
ti, kartes un citi materiāli. Izstāde 
sniedz iespēju papildināt zināšanas 
par tādiem svarīgiem vēstures notiku-

miem, kā holokausts, PSRS 
deportācijas, nacistu oku-
pācijas režīms, Nacionālā 
atmoda, partizānu karš, lat-
viešu trimdas gadi, Baltijas 
ceļš un Barikādes. Ja skola 
vēlas, var pieteikt muzeja 
gida vadītu nodarbību par 
izstādes tematiku.

Tāpat skolām ir iespēja 
pieteikties īpašai interak-
tīvai nodarbībai Latvijas 
Republikas dibināšana un 
neatkarības atjaunošana, 
ko muzejs izveidojis sadar-
bībā ar 4. maija Deklarāci-
jas klubu. Nodarbības palīdzēs veidot 
izpratni par 1918. gada 18. novem-
brī dibinātās Latvijas Republikas un 
1990.–1991. gadā atjaunotās LR nepār-
trauktību. Atmodas laika notikumus 
nodarbībā palīdzēs izprast to aculieci-
nieki – bijušie Augstākās Padomes de-
putāti, kuri 1990. gada 4. maijā balsoja 
PAR Latvijas Republikas neatkarības 

atjaunošanas deklarāciju.
Interesentus lūdzam pieteikties 

līdz 3.  oktobrim, rakstot ip@omf.lv 
vai zvanot 67211030, vairāk informā-
cijas muzeja Izglītības nodaļas inter-
neta vietnē www.omip.lv

Inese Krieviņa
Latvijas Okupācijas muzeja 

Sabiedrisko lietu vadītāja

Bezmaksas izstāde un nodarbības Latvijas skolās
Latvijas Okupācijas muzeja piedāvājums Valsts svētkos

Izstāde par 1941. gada Centrālcietuma upuriem
Tā būs atvērta līdz 16. oktobrim

ne no lepnās, savā visvarenībā uzblī-
dušās galvaspilsētas, bet no provinces, 
kuru parasti nievā, bet kura jūt visas 
tautas ilgas un sapņus.

Šī vakara noslēguma daļā izstādes 
žūrijas priekšsēdis profesors Roberts 

Muzis paziņoja, ka 2016. gada balvu 
ieguvusi gleznotāja no Daugavpils Sil-
va Linarte. Žūrijas komisijas lēmums 
ir atbalstāms. Viņa parasti neattēlo 
konkrētu vietu, taču daba, ainava ie-
dvesmo viņu, izraisa emocijas, kas 
tālāk parādās krāsās redzamā veidolā. 
Arī tāda ir ainava – mākslinieka ie-
spaidu izteicēja. Kā aizrādīja Ingrīda 

Burāne, mākslinieks ir radītājs, arī Sil-
va Linarte rada savu pasaules redzēju-
mu, kurā ir vieta dramatiskajam un pat 
traģiskajam, bet vienmēr tajā jaušama 
harmonija, cieņa pret cilvēku un pa-
sauli, kas ne katrreiz parādās šodienas 
mākslā.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Mārs Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.
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Patiesi, Vesera rašanās ir Noti-
kums, un melburnieši ir īpaši lepni, ka 
tas ir noticis Melburnā. Un kora raša-
nās un tagad – šis gada jubilejas kon-
certs varēja notikt, īpaši pateicos di-
viem bezgala enerģiskiem un mūziku 
un kora dziesmu mīlošiem cilvēkiem – 
Sandrai un Robertam Birzēm.

Kā jau Roberts pats ir minējis, 
Vesera pirmsākumu meklējami tai 
laikā, kad daļa Melburnas dziedātāju 
gatavoja vīru kora dziesmas, lai varētu 
piedalīties 2013. gadā Latvijā notiku-
šajos Dziesmu svētkos vīru koru kop-
korī. Lēnām šī Roberta Birzes (tagad 
kora priekšnieks) ideja realizējās, un, 
lūk, 20.  augustā Veseris, 26 dziedā-
tāju sastāvā skatītājiem nodeva vērtē-
jumā savu pirmo koncertu. Un šie 26 
bija: seši 1. tenori (Viktors Brenners, 
Andis Graudiņš, Arnis Gross, Kalvis 
Jaunalksnis, Daris Leitmanis, Valdis 
Vagars), seši 2. tenori (Roberts Atvars, 
Aldis Elberts, Pauls Kasparsons, Jānis 
Lucis, Mārtiņš Kvins, Dāvids Zem-
degs), seši baritoni (Roberts Birze, 
Ēriks Birzulis, Andrejs Daliņš, Pēteris 
Daliņš, Arnis Kalējs, Lūkas Kalējs) 
un astoņi basi (Kārlis Eimanis, Pauls 
Jaudzems, Tomas Kalējs, Edmunds 

Ronis, Aleks Šmits, Miķelis Stepa-
ņuks, Edgars Vēgners, Dāvids Vējiņš). 
Vienīgais, kas iztrūka koncertā bija 
Ivars Štubis, kas tobrīd bija ārzemēs – 
Latvijā.

