
Jau nākamajā dienā 
pēc Jāņiem, Rīgā atkal 
svētki – VIII Ziemeļu un 
Baltijas valstu Dziesmu 
svētki, ar 20 gadu ju-
bileju. Šo svētku idejas 

autors, ar domubiedra Ulava Stūrgor-
da līdzdalību, bija mūsu pašu kordiri-
ģents Imants Kokars, kura godinā-
šanai un piemiņai kā veltījums notiek 

koncerts Esi sveicināta, saule! Latvi-
jas Universitātes Lielajā aulā. Kon-
certā dzied Rīgas kamerkoris Ave Sol, 
LU Vīru koris Dziedonis un Latvijas 
diriģentu vīru koris, pārsvarā izpildot 
latviešu autoru darbus. Saulrieta laikā 
Vērmanes dārzā notiek svētku atklāša-
nas ceremonija.
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Ministru kabinets par OM
Atkārtoti izsaka savu atbalstu Okupācijas muzejam

Ministru kabineta sēdē otrdien, 
30.  jūnijā, apsprieda aicinājumu at-
kārtoti izteikt atbalstu Latvijas Oku-
pācijas muzeja ēkas paplašināšanai. 
Kultūras ministre Dace Melbārde 
aprakstīja patreizējo stāvokli un va-
jadzības, un Latvijas Okupācijas 
muzeja biedrības valdes priekšsēdis 
Valtera Nollendorfs deva prezentā-
ciju par muzeju un tā attīstību. Mi-
nistru kabinets vienbalsīgi pieņēma 
atbalsta vēstules tekstu. Daži izvil-
kumi:

Ministru kabinets ir izskatījis Lat-
vijas Republikas Saeimas deputātu 
grupas 2015. gada 13. maija vēstuli 
Nr.142.8/4-27-12/15, kurā Ministru 
kabinets tiek aicināts izteikt atbalstu 
jau iesāktajai Latvijas Okupācijas 
muzeja ēkas rekonstrukcijai un Pa-
domju okupācijas upuru piemiņas 
memoriāla izveides darbu turpināša-

nai.
Informējam, ka Ministru kabi-

nets pilnībā piekrīt Latvijas Republi-
kas Saeimas deputātu grupas vēstulē 
paustajam viedoklim un minētajiem 
argumentiem, pamatojot Latvijas 
Okupācijas muzeja ēkas rekonstruk-
cijas nepieciešamību un Padomju 
okupācijas upuru piemiņas memoriāla 
izveides aktualitāti.

(…)
Ministru kabinets, apzinoties 

Latvijas Okupācijas muzeja un Pa-
domju okupācijas upuru piemiņas 
memoriāla lomu Latvijas vēstures 
izpratnes un sociālās atmiņas vei-
došanā, atbalsta Latvijas Okupā-
cijas muzeja ēkas paplašinājuma 
nepieciešamību un muzeja atraša-
nos Strēlnieku laukumā un iestājas 
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Sit Jānīti, vara bun-
gas vārtu staba galiņā;

Lai sanāca Jāņu 
bērni no maliņu mali-
ņām.

Līgo!
Visjaukākā līgošana 

jau ir uz laukiem, bet 
kas pirms Jāņiem uz Dzintariem neva-
rēja aizbraukt (galu galā, turpat simts 
kilometru no Adelaides), varēja nedēļu 
vēlāk, sestdien, 27.  jūnijā,  izlīgoties 
Daugavas Vanagu nama birztaliņā. 
Labākus laika apstākļus ārā sēdēšanai 
vispār nevarētu pasūtīt: sauss, rāms, 
saulains, bet ne karsts, – īstais tautas 
tērpu laiks. Tiešām neparasta ziema!

Pirmais jau bija pusdienas – kāpos-
ti (paldies Dzidrai un Paulīnai), desi-
ņas, rupjmaize un piedevām pīrāgi un 
Jāņu siers. Sākumā bija arī karstvīns, 
bet tas pazuda diezgan ātri – laikam 
bija garšīgs, un par nieka diviem dolā-
riem krūzīte – izdevīgs pirkums. Bār-
menis Andris arī darbojās pilnā sparā. 
Tad Jāņutēvs (Rūdis Dancis) un Jāņu-
māte (Gunta Rudzīte) uzsāka dziedā-
šanu. Vajadzēja uzmanīgi ieklausīties, 
jo ik pa divām četrrindēm, Jāņumāte 
uzsāka jaunu melodiju; mums jau tik 
daudz to Jāņu dziesmu, bet ļaudīm ir 
tendence dziedāt visu laiku to pašu.

Visasprātīgākais ir apdziedāšanās, 
kur puiši un meitas viens otru paķer, 
taču beigās, salīgst mieru, jo dziesmu 

dziedu, kāda bija, ne tā manis darinā-
ta. Uz miera izlīgšanu var pat apkamp-
ties un sabučoties, lai gan ir apdziedāti 
meitu netikumi un slinkums un tiešos 
vārdos dažas puišu ļoti intīmās ķerme-
ņa daļas, kuras katrs puisis sargā kā 
savu acuraugu!

Jāņu māte lika minēt mīklas, un 
pateicoties Ritas pūlēm, naski pārde-
vās loterijas biļetes. Kad bija laimēti 
visi sīkie laimesti – Latvijas alus, paka 
Gotiņu konfektes, šampanieša pudele, 
augļu konservi, šokolāde – tad nāca 
pārsteiguma laimests, kuru Vanadzes 
iepazīstināja ar dziesmu: Kas tā tāda 
Jāņu zāle, Jāņu mātes dārziņā? Beigās 
tā Jāņu zāle izrādījās milzīgs, garens 
ķirbis, ar spožiem zaļiem matiem, 
saulesbrillēm, un melnbaltu tauriņu 
ap kaklu! Kamēr Vanadzes dziedāja, 
Jāņu tēvs turēja šo bēbīti rokās apseg-
tu un tikai beidzamā mirklī to atklāja. 
Smiekli visapkārt!

Notika arī visskaistākā vainaga 
apbalvošana, kurā piedalījās gan puiši, 
gan meitas. Es saku – meitas, jo Jāņu 
nakti nezināja, kura sieva, kura meita; 
Jāņu nakti galviņā visām ziedu vaina-
dziņš. Par skaistāko novērtēja Birutas 
vainagu – viņai čakli pirksti! Par Jāņu 
ugunīm gādāja, kā katru gadu, mūsu 
uguns kūrējs Artūrs, kura rīcībā jau 
sen ir divas mucas ugunskuriem un 
vairākas petrolejas lāpas garos kātos. 
Ugunskura romantikas mums nekad 

netrūkst.
Ik pa laikam 

Jāņutēvs apstaigā-
ja ciemiņus, pie-
dāvādams Jāņu alu 
no kopīga kausa. 
Modernos veselī-
bas likumus labi 
ievērodams, viņš 
rūpīgi noslaucī-
ja kausa malu, 
pirms to piedāvāja 
nākamam Jāņu-
bērnam – senās 
tradīcijas nav at-
taisnojums mo-
derno baciļu iz-
platīšanai! Senāk 

laikam visi bija norūdītāki, un šādi 
svētā vakarēdiena paņēmieni bija lie-
ki, vismaz, tautas dziesmās nekur tādi 
nav minēti.

Ilga vadīja izsoli, kur kārojamais 
objekts bija Latvijā no interesanta ma-
teriāla pīta cepure – spīdīga, daudz-
krāsaina žurnāla papīra! Krāšņā cepu-
re, ziediem rotāta, par $30 nonāca Tāļa 
rokās, kurš tūlīt to uzlika galvā – Ine-
sei! Laimīgā meitene!

Adelaides Vanadžu ansamblis uz-
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„Visu gadu Jāni gaidu, nu atnāca šovakar...“
Līgošana DV Adelaides „Birztaliņā“
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Jāņa tēvs Rūdis Dancis un Jāņa māte 
Gunta Rudzīte.
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Adelaides Vanadžu ansamblis ar diriģenti-vijolnieci Inesi 
Laini.
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Rīgas mērs Nils 
Ušakovs un Rīgas Būv-
valdes vadītājs Inguss 
Vircavs 25.  jūnijā tikās 
ar Okupācijas muzeja 
valdes priekšsēdi Valte-
ru Nollendorfu un mu-
zeja direktoru Gunāru 

Nāgelu. Rīgas mērs un muzeja vadītāji 
pauda vienprātību, ka Okupācijas mu-
zeja paplašināšanas projekts ir jāturpi-
na. Lai izskaidrotu tehniskos šķēršļus, 
kas apgrūtina projekta raitu virzību, 
N. Ušakovs piedāvāja Rīgas būvval-
des vadītājam I. Vircavam tikties ar 
muzeja pārstāvi. Tiešā sarunā varēs 
precizēt, kādi saskaņojumi vajadzīgi 
un kā projekta veicējiem var palīdzēt, 
lai būtu iespējams saņemt atļauju sākt 
būvniecību. Tā kā Okupācijas muzeja 
ēka pieder valstij, tās paplašināšanas 
projektu īsteno valsts akciju sabiedrība 
Valsts nekustamie īpašumi.

N. Ušakovs uzsvēra, ka Rīgas pil-
sēta ir ieinteresēta, lai muzeja papla-
šinājums tiktu uzbūvēts pēc iespējas 
ātri, lai varētu sakārtot Latviešu strēl-
nieku laukumu. „Nav jēgas mainīt as-
faltu, zinot, ka te brauks smagā celt-
niecības tehnika,“ sacīja N. Ušakovs.

V. Nollendorfs apliecināja, ka 
Okupācijas muzejs neatstās novārtā 
Okupācijas muzeja ēkas un Latviešu 

strēlnieku laukuma pagātni. Jauna-
jā, paplašinātajā muzeja iekārtojumā 
apmeklētāji varēs iepazīties arhitek-
tu Gunāra Lūša-Grīnberga, Dzinta-
ra Dribas un tēlnieka Valda Alberga 
projektētā Latviešu sarkano strēlnieku 
pieminekļa un muzeja – memoriāla 
vēsturi, kā arī ar agrākajiem notiku-
miem, kas saistīti ar laukuma apbūvi.

Līga Strazda
Okupācijas muzeja

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Jāņi nolīgoti, un ta-

gad lēnām un neatlaidīgi 
dienas kļūst īsākas un 
naktis garākas. Latvie-
šu pasaules apziņā saule 
spēlē ļoti svarīgu lomu, 

un saulgriežu svinēšana ir mūsu lielā-
kie svētki. Līgo svētkiem un Jāņiem ir 
oficiāli noteiktas divas brīvas dienas, 
un tāpat Ziemsvētku svinēšanai ir do-
tas divas dienas.

Tā kā latvieši ir visā pasaulē, tad 
mēs arī svinam Jāņus un Ziemassvēt-
kus visā pasaulē. Bet ja atceramies, ka 
tie paši Jāņi ir vasaras saulgriežu svi-
nības ar visām tradīcijām, kas ir spe-
cifiskas vasarai, tad jāprasa, kad būtu 
pareizākais laiks līgot dienvidu puslo-
dē, kur vasaras saulgrieži ir nevis jūni-
jā, bet gan decembrī.

Izrādās, ka svarīgākais ir bijis 
datums, nevis svinēšanas dziļākā no-
zīme, un tāpēc sanāk, ka latvieši Aus-
trālijā svin vasaras saulgriežus ziemas 
vidū, un ziemas saulgriežus vasaras 
vidū. Protams, ir izņēmumi, bet cen-
tieni svinēt saulgriežus pareizajā gada 
laikā nekad nav ieguvuši zīmīgu atbal-
stu.

Ja vēl svētku nosaukums Jāņi pats 
par sevi nenorāda gada laiku, tad vai 
katrs tomēr nesapratīs, uz kuru gada 
laiku attiecas nosaukums Ziemassvēt-
ki? Liekas, ka to vajadzētu saprast, 
bet patiesība ir tāda, ka Austrālijas 
latvietis nesaskata nekādu pretrunu 
Ziemassvētkus savā prātā saistīt ar 
viskarstāko gada laiku. Un nav ne-
kāds pārsteigums 40 grādu karstumā 
(+40°C) ēst cūkas cepeti un dziedāt 
par balto sniedziņu, kas snieg uz sku-
jiņām.

Šādas šķietamas pretrunas nav 
saistītas tikai ar saulgriežu atzīmēša-
nu. Tas pats attiecas uz debespusēm. 
Ja saule arī Austrālijā aust austrumos 
un riet rietumos, tad tomēr dienas vidū 
saule atrodas ziemeļos, un ne dienvi-
dos. Vai mūsu ģeogrāfiskā zemapziņā 
ir tik tālu iekaltas debespušu un saules 
atrašanās vietas attiecības, ka, atrodo-
ties pretējā puslodē, mums ir grūtības 
ar debespušu iegaumēšanu, jo saule 
taču atrodas nepareizā virzienā?

Gan novērojums ka mums šie svēt-
ki ir tik svarīgi, gan fakts, ka saule 
vienmēr atrodas dienvidu virzienā, ir 
izskaidrojami ar to, ka Latvija atrodas 
tālu no ekvatora. Tropu zemēs nav tā-
das pašas atšķirības starp vasaras un 
ziemas saulgriežiem, un, vēl trakāk, 
saule dažreiz meklējama dienvidu vir-
zienā, bet citreiz tā ir ziemeļu virzienā!

