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AZVV 41. gads atklāts

Vēlējums draugam
Tev Jaunā gadā sveicienus es
sūtu,
Lai arī Tu vēl apsveikts būtu.

Tādēļ nu vēlu, lai Tu laimi, veselību gūtu
Un dzīvē vienmēr visiem priekšā kļūtu.
Lai ļaunums Tevi nekad neapgūtu

Un nepiedzīvotu nevienu dienu
grūtu.
Smukumam: Tu vienmēr turi
seju gludi skūtu
Un skroders jaunu uzvalku lai
šūtu,

Bet asara, ja tāda gadītos, lai
žūtu.

To novēlot, pats arī sirdī prieku jūtu.
Vikbens

1991. g. 14. janvāra rīts
Rīgas centru bija grūti pazīt –
pilsētā bija sācies Janvāra barikāžu laiks.

Annas Ziedares Vasaras vidusskolas (AZVV) jaunais gads ir
atklāts pēc liela skrējiena Kultūras dienās Sidnejā. Šogad ir
rekordliels dalībnieku skaits105 skolnieki, skolas darbinieki un īpašie palīgi - Laimas
mūzikanti, Daiki Horiguchi
(valodu profesors no Japānas),
Dzidra Virgin (autobusa vadītāja), Inga Pērkons Grauze ar
ģimeni (virtuvē), Mare Heimrāte (antropoloģijas studente,
kas pēta latviešu jauniešu aktīvitātes Austrālijā).

Atceroties pagājušā gada sākumu, kad bija vēss un liels vējš,
tad šogad kā liels pretstats,
Dzintari jauniešus sagaidīja ar

lielu karstumu +40C.

Visus klātesošos sveicināja
skolas vadītāja Lilita Daenke,
atgādinot AZVV devīzi un pamatideju. Mārtiņš Reinfelds aicināja atzīt vietējās Kaurna tautas territoriju, izrādot tai cieņu
un pateicību par iespēju šeit atrasties. Ar cieņu pret apkārtni
un Austrālijas pamatiedzīvotājiem, Mārtiņš ļoti izteiksmīgi
nolasīja cieņas apliecinājumu
aborigēnu valodā.
Pieturoties pie AZVV devīzes
Dievam un Latvijai, kā katru
gadu, tiek uzaicināts pārstāvis
no latviešu baznīcas. Šogad
prāvests Gunārs Lazdiņš ir ie-

radies ar Latviešu ev. luteriskās
baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) un Latviešu ev. luteriskās baznīcas Amerikā ( LELBA) atbalstu no Indianapoles
Amerikā, lai vadītu svētbrīžus,
dievkalpojumus, ticības mācības stundas un rūpētos par garīgo nostāju.

LAAJ priekšsēdes Kristīnes
Saulītes atklāšanas runu nolasīja skolotāja Iveta Leitase.
Priekšsēde uzslavēja klātesošo
bērnu izvēli pavadīt brīvdienas
mācoties un turpinot apgūt latviešu tautas tradicijas, nevis kā
lielākā daļa austrāļu skolnieku,
izvēlējušies pavadīt bezrūpīgas
brīvdienas.

Foto: E. Rikarde.

Kristīne Saulīte uzsver, ka šis
ir globalizēšanās laiks, kur
dažādas kultūras saplūst kopā.
Tajā pašā laikā, arvien vairāk
cilvēku vēlas apzināties savu
izcelsmes tautu un saprast
jautājumu:”Kam es īsti piederu?”
LAAJ valdes vārdā Kristīne
Saulīte novēl visiem audzēkņiem atrast, turpināt izkopt un
lolot savu piederību Latvijai un
latviešu tautai. Būsim lepni, ka
esam daļa no tik senas, radošas
un sīkstas tautas kā latviešiem!
AZVV preses pārstāve,

Elīna Rikarde

Te un tur pašaurās ielas aizšķērsoja dažāda satura krāvumi, kas bija tapuši iepriekšējā
vakarā un naktī. Dzelzsbetona
bloki un izlauzti bruģakmeņi,
celtniecības stalažas un būvgruži, no tērauda sijām sametināti prettanku eži, gluži kā no
tolaik bieži rādītajām filmām
par 2. pasaules karu, zvejnieku
tīkli – bija likts lietā viss, kas
bija šķitis derīgs, lai aizšķērsotu ceļu potenciālajam uzbrucējam. Ielās bija izvietojušās smagi piekrautas kravas mašīnas
un cita lauksaimniecības technika, ieradusies galvaspilsētā
no Latvijas laukiem iepriekšējā
naktī. Cilvēka acu augstumā
tas viss šķita pamatīgs jūklis,
bet patiesībā veidoja diezgan
(Turpinājums 8. lpp.)

DV organizācijas Vanadžu priekšnieces vēlēšanu rezultāti

Gunta Reynolde, pašreizējā DV
Vanadžu priekšniece, ir atkārtoti ievēlēta par DV Vanadžu
priekšnieci uz trijiem gadiem.
Saskaņā ar DV organizācijas
2014.g. izsludinātām Vanadžu
priekšnieces vēlēšanām, DV
Vanadžu priekšnieces vēlēšanas
notika laika posmā no 2014.g.
1.oktobra līdz 1.novembrim.
Vēlēšanās piedalījās vanadzes
no visām DV zemēm, izņemot
DV Vācijā; DV Vācija paziņoja, ka “Jau vairākus gadus
ir zināms, ka pie DV Vācijā

nepastāv vanadžu nodaļa ar
atsevišķu darbību.” DV CV
(DV Latvija) Revīzijas komisija veica vēlēšanu pārbaudi un
iesniedza ieteikumus DV CV;
šos ieteikumus DV CV pārskatīja rakstveida sēdē un nolēma
pasludināt DV Vanadžu priekšnieces vēlēšanu rezultātus bez
kavēšanās, jo Revīzijas komisijas atradumi neietekmē vēlēšanu gala rezultātus.
Gunta uzsāks Vanadžu priekšnieces amata jauno termiņu,

sākot ar 2015.g. 1.janvāri. DV
organizācijas vārdā novēlu
Guntai sekmes, tālredzību un
izturību vadīt DV Vanadžu saimi nākošos trīs gadus!
DV Vanadžu priekšnieces amatam bija trīs kandidātes - Klāra Mētra no Latvijas, Gunta
Reynolde no Kanadas un Ilga
Vēvere no Austrālijas. DV Vanadžu priekšnieci ievēl ar vienkārša vairākuma balsīm. Kopumā vēlēšanās piedalījās 1038
(49.38%) vanadzes no kopējā

2102 balsstiesīgo vanadžu skaita. Vanadžu balsis vēlēšanās
sadalījās šādi:
Gunta Reynolde - 403 balsis
(38.8%)
Klāra Mētra - 374 balsis
(36.2%)
Ilga Vēvere
(25.0%)

-

260

balsis

Andrejs Mežmalis

DV CV priekšsēdis

Gunta Reynolde.
Foto: DV CV archīvs.