Tas, ka koris bija iestudējis un savā 
pirmā gada jubilejas koncertā sniedza 
vērtējumam 16 dziesmas, ir milzīgi 
liels Sandras Birzes nopelns. Viņa ar 
savu aizrautību, ar ārkārtīgi lielo mī-
lestību uz mūziku – šoreiz tieši uz kora 
dziesmu – iekustināja un iedvesmoja 
uz dziesmu šos 26 puišus un vīrus.

Koncerta pirmajā daļā dzirdējām 
8 dziesmas: Krāc jūrmalas priedes 
(J. Mediņš/A. Birkerts), Raganu kal-
na balāde (B. Skulte/T. Tomsons), 
Aijā (B. Skulte/T. Tomsons), Svečtu-
ri – (P. Plakidis/I. Ziedonis), Mūžam 
zili (E. Dārziņš/K. Skalbe), Mirdzi kā 
zvaigzne (E. Dārziņš/K. Jēkabsons), 
Tumša nakte, zaļa zāle (R. Jermaks/T.
dz.), Pulkveža atgriešanās (J. Norvi-
lis/Ed. Virza). 

Koncerta otrā daļa iesākās ar 3 
dziesmām no Uģa Prauliņa dziesmu 
cikla Pagānu Gadagrāmata (tau-
tas dziesmu vārdi): Man jāsteidzas 
(pievienojās Dainas kora dziedātā-
jas), Saucējs (sauc) un Vecgada va-
kars. Šīm dziesmām sekoja: Pilsētā 
(U. Prauliņš/A. Grauba), Manai dzim-
tenei (R. Pauls/J. Peters), Saule, Pēr-

kons, Daugava (M. Brauns/Rainis), 
Mūžu mūžos būs dziesma (V. Kamins-
kis/I. Ziedonis) un Apkal manu kume-
liņu (J. Vaivods/R. Blaumanis).

Liels pagodinājums korim bija 
koncerta viesdiriģents – Ivars  Cin-
kuss. Kora Veseris diriģenti ir: Sand-
ra  Birze,  Roberts  Atvars,  Edgars 
Vēgners, kā arī Ivars Štubis.

Noteikti jāpiemin kora šī koncerta 
instrumentālistus: klavieres – Sand-
ra Birze,  Ivars Cinkuss; akordeons, 
dūdas un stabule – Jāna Andersone; 
kokle – Māra Baumane. Protams, ka 
visi instrumentālisti arī dziedāja, izņe-
mot Jānu un Māru.

Koncerta pēdējai dziesmai izska-
not, Melburnas Latviešu nama Lielo 
zāli pāršalca aplausu vētra; sajūsmi-
nātā publika izteica savu gandarījumu 
par nule dzirdēto koncertu.

Pēc koncerta sekoja siltas vakari-
ņas, sadziedāšanās, dejas un danči un, 
protams, latviešu sarīkojumos neiz-
trūkstošā loterija.

Paldies visiem – dalībniekiem, rī-
kotājiem un apmeklētājiem!

Ilze Nāgela
Laikrakstam „Latvietis“

* Intervija ar Ivaru Cinkusu lasāma 
laikraksta „Latvietis“ Nr. 426; http://
www.laikraksts.com/raksti/6571

Izstāde un koncerts
Turpinājums no 9. lpp.

Beidzot trāpīju bumbai, pat dzirdēju, 
bet viņa turpat kādus 3 vai 4 m iekrita 
garā nezālē un tālu prom no cauruma, 
un karodziņš vēl nav redzams. Intam 
gāja labāk, un bumba lidoja tālāk, bet 

krūmā.
Sākumā parādīts, ar cik sitieniem 

vajadzētu iesist bumbu caurumā. Ar 
četriem sitieniem vajadzētu dabūt 
bumbu caurumā. Mums gāja apmēram 
13 reizēs. Pirmā mēģinājumā iesitām 
bumbu 5 caurumos, un tam pagāja divi 
ar pus stundas. Nepazaudējām nevienu 

bumbu, pat atradām divas; iztraucē-
jām emu pāri un konstatējam, ka jāt-
renējas vairāk, lai laicīgi pabeigtu 18 
caurumus Nulaborā.

Margota Puķīte
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Kad piemin vārdu „brīvdienas“...
Turpinājums no 11. lpp.

piņās, ko es saucu par kliķēm, un ar 
citiem daudz un cieši nedraudzējas. Ja 
tu neesi kādai grupai raksturīgi piede-
rīgs, tad liekas, ka kādai pievienoties ir 
diezgan grūti.