Tāpēc priecāsimies par to kārtību, 
kas mums ir, un katru gadu svinēsim 
Jāņus, vienalga, kurā pasaules malā 
atrodamies!

Līgo!
GN

Rīgas mērs par Okupācijas muzeju
 Atbalsta paplašināšanas projekta netraucētu attīstību

Rīgas mērs Nils Ušakovs apmeklē Lat-
vijas Okupācijas muzeju 2009. gada 
oktobrī.
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Festivāls „Baltica 2015“ šovasar
Lielākie tradicionālās kultūras svētki Baltijā

No 2015. gada 15. līdz 19. jūlijam 
Latvijā notiks starptautiskais folkloras 
festivāls Baltica 2015. Festivālā pieda-
līsies etnogrāfiskie ansambļi, folkloras 
kopas, tautas mūzikas grupas, stāst-
nieki un citi individuālie izpildītāji. 
Šogad Baltica dalībnieku skaits būs 
lielākais festivāla vēsturē – 3500. Bal-
tica 2015 tēma būs Mantojums.

„Festivāla uzdevums ir parādīt 
dzīvo, pārmantoto tradīciju, kur sa-
stopas dažādas paaudzes. Tradicionā-
lajai kultūrai piemīt milzīgs radošais 
potenciāls – tajā ir apkopotas daudzas 
dažādas pieredzes, kas izgājušas laika 
pārbaudi. Mantinieka uzdevums ir at-
rast kaut ko jaunu, ņemot vērā iepriek-
šējo. Izaicinājums ir apjaust, vai Tu 
pats esi radoši stiprāks par tradīciju – 
vai vari tikai reproducēt, vai arī atnest 
tradīcijai ko jaunu,“ par festivāla uz-
devumiem stāsta Baltica 2015 māksli-
nieciskā vadītāja Māra Mellēna.

Festivāla galvenie pasākumi notiks 
Rīgā, Rēzeknē un Rēzeknes novadā. 
Norises papildinās sarīkojumi Aizkr-
auklē, Cēsīs, Dikļos, Dobelē, Jūrmalā, 
Lielvārdē, Līvānos, Ludzā, Talsos, Viļa-
kā, Viļānos un citviet. Pirmoreiz Baltica 
vēsturē festivāla koncerti notiks jauna-

jās koncertzālēs – Vidzemes koncertz-
ālē Cēsīs un Latgales Vēstniecībā Gors, 
kā arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Festivāla klubā Mazajā Ģildē ikviens 
dalībnieks un interesents būs aicināts 
kopā ar Gunti Pakalnu klausīties stāstus 
Stāstnieku istabā, kopā ar Tomu Treiber-
gu skatīties kino Baltica Kino klubā un 
kopā ar Rīgas Danču klubu dancot visu 
cauru nakti Lielajā Danču zālē.

Šoreiz festivāla programmā īpaši 
daudzveidīgi būs pārstāvēta stāstnie-
cība – latviešu, igauņu, lietuviešu, 
skotu un spāņu stāstnieki savus klausī-
tājus priecēs Rīgā, Cēsīs un Rēzeknē.

Tradicionāli Baltica programmu 
papildina viesi no ārvalstīm. Šogad 
festivālā būs iespēja redzēt viesus no 
Baltkrievijas, Gruzijas, Igaunijas, Īri-
jas, Krievijas, Lietuvas, Lielbritānijas, 
Norvēģijas, Polijas, Portugāles, Spāni-
jas un Ukrainas.

Festivāls Baltica ir Baltijas tau-
tām vai valstīm nozīmīgs notikums, 
kas demonstrē tradicionālās kultūras 
vērtības – dziesmas, instrumentālo 
mūziku, stāstījumus, rotaļas, dejas, kā 
arī tautas lietišķo mākslu, amatniecī-
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Ar jaunizveidoto lietotni Kas, kas, 
ko? var pārbaudīt savas zināšanas par 
Latviju

No 2015. g. Jāņiem pieejama jauna 
lietotne (Android, iPhone, iPad, iPod 
Touch), ko ar Latviešu fonda atbalstu 
veidojusi firma DekSoft – Arnis Gross 

ar programmēša-
nas un dizaineru 
komandu.

Jaunās lietotnes 
pamats ir 1989. g. 
Austrālijā veido-
tā spēle ar to pašu 
nosaukumu. Spēli 
sākotnēji sagatavo-
ja grupa Melburnas 
latviešu skolotāju 
un aktīvu tautiešu, 
Melburnas latviešu 
vidusskolas vadītā-
ja Kārļa Brēmaņa 
vadībā ar Latviešu apvienības Austrāli-
jā un Jaunzelandē Kultūras fonda mate-
riālo palīdzību. Spēle gan tajā laikā bija 
papīra formatā un jautājumi bija veido-
ti, lai pārbaudītu spēlētāju plašākas zi-
nāšanas – ne tikai par Latviju, bet par 
plašāko pasauli. Modernā spēles versija 
ir galvenokārt vērsta uz zināšanu par 
Latviju pārbaudīšanu, bet ir arī starp-
tautiska rakstura jautājumi.

Lietotnes sešas kategorijas – etno-
grāfija, ģeogrāfija, literatūra, valoda, 
mūzika, sports, vēsture – dod spēlētā-
jam iespēju katram izvēlēties atbildes 
vairāku izvēļu jautājumiem.

Ja spēlētāja rezultāts ir starp 10 

labākajiem, tad spēlētāja vārdu iespē-
jams iekļaut goda dēlī.

Spēle domāta gan latviešiem, kas 
dzīvo Latvijā, gan tiem, kas dzīvo 
diasporā. Spēlētāju ieteicamais ve-
cums – sākot ar aptuveni 12 gadiem 
līdz sirmam vecumam. Visi spēlēs jau-
tājumi ir uzdoti latviešu valodā.
Android
https://play.google.com/store/apps/

details?id=com.deksoft.kaskasko
iOS (iPhone, iPad, iPod Touch):
https://itunes.apple.com/us/app/kas-

kas-ko/id990591443?mt=8
http://kaskasko.com

Arnis Gross

Kanberā, austrāliešu 
sabiedrības plāksnē, ir 
organizētas kopas, kas 
savā vaļas laikā nododas 
dejas priekam, it sevišķi 
mācoties dažādo tautu 
dejas.

Viena no šādām kopām ir Canber-
ra Folk Dance Group. Viņu sanākšana 
dejā notiek sestdienu pēcpusdienās. 
Parasti viņi ieaicina kādas attiecīgas 
tautības tautas dejas speciālistus, kas 
viņiem pastāsta un māca šīs tautas de-
jas.

Šī gada 16. maija sestdienā ieaici-
nāta bija Kanberas latviešu tautas deju 
kopa Sprigulītis.

Sprigulīši – Ērika Marozekī (Ma-
rosszeky), Līsa Bruzgule, Laura Da-
enke, Olivia Vorda (Ward), Tomas Vo-

lšs (Walsh) un Toms Dārziņš – Valda 
Strazda vadībā mācīja viņiem latviešu 
tautas deju.

Vispirms īsumā Strazds pastāstīja 
par latviešu tautas deju, tās pamata 
soļiem – teciņus, palēciena, galopa un 
polkas soli, kā arī par dejas formāci-
jām.

Pēc deju soļu apgūšanas, kā pirmo 
deju, viņi mācījās Tūdaliņ, Tagadiņ, 
tai sekoja Mugurdancis, Palēciens un 
citas sarežģītākas dejas. Šī dejotāju 
saime jau ir daudz mācījusies un de-
jojusi daudzu citu tautu deju soļus un 
ātri apguva mācīto. Nelielas grūtības, 
kā visiem iesācējiem, bija ar apaļo pol-
ku un mācoties Plaukstiņpolku. 

Paziņojums par iespēju mācīties 
latviešu tautas deju bija ievietots Kan-
beras laikrakstā Canberra Times. Šajā 

pēcpusdienā bija sanākuši ap 30 dejas 
entuziasti.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Tūdaliņ, Tāgadiņ...
Kanberas sprigulīši māca dejot

No kreisās: Lisa Bruzgule, Valdis 
Strazds (vadītājs), Ērika Marozekī 
(Marosszeky), Toms Dārziņš, Laura 
Daenke, Tomas Volšs (Walsh) un Oli-
via Vorda (Ward).
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Kas, kas, ko?
Veca spēle jaunā ietērpā

Oriģinālā spēle un lietotne.
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Oriģinālās spēles gatavošana Čeltenha-
mā, 1980. gados. No kreisās sēž: Zenta 
Dunse, Gunārs Nāgels, Kārlis Brēma-
nis, Brigita Stroda. Stāv Uldis Ozoliņš.
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stājās ar pāris Jāņu dziesmām, kuras 
kuplāk skanēja, pateicoties diriģentes 
Ineses Laines vijoles pavadījumam.

Bija jauki redzēt nesen iestājušos 
biedrus pie Jāņu galda un arī ļaudis, 
kas pie mums parasti nerādās. Ceram 

viņus redzēt biežāk. Varbūt latviešu 
radio raidījums iepriekšējā ceturtdie-
nā, kur Vanagu priekšniece personīgi 
reklamēja šo sarīkojumu, nesa augļus? 
Lai nu kā, bija patīkami redzēt katru, 
kas bija atnācis.

Taču visskaistākais, un visburvī-
gākais pārsteigums, bija laiks – pilnīgi 
kā bombonga! Tomēr beigās vēlās pēc-

pusdienas vēsums lika sevi manīt, un 
ierastie nīcēji pārvietojās uz bāra tel-
pu, kur dziedāšana (un stiprināšanās!) 
vēl kādu laiciņu turpinājās. Varbūt 
mēs tur sēdētu vēl šobaltdien, ja bār-
menim nebūtu bijuši citi pienākumi 
citā vietā... LĪGO!

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

„Visu gadu Jāni gaidu,...“
Turpinājums no 2. lpp.
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Vienalga, kur lat-
vieši arī nebūtu, kad 
pienāk Jāņu diena, tad 
to ir vienmēr bijis, arī 
pienācīgi jāatzīmē. Kad 
vēl bijām Vācijas bēgļu 
nometnēs, atmiņas par 
Jāņu svinēšanas tra-

dīcijām visiem vēl bija svaigas, un 
tur tos tad arī varējām svinēt tā kā 
to darījām Latvijā. Tagad jaunajiem 
atbraucējiem, emigrantiem, Latvijas 

Jāņi vēl ir spilgtā atmiņā, un viņi tos 
meklē arī šeit, bet diemžēl tik plašus 
un jaukus Jāņus mēs nespējam sarī-
kot.

Kā jau katru gadu kopš iebrauk-
šanas Austrālijā, Pertā Jāņu sarīko-
jumu vienmēr ir rīkojusi Latviešu 
Biedrība. Tā arī svētdien, 21. jūnijā, 
pertieši pulcējās Latviešu Centrā, 
Daugavas Vanagu kluba telpās atzī-

Šogad Brisbanei lai-
mējās, jo Māsas Diman-
tas pie mums ieradās 
tieši uz Jāņiem ar savu 
skaisto programmu un 
jaunības enerģiju. Kon-
certa programma jau 
iepriekš avīzē sīki ap-

rakstīta, bet ko nevar tik viegli vārdos 
pateikt, ir tas prieks un dzīvība, kas 
šos Jāņus padarīja par vienreizējiem!

Svētku rīkotāji jau paredzēja no pie-
teiktiem galdiem, ka apmeklētāju būs 
daudz, bet tomēr bija priecīgi pārsteigti 
par negaidīti lielo skaitu jauno ģimeņu 
ar bērniem – parasti tikai Ziemsvētkos 
redzam tik daudz mazuļus Latviešu 
namā! Daudzi bija tautas tērpos un 
ar īstiem puķu un lapu vainadziņiem 

galvā. Bet nevienam vainags nevarēja 
sacensties ar tiem košajiem, kuplajiem 
deviņu ziedu vainagiem, ar ko dižojās 
Laima, Katrīna un Alise Dimantas.

Ja Latvijā Jā-
ņos pagalmu un 
mājas pušķo ar 
bērzu meijām, tad 
te Kvīnslandē tās 
aizstāj papardes, 
palmas un milzīgās 
monstera delicio-
sa lapas, kas lielos 
pušķos karājās no 
zāles sijām. Tāpat 
meiteņu vainagos 
orhidejas lepojās 
blakus pīpenēm un 
mārtiņrozēm. Var-
būt tieši zaļumi, 
vainagi un tautas 
tērpi bērnos radīja 

saprašanu, ka notiek kaut kas neparasts 
un svarīgs, jo visi rātni sēdēja muzi-
kantēm pie kājām un klausījās koncer-
tu. Laimas veiklie paskaidrojumi angļu 
valodā palīdzēja visiem saprast dzies-
mu nozīmi un Jāņu tradīcijas.

Prieks bija dzirdēt tik daudz dažā-
das Līgo dziesmu melodijas un dzie-
dājumu paveidus, ko parasti dzirdam 
Latvijā, bet retāk šeit. Pēc koncerta 
visi labi paēdām, un tad sākās danči 
un rotaļas. Bija brīnišķīgi redzēt, ar 
kādu prieku rotaļās piedalījās viss lie-
lais bērnu bars, jo pat tur mākslinieces 
prata iesaistīt un aizraut arī tos, kam 
rotaļas bija svešas.

Paldies Māsām Dimantām, un vi-
siem rīkotājiem, it sevišķi Ingai Čes-
lei, par tik skaistiem un neaizmirsta-
miem Jāņiem!

Māra Siksna
Laikrakstam „Latvietis“

Koši Jāņi Brisbanē
Negaidīti liels skaits jauno ģimeņu ar bērniem

Jāņu svinēšana.

 

Māsas Dimantas. No kreisās: Laima, Alise, Katrīna.

 

Pertā svin Jāņus
Sāka ar filmu par Jāņu svinībām Latvijā

Četri Jāņi Pertā. 
No kreisās: Lat-
vijas goda kon-
suls Purvinskis, 
LAAJ vicepriekš-
sēdis Pertā Vu-
cēns, Pertas Lat-
viešu biedrības 
valdes priekšsē-
dis Kukuls, un 
Latviešu Centra 
sekretārs Lūks.

 
Turpinājums 15. lpp.
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Pateicība
Šeit gribu visiem pateicību teikt,

Kas atcerējās mani dzimšan’s dienā sveikt.
Ir daudzi gadi dzīvē kopā krāti,

Līdz deviņdesmit nostaigāti.
Bij dienas gaišas, saulainas,
Gan arī drūmas, ēnainas.

Daudz redzēts ir, daudz piedzīvots,
Daudz ņemts no dzīves, daudz tai dots,

Un dzīve laimīga man bija
Un biju no tās aplaimots.

Ar dziesmu kopā augu, ar dziesmu dzīvoju
Un visu savu dzīvi ar dziesmu pildīju.

Tā vienmēr manā sirdī skan
Un visu dzīvi kuplināja man.

Nu, dzīves novakars ir sagaidīts
Un šķiet, ka viss ir dzīvē piepildīts.

Šeit pateicībā vēlējumu sūtu,
Lai arī jūsu dienas sulainas un gaišas būtu!

Viktors Bendrups
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Sestdien, 20. jūnijā, 
gaidu un skautu vienības 
kopā ar Daugavas sko-
las saimi līgoja skautu 
mītnē Tērvetē, stundas 
braucienā no Melburnas.

Jāņos Tērvetē šo-
gad sanāca pulku līgotāju no visādām 
draugu grupām, kam visiem bija sva-
rīgi padzīvot meža tīrumā un iedziedāt 
saulgriežus. Līksmi gāja pie rotaļām 
un dziesmām, pie pusdienām un pie 
lielā ugunskura.

Skaitu grūti minēt, jo lielā mītne 
bija pilna, un cilvēki vēl uzturējās arī 
ārā. Bija tik daudz ēdāju, ka virtuvē 
aptrūkās desas, un bija jābrauc uz tu-
vējo Kilmoru, lai papildinātu krāju-
mus. Domāju, ka bija pāri par simtam 
dūšīgu līgotāju.

Piedalījās arī kāds ducis igauņu, 
kas arī dziedāja savas Jāņu dziesmas 
savā – igauņu valodā.

Paldies mūziķiem, paldies rīkotā-
jiem un paldies ciemiņiem!

Līga Dārziņa
Laikrakstam „Latvietis“

Kad Latvijā daba 
sveic līgotājus ar košu 
zaļumu un ziedu bagā-
tību, siltām un garām 
vasaras dienām, zemes 
otrajā pusē – Tasmānijā 
latvieši svin Jāņus vis-

īsākajā gada dienā: kad gaiss ir pilns 
ar rudenīgu noskaņu, un biežs viesis 
ir aukstais Antarktīdas vējš; kad ozoli 
jau pazaudējuši savas lapas, un dārzos 
ir grūti atrast kaut ko ziedošu Jāņu vai-
nagam.

Sestdien, 20.  jūnijā, Hobar-
tā, Mārtiņmāja sagaidīja līgotājus 
ar ugunskuru un plīvojošu sarkan-
baltsarkano karogu – drošu zīmi, 
ka šeit ir īstā vieta Jāņu svinēšanai. 
Saimnieks Mārtiņš un saimniece Ka-
rissa, tērpušies tautas tērpos, laipni 
sveica silti saģērbušos, līgotājus. Šo-
gad sanāca kupls pulciņš – gan vietē-
jie hobartieši, gan viesis no Sidnejas; 
kopā bijām – 19. 

Pēcpusdiena pagāja jautrās saru-
nās. Jāņu noskaņu papildināja īsfilmi-
ņas par skaisto Latvijas dabu un Jāņu 
svinēšanu Latvijā. Skanēja līgo dzies-
mas, un galdi bija pilni ar dažādiem 
gardumiem: te netrūka ne pīrāgu, ne 

Jāņu siera, ne pelēko zirņu, ne alutiņa.
Ilona Jēkabsone

Laikrakstam „Latvietis“

Jāņi Hobartā
Ugunskurs un plīvojošs sarkanbaltsarkans karogs

No kreisās: Ieva Šaulis, Mārtiņš Jē-
kabsons, Karissa Hardie, Ilona Jēkab-
sone.
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No kr.: Mirdza, Ruta, Artūrs Šmitcheni.
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Līgošana „Tērvetē“
Piedalījās arī igauņi

Jāņi „Tērvetē“.
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bu, un citas tradicionālās kultūras vai 
mākslas izpausmes formas. Baltica 

kopš 1987. gada ik gadu pēc kārtas 
notiek Lietuvā, Latvijā vai Igaunijā. 
Šogad festivāls Latvijā notiek 10. reizi.

Plašāka informācija un festivāla 
programma pieejama:

www.festivalbaltica.com un www.
facebook.com/festivalbaltica

Inga Bika
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Festivāls „Baltica 2015“
Turpinājums no 3. lpp.
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Mazliet par vēsturi: iepriekšējie septiņi Ziemeļu un 
Baltijas valstu Dziesmu svētki ir notikuši šādās valstīs – 
Latvijā, Rīgā – 1995. g.; Zviedrijā, Gotlandē – 1997. g.; 
Norvēģijā, Skienā – 2000. g.; Lietuvā, Klaipēdā – 2002. g.; 
Igaunijā, Tartu – 2008. g.; Islandē, Reikjavikā – 2010. g. un 
Somijā, Helsinkos – 2012. g.

26. jūnijā dienas pirmajā pusē Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijā notiek svētku neatņemama sastāvda-
ļa – meistarklases; dienas vidū – svētku dalībnieku gājiens 
un vakarā – mēģinājums Mežaparka estrādē.

Pastāstīšu par gājienu – pulcēšanās Vecrīgā, Pils lau-
kumā; tur valdīja brīnišķīga gaisotne, acis žilba no tērpu 
krāsām. Gājienu vadīja Ziemeļu un Baltijas valstu Dzies-
mu svētku īpašais karogs, tam sekoja prominentās perso-
nas, visu dalībvalstu karogi un Eiropas Savienības karogs 
un paši dalībnieki. Visu ceļu līdz Brīvības piemineklim 
skanēja oficiālie apsveikumi un skatītāju gaviles. Brīvības 
pieminekļa laukumu piepildījušie dalībnieki nodziedāja 
Mārtiņa Brauna dziesmu Saule. Pērkons. Daugava ar pašu 
komponistu pie instrumenta; diriģenti, LR Kultūras minis-
tre Dace Melbārde un diplomāti nolika ziedus pieminekļa 
pakājē. Tālāk sekoja dažāda izmēra ģimenes bildes pie pie-
minekļa, ar karogiem un bez. Visi bija priecīgi un smaidīgi.

27. jūnijs bija zem Novadu dienas zīmes – notika kon-
certi Bauskā, Cēsīs, Jūrmalā, Ogrē, Siguldā un Tukumā. 
Jūrmalā uz Jomas ielas notika astoņu valstu koru priekš-
nesumi, koncerts Dubultu luterāņu baznīcā un vakara kon-
certs tikpat kā pie Majoru stacijas. Šajā koncertā piedalījās 
500 koristu, dziedot dažādās valodās, bet visas dziesmas 
vienoja mazliet minorīga noskaņa, kas tomēr ir raksturīga 
visām 8 dalībvalstu kora dziesmām, nekādu treļļu. Kon-
certa pārsteigums bija fragmenti no Karla Orfa kantātes 
Carmina Burana – pārsteidzoši iespaidīgs dziedājums, ar 
skudriņām un tirpām, kā nu tur pieņemts izteikties. Mīļie 
lasītāji, ja Jums ir iespēja noklausīties šo kantāti dzīvajā 
vai varbūt internetā, – noteikti dariet to; tā ir bauda. Prog-
rammu noslēdza vairāki lielgabala šāvieni, kas dziedātājus 
apbēra ar košiem papīrīšiem.

28. jūnijā pa dienu mēģinājums Mežaparka Lielajā es-
trādē un vakarā svētku Noslēguma koncerts (piedalās 202 
kori ar 6400 dalībniekiem). Aizbraucu jau uz mēģinājumu, 
jo no pieredzes zināju, ka koncerta laikā fotografējot, ne 
visu vari dzirdēt un redzēt.

Mežaparka aleja pirms Lielās estrādes kā nosēta ar bal-
tām tirdzniecības teltīm. Arī estrādes teritorijā lejā aiz ska-
tītāju soliem milzums telšu ar ceptu un vārītu, kreftīgu un 
saldu ēdienu piedāvājumiem. Kūp grila dūmi, visam pāri 
smaržu kokteilis. Laiks saulains, pat karsts. Mēģinājums 
notiek jau kā koncerts ar vadītāju Ilzes Ķuzules-Skrasti-
ņas un Riharda Lepera līdzdarbību. Ik pa brīdim notiek 
neprecizitāšu apspriešana pa mikrofoniem, notiek vieno-
šanās vai tiek pieņemts strikts atrisinājums un dziesmas 
fragmenta atkārtojums.

Karla Orfa kantātes Carmina Burana skanējumu papil-
dina piecu deju grupu uzvedums Agra Daņiļēviča horeo-
grāfijā – modernais balets kā vingrošana ar zināmu akrobā-
tikas pielietojumu. Es tiešām nezinu, kā oficiāli sauc šādu 
izpildījuma stilu. Liela daļa dejotāju vēl ir pat bērni, visiem 
kopā daudz pienākumu un liela slodze karstumā. Moderni.

Dziesmas Pūt, vējiņi! laikā tika apgūta zilas debess pār-
vilkšana pār dziedātājiem līdz pašai estrādes augšai. Iespai-
dīgs skats. Vienam zēnu kora dalībniekam uznāca vājums 
un viņu atveda pie mediķiem, pēc brīža zēns jau bija ņiprs. 
Tika izmēģināta svētku karoga nodošanas procedūra nāka-
majai svētku rīkotājvalstij – Zviedrijai. Visi norādījumi un 
paskaidrojumi mikrofonā tika izteikti latviski un angliski.

Izmetu līkumu pa estrādes teritoriju, – daudzviet zem 
kokiem ēnā sagūluši dziedātāji, visi pusdieno, kāds puisis 
mazgāja sava tautas tērpa baltās ūzas, un šajā karstumā tās 
ātri izžuva. Uzkāpu estrādes pašā augšā pie bungu un dūdu 
mūzikas grupas Auļi instrumentiem, augstāk vairs nav kur. 

Ja nu kādam no dziedātājiem ir bail no augstuma, tad jūtu 
viņam līdzi. Noteiktajā laikā meklēju Preses centra norādī-
to vietu, bet nekā, bijām maldināti. Nesaprašanās tika no-
vērsta, mediju pārstāvjiem paskaidrots: ko un kur nedrīkst, 
bet konkrētas vietas, tikai presei, šoreiz diemžēl nebija.

Sākas svētku Noslēguma koncerts. Daudz darbību ar 

Koru svētku 20. jubileja
Turpinājums no 1. lpp.

Gājiens. Dziesmu svētku karogs.
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Gājiens. Norvēģijas koris.
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Novadu diena – vakara koncerts Majoros, Jūrmalā. Noslē-
guma „Pūt vējiņi“ un diriģents Jānis Ozols.
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Turpinājums 15. lpp.

Gājiena noslēgumā pie Brīvības pieminekļa kopkoris vie-
nojas dziesmā „Saule, Pērkons, Daugava“ virsdiriģenta 
Romāna Vanaga vadībā.
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Darba dēļ šogad pa-
vadīju Jāņus Rīgā. Labi 
gan, ka bija iespēja visā-
di sagaidīt Jāņus – kat-
ram pēc savām vēlēša-
nām.

Varēja jau sākt 
21.  jūnijā svinēt Saulgriežus Dainu 
kalnā. Tur bija iespēja baudīt tradīcijas 
(siet sieru, pīt vaiņagus, aplīgot Jāņa 
tēvu un māti) un pamatīgi izdancoties. 
Ar saules aiziešanu pūdeli, aizdedzi-
nāja ar uguns bultu (nu ar trešo tā bija) 
un tradīcijas turpinājās. Daudz cilvēku 
bija sabraukuši šogad, lai piedalītos.