Es esmu lasījis, ka Amerikas nāko-
šie latviešu dziesmu svētki būs Balti-
morā. Ne tāpēc, ka tur ir daudz latvie-
šu, bet tāpēc, ka tur ir izdevīga vieta 
un laba gaisa satiksme. Arī no Latvijas 
tur ir viegli nokļūt, tur tu ielido un tur 
tu vari palikt. Nav pa Ameriku ar vai-
rākām lidmašīnām jālidinās. Es dzie-
du korī SOLA un man patīk, ka mēs arī 
esam uzaicināti tur piedalīties. (Astrī-

da: Arī man šis koris ir zināms, jo par 
viņiem esmu lasījusi ne tikai ziņās 
vien. Zinu, ka šis koris bieži ved mā-
jās pirmās vietas un zelta medaļas par 
savu dziedāšanu. Tādēļ nebrīnos, ka 
šis koris ir uzaicināts tur piedalīties.).

Dziesmu svētki tur notiek nākamā 
gada jūlijā. Es korī dziedu pirmo teno-
ru un man ļoti patīk tur dziedāt. Sāku-
mā es pāris gadus dziedāju Universi-
tātes korī Juventus, bet kad pārgāju uz 
Sola, man vairs nekur citur nav bijusi 
vēlēšanās dziedāt. Šis koris man patīk 
ļoti. Tad es vēl spēlēju ģitāru un dzie-
du viens pats restorānā ALA, kas pie-
der vienam Austrālijas latvietim (Red. 
adelaidietim Krišjānim Putniņam) un 
ir ļoti latvisks.“

Ar to mūsu saruna ir galā un Egīls 
ved savu kundzīti uz mājām. Viņi 
savu bēbīti gaida jau tuvākajās dienās 
un pārāk ilgi no mājas prom negrib 
būt. Es vēlāk uzzinu, ka Egīls savā 
korī ir diriģentam liels palīgs, jo noko-
pē notis un vienmēr atzīmē izrunu an-
gļu dziesmām, ko koris dzied diezgan 
bieži. Vēlāk GOOGLE portālā es vēl 
izlasu, ka šis koris ir dziedājis Hilārijai 
Klintonei un Amerikas vēstniecei Lat-
vijā Judītei Garberei, kad Klintone bija 
Amerikas ārlietu ministre un ciemojās 
Latvijā. Egīls Latvijā ir iedzīvojies un 
mazākais pagaidām audzinās savu 
meitiņu Latvijā.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas bērnu bērni... (8)
Turpinājums no 10. lpp.

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $50 par 10 numuriem, $95 par 20 numuriem vai $240 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
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zācija ir bijusi un būs mūsu globālās 
iesaistes platforma. Tālejošas vienoša-
nās par ilgtspējīgu attīstību un klimata 
pārmaiņām ir atjaunojušas uzticību 
daudzpusējās sistēmas spējai nodroši-
nāt risinājumus aktuāliem globālajiem 
jautājumiem.

Vairāk nekā jebkad agrāk pastāv 
lielas cerības par ANO spēju stāties 
pretī izaicinājumiem pasaules mieram 
un attīstībai, kā arī efektīvi un ātri sas-
niegt rezultātus. Pagājušajā gadā Dar-
ba kārtībā ilgtspējīgai attīstībai līdz 
2030. gadam mēs visi apņēmāmies 
nevienu neatstāt vienu.

Šis solījums atbalsta nabadzības 
izskaušanu un attīstības iniciatīvas 
visgrūtākajos apstākļos. Tas nozīmē 
risināt pastāvīgo neaizsargātību un 
palielināt noturību iedzīvotājos, kurus 
skārušas sarežģītas, ieilgušas krīzes 
un konflikti.

Tāpēc attīstības un drošības saik-
nes veicināšanai ir jākļūst par mūsu 
uzdevumu. Visiem cilvēkiem ir tiesī-
bas dzīvot mierā un drošībā savā val-
stī.

Konflikti, nabadzība, katastrofas 
un klimata pārmaiņas ir izraisījuši 
lielu bēgļu un migrantu grupu pārvie-
tošanos. 125 miljoniem cilvēku visā 
pasaulē izmisīgi nepieciešama huma-
nitārā palīdzība.

Visvairāk skartās valstis vienas 
pašas nav spējīgas atrisināt pašreizējo, 
līdz šim nebijušo migrācijas krīzi. Tā 
ir globāla parādība, kas pieprasa soli-
dāru rīcību un atbildību.

Vispasaules apņemšanās par soli-
dāro atbildību, kas tika izrādīta ANO 
augsta līmeņa plenārsēdē pirmdien, ir 
cieši saistīta ar Darba kārtības ilgtspē-
jīgai attīstībai līdz 2030. gadam īste-
nošanu. Jārod ilgtspējīgi risinājumi, 
lai nodrošinātu izglītības, nodarbi-
nātības un uzņēmējdarbības iespējas 
pārvietotām personām ieilgušu krīžu 
un konfliktu laikā un sniegtu atbalstu 
kopienām un valstīm, kuras uzņem šos 
cilvēkus.

Miermīlīgu un iekļaujošu sabied-
rību attīstība, labas pārvaldības un 
cilvēktiesību ievērošana arī palīdzēs 
mums novērst vardarbīgā ekstrēmis-
ma izplatīšanos. Vienlaikus ar nepie-
ciešamajiem militāriem un drošības 
pasākumiem Da’esh un līdzīgu tero-
ristisko grupējumu apkarošanai mums 
ir jāvēršas pret pamatcēloņiem, kuru 
dēļ cilvēki pievēršas vardarbīgam eks-
trēmismam.

Latvija ir Globālās koalīcijas pret 
Da’esh dalībniece, kas ir bijusi liet-
derīga, apkarojot šo teroristisko gru-
pējumu Irākā un Sīrijā. Mēs atzinīgi 
vērtējam NATO lēmumu pastiprināt 
atbalstu šīs koalīcijas centieniem. Ti-
kai vienota, koordinēta, kolektīvā rīcī-
ba pasaules, reģionālā un valsts līmenī 
spēs stāties pretī šiem bezprecedenta 
draudiem.

Teroristu uzbrukumi turpinās 
gandrīz ik dienas. Cīņai pret teroris-
mu joprojām ir jāpaliek mūsu priori-
tātei.

Starptautiskajai sabiedrībai ne-
pieciešams plāns noturības veidoša-
nai tajās kopienās, kas gadiem ilgi 
ir cietušas teroristiskā grupējuma 
Da’esh barbarisko varu. Tas prasīs arī 
vietējo iedzīvotāju gribu un gatavību 
veidot savu nākotni, pamatojoties uz 
tiesiskumu un cilvēktiesībām, tādē-
jādi novēršot faktorus, kas veicina 
radikalizāciju, ekstrēmismu un tero-
rismu.

Augsti godātais priekšsēdētāja 
kungs!

Mēs nespēsim sasniegt Ilgtspējī-
gas attīstības mērķus bez miera uz-
turēšanas un konfliktu novēršanas. 
Izšķiroša politiska rīcība, lai risinātu 
un novērstu konfliktus, kuri izraisa 
masveida pārvietošanos un ciešanas, 
ir aktuālāka nekā jebkad agrāk. Starp-
tautiskajai sabiedrībai ir jāatrod poli-
tiski risinājumi.

Drošības izaicinājumiem Tuvajos 
Austrumos ir raksturīga augsta sarež-
ģītības pakāpe, papildu sekas un bēgļu 
plūsmas. Pēc piecus gadus ilgušā pil-
soņu kara Sīrija ir iznīcināta. Uzbru-
kumi civiliedzīvotājiem, ārstniecības 
iestādēm un skolām joprojām turpi-
nās.

Tas ir nepieņemami! Starptautis-
kos noziegumos vainīgās personas ir 
jāsauc pie atbildības! Īsts pamiers un 
uzlabota piekļuve humanitārās palī-
dzības sniegšanai visā valstī ir priekš-
noteikums sarunu atsākšanai. Latvija 
ir sniegusi savu ieguldījumu konflikta 
seku mazināšanā. Tomēr tikai ticams 
un iekļaujošs politisks risinājums at-
griezīs stabilitāti Sīrijā. Visiem Starp-
tautiskās Sīrijas atbalsta grupas da-
lībniekiem ir jāizmanto sava politiskā 
ietekme, lai nodrošinātu ANO vadīto 
procesu.

Institucionālais vakuums Lībijā 
ir kļuvis par auglīgu augsni teroristu 
grupām, piemēram, Da’esh. Vienotība 
un saskaņa starp konkurējošām pusēm 
Lībijā ir galvenais elements ilgtermiņa 
stabilitātei un panākumiem cīņā pret 
teroristiem.

Irānas centīga Kopīgā visaptvero-
šā rīcības plāna īstenošana un sadar-
bība ar Starptautisko Atomenerģijas 
aģentūru veicinās lielāku stabilitāti 
Tuvajos Austrumos. No otras puses, 
Ziemeļkorejas bezatbildīgās darbības, 
ieskaitot atkārtotos kodolizmēģināju-
mus, apdraud visu valstu drošību re-
ģionā un citviet pasaulē.

Mēs atbalstām visus jaunākos 
starptautiskos centienus panākt prog-
resu Tuvo Austrumu miera procesā un 
rast kopīgu valodu, lai atgrieztu abas 
konflikta puses pie jēgpilna dialoga. 
Vienīgais iespējamais risinājums ir 
divu valstu panāktais risinājums miera 
sarunu rezultātā.

Ilgtermiņa stabilitātes nodroši-
nāšana Afganistānā ir ļoti būtiska 

globālās un reģionālās drošības ziņā. 
Nelabvēlīgi notikumi Afganistānā 
var radīt domino efektu jeb papildu 
sekas kaimiņvalstīs Vidusāzijā, kas 
grauj to potenciālu attīstīt ekonomis-
ko savienojamību ar citiem pasaules 
reģioniem. Latvija sniedz politisku 
un finansiālu atbalstu, lai sekmētu 
reformas Afganistānā. Mēs aicinām 
pastiprināt reģionālo sadarbību līdz-
tekus pastāvīgam starptautiskajam 
atbalstam, lai atbalstītu Afganistānas 
un tās iedzīvotāju izaugsmi un labklā-
jību.