Dabīgi, Rīga jau pamatīgi iztukšo-
jās uz Jāņiem, jo cilvēki grib pavadīt 
Jāņus laukos un tur izbaudīt īso nak-
ti, papardes ziedu meklēdami... vai ko 
citu. Bet kā ar tiem, kas paliek? 

Nu, ja bez lauku sajūtas nevar iz-
tikt, tad var doties uz Dzegužkalnu. 
Tas ir visaugstākais kalns (pareizāk 
būtu teikt paugurs... bet vienkārši ne-
skan tik labi!) Rīgā, un ja nu sajūta nav 
tieši tā kā mežā vai laukos, tad vismaz 
ir daudz koku (zem kuriem var paslēp-
ties no lietutiņa), zaļa zālīte un foršas 
taciņas. Tur esot jau no 18. gadsimta 
rīdzinieki svinējuši Jāņus. Te arī va-
rēja izbaudīt senās tradīcijas: vainagu 
pīšanu, zīlēšanu, līgošanu, uguns svē-
tīšanu, Jāņu godināšanu. Ilze Reiznie-
ce un Iļģi pavadīja dziedāšanu, bērni 
un citi maigā lietutiņā gāja rotaļas un 
Rīgas Danču kluba vadītos dančus. 
Dabīgi pūdeli aizdedzināja, ripoja 
uguns leja pa kalnu un aizdedzināja 
ugunskuru ar mazliet palīdzību, jo tas 
maigais lietutiņš bija smidzinājis visu 
pēcpusdienu.

Kas mani pārsteidz, cik daudz 
krieviski runājušie ļaudis bija izvēlē-
jušies šeit pavadīt Jāņus un piedalīties, 
jo, cik es saprotu, viņiem patīk Rai-
monds Pauls, un tas bija trešais vari-
ants Rīgā – doties uz Krastmalu, kur 
varēja klausīties Paula mūziku (Ko 
spēlēja pats Pauls, starp citiem!) un 
apskatīt uzvedumu, kas atdarināja pa 

daļai Jāņu tradīcijas.
Tā kā es biju Dzegužkalnā, dabī-

gi nebiju Krastmalā, bet man laimējās 
aiziet uz Krastmalas koncerta mēģinā-
jumu. Tur piedalījās austrāliešiem pa-
zīstamais koris Balsis Inta Teterovska 
vadībā, un daudz solisti starp tiem: 
Zigfrīds Muktupāvels, Daumants Kal-
niņš, Ieva Sutugova, Aija Andrejeva, 
Agnese Rakovska, Mārtiņš Ruskis 
un Lāna Frančeska un vēl daudz citi. 
Uzvedumu uzjautrināja tautu deju an-
samblis Rotaļa, un visu sarīkojumu 
savija kopā 3 aktieri: Valters Krauze, 
Dainis Grūbe un Guntis Skrastiņš. 
Man likās, ka gandrīz visi mākslinieki 
Rīgā ir kaut kā saistīti ar šo uzvedu-
mu!

Tas, protams, bija uzvedums, un 
tātad viss bija tāds stilizēts, bet tur bija 
foršas idejas, piemēram, fotogrāfijā 
var redzēt zēnam tautisko rakstu bik-
ses. Visi jau saprot, ka tas ir teātris un 
teātrim vajag kostīmus, un te bija ļoti 
interesanti kostīmi, kas atsaucās uz 
tautiskiem rakstiem, bet netēloja, ka 
tie ir tautu tērpi.

Protams, ne jau visi rīdzinieki kaut 
kur aizgāja svinēt Jāņus, daži paši savā 
dārzā svinēja, daži skatījās tiešraidi no 
Krastmalas... un ir iespējams, ka daži 
pat aizmiga pirms nākamā rīta saul-
lēkta.. bet kad es ap pieciem devos mā-
jup, man likās, ka nē!

Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

Līgošana Rīgā
„Nāc nākdama, Jāņu diena, līgo, līgo. Tev ir daudz gaidītāju, 
līgo...“ un to visādās vietās!

Līgotāji Dzegužkalnā.
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Tautas deju ansamblis „Rotaļa“ mēģi-
nājumā.
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Maestro Raimonds Pauls Līgo vakara 
mēģinājumā.
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Vienreiz gadā!
Līgo svētki! Jāņi!
Līgo vakars!
Jāņu diena!
Tie ir mani skaistie svētki!
Latvijas āres
ir mans dievnams!
Jāņu tēvs un Jāņu māte
ir mani garīdznieki!
Līgotāji
ir manas draudzes locekļi!
Līgo dziesmas
ir manas himnas!
Līgo ugunskurs
ir mana altāra svece!
Jāņu alus un Jāņu siers
ir mans svētais vakarēdiens!
Jāņu vainags
ir mana svētku rota!
Jāņu zāles, pavasara ziedi, bērzu birzis
ir mana altāra rotas!
Es svinu vienreiz gadā,
tāpat,
kā daudzi citi.
Vienreiz gadā
es jūtos īpaši un ļoti tuvu visam tam,
kas man ir svēts.
Līgoju, dzīvoju
pateicīgs, priecīgs un pacilāts,
līdz nākamajam gadam,
kad skaistie svētki
vēlreiz pienāks un varēšu atkal līgot!
Līgo svētki!
Jāņi!
Līgo svētki!
Jāņi!

Armands Birkens 
2015. g. jūnijā

Laikrakstam „Latvietis“

Armands Birkens.
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Dzintra Latiša
Man pašai patika Skolotājs Jāps un 

klase. Man liekas, ka uzvedumā bija 
par ko pasmieties, un man faktiski ļoti 
patika tā ideja, ka viena persona spēlē 
visas lomas. Inese pat šorīt pie brokas-
tu galda vēl par to runāja!

* * *

Ilze Švarca
Burvīga izrāde: dabūju kārtīgi iz-

smieties un arī mazliet paraudāt. Jā-
atzīstas, ka sākumā izrādes stils likās 
mākslīgs un pārspīlēts. Bet aktieru 
pārliecinātās spējas drīzi aizrāva mani 
viņu pasaulē. Varēju tikai brīnīties par 
to, cik veikli divi aktieri var atspēlēt 
veselas klases dzīvi ar lielu humoru 
un patosu. Man it sevišķi patika, cik 
ticami Guna Zariņa attēloja vairāku 
(un pavisam atšķirīgu) jaunu zēnu per-
sonības.

* * *

Dace Daliņa
Teikšu atklāti – Ziedoņa mīlas li-

rika un prozas fragmenti bija īpaša 
pieredze! Protams, dažbrīd apraudājos 
aiz aizkustinājuma. Ziedoņa dzeja jau 
pati par sevi ir zelta vērta, un plus vēl 
divi talantīgi mākslinieki, kuri tik iz-
justi to pasniedza publikai – skaistas 
un emocionālas sajūtas. Znotiņš man 
vispār asociējas ar Ziedoņa dvēseles 
stīgu zinātāju (arī luga Ziedonis...) 
Protams, Sandras izvēlētie gabali, kā 
latviski teiktu kulaks uz acs, atbilstoši 
un papildinoši. Īpaši patika pēc stāstī-
juma par ēzelīti izvēlētais skaņdarbs.

Par Skolotājs Jāps un klase. Mani 
fascinēja Gunas Zariņas profesionali-
tāte, iesaistoties tik daudzos un dažā-
da rakstura tēlos. Viņa iedeva dzīvību 
izvēlētajiem priekšmetiem un ļāva 
skatītājam iemīlēt šos varoņus. Ir tik 
labi dzirdēt dažādus latviešu akcentus/

emociju izpausmes no vienas aktrises. 
Un tik ātri viņa pārslēdzās no viena uz 
citu!

Domāju, bija brīnišķīga ideja, ka 
pieejams tulkojums, bet žēl, ka neva-
rējām Gunu redzēt kādā pieaugušo 
lugā, jo viņas talants ir unikāls...

* * *

Aina Kučera
Par Ziedoņa fragmentiem – ļoti 

patika un, protams, arī Sandras Birzes 
klavieru piespēle. Patika arī, ka vis-
apkārt bija gleznu izstāde. Tāda ilgi 
nebija redzēta, pat atradās viens jauns 
gleznotājs, kas arī būtu gribējis pieda-
līties tikai nezinājis par to.

Par Skolotāju Jāpu biju vīlusies. 
Sagaidīju, ka būs latviešu luga, bet 
tulkojums, un tik sveši vārdi tiem bēr-
niem; labi, ka bija subtitri, bet es uz te-
ātri neeju skatīties filmu ekrānu. Kaut 
sēdēju pirmā rindā, grūti bij noķert, ko 
aktrise teica. Man likās tā luga diez-
gan sekla; cerams, ka bērniem patika.

Vislabāk atcerēšanos labo orga-
nizāciju visos darījumos un ļaužu at-
sauksmi vai uz vienu, vai visiem sarī-
kojumiem.

* * *

Jānis Daliņš
Abi sniegumi, kā varējām sagaidīt 

no diviem izciliem Latvijas mākslinie-
kiem, bija pirmklasīgi. Pie tam kārtē-
jo reizi Sandras Birzes devums tops! 
Šādas izrādes stiprina mūsu sabiedrī-
bu, un jādomā laika gaitā iesaistīs arī 
lielāku skaitu pēdējos gados iebrauku-
šo... mūsu jauno trimdu. Paldies orga-
nizētājiem un LR Kultūras ministrijai!

* * *

Čārlijs (Charlie) un Toms 
Veiklini (Wakelin) (11 un 9.g.v.)

Man patika, ka aktrise runāja dau-

dzās balsīs un ka priekšmeti bija skol-
nieki. Skolnieki bija kurpe, pudelītes, 
lācītis, špricējamā pudele, kastīte, ku-
rai vāks bija mute, vistiņa, kas izdēja 
olu, un lejkanna, gumijas zirneklis 
vārdā Elīna, kam bija ļoti klusa balss 
un bija kautrīga. Patika ka visi beigās 
ielēca peldbaseinā, kas pa īstam bija 
bēbīšu vanna.

* * *

Roberts Meiberlijs (Maberley) 
(12 g.v.)

Es vienkārši domāju, ka viss uzve-
dums bija jautrs (funny). Man patika, 
ka lācītis Joriss lietoja visu savu roku, 
lai rādītu uz kaut ko, un ka meitene ru-
nāja visādās balsīs.  ■

Melburnas skatītāju viedoklis 
Jaunā Rīgas teātru aktieru izrādēm
Ziemas Festivāla ietvaros svētdien, 21. jūnijā, Melburnas Latviešu namā notika JRT aktieru viesizrādes; plkst. 12. – 
„Ziedoņa mīlas lirika un prozas fragmenti“ izrāde un plkst. 14. izrāde lieliem un maziem bērniem „Skolotājs Jāps un 
klase“. Piedāvājam skatītāju viedokļus.

„Skolotājs Jāps un klase“. Guna Zari-
ņa un Kaspars Znotiņš.
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Izrādes publika.
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„Ziedoņa mīlas lirika un prozas fragmenti“. Kaspars Znotiņš.
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No kreisās: Kaspars Znotiņš, Sandra 
Birze, Daina Grosa.
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Pirmdien, 22. jūnijā svinīgā gaisotnē notika Vidzemes 
Augstskolas (ViA) organizētās 17. Baltijas Starptautiskās 
Vasaras skolas (BISS) atklāšanas ceremonija, kurā piedalī-
jās tās dalībnieki, organizētāji un pasniedzēji.

Atklāšanas ceremonijā studenti un pasniedzēji atzina, 
ka priecājas būt Valmierā, lai gan daudziem šī ir pirmā vi-
zīte Latvijā un pat pirmā reize ārpus savas valsts. Iepazīs-
tinot ar sevi, vasaras skolas dalībnieki pastāstīja par savu 
valsti un pilsētu. Savukārt ViA rektors Gatis Krūmiņš savā 
runā atzina, ka šogad ir ļoti interesanta dalībnieku valstu 
pārstāvniecība gan no studentu, gan pasniedzēju puses.

Nākošajā dienā studenti gatavojās tradicionālajai Līgo 
svētku svinēšanai. Ar Baibas Pāvules-Malnačas palīdzību 
viņiem tika atklātas Līgo un Jāņu tradīcijas, un pīti svētku 
vainagi. Vakarpusē internacionālā grupa devās uz vasaras 
saulgriežu svinēšanu Mazsalacā, kur notika tradicionālā Līgo 
vārtu vēršana, tika dziedātas Līgo dziesmas, aizdegts svētku 
ugunskurs un dejotas dejas dzīvās mūzikas pavadījumā.

Valmierā notiekošā Baltijas Starptautiskā Vasaras skola 
ir vieta ne tikai studijām, bet arī platforma, kas ļauj iepazīt 
citas kultūras, gūt jaunus starptautiskus kontaktus, kā arī 
iesaistītajām pusēm dalīties pieredzē. Līdz šim aizvadītās 
vasaras skolas ir pierādījums tam, ka projekts ir veiksmīgs 
sākumpunkts, lai ieintriģētu dalībniekus uzzināt vairāk par 
Valmieru, Latviju un Baltijas reģionu kopumā.