Augsti godātais priekšsēdētāja 
kungs!

Daudzās citās valstīs politiskā si-
tuācija arī ir ļoti svārstīga, un dažas 
valstis ir ierautas konfliktos. ANO un 
tās miera centieni var palīdzēt stabili-
zēt situāciju šajās valstīs un pakāpe-
niski atgriezt normālā stāvoklī.

Mēs atbalstām ANO tās nolūkā 
palielināt miera uzturēšanas efekti-
vitāti, aktualizējot pieejamos instru-
mentus jaunu izaicinājumu risināša-
nai. Labāka plānošana, aprīkošana un 
apmācība uzlabos miera uzturēšanas 
un civiliedzīvotāju aizsardzības efek-
tivitāti. Uzmanība būtu jāpievērš pa-
stiprinātai sadarbībai ar reģionālām 
organizācijām. Balstoties uz pieredzi 
citās starptautiskās operācijās, Latvi-
ja tagad piedalās savā pirmajā ANO 
vadītajā miera uzturēšanas operācijā 
Mali.

Augsti godātais priekšsēdētāja 
kungs!

Joprojām ļoti trauksmains laiks 
ir Eiropas drošības situācijā. Latvijai 
Eiropas austrumos esošo kaimiņval-
stu stabilitāte un drošība ir stratēģiska 
prioritāte, kas arvien ir mūsu politis-
kās darba kārtības centrāls jautājums.

Ieilgušu konfliktu atrisināšanai 
Piedņestrā, Abhāzijā, Dienvidosetijā 
un Kalnu Karabahā ir jābūt vienai no 
galvenajām starptautiskās kopienas 
prioritātēm.

Mums ir jāsaglabā modrība un 
uzstājība, ka visām valstīm, tostarp 
Krievijai, ir jāievēro savas saistības 
saskaņā ar starptautiskajām tiesībām 
nepārkāpt suverēnu valstu robežas.

Latvija kopā ar starptautisko sa-
biedrību arī turpmāk iestāsies par 
Ukrainas suverenitāti un teritoriā-
lo nedalāmību. Nelikumīga Krimas 
aneksija no Krievijas puses netiks 
atzīta, un tā ir jāizbeidz. Jebkāda 
Krimas tatāru un etnisko ukraiņu dis-
kriminācija Krimā pieprasa stingru 
ANO reakciju.

Starptautiskajai sabiedrībai ir jā-
strādā, lai veicinātu mierīgu konflik-
ta atrisināšanu Ukrainas austrumos. 
Visām pusēm jāizpilda savas saistības 
saskaņā ar Minskas nolīgumu un jāīs-
teno Minskas process.

Latvija turpina atbalstīt Ukrainu 
tās reformu procesā un tās humānajās 
vajadzībās.

Valsts prezidents ANO
Turpinājums no 1. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
1. oktobris
Zanda, Zandis, Lāsma
Starptautiskā mūzikas diena
Starptautiskā veco ļaužu dienu
1861. (j.s., pēc v.s. 19. septembrī) 
rakstniece Anna Brigadere.
1906. izdevējs, publicists, tulkotājs Jā-
nis Šķirmants.
1956. latviešu dziedātāja Aija Kukule.

2. oktobris
Ilma, Skaidris
Skolotāju diena (2016)
1866. dzejnieks Edvards Treimanis 
(Zvārguļu Edvards).
1931. inženieris un cilvēktiesību cīnī-
tājs Gunārs Astra.

3. oktobris
Elza, Ilizana
1867. dzejnieks Eduards Veidenbaums.
1990. VDR un VFR pabeidza apvie-
nošanās procesu un kļuva par vienotu 

Vāciju.

4. oktobris
Modra, Francis, Dmitrijs
Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības 
diena
1906. rakstniece un māksliniece Erna 
Ķikure.
1950. dibināta Velingtonas Latviešu 
biedrība (Jaunzēlandē).
1951. politiķis, politologs, jurists, LR 
aizsardzības ministrs (1991.g. 19.nov. – 
1993.g. 3.aug., 1997.g. 6.jūn. – 1998.g. 
27.okt.) Tālavs Jundzis.
1956. komunikācijas darbiniece Anna 
Muhka.
2001. raķete, kura nomaldījās Ukrai-
nas pretgaisa aizsardzības mācībās, 
notrieca Krievijas aviokompānijas Si-
birj pasažieru lidmašīnu Tu-154, kas 
bija ceļā no Telavivas uz Novosibir-
sku; bojā gāja 78 cilvēki.

5. oktobris
Amālija, Amēlija
1886. tēlnieks Arturs Bērnieks.
1939. Latvija ar PSRS paraksta sav-
starpējās palīdzības paktu, dodot bā-
zes Latvijā.

6. oktobris
Monika, Zilgma, Zilga
1929. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Pēteris Kļaviņš.
1951. rakstnieks Valdis Rūmnieks.
1956. mūziķis, sabiedrisks darbinieks 
Austrālijā Viktors Brenners.

7. oktobris
Daumants, Druvvaldis
Pasaules senioru diena
1949. žurnālists, jurists Juris Kaža.
1962. Kārli Kundziņu iesvēta amatā par 
Latvijas ev. lut. baznīcas arhibīskapu.
2001. ASV ar Apvienotās Karalistes spē-
ku piedalīšanos iebruka Afganistānā.  ■

ANO spēja risināt pašreizējās 
problēmas ir atkarīga arī no politiskās 
gribas virzīties uz priekšu Drošības 
padomes reformā. Ir pagājis jau ilgs 
laiks, un mums visiem būtu jācen-
šas stiprināt šīs nozīmīgās institūci-
jas leģitimitāti. Lai Drošības padome 
atbilstoši reaģētu, tās dalībniekiem 
jāatturas no savu veto tiesību izman-
tošanas zvērīgu noziegumu gadījumā. 
Latvija atbalsta šo svarīgo iniciatīvu, 
kā arī Drošības padomes Ētikas ko-
deksu tās rīcībā pret genocīdu, nozie-
gumiem pret cilvēci vai kara noziegu-
miem.

Augsti godātais priekšsēdētāja 
kungs!

Mēs esam apņēmušies saglabāt 
politisko virzību klimata jomā. Aprīlī 
Latvija parakstīja vēsturisko Parīzes 
nolīgumu klimata pārmaiņu jomā. 
Mēs cenšamies pēc iespējas ātrāk ra-

tificēt šo nolīgumu un mudinām citus 
darīt tāpat.

ANO ģenerālsekretārs Bans 
Kimūns ir atbalstījis rīcību visā pa-
saulē klimata pārmaiņu un dzimumu 
līdztiesības jautājumos. Latvija ir pa-
teicīga viņam par viņa vadību un ie-
guldījumu pēdējo desmit gadu laikā.

Pasaule saskaras ar ārkārtīgi lie-
lu daudzumu problēmu. Šiem globā-
lajiem apjomīgajiem uzdevumiem ir 
nepieciešama vadība un līderība. Tā-
pēc no nākamā šīs organizācijas ģene-
rālsekretāra tiek sagaidīts vēl vairāk 
nekā jebkad agrāk. Šim atbildīgajam 
darbam ir  nepieciešama drosme un 
gatavība efektīvi risināt jautājumus, 
ar kuriem mēs saskaramies. Viskva-
lificētākā kandidāta meklēšanas gaitā 
mēs arī atgādinām, ka Austrumeiropa 
ir vienīgais reģions, kas nav ieņēmis 
ģenerālsekretāra amatu. Tāpat esmu 
pārliecināts, ka pēc 70 organizācijas 
pastāvēšanas gadiem ir pienācis laiks 
izvēlēties sievieti ANO visaugstākā 

amata pienākumu pildīšanai.
Augsti godātais priekšsēdētāja 

kungs!
Pasaulē šobrīd ir daudz izaicināju-

mu, kas veido globālo dienas kārtību. 
Bet tagad mums ir skaidrs jaunas un 
labākas pasaules redzējums, ko var 
sasniegt ar pienācīgu Darba kārtības 
ilgtspējīgai attīstībai līdz 2030. gadam 
īstenošanu.

Jaunās Darba kārtības īstenoša-
na nebūs viegla. Tikai ar informētas 
un aktīvas sabiedrības starpniecību 
sadarbībā ar visām ieinteresētajām 
pusēm, regulāri vērtējot starplaikā sa-
sniegto progresu, mēs spēsim sasniegt 
nepieciešamās pārveidojošās izmaiņas 
līdz 2030. gadam.

Mums ir pienācis laiks rīkoties 
solidāri un atbildīgi. Latvija turpinās 
sniegt savu ieguldījumu labākas nā-
kotnes veidošanā mums visiem.

Paldies par jūsu uzmanību!
Raimonds Vējonis

Latvijas Valsts prezidents

Valsts prezidents ANO
Turpinājums no 14. lpp.

sa un piereģistrē savu vecāku un savu 
senču piederību Latvijai. Interesanti, 
ka emigranti brauc prom no Latvijas, 
bet jaunie pilsoņi meklē tai piederību, 
un tomēr – kā vieni, tā otri sirdī ir lat-
vieši. Bija interesanti vērot, kā starp 
abām saimēm nebija nekāda plaisa, 
kaut valoda bija cita. Viņu kopība bija 
vienkārši piederība Latvijai. Sarunas 
bija abās valodās, dzirdēja gan latvie-
šu, gan angļu valodu. Bērni gan runāja 
latviski, un vecākiem nu ir bažas, lai 
bērniem latviešu valoda nepazūd, jo 

braucot mājās pie vecmāmiņas ar viņu 
vajadzēs runāt latviski.