Šovasar BISS notiek programmas Starptautiskā tūris-
ma un pasākumu vadība/ITEM ietvaros. Projekts Baltijas 
Starptautiskā Vasaras skola norisinās no 21. jūnija līdz 2. jū-
lijam, pēc kārtas jau 17. reizi un šogad pulcē 11 studentus no 
9 pasaules valstīm Horvātijas, Meksikas, Itālijas, Gruzijas, 
Igaunijas, Ungārijas, Azerbaidžānas, Moldovas un Beļģijas.

Projekts tapis sadarbībā ar Valsts Izglītības attīstības 
aģentūru, Izglītības un zinātnes ministriju, Kopīga maģis-
tra studiju programmu Starptautiskā tūrisma un pasākumu 
vadība/ ITEM un Valmieras pašvaldību.

Aizvadītās nedēļas nogalē Baltijas Starptautiskās Va-
saras skolas dalībnieki ne vien piedalījās lekcijās, bet arī 
aktīvi iesaistījās ārpus augstskolas aktivitātēs – mācību 
ekskursijās. Tika veikta praktiska izpēte Ziemeļvalstu un 
Baltijas valstu koru festivālā 2015, kā arī apmeklētas dažā-
das Vidzemes reģiona pilsētas, kas sniedza dalībniekiem 
padziļinātu ieskatu pasākumu vadībā.

Sestdien, 27. jūnijā, starptautiskie studenti devās uz Si-
guldu, kur Siguldas pašvaldības pārstāvis lekcijā Stratēģis-
kā pieeja publiskā tūrisma pasākumu vadībā iepazīstināja ar 
tūrismu Siguldā un pilsētas vēsturi. Mācību ekskursija tika 
turpināta Gaujas Nacionālajā parkā, kur norisinājās Zie-
meļvalstu un Baltijas valstu koru festivāls 2015, kas pulcēja 
vairāk nekā 400 dziedātāju no dažādām valstīm. Vasaras 
skolas dalībniekiem bija iespēja būt par daļu no šī pasāku-
ma ne vien kā klausītājiem, bet arī praktiska pētījuma vei-
cējiem. „Praktisko pētījumu centrā bija divi galvenie pīlāri, 
pasākuma ietekme uz ekonomiku, sabiedrību un vidi, kā arī 
jauno Informācijas komunikāciju un tehnoloģiju (IKT) pie-
lietojums pasākumā un ietekme uz pasākuma apmeklētāju 
pieredzes dažādošanu IKT rīku pētījumu metodēs,“ atzina 
BISS saturiskais vadītājs Andris Klepers. Informācijas ko-
munikāciju un tehnoloģiju rīki šajā pētniecības procesā pa-
līdzēja ietaupīt laiku, vācot datus un pieteikšanās metodes. 
Lai gan studenti veica praktisku pētījumu tikai vienu dienu, 
tomēr tas sniedza padziļinātu ieskatu par pasākuma vadību 
un tās dažādām perspektīvām, kā arī tika izdarīti secināju-
mi un izvirzīti priekšlikumi līdzīgiem pasākumiem.

„Brauciens uz Siguldu man bija neaizmirstama piere-
dze. Veicot pētījumu un iepazīstot vietējos iedzīvotājus un 
tūristus no Baltijas reģiona, kultūras daļa bija patiešām 
iespaidīga divu galveno iemeslu dēļ: Pirmkārt, dziedātāju 
kaislības! Man bija zosāda uz stundu! Es cienu Latvijas 
valsti, par kultūras saglabāšanu. Un, otrkārt, es atklāju 

Baltijas un Ziemeļvalstu cilvēku miermīlīgo raksturu. Es 
tur neredzēju policistus, taču pasākums bija labi noorga-
nizēts!“ atklāja pārstāve no Gruzijas Natia Gigineishvili.

Savukārt, svētdien, 28. jūnijā, vasaras skolas dalībnie-
ki devās ekskursijā pa Vidzemes reģionu. Tika apmeklētas 
Cēsu pilsdrupas, kur dalībnieki iepazina Cēsu pilsdrupu 
vēsturi un tuvējo apkārtni. Studenti viesojās arī Līgatnes 
Kultūras un tūrisma centrā, apskatīja Lukstūžu klintis, 
kā arī Ungurmuižu, kur izbaudīja tējas rituālu. Noslēdzot 
nedēļas nogali, kas tika aizvadīta iepazīstot Vidzemes re-
ģionu, Starptautiskās Baltijas Vasaras skolas dalībnieki un 
personāls saliedējās sociālās aktivitātēs Veczemju klintīs.

Kopš 1999. gada BISS ir tradicionāla vasaras izglītības 
programma, kas katru gadu norisinās Vidzemes Augstsko-
lā, Valmierā. Lielai daļai dalībnieku šī pieredze radījusi in-
teresi par Latviju un Baltijas valstīm.

Vera Grāvīte
Baltijas Starptautiskās vasaras skolas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Baltijas Starptautiskā Vasaras skola
Studenti iepazīst Vidzemes reģionu un svin Jāņus

Gatavošanās līgošanai.
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Līgošana.
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Svētku galds. Centrā Austris Grasis.
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Nākošā rītā agri ar miegainām acīm kāp-
jam busiņā un dodamies ceļā uz lidostu.

Kamēr Alīze un Lūks nokārto somas 
lidojumam, es dodos uz bezmuitas veikalu 
iepirkt radiem pāris pudeles konjaku un vis-
kiju, cerot ka viņiem noderēs. Kad braucu 
apciemot radus 1981. gadā, koferis bija pilns 

ar citādām nepieciešamībām. Tur bija makšķeres āķi un 
auklas, izlietojamās šķiltavas, šūjamadatas un diegi, siltas 
drēbes, puķu sēklas, aizliegtās, trimdā izdotas grāmatas 
un skaņu plates, un pāris laikraksta Austrālijas Latvietis 
izdevumi. Šajās dienās tie visi jau noteikti viegli pieejami 
Latvijā.

Lidosta pārpilna ar ceļotājiem, bet atrodam galdiņu kur 
paēst brokastis un sagatavoties lidojumam. Nemaz nema-
not, sēžot un pļāpājot, laiks aizskrien, un beigās, lai neno-
kavēt lidojumu, mums jāskrien labu gabaliņu uz atiešanas 
vārtiem.

Gaidot rindā iekāpšanu lidmašīnā, šur tur starp pasa-
žieriem sadzirdu latviešu valodu, un lēnam jauks smaids 
pārņem visu manu ģīmi.

Pēc pāris stundām pa logu saskatu Latvijas zemi, un 
drīz arī ar maigu piesitienu lidmašīna nosēžas un pieved 
pie lidostas.

Latviešu valoda izpalīdz pie muitas un pases pārbau-
dījumiem, un drīz esam lidostas sagaidītāju telpā, kur stāv 
abi brālēni Ārijs un Uldis. Sirsnīgi sasveicināmies un iepa-
zīstinu viņus ar Suzannu, Alīzu un Lūku. Smaidi visiem, 
un pat dažas asaras acīs.

Sakraujam somas mašīnā un kad eju pats iekāpt, Ārijs 
prasa vai es tiešām vēlos vadīt mašīnu? Galīgi nedomājot, 
biju taisījies iekāpt šofera pusē! Ieņemot pareizo sēdvietu, 
dodamies ceļā uz Vecāķiem, kur atrodas Ārija mājas, Zve-
jas ielā. Piebraucot Vanšu tiltam, parādās Rīgas panorāma, 
un visi ozīši izsakās, cik tā skaista gan. 

Vecāķos mūs sagaida Vija, Ārija sieva, un saņemam 
mīļus apkampienus. Kā nu nevar atkal apņemt siltuma ju-
šana un asariņas. Galds klāts ar visādiem ēdieniem. Kā jau 
pienākas, tālos viesus sagaidot. Žāvētais cālis, desas, skā-
bie un saldie gurķi, sieri ar un bez ķimenēm, baltā un rupju 
maize, salāti un zemenes no pašu dārza. Ir arī lauku un 
pilsētas alutiņš, kāda smalka baltkrievu vodka un balzāms.

Sēžot pie galda, izrunājamies kā latviešu, tā arī angļu 
valodās. Vija un Ulda meita Evita pārvalda angļu valodu, 
un es pa starpām izpalīdzu tulkošanā, kad pietrūkst vārdu 
zināšanas.

Pulkstenis jau pavēls, bet tomēr vēl gaišs, un Suzannai 
uznāk vēlēšanās iet pastaigāties. Vija iesaka aiziet uz jū-
ras līci, kas atrodas netālu, tikai 15 minūšu gājiens. Ārija 
dēlam Andrim mājas arī pa ceļam uz jūrmalu, un iegrie-
žamies apskatīt, kā viņš ir remontējis to mājiņu, kur es ap-

metos 1981. gadā, 
kad viesojos di-
vus mēnešus pie 
tantes Anitas. Pie-
strādājis gan, jo 
nevaru pat pazīt 
to istabiņu, kurā 
es biju pārgulējis.

Pienākam Rī-
gas jūras līcim pa 
jaunbūvētu taku 
caur priežu mežu. 
Jūra mērena, pe-
lēcīga, un esam 
vienīgie staigātāji. 
Ejam labu gabali-

ņu par pludmali pirms griežamies atpakaļ uz mājām. Pie 
Zvejas ielas un Mangaļu prospekta stūra vēl tirgojās mazs 
krodziņš, un atvelkam elpu, pasēdot pie glāzītes brūndzel-
tenā alutiņa. Būs salda gulēšana!

Nākošā dienā pēc krietnām brokastīm Ārijs aizved 
mūs uz Rīgu, kur sarunāta apmešanās Mercure viesnīcā 
Elizabetes ielā, netālu no Centrālās stacijas. Pa ceļam pie-
braucam Brāļu kapiem. Lūks dienē Austrālijas armijā, un 
viņam bija ierakstīts ceļrādī, ka šos kapus noteikti jāap-
meklē. Kapos viss kluss un mierīgs. Pie mūžīgās liesmas 
stāv kādam vecmāte, puķītes rokā, dziļi aizdomājusies lūg-
šanā. Bez viņas esam vienīgi kapos. Lūks izbrīnīts, ka tik 
daudz nezināmie zaldāti šeit apbedīti.

Viesnīca atvērta ne vairāk kā vienu mēnesi, un viss 
spožs, gaišs un tīrs, ieskaitot dežurantus pieņemšanas tel-
pā. Brokastis bijām paēduši Vecāķos, tātad pēc iekārtoša-
nos istabās, pulcējamies vestibilā, lai plānotu uzbrukumu 
Rīgas atrakcijām.

Alīze jau mājās Melburnā bija izpētījusi datorā Rīgas 
ievērojamākos objektus, un mērojam ceļu uz Pētera baz-
nīcas torni. Audēju ielā, ieskatoties Vējš Vītolos restorāna 
ielas malas ēdienu kartes sludinājumā, ieraugam biezpien-
maizes piedāvājumu Alise. Protams, tas visiem jānogaršo, 
un labi, ka to arī izdarījām, jo garšīgs gan bija. It sevišķi ar 
klāt pasūtīto Bauskas gaišo!

Uzbraucam Sv. Pētera baznīcas tornī, no kurienes pa-
rādās brīnišķīgā Rīgas panorāma. Vairākas reizes apstai-
gājam torņa smailē saktu laukumu, fotografējot Rīgu visos 
virzienos. Nokāpjot Rātslaukumā, apbrīnojam jauno Meln-
galvju namu, un atkal fotoaparāti darbojās nepārtraukti. 
Paskaidroju, ka, kad es šinī pašā vietā stāvēju 1981. gadā, 
nams neeksistēja, jo kara laikā nams sagrauts, un manā 
dzimšanas gadā tās drupas tika novāktas. Tomēr, toreiz 
man rokā bija fotogrāfija, uzņemta 1930.tos. gados, un tu-
rēju to sev priekšā, rokas attālumā, namu bijušā virzienā, 
kamēr mans pavadonis, Aleksandrs Neilands, paskaidroja 
tā laika skatu.

Doma baznīca ir mūsu nākošais apmeklējums. Baznīca 
vairākas reizes un laikmetos pārbūvēta un piebūvēta. Tanī 
atrodamas romāņu, gotikas, baroka un jūgendstila iezīmes. 
Izstaigājam baznīcu un tās pagalmu, ievērojot daudz vēstu-
riskus un aizvadītā laikmeta atgādinājumus. Vēlāk, pasē-
žot Doma laukumā, Suzanna uzprasa, vai nevarētu mājās 
kaut kā iegādāties tādu pašu svečturi kā redzējām Domā? 
Tas tiešam bija milzīgs. Uz mazas estrādes spēlē džeza an-
samblis, un nevaru noturēt kājas. Uzdancojam saules sil-
tumā, un par īso uzstāšanos saņemam sirsnīgus skatītāju 
aplausus. Suzannai nosarkst vaigi, bet saku viņai nekautrē-
ties. Šeit neviens mūs taču nepazīst!