Šie ir tie, kuri savu nākotni vēl 
tikai ceļ un attīsta, kaut vieni to dara 
svešā austrāliešu vidē, bet otri jaunajā 
latviešu vidē, un vienīgā saite viņiem 
ir piederība latviešu tautai, ko vieni 
negrib zaudēt, bet otri grib iegūt. Kas 
šeit tik ļoti izpaudās, bija tā draudzība, 
kura abas grupas vienoja, jo bija tikai 
viena grupa, nevis divas; tikai cilvē-
ki bija no citas pagātnes, bet ar vienu 
nākotni padomā. Šī mazā latviešu ko-
piena grib nopietni pievienoties veco 
bēgļu kopienai, lai vieni savu latvietī-
bu nezaudē un otri lai savu latvietību 

mācās, jo lielākai daļai jaunajiem viņu 
vecāki jau ir Aizsaulē, un viņu jaunā 
tautība viņiem ir vēl sveša. Te nu vieni 
māca otriem un arī otrādi. Tā nu abi 
mācās.

Vai šī latviešu grupiņa ir mūsu 
nākotnes atrisinājums? To gan laikam 
tikai Dieviņš zina. Mēs visi bijām 
paciemojušies, padraudzējušies un 
palīdzējuši namamātei atzīmēt savu 
dzimšanas dienu labu draugu pulciņā. 
Vēlēsim, lai šis jaunais draugu pulks 
attīstās un aug stiprumā!

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Pertas latviešu jaunaudze
Turpinājums no 6. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 23. septembrī.
€1 = 1,46850 AUD
€1 = 0,86435 GBP

€1 = 1,54350 NZD
€1 = 1,12140 USD

Adelaidē
Ceturtdien,  29.  sept., plkst. 11.00 – 
12.00 ALB Namā Ugunsdrošības kur-
si. Aicinām tautiešus noklausīties jau-
nāko informāciju par ugunsdrošību un 
atsvaidzināt zināšanas par lietojamo 
tehniku. Sekos siltas pusdienas. Pie-
teikties LAIMAS birojā līdz 26. sept.
Piektdien, 30. sept., plkst. 18.00 Laimī-
gā stunda Tālavas kafejnīcā. Nupat kā 
atgriezusies no Itālījas, šefpavāre Daina 
ar palīdzi Kristiānu mūs lutinās ar itā-
ļu vakariņām! Visi mīļi gaidīti Tālavas 
kafejnīcā no plkst. 18.00  līdz... Ēdiens 
(no plkst. 18.00 - 19.30) un atspirdzinā-
jumi par draudzīgām cenām.
Svētdien, 2. okt., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē Adelaides sporta kluba 
novusa treniņi. ASK novusa sekcijas 
vadītājs Jānis Lindbergs.
Piektdien, 7. okt., DV namā paredzēts 
KRODZIŅA VAKARS, ar vakariņām. 
Laiku jums kavēs Vilnis Jankovskis ar 
dziesmām dažādos stilos latviski un 
angliski ģitāras pavadījumā.
Svētdien,  9.  okt., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē Adelaides sporta kluba 
novusa treniņi. ASK novusa sekcijas 
vadītājs Jānis Lindbergs.
Sestdien,  15.  okt., plkst. 11.00 ALB 
namā Adelaides Latviešu biedrības 
pilnsapulce. Lūdzam biedriem nekavē-
joties nokārtot biedru maksas!
Svētdien, 16. okt., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē Adelaides sporta kluba 
novusa treniņi. ASK novusa sekcijas 
vadītājs Jānis Lindbergs.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 2. okt., plkst. 11.00 20. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem, Pļavas svēt-
ki, dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc 
dievkalpojuma Draudzes dāmu komi-
tejas rīkotais kafijas galds .
Svētdien,  16.  okt., plkst. 11.00 
22. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 
dievkalpojums.

Brisbanē
Otrdien, 11. okt., plkst. 10.00 Brīvļau-
žu sanāksme Latviešu namā. Video: 
Baltijas universitāte (1946-1949). Rīta 
tēja, pusdienas $15.
Sestdien, 15. okt., plkst. 12.00 Pavārmā-
kas meistarklase Latviešu namā ar biju-
šo brisbanieti Guntu Rudzīti. Tautietes! 
Mācīsimies cept latvisku kliņģeri, un, 
kamēr rūgst kliņģera mīkla, gatavosim 
dažus vienkāršus tradicionālā aukstā 
galda ēdienus kopīgām pusdienām. Vie-
tas ierobežotas. Maksa $25-$30. Pieteik-
šanās līdz 7. okt. pie Ingas Česles: inga.
ceslis@gmail.com Informācija: Gunta 
Rudzīte: guntamara@adam.com.au.
Svētdien, 16. okt., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Sestdien, 8. okt., plkst. 12.00 Pļaujas 
svētki. Loterija un bazārs. Līdzi ņema-
mi groziņi.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien,  2.  okt., plkst. 13.00 Refor-
mācijas Svētku atceres dievkalpojums 
Sv. Pētera baznīcā, Reid.