Tālāk dodamies pa bruģētām ieliņām uz Anglikāņu 
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Ceļotāji, Ārijs un Uldis.
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baznīcu, kur 1981. gadā, tā laika Rīgas Politehniskā institū-
ta Studentu klubs rīkoja Haralda Sīmaņa un Arvīda Ulmes 
koncertu. Tur noklausījos viņus spēlējot un deklamējot, tel-
pā pārpildīta ar klausītājiem, un čekistiem pierakstītājiem. 
Šodien baznīca slēgta. Durvīm aizšaujamā bulta priekšā.

Ejam tālāk līdz nonākam pie mazu piemiņas pieminek-
ļa un plāksnes, kur 1991. gadā pie barikādēm, bez ieročiem, 
nevardarbīgi stāvēja latvju tautieši, aizsargājot parlamenta 
ēku. Uznāk drebuļi un asarojas acis.

Ar varoņdarbiem domās, dodamies atpakaļ pie Dauga-
vas, apciemot Lielo Kristapu. Vairākas teikas, nostāsti un 
dzejoļi sacerēti par viņu, un Latvijas nacionālo filmu festi-
vālu balvas nēsā viņa vārdu. Tēls, kas stāv Daugavas malā, 
nobeigts 1997. gadā, un nometināts vairākās vietās līdz 
2001. gadam, kad viņš atrada pastāvīgo vietu tur, kur tagad 
stāv stiklā būrī. Īstais, senais, Kristaps tomēr atrodas Rīgas 
vēstures un kuģniecības muzejā. Kā pienākas, šis Kristaps 
apciemoja abus tēlus!

Nākošā rītā dodamies ar vilcienu uz Jūrmalu, kur Riga 
this Week izdevums sola Jāņu ielīgošanas koncertu. Izkāp-
jam Majoros, un parkā turpat pie stacijas pieejam Lāčplēša 
tēlam. Paskaidroju mazliet pa viņa varoņa darbību latvju 
folklorā, aizstāvot savu tautu no visādiem iebrucējiem. 
Lūks prasa, vai patiešam Lāčplēsis pārplēsa lāču žokļus ar 
kailām rokām? Atbildu, nu protams. Taču jātic! Tur pat par-
kā pakavējamies noklausīties vaiņagu pinējus, sēdot zālītē 
un dziedot tautas dziesmas. Izstaigājam Jūrmalas ieliņas, 
apbrīnojot no koka celtās mājas. Pa Tirgoņu ielu, garām 
bruņurupucim, noejam uz zilā karoga pludmali un vēlāk 
Jomas ielas veikalos iepērkam vairākus uzkožamos, riek-
stiņus un cepumus. Laicīgi pienākot Jāņu pasākuma ieejas 
vārtiem, dežurants ar dusmīgu seju un spožu plikpauri stā-
jās priekšā un nelaiž ar iepirkumiem tālāk. Kad prasām, vai 
varētu pie vārtiem atstāt bagāžu, viņš atbild: Labāk ne, šeit 
nevar nevienam uzticēties! Pats arī sadusmojos, un ejam 
prom. Rītu kārtīgi svinēsim Jāņus laukos Siguldā.

Atgriežoties viesnīcā, pastāstam dežurantam pa mūsu 
neveiksmi un uzzinām, ka šovakar pēc pusnakts, tātad rīt 
no rīta agri Mežaparkā būs Jāņu ugunskurs, dejošana, dzie-
dāšana, ēšana, uzdzeršana un visvisāda, lustīga dzīvošana. 
Brauksim baudīt.

Pēc mazas atpūtas un vieglām vakariņām viesnīcas de-
žurants sazvana taksometri un dodamies uz Mežaparku. 
Pulkstenis jau rāda pēc pusnakts, kad izkāpjam, un, stai-
gājot pa bulvāri uz estrādes pusi, mums pretim nāk ļaudis. 
Daži tautas tērpos, citi tos nesot pāri pleciem. Izrādās, ka 
mēs esam palaiduši garam Lieluzvedumu, par ko neviens 

viesnīcā nebija 
mums ieminējis. 
Žēl gan, jo vēlāk 
skatoties atkār-
tojumu televīzi-
jā, tas būtu bijis 
vērts noskatīties, 
it sevišķi ozīšiem. 
Tomēr turpinām 
estrādes virzie-
nā, jo sadzirdam 
skaļu mūziku, un 
pretim nācēji ap-
galvo, ka tur būšot 
Jāņu ballīte. Tā 
arī notiek, un ti-
kai ar rītu ausmu, 
nod a ncoju š ie s , 
dodamies mājup 
uz gulēšanu. Bija 
jauks laiks pava-
dīts, un kaut gan 
palaidām garām 
Lielu z vedu mu , 

visi sajūsmā par lielo estrādi, jautro gaisotni un lustīgumu 
ap ugunskuriem, kā arī dančiem stūros.

Taisoties uz gulēt iešanu, dzirdu, ka kāds klauvē pie 
durvīm. Bijām taču diezgan godīgi, kad ienācām viesnīcā 
pēc līgošanas, tātad nevarētu būt kāds no viesnīcas nāk-
tu sūdzēties. Pie durvīm stāv bērni. Rokās puķu pušķis un 
šampanieša pudele! Sveicieni kāzu jubilejā! Bučas, apkam-
pieni, smaidi un asaras. Liels paldies, bet šampanietis to-
mēr paliek neatvērts, jo, patiešam, esam galīgi noguruši.

Nākošā rīta ejam atkal pastaigā. Virzāmies pa Kalniņa 
ielu, tad caur Vērmanes dārzu un ziedu tirgu uz Pareizti-
cīgo katedrāli. Laiks saulains un silts, un kājās īsās bik-
ses. Nav godīgi man iet baznīcā tā apģērbtam, bet Lūks 
ieiet aizdedzināt svecīti. Tad pa Brīvības bulvāri pie Brī-
vības pieminekļa, kur zaldāts sit soļus, sargājot mūsu mīļo 
Mildu. Pie Laimas pulksteņa noejam pie kanāla, kur ku-
ģīši piedāvā apskates braucienu pa pilsētas kanālu un arī 
Daugavā. Kanālā kuģītis peld mierīgi, bet kad iebraucam 
Daugavā, saceļas vētra, un kuģīti kārtīgi saslapina lietus 
un pamētā viļņi. Izkāpjot, Alīze pieved mūs pie tiltiņa, kur 
mīlas pārīši atstājuši aizslēgtus atslēgas un to slēdzenes ie-
metuši ūdenī. Viņa ar Lūku jau plānojuši to darīt Parīzē. Tā 
esot mīlestības galvaspilsēta!

Atkal saulains, un izstaigājam Bastejkalna parku, kur 
atstājam ziedojumu akordeonistam, iznākot pie Pulvertor-
ņa. Tad uz Doma laukumu, pa ceļam atpakaļ uz viesnīcu, 
kur četros piebrauks Ārijs un vedīs mūs uz Siguldu – Jāņu 
nakti nolīgot.

Kā sarunāts, pulksten četros Ārijs laicīgi jau klāt vies-
nīcā. Būs diezgan garš brauciens uz laukiem, lai iepirktu 
slavenu lauku alutiņu, pirms iegriezīsimies Siguldā svinēt 
Jāņu vakaru.

Netālu aiz Valmieras, Abuļu upes krastā dzīvo Ārija 
darba kolēģis Arnis, un tieši blakus viņu mājām atrodas 
Brenguļu alus darītava vecā, bijušā mazā HES ēkā. Da-
rītava jau būs slēgta, bet Arnis iepircis mums mantu un 
jābrauc pakaļ saņemt to. Brenguļu alus aldaris, Māris Frei-
valdis, seko senās alus darīšanas receptes. Iesalu izgatavo 
no Latvijā audzētas labības, alu nefiltrē un arī nepasterizē. 
Var iegādāties gaišo un tumšo variāciju. Sagaidām abus va-
riantus. Nepieciešama viela Jāņu svinībām.

Pa ceļam lielceļu malā iegādājamies varenus ozolu 
vaiņagus vīriem un smalkus jāņuzāļu un puķīšu vaiņagus 
mūsu mīļajām.

Arņa sētā viņa ģimenes piederīgie arī gatavojās Jāņu 
svinībām. Pagalmā aiz koku birzs jau sagatavots uguns-
kurs, bet dārzā galds klāts ar ēdieniem un dzērieniem. 
Nogaršojam svaigi žāvētu zuti un pašu gatavoto mājas jā-
ņusieru. Pastaigājamies gar Abulu upīti pāri tiltiņam, kur 
atrodas alus darītava HES ēkā, un ir jauks alus dārziņš. 
Varētu palikt ilgāku laiku, pat nolīgot Jāņu vakaru, bet gai-
da citi Jāņu piedāvājumi Siguldā.

Braucot sāk līt un turpina arī, kad iebraucam Siguldā. 
Braucam garam Gūtmaņa alai uz Turaidas pili, kur cerē-
jām līgot. Atkal kļūdāmies. Līgošana notika saulgriežos. 
Pils slēgta! – paskaidro vārtu sargs. Pienāk klāt vēl daži 
līgošanas cerētāji, un noskaidrojam ka it kā Jāņu balle un 
uzvedums notiks Siguldas pilī. Bet kurā? Livonijas Or-

Kristapa Zariņa ceļojuma atskats (6)
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Lielie Kristapi – Kristapam Alīze uz 
pleciem.
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deņa vai Siguldas Jaunā pilī? Vārtu 
sargs nezina. Brauksim meklēt, un 
paņemam viņus līdzi, jo viņi lietū bija 
atstaigājuši no Siguldas stacijas. Labs 
gabals pa sauso, nemaz nerunājot pa 
lietaino laiku.

Ordeņa pils parkam priekšā stāv-
laukums automašīnām, kur novieto-
jam mašīnu, galīgi tukšs. Lietū ejam 
pie pils vārtiem, kur noskaidrojam, ka 
šeit uzvedums jau beidzies, bet drīz 
sāksies līgošana, ugunskurs un citi pa-
sākumi. Dullums gan! Mēs esam tagad 
jau trešo reizi palaiduši garam tautiskos uzdevumus. Kas tā 
par sazvērestību?

Ārijs sapakojis krietnu mielastu, un turpat stāvvietu 
laukumā zem Jāņu tirgus galdiņa pajumtes izklājam uzko-
žamos un padzērienus. Labāk pagaidīsim lietus pārtrauku-
mu pirms došanos pilī. Līst un līst! Varbūt Dieviņš glābj 
mūs no saslapināšanas pils laukumā un iespējamo saauk-
stēšanos!

Piebrauc vēl līgotāji, un pēc laiciņa lietus arī apstājas. 
Uzliekam vaiņagus un ejam pilī. Jāņu iesildīšanās prog-
ramma jau nāk uz beigām, un ugunskurs jau labi iededzies. 
Pils laukuma vienā stūrī zāļu tirdziņš, ēdienu un Cēsu alus 
piedāvāji, bet uz apsegtās estrādes koncertē grupa Dzelzs 
Vilks. Pēc pusnakts mūzika turpinās, un balējamies, sil-
dāmies pie ugunskura, baudām ēdienus un dzērienus un 
satiekamies ar daudziem vietējiem līgotājiem lustīgā Jāņu 
vakara gaisotnē. Vietējie brīnās, ka tik tālu no Austrālijas, 
ozīši atbraukuši svinēt Jāņus Siguldā. Tikai ar rīta gaismu 
Ārijs ved uz mājām, un izlej mūs pie viesnīcas, bet pirms 
gulēt iešanas, pasēžam vēl kādu laiciņu, pārrunājot Jāņu 
vakarā piedzīvoto.

Ceļamies vēli, nu ne visi, jo Lūks vēlas ilgāk nosnaust, 
un ejam uz Apsara tējas terasi Rīgas kanāla malā pie Kriš-
jāņa Barona ielas. Uzkāpjam otrā stāvā, kur sēdvietas uz 
grīdas spilveniem. Novelkam apavus un ar kājām pret sau-
les sildītu logu ērti iejūtamies. Meitenes pasūta zāļu tējas un 
smalkmaizītes. Es stipru kafiju. Siltumā var viegli iemigt, 
bet ir arī ko paskatīt. Kanālā kursē kuģīši, bet aiz tā skats uz 
Operas namu, parku, stacijas laukumu un ielas darbīgumu.

Alīze ieminas, ka viņai vēl pierakstīts, ka jāapciemo 
Rīgas Centrāltirgus, jo tas it kā esot lielākais visā Eiro-
pā. Lēnam uzvelkam apavus un vēl lēnāk dodamies turp. 
Diemžēl, cepelīnu angāri slēgti, bet laukumā vēl tirgojās 
dārzeņu un puķu pārdevēji. Izstaigājam visu kompleksu, ar 
roku bikšu kabatā uz maka, jo bijām brīdināti par kabatas 
zagļiem. Alīze nosvītro beidzamo objektu viņas sarakstā, 
un ejam atpakaļ uz viesnīcu. Rītu viņa ar Lūku lidos uz 
Holandi, lai turpinātu viņu Eiropas ceļojumu.

Iesākām mūsu Rīgas viesošanos Vējš Vītolos, kur no-
garšojam biezpienu maizīti Alise, un tātad nolēmām tur arī 
pavadīt mūsu kopīgā ceļojuma beidzamās vakariņas.

Nākošā rītā Ārijs atkal klāt, un aizvedam bērnus uz lid-
ostu. Atvadoties, abi izsakās, ka vēlētos vēl nākotnē apcie-
mot jauko Rīgu un tālos radus.

Pa ceļam atpakaļ uz Vecāķiem aizbraucam garam Ārija 
mājām līdz Mangaļsalas molam, kur Daugava ietek Rīgas 
jūras līcī. Ārijs zina, kā var piebraukt tuvu molam, un iz-
kāpjam tieši tad, kad liels preču kuģis lēnam dodas jūrā. 
Apkārtnē atrodas vairākas aizsardzības iekārtu drupas, 
pagrabi, artilērijas pozīcijas un kazemāti, būvēti, sākot jau 
1874. gadā, līdz pat padomju laikam. Būvju apskate var būt 
bīstama, un tādēļ nelienam mežos tos tuvāk apskatīt.

Atpakaļ Vecāķos. Atpūšamies Vecdaugavas krastā mā-
jas pagalmā. Atkal saulains, un patīkami sēdēt krēsliņos 
pie ūdens, kur gulbji ganās, pavadot savus mazos gulbīšus. 
Kad tie izkāpj no ūdens un nikni prasa pēc barības, mēs 
ejam glābties sētā. Tur gaida zemenes un kaut kas smaržo-

jošs lēni cepas uz oglēm. Atbrauc arī Ārija dēls, Kristaps 
vārdā, un pārrunājam redzēto Rīgā, kā arī Anglijā. Mudinu 
viņam krāt naudiņu un apciemot mūs Zelta Krastā.

Pienākusi mūsu beidzamā viesošanās diena Latvijā. 
Ārijs aizved mūs uz Rīgu, kur atkal pastaigājamies pa 
pilsētas bruģakmens ieliņām, iepērkam atmiņas rotiņas, 
apciemojam un nofotografējos pie lielā Kristapa muze-
jā, pasēžam Doma laukumā un ejam uz Daugavmalu pie 
Kristapa būrītī, sagaidīt Āriju. Brauksim apciemot mana 
tēva radus Mežciemā, Sergeja Eizenšteina ielā.

Piebraucot, sazvanāmies, un Gunārs sagaida mūs ielas 
malā, ārpus dzīvokļa nama. Nams būvēts padomju laikā 
un acīm neglīts. Lifts iedarbojas trokšņaini un kratās tik 
daudz, ka Suzannai uznāk bailes un cieši iespiež nagus 
manā augšdelmā!

Pie durvīm mūs sagaida Aija, mana tēva māsas meita. 
Atkal uznāk silta sajūta un acīs mitrums. Pasniedzu Aijai 
puķes, bet mājas tēvam ievesto konjaku un viskiju. Suns 
Ringo, liels eskimosu sugas suns, lēkā prieka pilns, gan-
drīz nogāžot Suzannu uz grīdas. Dzīvoklis gaišs, omulīgs 
ar modernām ierīcēm un ievērojami skaisti izdekorēts. Su-
zannai uzreiz iepatīkas, un arī tā izsakās. Beidzamo reizi 
ar Aiju un Gunāru tikos 1981. gadā, un pasēžot pie uzko-
dām un viena otru smalka padzēriena, izrunājamies par 
aizvadītiem gadiem.

Atpakaļ Vecāķos; pienācis atvadīšanās vakars. Sabrauc 
visa Lejiešu cilts, un atkal iekurina ogles un sākas cepšana. 
Kopā sanākam piecpadsmit. Uzturam jautrību līdz agrai 
stundai, bet beidzot jāatvadās un jālien gultā. Rītu lidosim 
uz Londonu.

No rīta nav nekāda liela ēstgriba. Skumja jušana. Jā-
brauc. Lēnām sapakojam somas un sirsnīgi pateicamies 
par visu darīto mūsu vizināšanā un izlutināšanā Rīgā, 
kā arī Latvijas laukos. Solāmies uzturēt tuvākus sakarus 
nekā līdz šim, un ieminu, ka jau plānoju atgriešanos Rīgā 
2018. gada 18. novembrī. Vēlos svinēt mana tēva un Latvi-
jas 100 gadu dzimšanas dienas jubileju Tēvzemē.

Tāpat kā pirms nedēļas, Rīgas lidostā atkal stāv Ārijs 
un Uldis. Šoreiz tikai mēs atvadāmies, ne sasveicināmies. 
Uz drīzu redzēšanos!

Kristaps Zariņš, 2014. gadā
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Kristapa Zariņa ceļojuma 
atskats (6)

Turpinājums no 13. lpp.

Jāņu ugunskurs Livonijas Ordeņa pilī.
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Pie Vecdaugavas Vecāķos.
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14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2015. gada 3. jūlijā

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais fil!

ALFS KAMOLS
architekts

dzimis 1926. g. 12. augustā, Limbažos
miris 2015. g. 12. jūnijā, Brisbanē

Sēro Philyronias saime
Brisbanē un Sidnejā

Ja kādu brāli vest uz
kapu klusu...

✝
Alfs Kamols mūžībā
12.VIII.1926. – 12.VI.2015.

Brisbanes latviešu sabiedrība, līdz 
ar Kamolu ģimeni, 19.  jūnijā dziļās 
sērās atvadījās no Alfa Kamola, izcila 
drauga un darbinieka.

Alfs Kamols dzima 1926. gada 
12. augustā Limbažos, un bērnību pa-
vadīja lauksaimniecību skolās Lečos 
un Kaucmindē, kuras vadīja viņa tēvs, 
agronoms Jānis Kamols. 1934. gadā 
ģimene pārcēlās uz Rīgu, jo tēvs kļuva 
par pārzini visām Latvijas lauksaim-
niecības skolām. Alfs mācījās 46. Au-
sekļa pamatskolā Rīgā un Priekuļu 
Lauksaimniecības vidusskolā.

1944. gadā, kad latviešu leģionā-
ri ātri atkāpās līdz Aiviekstei, Alfs 
palika nepareizā frontes pusē. Pēc 
veiksmīga brauciena ar divriteni pa 
meža ceļiem viņš nonāca Cēsīs un 
savā 18. dzimšanas dienā pieteicās 
iesaukumam leģionā. Viņš piedalījās 
kaujās Pomerānijā, bet kara pēdējos 
mēnešos raka prettanku grāvjus, tad 

soļoja uz gūstu pie amerikāņiem un 
nonāca gūstekņu nometnēs Putlosā un 
Cēdelgēmā. No Nirnbergas Valkas DP 
nometnes Alfu pieņēma baltiešu sargu 
rotā, kas apsargāja dažādas amerikāņu 
armijas iestādes, ieskaitot Nirnbergas 
cietumu.

1948. gada beigās Alfs apprecē-
jās ar bērnības draudzeni Astru un 
iebrauca Sidnejā 1949. gada vidū. Abi 
strādāja savus līguma gadus Grētas 
nometnē un 1950. gadā ieradās Bris-
banē. Blakus maizes darbam Alfs 
mācījās Kvīnslandes Universitātē, kur 
1957. gadā ieguva Diploma of Archi-
tecture grādu. No 1957. līdz 1960. ga-
dam strādā Commonwealth Depart-
ment of Works Brisbanes birojā. No 
1961. līdz 1986. gadam Alfs strādāja 
Queensland Works Department, pē-
dējos 7 gadus kā galvenais arhitekts. 
Alfa Kamola plānotā ēkā vēl šodien 
mīt Kvīnslandes valdība.

Pēc aiziešanas pensijā Alfs vēl vai-
rākus gadus palīdzēja dēla, arhitekta 
Pētera Kamola, uzņēmumā Kamols 
Membrane Structures. Astras un Alfa 
ģimenē izauga arī ārste-pataloģe meita 
Inta, un izvadīšanā ar sirsnīgām atmi-
ņām dalījās vairāki no viņu 6 mazbēr-
niem.

Bez darba un ģimenes pienāku-
miem Alfs un Astra rosīgi piedalījās 
Brisbanes latviešu sabiedrības dzīvē. 
Viņi sastāvēja Kvīnslandes latviešu 
ev. lut. draudzē un aktīvi piedalījās 
Svētdienas rīts Dievam pārrunās. Alfs 
bija starp Daugavas Vanagu Brisbanes 
nodaļas dibinātājiem un ilgus gadus 
bija kasieris. Alfs bija rosīgs stud. korp. 
Phylironia loceklis un Brisbanes Kor-

porāciju kopas darbinieks un arī Lat-
vijas Arhitektu Biedrības Austrālijas 
kopas biedrs. Bet varbūt visilgstošāko 
vērtību brisbaniešiem deva Alfa loma 
Brisbanes Latviešu nama tapšanā, 
kuru izvadīšanā aprakstīja šādi:

„Alfs Kamols ir bijis iesaistīts Lat-
viešu nama vēsturē no nama tapšanas, 
ko aprakstījis Brisbanes žurnālists 
Arvids Biela. Viņš min arhitekta Alfa 
Kamola vārdu starp tiem deviņiem 
vīriem, nama krusttēviem, kuri tikās 
1953. gada 19. jūlijā pārliecībā, ka to-
pošai latviešu sabiedrībai ir nepiecie-
šams savs nams. Biela mums atgādina, 
ka jāapbrīno šī vīru tālredzība, nesav-
tība un pašaizliedzība, kas bija nepie-
ciešama, lai izvestu šo projektu līdz 
galam. Alfs Kamols ir vienīgais no 
minētiem deviņiem, kurš gadiem ejot, 
turpināja iesaistīties Latviešu nama 
izveidošanā, ilgus gadus esot Latviešu 
nama sabiedrības Saule Ltd direktors 
un tikai pirms nedaudziem gadiem 
izbeidzot savu darbību. Alfa Kamola 
zināšanas un viņa mierīgā praktiskā 
pieeja problēmām vienmēr tika augsti 
novērtēta un spēlēja lielu lomu nama 
veiksmīgā 60 gadu garā darba posmā. 
Latviešu nama saime to nekad neaiz-
mirsis.“

Pēdējos gadus Alfa veselība trau-
cēja viņam piedalīties latviešu sabied-
rības pasākumos, un pēc dažām slim-
nīcā pavadītām nedēļām Alfs aizgāja 
mūžībā 12. jūnijā. Pateicībā par Alfa 
ar Dievu un godu nodzīvoto garo un 
raženo mūžu, no viņa bērēs atvadījās 
kupls ģimenes, draugu un darba bied-
ru pulks!

Māra Siksna

Alfs Kamols
12.VIII.1926. – 12.VI.2015.

par konsekventu Deklarācijas par 
Laimdotas Straujumas vadītā Mi-

nistru kabineta iecerēto darbību 
Valdības rīcības plānā paredzētā 
uzdevuma īstenošanu, t.i., realizēt 
Latvijas Okupācijas muzeja ēkas re-
konstrukciju, tā piebūves Nākotnes 

nams un Padomju okupācijas upuru 
piemiņas memoriāla celtniecību līdz 
2017. gada 1. jūlijam.  ■

Ministru kabinets par OM
Turpinājums no 1. lpp.
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svētku dalībvalstu karogiem, skaisti un iespaidīgi. Valsts 
himna. Valsts premjerministres Laimdotas Straujumas 
uzruna arī saistībā ar Latvijas prezidentūras, kā publiskās 
diplomātijas un kultūras programmas noslēguma pasā-
kumu Latvijā. Kultūras ministres Daces Melbārdes uzru-
na. Es jau gan cerēju arī uz prezidenta klātbūtni. Skaistas 
dziesmas, raitas dejas, noslēgumā Zviedrija pārņem Zie-
meļu un Baltijas valstu Dziesmu svētku īpašo karogu, tiek 
sumināti diriģenti, solisti. Visi, visi, kājās stāvot, nodzied 
Pūt, vējiņi! un tad uzgavilē dalībniekiem. Svētki beigušies! 
Bet nepaies ne nedēļa un būs nākošie.

Maza darvas pile arī pieder pie lietas. Par skatītājiem. 
Diemžēl, kā jau visos lielajos pasākumos ierasts, daudzi 
grib justies kā piknikā ar kormūziku fonā. Brīvprātīgo lū-
gumi un aizrādījumi tādiem cilvēkiem ir kā pret sienu. Sa-
vukārt, ir ļoti jauki, ka radinām bērnus arī pie kormūzikas 
svētkiem, tikai nevajadzētu ļaut mazuļiem kļūt par solis-
tiem un tik tiešām reizēm pārējiem traucēt klausīties. Brīv-
prātīgie šādos gadījumos ir bezspēcīgi, un skatītāji ar nav 
nākuši kašķēties. Redzēju, kā uz ejas, pa kuru skrēja de-

jotāji, kāda māmiņa bija izstūmusi ratiņus un mainīja ma-
zajam puisītim pamperus. Dejotājiem nācās ātrumā taisīt 
straujus pagriezienus. Es visam atmetu ar roku un uzkāpu 
nogāzē pie skatuves, tāpēc bildes sanāca no liela attāluma.

Neaizmirstiet par Karla Orfa Carmina Burana!
Aina Gailīte

Laikrakstam „Latvietis“

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
2. jūlijs
Lauma, Ilvars, Halina
1885. scenogrāfs, gleznotājs, grafiķis 
Eduards Brencēns.
1895. skolotāja, literatūras zinātniece 
Austra Kārkliņa.
1905. aktieris Ernests Karelis.
1955. literatūras zinātnieks, muzeju 
speciālists Jānis Garjānis.
1960. dibināts Latgaļu Pētniecības in-
stitūts Indianapolē ASV.

3. jūlijs
Benita, Everita, Verita, Emerita
1942. literatūras zinātniece Aija Prie-
dīte.
1954. latviešu garīdzniece ASV, arhi-
bīskape Lauma Zušēvica.

4. jūlijs
Uldis, Ulvis, Sandis, Sandijs
Ebreju tautas genocīda upuru piemi-
ņas diena
ASV Neatkarības diena
1710. Rīga kapitulē krieviem.
1970. valodniece, politiķe Vineta Po-
riņa.
1970. politiķis un jurists, LR iekšlie-
tu ministrs (1999.g. 16.jūl. – 2002.g. 
30.sept., 2007.g. 20.dec. – 2009.g. 
12.marts), LR tieslietu ministrs 
(2009.g. 12.marts – 2010.g. 17.marts) 
Mareks Segliņš.
1970. Latvijas un Spānijas šahists, liel-
meistars Aleksejs Širovs.

5. jūlijs
Andžejs, Andžs, Edīte, Esmeralda

1876. literāts, skolotājs, muzeju darbi-
nieks Jānis Greste.
1888. Latviešu strēlnieku pulkvedis 
Lkok Frīdrihs (Fricis) Briedis. 1918. 
gadā Maskavā naktī no 27. uz 28. au-
gustu nošauts kā balto kontrrevolucio-
nārās kustības organizators.
1915. dzejniece Marta Skuja.
1945. ASV un Lielbritānija atzīst Poli-
jas komunistu valdību.

6. jūlijs
Anrijs, Arkādijs
1650. Kurzemes hercogs Frīdrihs Ka-
zimirs Ketlers.
1895. aktieris Jānis Osis.
1930. operdziedātājs Kārlis Zariņš.

Koru svētku 20. jubileja
Turpinājums no 7. lpp.

mēt šos latviešu svarīgos svētkus. No 
kura laika tie ir svinēti, to laikam ne-
viens tā īsti nezina. Tikai zinām to, 
ka Jāņus svinēja mūsu senči jau tālā 
pagātnē. Diemžēl, šai no Latvijas tā-
lajā pasaules malā gan daba ir mai-
nījusies, gan mūsu dzīves apstākļi ir 
pavisam citādāki nekā tie bija mūsu 
dzimtenē. Nav mums savu lauku, kur 
kalnā uzkurt jāņuguni, nav arī meža, 
kur iet papardes ziedu meklēt, bet 
daudz ko varam piedomāt klāt. Šoreiz 
to darījām, noskatoties filmu par Jāņu 
svinībām Latvijā ar visām tām dzies-
mām, Jāņu tēvu ar alu un Jāņu māti 
ar sieru, apdziedāšanos un dejošanu. 
Kad paši pievienojāmies ar dziedāša-
nu klāt, tad jau arī jutāmies it kā paši 
būtu Latvijā un varējām filmai dzīvot 

līdzi.
Mūsu Latviešu biedrības dāmas 

bija uzstādījušas Jāņu dienu tirdziņu, 
kur varēja nopirkt gan skaistas krelles, 
gan grāmatas un ko citu. Jau pie dur-
vīm mūs sagaidīja Jāņu māte ar sie-
ru, kuru tad varējām arī paši nopirkt. 
Kad mūsu Jāņiem vaiņagi bija uzlikti 
galvās, tad jau ar dziesmām bija jā-
nopelna pusdienas. Mūs pabaroja, kā 
jau Jāņos pienākas, ar skābiem kāpos-
tiem un cīsiņiem. Kad bijām ēduši un 
dzēruši, skatījāmies to filmu par Jā-
ņiem Latvijā. Nu tad jau bija pienācis 
starpbrīdis, kad atkal ēdām cepumus 
un dzērām kafiju, un vēl pēc kādām 
dziesmām laiks bija pienācis taisīties 
uz mājām.

Bija interesanti ievērot, ka šodie-
nas publikā bija vairāki cilvēki, ku-
rus citreiz reti redzam, bet Jāņu svi-
nības tomēr pievelk arī tos, kuriem 

varbūt citi sarīkojumi vairs nevelk. 
Bet tieši Jāņi ir tīri latviski svētki, 
jo citiem šādu svētku nav. Bija arī 
vairāki no jau tās paaudzes, kuri ta-
gad ir mūsu jaunie emigranti. Prieks 
redzēt, ka arī viņiem interesē pabūt 
mūsu vidū. Paldies Latviešu biedrī-
bai par labi noorganizētajiem Līgo 
svētkiem. Paldies saimniecēm, ce-
pējām, vārītājām, vaiņagu pinējām, 
trauku mazgātājiem, galdu licējiem 
un novācējiem un arī visiem, kuri 
atnāca mums palīgā nosvinēt Jāņus, 
jo bez jums mums arī nebūtu nekādi 
Jāņu svētki. Kaut arī tas mūsu pul-
ciņš ir visai maziņš, tomēr mazs cinī-
tis gāž lielu vezumu. Paldies visiem. 
Nu šāgada Jāņi aizvadīti, gaidīsim 
tos atkal nākamgad.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Pertā svin Jāņus
Turpinājums no 5. lpp.
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Noslēguma koncerts Mežaparka Lielajā estrādē.
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16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2015. gada 3. jūlijā

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 1. jūlijā.
€1 = 1,44580 AUD
€1 = 0,70905 GBP

€1 = 1,64150 NZD
€1 = 1,11000 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien,  4.  jūl., plkst. 12.00 ALB 
namā Jaunā Rīgas teātra izrāde ma-
ziem un lieliem bērniem Skolotājs 
Jāps un klase.
Svētdien,  5.  jūl., plkst. 14.00 ALB 
namā Jaunā Rīgas teātra aktieris 
Kaspars Znotiņš lasīs Imanta Ziedoņa 
mīlas liriku un fragmentus no grāma-
tas Nenoteiktā bija. Ieeja $10. Vīns un 
uzkodas.
Otrdien,  7.  jūl., plkst. 11.30 Tālavas 
mazajā zālē notiks ALB Rosmes sa-
iets. Ieeja pret ziedojumiem, sākot ar 
$5. Visi laipni aicināti.
Svētdien, 12. jūl., plkst. 14.00 Tālavas 
mazajā zālē Sabiedriskais klubs rīko 
filmu izrādi Sapņu komanda 1935. Ie-
eja brīva.
Sestdien,  18.  jūl., plkst. 11.00 ALB 
namā Pavārmākas kursi. Ints Puķītis 
demonstrēs savu rupjmaizes recepti. Ie-
eja pret ziedojumiem, sākot ar $4. Pie-
teikties LAIMAS birojā līdz 5. jūnijam.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 5.  jūl., plkst. 11.00 6. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem. Dievkal-
pojums ar dievgaldu. Dievkalpojumā 
piedalīsies māc. Helga Jansone no 
Amerikas. Pēc dievkalpojuma drau-
dzes dāmu komitejas rīkotais kafijas 
galds, viešņas uzruna un iespēja tikties 
ar viņu. Visi laipni aicināti piedalīties.
Svētdien,  19.  jūl., plkst. 11.00 diev-
kalpojums. 8. svētdiena pēc Vasar-
svētkiem.

Brisbanē
Svētdien, 5. jūl., plkst. 10.00 Svētdie-
nas rīts Dievam – Pārrunāsim video 
The Gospel of Judas pie D. Damber-
gas, 43 Norman Cres, Norman Park.
Otrdien, 14. jūl., plkst. 10.00 Brīvļaužu 
sanāksme. 55. KD dažādu sarīkojumu 
savilkums. Rīta tēja un pusdienas $15.
Svētdien, 19. jūl., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvā-
ka informācija: Inga Česle (0408 302 
506), inga.ceslis@gmail.com
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 18. jūl., plkst. 13.00 dievkal-
pojums ar dievgaldu (māc. Ivars Osis).

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 4. jūl., plkst. 12.00 Vanadžu 

pusdienas DV mītnē.
Svētdien, 5. jūl., plkst. 14.00 Kino klu-
biņa izrādes. Kafejnīca atvērta no 13.30. 
Plkst. 14.00 dokumentālā filma Es esmu 
latvietis (1990). Plkst. 16.30 spēlfilma 
Es mīlu Jūsu meitu (2004). Abas filmas 
bez subtitriem. Viena filma $10, divas 
$15. Daugavas skolas bērniem ieeja brī-
va. Visi ienākumi ziedojums Melbur-
nas Latviešu nama uzturēšanai.
Ceturtdien, 9. jūl., plkst. 14.00 Bībe-
les studija Latviešu ciemā.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 5. jūl., plkst. 10.00 dievkal-
pojums draudzes vecāko vadībā.
Svētdien,  12.  jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums (dievkalpojuma vadīs prā-
vests Dr. Jānis Priedkalns).
Svētdien,  12.  jūl., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Melburnas Latviešu ciemā 
(dievkalpojumu vadīs prāvests Dr. Jā-
nis Priedkalns).
Svētdien,  19.  jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums draudzes vecāko vadībā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 5. jūl., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.
Svētdien,  19.  jūl., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 5. jūl., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien,  5.  jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 12. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 19. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē

Latvijā
Trešdien,  8.  jūl., Senās mūzikas fes-
tivāla atklāšanas koncerts Mazajā 
ģildē. Virtuozās, vokāli sarežģītās un 
filigrāni ornamentētās 17.-18. gs. itāļu 
baroka operu ārijas Elīnas Šimkus un 
Collegium Musicum Riga atskaņojumā 

kontrastēs ar apcerīgajām, viegli plūs-
tošajām senajām angļu Art songs žanra 
dziesmām.
Ceturtdien,  9.  jūl., Senās mūzikas 
festivāls. Koncerts Gregoriskie dzie-
dājumi un dūdas Rīgas Domā aizvedīs 
klausītājus viduslaiku mūzikas noslē-
pumainajā pasaulē.
Piektdien, 10. jūl., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Piektdien, 10. jūl., Senās mūzikas fes-
tivāls. Sv. Pētera baznīcā koncertā Indi-
jas klasiskās mūzikas šedevri – no In-
dijas caur tūkstošgadēm mūziķi Akašs 
Sergejs Ancupovs (Latvija), Sandžu 
Višnu Sahai (Indija) un Ludmila Žur-
kova (Latvija) spēlēs senas un simbo-
liskas rāgas no Ziemeļindijas, kuru 
atskaņošana saistīta ar saulrieta laiku 
un vēlajām vakara stundām. Nakts 
koncertā skanēs par angļu Orfeju dēvē-
tā komponista Henrija Pērsela mūzika 
Latvijas Radio kora izpildījumā.
Sestdien, 11. jūl., Senās mūzikas festi-
vāla Rundāles diena.
Svētdien,  12.  jūl., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Trešdien,  15.  jūl.  –  19.  jūl., 
Festivāls Baltica 2015. http://www.
festivalbaltica.com
Ceturtdien, 16. jūl., plkst. 10.00 Fes-
tivāls Baltica 2015. Festivāla gadatir-
gus Vērmanes dārzā. Latvijas un ār-
valstu grupu koncerti.
Ceturtdien, 16. jūl., plkst. 20.00 Fes-
tivāls Baltica 2015. Danči Brīvības 
pieminekļa laukumā.
Piektdien, 17. jūl., plkst. 10.00 Festi-
vāls Baltica 2015. Festivāla gadatirgus 
Vērmanes dārzā. Latvijas grupu kon-
certi.
Sestdien,  18.  jūl., plkst. 12.00 Festi-
vāls Baltica 2015. Festivāla gadatirgus 
Vērmanes dārzā.
Līdz 31. aug. Gunas Oškalnas-Vējiņas 
jubilejas fotoizstāde Gunas sešdesmit 
foto spēles ar aktieriem LKA Eduarda 
Smiļģa Teātra muzejā, Rīgā, E. Smiļģa 
ielā 37/39.  ■

1942. politiķe Vaira Paegle.
1935. SLT aktrise, režisore, tulkotāja 
Lija Veikina.

7. jūlijs
Alda, Maruta
1932. ALT aktieris, režisors, sabied-
risks darbinieks Austrālijā Ivars Mi-
rovics.
1934. saimniecisks un politisks darbi-
nieks, ALA priekšsēdis Aristids Lam-

bergs.

8. jūlijs
Antra, Adele, Ada
1920. dzejniece, rakstniece Dzidra 
Rinkule-Zemzare.
1927. mākslinieks Haralds Norītis.  ■
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