Melburnā
Piektdien, 30. sept., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien,  1.  okt., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Svētdien, 9. okt., plkst. 14.30 Latviešu 
ciema un Apūpes nama 30 gadu jubi-
lejas svētki Latviešu ciemā. Grāmatas 
Latviešu ciems Melburnā 1986-2016 
atvēršana, atspirdzinājumi, kafijas 
galds, muzikāli priekšnesumi. Lū-
gums pieteikties līdz 3. okt., zvanot uz 
Latviešu ciema biroju: 9800 2977.
Otrdien, 11. okt., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu namā.
Sestdien, 15. okt., plkst. 9.15 turpinoties 
visu dienu, Melburnas Universitātē Ba-
bel ēkā Association for the Advancement 
of Baltic Studies (AABS) konference.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 2. okt., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā draudzes vecā-
ko vadībā.
Svētdien, 9. okt., plkst. 11.00 Dievkal-
pojums ar prāvesta Dr. J. Priedkalna 
piedalīšanos. Svētruna angļu valodā. 
Pēc dievkalpojuma Dr. J  Priedkalns 
referēs: Sv. Pauls – Jēzus kalps.
Svētdien,  16.  okt., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

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

Sidnejā
Sestdien, 1. okt., plkst. 11.00 DV namā 
DV Sidnejas nodaļas pilnsapulce. Ja 
nesasniegs kvorumu, tad pilnsapulci 
jāatceļ uz vienu nedēļu, tātad varētu 
notikt: sestdien, 8. oktobrī, plkst. 11.00.
Ceturtdien,  6.  okt., plkst. 12.00 DV 
namā saiets un draudzības pēcpusdiena.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 2. okt., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 9. okt., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 16. okt., plkst. 10.00 Kapu 
svētki.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 2. okt., plkst. 9.30 dievkal-

pojums.
Svētdien, 9. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 16. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 6. okt., plkst. 13.00 kārtējā 
baltiešu mēneša tikšanās Broadbeach 
Library, 61 Sunshine Boulevard, Mer-
maid Waters (iepretim Pacific Fair ie-
pirkšanās centram). Ieejot bibliotēkā, 
sekot norādījumam uz Meeting Room A.

Latvijā
Otrdien,  4.  okt., plkst. 18.00 Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 
PBLA 60. gadskārtai veltīts koncerts, 
kurā tiks atskaņoti latviešu diasporas 
komponistu skaņdarbi. 
Sestdien, 8. okt., plkst. 19.00 Dzinta-
ru koncertzālē Operdziedātājas Ingas 
Kalnas solokoncerts. Pēc vairākiem 
gadiem Hamburgas Valsts opernamā 
latviešu operdziedātāja Inga Kalna 
aktīvi darbojas iecienītajā klasicisma 
un baroka laika operu žanrā, dziedot 
Vācijas, Francijas, Kanādas un Itālijas 
teātros. Vienā programmā virknēti trīs 
izcilu kamermūziķu vokālie dārgumi: 
Riharda Štrausa, Alfrēda Kalniņa un 
Jāņa Mediņa kamermūzikas pērles, ko 
līdz ar dziedones silti lirisko soprānu 
atklās viņas uzticamā kamermūzikas 
partnere, pianiste Diāna Ketlere.
Svētdien,  9.  okt., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Sestdien, 15. okt., plkst. 19.00 Dzin-
taru koncertzālē komponista Imanta 
Kalniņa jubilejas koncerts. Ievēro-
jamais latviešu komponists Imants 
Kalniņš, kura daiļrade ir nozīmīga un 
neatņemama latviešu kultūras sastāv-
daļa, šogad svin 75 gadu jubileju. Tam 
par godu Dzintaru koncertzāle kopā ar 
Liepājas Simfonisko orķestri, obojistu 
Pēteri Endzeli un diriģentu Māri Sir-
mo aicina uz Imanta Kalniņa jubilejas 
koncertu. Tajā dzirdēsim komponista 
simfoniskās mūzikas skaņdarbus – 
miniatūru Santakrusa, koncertu obo-
jai un orķestrim un Septīto simfoniju.
Līdz 30.  okt., muzejā Rīgas Jūgend-
stila centrs skatāma izstāde – Tērps 
kā mākslas darbs no jūgendstila līdz 
mūsdienām. Tajā apskatāmie dāmu 
tērpi uzskatāmi par masu modes anti-
tēzi. To autori Irina fon Šlipe, modes 
nama Irina v. Schlippe Moden dibinā-
tāja, un viņas dēls, slavenais dizaineris 
Andrejs fon Šlipe.  ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi


