
S e s t d i e n , 
11.  jūnijā, Latvijā 
ieradušies Ame-
rikas latviešu ap-
vienības (ALA) 
Izglītības nozares 
rīkotā jauniešu 
ceļojuma Sveika, 
Latvija! XXXV 
grupas dalībnieki, 
kuri līdz 24.  jūnijam  apceļos savu 
senču dzimteni un tiksies ar vienau-
džiem Madonas un Ļaudonas novadā.

Sveika, Latvija! ir divu nedēļu iz-
glītojoša programma, ko organizē un 
atbalsta Amerikas latviešu apvienī-
ba. Programmas mērķis ir dot iespēju 
Amerikas latviešu izcelsmes bērniem, 

kas ir mācījušies par Latviju latviešu 
papildskolās un beiguši 8. klasi, sa-
vām acīm redzēt un iepazīt savu senču 
dzimto zemi

„Ceļojums pa visiem četriem Lat-
vijas novadiem ir kā dzīva ģeogrāfijas 
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Kas redzēja Jāņu nakti
Papardīti uzziedam,
Tas līgoja cauru gadu
Kā Jānīts vakarā.

Papardīte izziedēja
Pašā Jāņu naksniņā;
No tālienes puiši nāca
Papardītes lūkoties.

Līgošana Dzegužkalnā 2013. gadā.
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„Sveika, Latvija!“ XXXV
Amerikas latviešu jaunieši ierodas iepazīt savu senču dzimto zemi

 
Turpinājums 11. lpp.

Sveika, Latvija! XXXV grupas dalībnieki Rīgas lidostā.
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Nodibinājums Skri-
des fonds pēdējā mācību 
gada dienā, 30.  maijā, 
pasniedza gadskārtējās 
Arija Skrides prēmijas 
Madonas novada Dzel-
zavas pamatskolas sko-

lēniem.
Eksakto zinātņu prēmiju, turklāt 

jau atkārtoti, saņēma trīs 8. un 9. kla-
ses skolēni, kuri uzrādīja izcilus rezul-
tātus matemātikā, ķīmijā, fizikā, ģeo-
grāfijā, bioloģijā – Paula Silava, Evija 
Bebre un Valters Sipāns.

Dzelzavas pamatskolas direktore 
Indra Zukure atzīst, ka prēmija moti-
vē skolēnus gan labāk mācīties ikdienā, 
gan piedalīties mācību olimpiādēs un 
dažādu jomu konkursos. Par zīmēša-
nas konkursa uzvarētājiem, iesniedzot 
darbus par tēmu Vīrs un vārds, kļuva 
Rihards  Pēčs  (1.–4. klašu grupa) un 
Agnija  Pēča (5.–9. klašu grupa), bet 
veicināšanas balvu ieguva Kristiāna 
Pamše un Jolanta Lūse. Rihards Pēčs 
saņēma arī papildu prēmiju par dalību 
konkursā Eiro skrējiens.

Konkursa darbus izvērtēja žūri-
ja – ārsts kardiologs un fonda dibinā-
tājs Andris  Skride, pianiste Lauma 
Skride, mākslas kritiķis Vilnis  Vējš 
un māksliniece Anna Heinrihsone. 

„Lai gan mūsdienās balss tiesības 
ir ne tikai vīriem, bet arī sievām, se-
nais latviešu tautas sakāmvārds, kas 
nozīmē, ka solījums ir jāpilda, jopro-
jām ir spēkā. Zīmēšana, gleznošana, 
rakstīšana, tāpat kā senāk, ir darbs, 
kas prasa iedziļināšanos tēmā, piepūli 
un talantu. Tādēļ zēni un meitenes, kas 
ir gatavi ieguldīt sevi darbā, ir pel-
nījuši uzticību un atzinību,“ apgalvo 
mākslas kritiķis Vilnis Vējš.

Prēmijas pasniedza nodibinājuma 
Skrides fonds pārstāvis Artūrs  Čač-
ka. Latviešu glezniecības vecmeistara 
Arija Skrides piemiņas fonda prēmijas 
mērķis ir motivēt skolēnus gūt panā-
kumus, attīstīt savu radošumu un iz-
glītoties dzimtajā pusē. Prēmija tiek 
pasniegta kopš 2012. gada.

Sanita Dāboliņa
Dzelzavā, 2.06.2016.
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„Jānīt’s nāca par gadskārtu / Savus bērnus apraudzīt...“
Vecuma kaites

Tā kā man bērnu 
nav, tad man nekas nav 
ne jāaprauga nedz jāap-
tausta, un šitāds pantiņš 
man nepavisam nepie-
pas. Tādā sakarībā pa-
vadīju garas stundas, 

šķirstot dainu grāmatas – meklējot 
kaut ko piemērotu savam stāvoklim, 
lai varētu Jāņus nosvinēt tā riktīgi pēc 
senču riktēm. Tādu īsti piepasošu gan 
neatradu (man ir tikai divas grāmatas), 
bet sekojošais pantiņš diezgan tuvu 
apraksta manas Jāņu nodarbības:

Par gadiņu Jānīt’s nāca;
Kā mēs Jāni mielosim?
Daram alu, sienam sieru,
Tā mēs Jāni mielosim.
Tā alus darīšana un siera siešana, 

skaidri redzams, ir jādara tiem, kas 
grib mani pamielot. Tur, man šķiet, 
nekā bīstama un uztraucoša nav. Jānis 
nav apdraudēts, kā šinī garākajā pantā:

Es vaicāju Jānīšam,
Kuru puķi pirmo raut.
Jānīt’s man pasacīja:
Rauj papriekšu buldurjāni,
Rauj papriekšu buldurjāni,
Tad rauj citas pakaļā.
Šis pants ir apzīmēts ar numu-

ru (32393) – tātad, nekādi šmuguļi 
nav taisīti; tā ir īsta tautas dziesma, un 
tādēļ man bail, kas ar mani var notikt 
Jāņu vakarā, pēc tam kad visi buldur-
jāņi būs noplūkti. Ak šausmas! Nav 

brīnums, ka (9482) pants brīdina:
Bēdz, Jānīti, bēdz, Jānīti,
Panāks tevi Pēterītis.
Bēdz, Pēteri, bēdz, Pēteri,
Panāks tevi Jēkabiņš...
Nolēmu nekādā ziņā nepiedalīties 

darīšanās, kur iejauktas Jāņu zāles vai 
buldurjāņi, bet uzmeklēt klusu vietiņu 
pie tā siera un alus galda un neparko 
neļauties sevi aizvilināt prom no at-
spirdzinājumiem, lai ietu puķītes lasīt.

Tāda baidīšanās droši vien ir pilnī-
gi lieka, jo es dzīvoju starp senioriem, 
kam skriešana nav sevišķi tuvu pie 
sirds; tas tā maigi izsakoties. Bet ne-
kad jau nevar zināt, kas var uzbrukt no 
ārpuses. Drošs paliek drošs, ar tautas 
gara mantām nav ko jokoties; tur dotie 
padomiņi jāņem vērā. Vienā no tām 
dainu grāmatām bija arī tāds garāks 
apraksts par senču Jāņu svinēšanu.

Jāņu dienai nākot, Jāņa tēvs – 
saimnieks, dara alu un Jāņa māte – 
saimniece, cep pīrāgus, raušus un plā-
ceņus. Nu – to es saprotu un atbalstu, 
bet man jau tas nav jādara, jo no ie-
priekš teiktā jau jūs sapratīsiet, ka ja 
man nav bērnu, tad es nevaru būt tēvs. 
Tātad, tā alus brūvēšana ir jādara kā-
dam precētam vīram, kurš ir arī apbēr-
nojies. Es esmu ar mieru piepalīdzēt 
nogaršošanā. Tad mājas saimnieks 
kauj kādu lopu – jēru, kazlēnu, sivēnu 
vai pat teļu. Kāpēc viņš īsti to dara, to 
es nevaru saprast, ja jau ir alus un plā-

ceņi un pat rauši, tad jau nu vajadzēja 
gan pietikt.

Tanī dienā pirms Jāņu vakara sie-
viešu cilvēki staigājot pa pļavām, lau-
kiem un mežiem un salasot visvisādas 
zāles un puķes. Tad iznesot ārā daļu no 
mēbelēm un tad izpušķojot istabu ar 
saplūktām zālēm un puķēm. Te nu no-
teikti tika iemaisīti arī tie buldurjāņi. 

Es nu esmu iedzīts strupceļā. 
Pirmkārt, nezinu, kādi tie buldurjāņi 
izskatās. Otrkārt, nav pļavas, kur plūkt 
zāles. Treškārt, man tad būtu jānes no 
istabiņas ārā gulta, jo tā ir mana vienī-
gā mēbele. Ar tām zālēm varbūt varētu 
izlīdzēties, ja sarunātu ar Ciema dārz-
nieku, lai viņš nākamreiz, kad pļauj 
zāli, saber to nevis mēslu čupā, bet gan 
manā istabiņā. Nezinu, vai kas būtu lī-
dzēts, jo pēc tam vīri sacērtot bērziņus 
un ozolzarus un liekot tos gar sienām.

Esmu drošs, ka ja es sāktu zāģēt 
bērziņus un ozolzarus, tad ceļš uz tra-
ko māju nodrošināts. Tad nu ir pilnīgi 
skaidrs, ka pēc senču modes svētku 
svinēšana nevar sanākt. Paliek vienīgi 
tā alus dzeršana un siera ēšana. Bet vai 
ar to nepietiek?

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

Pasniegtas Skrides fonda prēmijas
Madonas novada Dzelzavas pamatskolas skolēniem
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Līgo!
Jāņa diena, Jāņa diena,
Kā mēs tevi sagaidām?
Pinam kroņus, cērtam zarus,
Puškojam laidarīnus;
Sienam sierus, cepam maizi,
Darām saldu alutīnu.

Atcel vārtus, Jāņa māte,
Nu nes zāles Jāņa bērni!
Jāņa bērni nokusuši,
Jāņa zāles lasīdami.

Bagāta bagāta
Tā Jāņu māte:
Pilni pirksti zelta riņķu,
Pilnas kules zelta naudas’;
Kur stāvēja, tur mirdzēja,
Kur staigāja, tur skanēja.

Bagātam Jāņa tēvam
Treji vārti appuškoti:
Pa vieniemi gani dzina,
Pa otriemi pieguļnieki,
Pa trešiem Jāņa bērni
Jāņa dziesmas skandināja.

Brauc, Jānīt, nu no Rīgas,
Nu mēs tevi sagaidām:
Savus vārtus puškojam
Ar ozola lapiņām.

Dar’, bāliņ, miežu alu,
Dod Jāņam padzerties!
Šogad mieži trekni auga,
Alus rūga putodams.

Dieviņš gāja pa celiņu
Pašā Jāņu vakarā.
Balti svārki mugurā,
Zelta niedra rociņā.

Dievs dod mūsu Jāņa tēvam
Labu laimi dzīvojot,
Ar kājiņu pabīdīt
Naudas lādi pagultē.

Ejam, puiši, ejam, meitas,
Uz Daugavu palīgot,
Izviļam zelta galdu
Sudrabiņa krāģišiem.
Tur sēdēja saules meita,
Zelta kroni rakstīdama.

Es jums saku, Jāņa bērni,
Metat kokus no celiņa,
Jās Dieviņš, brauks Laimīte,
Kritīs Laimes kumeliņš.

Jānīc sēd ozolā,
Zelta kokles rociņā.
Nāc, Jānīti, sētiņā
Pašā Jāņu vakarā!

Jānīts brauca visu gadu,
Pārbrauc Jāņa vakarā;
Meitas taisa Jāņam guļu
No liepiņu lapiņām.

Draugam Jāņu dienā
Dzeja

Vas’ras saulgrieži kad nāk,
Latvji Jāņus svinēt sāk;

Uzkopj mājas, pagalmus,
Novij Jāņu vainagus.

Meitām tie no ziediem vīti.
Uzliek galvā koši, glīti,
Puišiem ozollapu zaļi,

Lai skan līgo dziesma skaļi.
Dziedot dziesmas viņi iet, 

Lūkoties, vai papardes jau zied.
Tās tak zied tik Jāņu nakti,

Jāizmanto tas ar makti.
Meičas priekā, laimē smaida,
Ziedus uzplaukstot tās gaida.

Veči cilā alus kausus,
Liek pie mutes, izdzer sausus.

Sievām sārti vaidziņi,
Galdā siers un pīrādziņi.

Ugunskurs jau kalnā spīgo, 
Visu atskan: līgo, līgo!

Tādēļ sveicienus šeit sūtu,
Arī Tev lai svētki būtu.

Izbeidz darbus, baudi mieru,
Iedzer alu, uzkod sieru.

Uzsauc mūsu tautai: līgo!
Lai tā priekā, laimē dzīvo!

Viktors Bendrups
Laikrakstam „Latvietis“

Jānits jāja rudzu lauku
Ar pelēku mētelīti,
Lai zied mana rudzu druva
Pelēkiem ziediņiem.

Jānīts sēda ozolā,
Vaska sveces rociņā;
Tās dedzina Jāņa nakti,
Lai redz ceļu Jāņa bērni.

Jāņu nakti muca dega,
Augsta kalna galiņā,
Jāņu bērni sanākuši,
Jāņu nakti priecāties.

Jāņu nakti, meitiņ, sargi
Savu puķu vainadziņu!
Nakts ir silta, galva karsta,
Novīst puķu vainadziņš.

Jāņu rītā zelta rasa,
Tad saulīte rotājas:
Brīžiem zila, brīžiem zaļa,
Brīžiem saulīte atspīdēja.

Jauka bija Jāņu diena
Par visām dieniņām:
Līgo saule, līgo bite,
Līgo visa radībiņa.

Kas apjoza zelta jostu
Apkārt manu rudzu lauku?
Mīļa Māra apjozuse,
Jāņu nakti staigājot.

Līgo saule, līgo bite
Pa lielo tīrumiņu,
Saule sienu kaltēdama,
Bite ziedus lasīdama.

Saule brida rudzu lauku
Pelēkiem lindrakiem.
Pacel, saule, lindraciņus,
Lai ziediņi nenobira.

Visas bija Jāņa zāles,
Ko plūc Jāņu vakarā;
Visi bija Jāņa bērni,
Kas atnāca līgodami.

Visas puķes noziedēja,
Papardīte vien nezied;
Tā ziedēja Jāņa nakti,
Zelta miglu miglodama.

Visu gadu dziesmas krāju,
Jāņu dienas gaidīdama;
Nu atnāca Jāņu diena,
Nu dziesmiņas jāizdzied.
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Intervija – Lāra Brennere
Kopā ar Markusu Dragūnu rīko AL56KD

Šķiet tikko sagaidījām 2016. gadu, bet nu, dienām lielā ātrumā ritot, strauji tuvojas Austrālijas Latviešu Kultūras 
dienas – un šogad tās būs jau 56. Kultūras dienas. Lai iepazītos ar tās rīkotājiem un lai uzzinātu kaut ko par gaidāmajām 
Kultūras dienām tikos Melburnas Latviešu namā ar vienu no šī gada Kultūras dienu rīkotājām – Lāru Brenneri. Tikko 
ir beidzies Lāras vadītais deju mēģinājums ar Daugavas skolas audzēkņiem, kā jau katru sestdienu.

– Vai Tu pirmo reizi vadīsi ALKD? 
LB:  Jā, šī ir pirmā reize, kad va-

dīšu Kultūras dienas. Bez tā es esmu 
vadījusi tautas dejas kopu Ritenītis 
kopš 1996. gada, tas ir pāri par 20 ga-
diem. Arī esmu vadījusi Austrālijas 
latviešu deju kopu Jūrmalnieki kopš 
2012. gada. Esmu arī bijusi Kultūras 
dienu rīcības komitejā kā nozares va-
dītāja tautas deju nozarē 1999. gadā 
un 2002. gadā, kad bija Ivara Mirovi-
ca vadītās Kultūras dienas Melburnā. 
Pieredze jau ir.

– Vai Tev varbūt kāds no ģimenes 
ir bijis Kultūras dienu vadītājs?

LB: Jā, arī mana vecmāmiņa – Eva 
Brennere ir bijusi Austrālijas Latviešu 
Kultūras dienu vadītāja 1989. gadā.

– Kādi tad ir Tavi radu raksti? Ie-
pazīstini mazliet ar sevi!

LB: Es neesmu dzimusi Austrālijā; 
esmu piedzimusi Anglijā. Es ierados 
Austrālijā, apmēram, gada vecumā. 
Mani vecvecāki ieradās Austrālijā pēc 
kara, pēc dīpīšu nometņu laika Vāci-
jā. Mans tēvs ir dzimis Austrālijā, bet 
māte – Anglijā; mātes tēvs ir no Latvi-
jas, bet mātes māte ir austriete. Mans 
tēvs bija aizdevies uz Angliju kopā ar 
Mālu teātra ansambli; Anglijā, svi-
not Jāņus, viņš satika manu mammu. 
Anglijā viņi saderinājās, apprecējās, 
un tad piedzimu es. Un tad dāvana no 
vecvecākiem Melburnā bija vienvir-
ziena biļetes, lidojumam uz Austrāliju.

–Kādas ir Tavas pašas pirmās at-
miņas par Austrālijas Latviešu Kultū-
ras dienām?

LB: Es zinu, ka es esmu bijusi uz 
daudzām Kultūras dienām kā mazs 
bērns, vēl klēpī vecākiem droši vien, 
bet pirmās īstās atmiņas bija no vec-
mammas kultūras dienām 1989. gadā, 
kad es dejoju ar Daugavas skolu Tautas 
deju sarīkojumā, Melburnas Pilsētas 

namā (Town Hall). Tas bija Ivara Dra-
gūna tautas deju uzvedumā. Es atce-
ros, ka mēs dejojām vienā lielā dārziņā 
un viena no meitenēm izkrita no dār-
ziņa un pa vidu palika... un man tas tā 
prātā palicis; viņas seja, ko lai es daru? 
Un es zinu, ka viens no mazajiem de-
jotājiem pazuda Melburnas pilsētas 
namā tieši tajā sarīkojumā. Viņš kaut 
kur pazuda, un mamma un paps neva-
rēja viņu atrast...

– Vai ir kādas īpaši spilgtas atmi-
ņas no Austrālijas Latviešu Kultūras 
dienām?

LB: Arī no 1989. gada, kad šķiet 
bija koris Daugaviņa no Latvijas, kora 
diriģentam Kārlim Beinertam ar sie-
vu Viju un ģimeni bija naktsmājas pie 
mums. Es labi atceros, ka mēs bijām 
uz kora Daugaviņa koncertu un labi 
atceros tās dziesmas un tos iespaidus 
no tām dziesmām – tas bija vienreizēji!

– Man liekas, ka koris „Daugavi-
ņa“ bija viens no pirmajiem lielajiem 
koriem, kas atbrauca uz Austrāliju...

LB: Pat no tā laika, kad Daugaviņa 
atbrauca uz Kultūras dienām, un mēs 
sadraudzējāmies ar viņiem, viņi dzie-
dāja Zigmara Liepiņa dziesmas, kuras 
es, kā 9 gadus veca meitene toreiz, 
iemācījos. Nākošajā gadā, kad mēs 
kā ģimene devāmies uz Latviju, mēs 
gājām ciemos pie Zigmara Liepiņa uz 
Kolkas Ragu viņa vasaras mājā. No tā 
es iemācījos, ka no viesiem Kultūras 
dienās nāk visas tās draudzība saites.

– Droši vien būs vairāki sarīkoju-
mi un pasākumi, kuri paliks kā pār-
steigumi publikai līdz pašām KD; par 
tiem Tu droši vien tagad nestāstīsi, bet 
par kuriem jau tagad vēlētos kaut ko 
tuvāk pastāstīt? Ko saglabāsi kā KD 
tradīciju?

LB: Mēs esam mēģinājuši, cik ie-
spējams, saglabāt visas Kultūras dienu 

tradīcijas. Mums būs Kultūras dienu 
Atklāšanas koncerts, teātris, Tautas 
deju koncerts, Kopkora koncerts, Ga-
rīgās mūzikas koncerts un, protams, 
KD Noslēguma balle. Būs arī Jauniešu 
mūzikas koncerts un referātu rīti. Bēr-
niem būs ģimenes rīts.

Mums būs viesi no Latvijas; būs 
Viesu koncerts; tas būs nedaudz savā-
dāk – nevis atsevišķi, bet vienā kon-
certā deju grupa ar kori kopā.

– Kas šajās KD būs savādāk nekā 
bijis līdz šim?

LB:  Kaut kas savādāks šoreiz 
būs – atsevišķs muzikālais koncerts 
Pagānu gadagrāmata, kurā kopā dzie-
dās kori Daina un Veseris; viesosies 
Ivars Cinkuss un Uģis Prauliņš.

– Vai Kultūras dienām būs savs 
patrons/patronese? Vai tiks aicināta 
Latvijas Kultūras ministre vai kāda 
cita Latvijas valdības amatpersona?

LB: Latvijas Kultūras ministre 
Dace Melbārde būs AL56.KD patro-
nese un mūsu viesis, un kā jau minēju 
agrāk – piedalīsies – dziedās arī Kop-

 
Turpinājums 5. lpp.

AL56KD rīcības komitejas līdzpriekšsēdes Lāras Brenneres uzruna pēc Kultūras dienu karoga saņemšanas Austrālijās 
Latviešu 55. Kultūras dienu Kopkoru koncerta noslēgumā Sidnejā 2014. gada 30. decembrī.
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kora koncertā. Ja viņa varētu atbraukt, 
man būtu liels, liels prieks.

– Tā kā tautas dejas ir Tava sirdslie-
ta un jau 20 gadus vadi deju kopu „Ri-
tenītis“, vai šajās KD varbūt baudīsim 
īpašu uzmanību tautas dejām?

LB: Tā bija viena lieta, ko es no-
teikti gribēju varbūt ne uzsvērt, bet 
noteikti ietvert mūsu Kultūras dienās. 
Vienmēr viesi ir mūziķu grupa vai 
kapela, kori vai solisti, bet tikai vie-
nu reizi Austrālijas Latviešu Kultūras 
dienās kā viesi ir bijusi deju grupa, un, 
cik es zinu, tas bija 1999. gadā, kad 
Kultūras dienas rīkoja Māra Misa. 
Viņa bija uzaicinājusi deju grupu 
Gundega. Tā bija vienīgā reize, kas uz 
mani atstāja lielu iespaidu. Es ļoti gri-
bēju to atkārtot, it sevišķi tagad, kad 
vairāk ir iespējas dejot Latvijā Dzies-
mu un Deju svētkos, ko mēs jau tagad 
divos Dziesmu un Deju svētkos esam 
darījuši un dejosim arī nākamajos.

– Vai jums būs tautas deju uzve-
dums vai koncerts?

LB: Mums būs tautas deju uzve-
dums ar tēmu, bet par to atļaušu stās-
tīt Tautas deju uzveduma veidotājiem 
Kalvim Jaunalksnim un Naomi Viter-
sa (Withers).

Man un Markusam ļoti patīk šī 
tēma un liekas iespaidīga. Šajā uzve-
dumā dejos arī viesi no Latvijas – deju 
kopa Līgo.

– Tā kā latvieši tagad daudz bie-
ži brauc pa pasauli, vai ir paredzēta 
publika no Latvijas?

LB: Par publiku grūti spriest pa-
treiz, bet noteikti mums būs daudz 
dalībnieku no Latvijas un arī no citām 
tuvākām un tālākām pasaule zemēm. 
Ceru, ka dalībnieki apmeklēs arī tos 
pasākumus, kuros paši nepiedalās. 
Mums ir Kultūras dienu mājas lapa un 
LAAJ mājas lapa; tur tūristi var iegūt 
informāciju. Ir bijusi liela interese par 
Kultūras dienām no latviešiem ārpus 
Austrālijas: ne tikai no Latvijas, bet 
arī no Kanādas, Amerikas un Eiropas. 
Laimīgā kārtā es biju pagājušā gadā uz 
PBLA sanāksmi, un man bija iespēja 
tur pareklamēt mūsu Kultūras dienas, 
un to pašu es darīšu arī šogad; būšu 
Latvijā vēlā septembrī.

– Kādi sarīkojumi un pasākumi 
notiks Melburnas Latviešu namā? Vai 
KD sarīkojumi, pasākumi notiks arī 
kādās citās vietās? Kādi un kur? Kā-
dēļ?

LB:  Sarīkojumu būs daudz, bet 
diemžēl visi nebūs Latviešu namā. 
Mēs esam noīrējuši Latviešu namu uz 
visām Kultūras dienām – 24 stundas 
dienā un katru dienu. Tur būs gan sarī-
kojumi, gan mēģinājumi; arī kafejnīca 
būs atvērta un darbosies katru dienu. 
Rīcības komitejas sastāvā ir arī kafej-
nīcas pārstāve Linda Drēziņa, kas dar-
bojas kopā ar mums tā, lai saskaņotu 
laikus, kad kafejnīcai jābūt vaļā un kas 
ir vajadzīgs no kafejnīcas.

S a r ī ko j u m i , 
kur ir vajadzīga 
lielāka skatuve 
vai zāle, notiks ci-
tur, kā piemēram, 
Nacionālā teātrī 
šeit pat Seintkil-
dā (St. Kilda), kur 
būs Tautas dejas 
un Viesu koncerts. 
Midelparka (Midd-
le Park) baznīcā 
notiks Atklāšanas 
koncerts, Svētās 
trīsvienības (Holy 
Trinity) baznīcā – 
šeit pat pāri par ielu no Latviešu nama, 
tur būs Garīgās mūzikas koncerts. DV 
namā būs lietišķās mākslas izstāde. In-
formācijas centrs būs Latviešu namā.

– Vai Melburnas Latviešu nama 
telpas tiek kā īpaši gatavotas, uzpos-
tas, remontētas, varbūt pat pārbūvē-
tas, KD gaidot?

Par lielām pārbūvēm nezinu, bet 
tiek pārtaisītas visas elektrības lietas 
uz skatuves; speciāli Kultūras dienām 
netiek nekas pārbūvēts.

– Vai ceriet uz atbalstu no Aus-
trālijas valsts iestādēm, vai Latvijas 
valsts iestādēm?

LB: Ir jau daudz darīts. Sagatavo-
jām Kultūras dienu līdzekļu vākšanas 
sarīkojumu kalendāru un gandrīz visi 
no šiem sarīkojumiem jau ir notikuši. 
Arī ir atbalsts no Latvijas Kultūras mi-
nistrijas. Un arī esam iesnieguši lūgu-
mu atbalstīt vietējām Austrālijas valsts 
iestādēm.

– Lūdzu, pastāsti par AL56KD rī-
kotāju saimi – Taviem čaklajiem palī-
giem!

LB: Kad mēs ar Markusu tikām 
ievēlēti vadīt Kultūras dienas, mēs iz-
strādājām savu Kultūras dienu vīziju; 
izvēlējāmies un uzaicinājām cilvēkus, 
kas būs mūsu komitejā. Atklāšanas 
koncertu rīko Lilita Lauriņa kopā ar 
Viktoru Brenneru. Tautas deju uzve-
dumu rīko Kalvis Jaunalksnis kopā 
ar Naomi Vitersu (Withers). Jauniešu 
muzikālo koncertu rīko Laila Gro-
sa kopā ar Jānu Andersoni. Kultūras 
dienu Noslēguma Jaungadu balli rīko 
Kristīne Erdmane. Pagānu gadagrā-
matu rīko Anita Andersone kopā ar 
Sandru Birzi. Teātra izrādi rīko Ieva 
Kaina kopā ar Ievu Ozoliņu. Kopkora 
koncertu rīko Roberts Birze. Tirdzi-
ņu, kas notiks Latviešu namā, orga-
nizēs un vadīs Valda Jefimova. Ģime-
nes diena ir Amandas Hirstas-Vaitas 
(Hirst-Whyte) vadībā. Par AL56.KD 
suvenīriem atbildīgs ir Juris Vīksne. 
Sports ir Jura Misiņa un Valda Čirpa 
ziņā. Mākslas izstādes mums būs Ri-
tas Kauliņas un Anitas Hermanes pār-
ziņā, bet par lietišķās mākslas izstādi 
rūpējas Ilze Švarca. Saviesīgos vaka-
rus vadīs Tālis Švarcs. Biļetes ir Lijas 
un Ināras Brutānes pārziņā.

– Kur notiks mākslas izstāde?
LB: Cerams, ka daļa notiks Lat-

viešu namā, bet varbūt arī citur, jo var 

nebūt pietiekoši vietas; tas vēl tiek plā-
nots.

– Kādi sporta pasākumi paredzēti?
LB: Ar sportu būs ļoti interesanti 

šogad. Sports notiks Melburnas spor-
ta un akva centrā (Melbourne Sports 
and Aquatic Centre). Lietuviešiem ir 
Kultūras dienas Melburnā tanī pašā 
laikā, kad mums – latviešiem Viņi ir 
ierosinājuši kopā rīkot sporta sacīk-
stes, piemēram, sacensties basketbolā. 
Un jaunieši, kas dejo tautas dejas, grib 
arī sacensties sportā; būs kuplas spor-
ta sacīkstes šoreiz.

– Kas ir atbildīgs par informāciju?
LB: Mārtiņš Kvins un kopā ar 

Dāvidu Zemdegu viņu pārziņā ir KD 
mājas lapa.

– Ko Tu vēlētos vēl piebilst, bez 
manis jautātā?

LB: Es domāju, ka šīs būs ļoti ku-
plas Kultūras dienas, mums par tām 
ir bijusi ļoti liela interese arī no ārpus 
Austrālijas. Cerams, ka sarīkojumiem 
būs publika lielā skaitā, jo interese par 
Kultūras dienām ir bijusi liela. Es do-
māju, ka mums būs tāds vienreizējs 
pasākums kā Pagānu gadagrāmata.

–Kas notiek ar sarīkojumu Fede-
rācijas laukumā?

Federācijas laukumā mums būs 
iespēja dažas stundas uzstāties – dzie-
dāt, dejot, kas būs redzamas arī uz lielā 
ekrāna laukumā, un parādīt visai Mel-
burnai, kas ir latvieši. Šo sarīkojumu 
veidoju es ar Markusu Dragūnu kopā.

– Kādā veidā KD iesaistīsies sko-
las bērni?

LB: Skolas bērniem šogad būs ie-
spējas piedalīties teātrī, tautas dejās; 
Ģimenes rītā būs iespēja bērniem vai-
rāk piedalīties – nodarboties ar māks-
lu, iemācīties rotaļas, iesaistīties spor-
ta nodarbībās utt. Ģimenes rīts notiks 
Latviešu namā. Bērniem arī būs pa-
redzēta mākslas izstāde, bet par to lai 
stāsta tās veidotāji.

– Vai Kultūras dienās Melburnā 
piedalīsies ar dziedātāji un dejotāji no 
citiem latviešu centriem Austrālijā?

LB: Visi kori un dejotāji jau ir pie-
teikušies un izrādījuši interesi piedalī-
ties. Ir arī interesi izrādījis jaundibinā-
tais korītis no Jaunzēlandes.

Paldies par interviju un vēlu sek-
mīgas Kultūras dienas!

Ilze Nāgela
Laikrakstam „Latvietis“

Intervija – Lāra Brennere
Turpinājums no 4. lpp.

Lāra Brenere (centrā) Dziesmu un Deju svētku gājienā 
Rīgā 2013. gada 7. jūlijā.
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6. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2016. gada 24. jūnijā

Diemžēl ikdienā 
bieži vien piemirstas uz-
svērt labo... intrigas un 
negadījumi modernajā 
pasaulē ir vairāk iecienī-
ti. Par tiem ik dienu ziņo 

radio, prese un televīzijas raidījumi...
Tāpēc šodien veiksmes stāsts – par 

diviem brāļiem, bungām un sapņu pie-
pildīšanos.

Latvieši ir visur – radoši, talantī-
gi, čakli un veiksmīgi. Vēlos jūs visus 
iepazīstināt ar Raiti, Maiju un Reini 
Aukšmukstiem – Latvijā dzīvojošiem 
latviešiem.

Raitis – profesionāls bundzinieks 
reiz stāstīja savam brālim Reinim, 
kurš ir galdnieks, ka būtu labi, ja va-
rētu uztaisīt pavisam citādas bungas: 
tādas dabīgas; tādas, kuras, ja varētu 
izvēlēties, spēlētu daudzi mūziķi. Tā 
nu iesākās brāļu kopīgais darbs un 
stāsts – Bro Creation.

Dabīgie materiāli, zaļā domāšana, 
roku darbs un nemitīga tieksme pada-
rīt lietas vēl labāk. Tā, lai arī citi to ar 
prieku var piedzīvot.

Tomēr, visam praktiskajam, pro-
tams, ir nepieciešama arī reklāmas 
dvēsele, persona, kas spēj šo sapni no-
dot tālāk citiem. Bro Creation – tā ir 
Maija. Maija ir Raita sieva, un viņiem 
kopā ir trīs mazi un burvīgi latviešu 
bērniņi, kas turpat pavada laiku Bro 
Creation studijā.

Šodien Bro Creation bungas spē-
lē tādi pazīstami mūziķi kā Andris 
Buiķis, Reinis Rēķis, Kaspars Roga, 
Kaspars Kurdenko, Kaspars Grigulis 
un citi. Ja izdodas iegādāties biļetes uz 
Prāta Vētras koncertu, tad ievērosiet, 
ka bungas, kas tiek spēlētas, ir tapu-
šas Bro Creation. Ir patiess prieks un 
gandarījums iepazīties ar tautiešiem, 
kuri atļaujās sapņot un piepildīt savas 
dzīves vislielākos mērķus.

Par Bro Creation skatīt plašāk: 
http://www.brocreationdrums.com

Kristīne Saulīte
Laikrakstam „Latvietis“

Piecu sezonu laikā, kopš Vidrižu 
pagasta Brīvdienu mājā Medņi tika at-
klāts Spēkozolu pārgājiens, tas kļuvis 
par vienu no populārākajiem Limbažu 
novada dabas tūrisma objektiem. Lat-
vijas dižāko un svētāko koku ozolu 
spēku un iedvesmu ik gadu uz Vidri-
žiem brauc smelties gan ģimenes, gan 
organizētas tūristu grupas, gan slēp-
ņošanas spēles Geocaching piekritēji. 
Ņemot vērā ceļotāju atsauksmes un ie-
teikumus, Spēkozola pārgājiens sesto 
sezonu uzsāk ar uzlabojumiem un pa-
pildinājumiem, kas ceļotājiem dos ie-
spēju vēl labāk izjust Vidzemes lauku 
ainavas skaistumu, kā arī baudīt ozolu 
spēku, iedvesmu un mieru.

Piecu gadu laikā Spēkozolu pār-
gājienu apmeklējuši vairāki simti ce-
ļotāju. Pērnajā sezonā uzskaitījām 125 
Spēkozola pārgājiena apmeklētājus 
no Latvijas, Austrālijas, Šveices un 
Krievijas, savukārt pārgājiena lielāko 
lepnumu – 5,33 m resno Aģes dižozolu 
apmeklēja ap 160 ceļotāju, no kuriem 
34 bija Geocaching spēles slēpņotāji. 
Vairāki no apmeklētājiem, līdz ar pa-
teicības un gandarījuma vārdiem at-
stāja arī savus ieteikumus Spēkozola 
pārgājiena uzlabošanai. Balstoties uz 
tiem, līdz ar vasaras iestāšanos Ūsiņa 
laikā, Spēkozolu kustības dalībnieki 
pārgājienā ieviesa vairākus uzlaboju-
mus un jaunumus:

– Dabas retumu pētnieka Gunta 
Eniņa izsludinātās dižkoku atbrīvoša-
nas ietvaros izzāģējām krūmus un ko-
kus, kas nomāca Aģes dižozola kuplo 

vainagu, tādējādi paverot vēl skaistā-
ku skatu uz Aģes upes stāvkrasta va-
reno ozolu.

– „Šī nav taka, šī nav laipa, šis ir 
brīvdabas pārgājiens. Uzvelc pārgājie-
nu zābakus!“ Šo skaidrojošo lozungu 
ieviesām, lai ceļotājiem skaidri norā-
dītu, ka sandalēs vai pludmales čībās 
šo brīvdabas pārgājienu pieveikt nebūs 
ērti un droši. Pārgājiens šķērso gan 
pļavas, gan tīrumus, gan grāvi, gan 
mežu, kā arī izcirtumu, tāpēc solim 
jābūt stingram un pārliecinošam.

– Spēkozolu pārgājienā ietvērām 
vairākus jaunus, nelielā meža pļavā 
augošus ozolus, kuriem devām vārdu 
Jaunie mežozoli. Šeit iespējams redzēt 
kā mežā augoši, slaidi ozoli atšķiras no 
zarainajiem brāļiem, kas aug tīrumā.

– Atjaunojām vairākas pārgājie-
na zīmes, ieskaitot plašāku aprakstu 
Spēkozolu pārgājiena sākumā, kas pa-
pildināts arī informāciju par vienu no 
latviskās dzīvesziņas pasaules uzbū-
ves modeļiem – Pasaules koku, kuru 
ataino ozols un kas simbolizē pasaules 
notikšanas un kārtības saikni ar garī-
gumu.

– Ņemot vērā, ka daži no ozoliem 
atrodas labības tīrumā, izvietojām 
jaunas zīmes, kas norāda lauka šķēr-
sošanas vietas, lai pēc iespējas mazāk 
izstaigātu labību.

Spēkozolu pārgājiens ietver asto-
ņu atšķirīgus, gan tīrumā, gan tipis-
kā Latvijas skuju un lapu koku mežā 
augošus lielus ozolus, kuru vecums ir 
no 150 līdz 250 gadiem, akmeņaino 

un līkumaino Aģes upi, Sidraba bērzu 
birzi, jauno trejdeviņu ozolu Spēkozo-
lu birzi, Robežakmeni, Gudrības ak-
meni, Jaunos Mežozolus, kā arī 2. pa-
saules kara meža bunkuru paliekas, 
saimnieku Šmitu ģimenes slēptuvi. 
Ceļotāji var izvēlēties vieglāk izejamo 
2 km mazo loku vai grūtāko – 3 km 
lielo loku. Nesteidzīgs pārgājiens ar 
Baltu meditāciju pie kāda no ozoliem 
aizņem 1,5 līdz 2 stundas. Veiklākie 
gājēji tiks arī pie Spēkozola kāpēja 
apliecības. Pārgājiena apskates pun-
kti ir marķēti, taču nepieciešama arī 
karte. Lai atrastu noslēpto pārgājiena 
karti un kompasu, ierodoties Vidrižu 
pagasta Medņos, jāsazvanās ar saim-
niekiem.

Ivars Šmits
Brīvdienu māja „Medņi“,

Vidrižu pagasts,
Limbažu novads, LV-4013;

tālr. 26380555

Ne taka, ne laipa, bet „Spēkozolu pārgājiens“! 
Ar jauninājumiem sesto sezonu uzsāk Vidrižu pagasta iecienītākais pārgājiens

Norādes uz ozoliem.

„Bro Creation“
Par diviem brāļiem, bungām un sapņu piepildīšanos

Maija un Raitis Aukšmuksti.
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Kultūras ministri-
jas rīkotajā konkursā 
par Latvijas ekspozī-
cijas idejas koncepciju 
un īstenošanu Venēcijas 
biennāles 57. starptau-

tiskajā mākslas izstādē no septiņiem 
pieteikumiem žūrija kā atbilstošāko 
ir izraudzījusies mākslinieka  Miķeļa 
Fišera izstādes Raižu struktūra metu.

Nākamgad Venēcijas mākslas 
biennāles apmeklētāji Latvijas pavil-
jonā varēs iepazīties ar Miķeļa Fišera 
stāstniecības prasmi, kurš vēstījuma 
uzbūvē meistarīgi sakrusto mūsdienu 
folkloras brīnumpasaku elementus ar 
kritisku skatu uz globālās pasaules so-
ciālajām un politiskajām rutīnām. Kā 
pieteikumā sola izstādes kuratore Inga 
Šteimane, ekspozīcijas centrā būs pa-
tības un dzīves mākslas aspekti, kas 
sasaucas ar Kārļa Gustava Junga atzi-
ņu, ka „tikšanās ar sevi pašu ir viena 
no nepatīkamākajām lietām, no kuras 
cilvēks vairās, kamēr vien visu nega-
tīvo iespējams projicēt uz apkārtni.“ 
Venēcijas izstādē mākslinieks iecerē-
jis turpināt eksperimentus ar plašu iz-
teiksmes līdzekļu paleti – glezniecību, 
kokgriezumiem un telpisku zīmēju-
mu scenogrāfiju. Arī sižetiskajā līnijā 
ekspozīcijai radītie darbi balstīsies uz 
viņam raksturīgo saspēli starp zināt-
niskās fantastiskas žanra modifikāci-
jām un pesimistiskā morāles filozofijā 
sakņotiem un domājošai būtne neglai-
mojošiem sociālās esamības paradok-
siem. Tādēļ Venēcijas ekspozīcija sola 

intriģējošu turpinājumu Miķeļa Fišera 
spilgtajām pēdējā laika personālizstā-
dēm, kas ieguvušas lielu skatītāju at-
saucību gan Latvijā, gan ārpus tās.

Miķeļa Fišera radošās izpausmes ir 
savdabīga sociālā balss Latvijas laik-
metīgajā mākslā: labticīgi ironiska, 
nepakļāvīga institucionālajām toņkār-
tām, neviennozīmīga interpretācijā. 
Viņš ienāk mākslas dzīvē 1990. gadu 
vidū ar provocējoša rakstura instalā-
cijām, bet pēdējā desmitgadē ar īpašu 
jaudu ir pievērsies glezniecībai. Per-
sonālizstāde Lielviela (2012.) izstāžu 
zālē Arsenāls bija viena no tā gada ap-
meklētākajiem mākslas notikumiem 
Latvijā, toties par izstādi Netaisnība 
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures 
muzejā 2015. gadā mākslinieks ieguva 
Purvīša balvu.

Metu konkursa pieteikumus vēr-
tēja Latvijas Nacionālā mākslas mu-
zeja direktores Māras  Lāces vadītā 
žūrija, kurā darbojās Latvijas Mākslas 
akadēmijas prorektors Andris  Teik-
manis, mākslinieks Krišs  Salmanis, 
izdevniecības Neputns galvenā redak-
tore Laima Slava un ABLV Charitab-
le Foundation Mākslas programmu 
vadītājs Kaspars  Vanags.  Ar mini-
mālu punktu atšķirību žūrijas vērtēju-
mā otro vietu ieguva Raita un Rasas 
Šmitu mākslas un dabaszinātņu starp-
disciplinaritātē balstītais projekts Pur-
va radio, bet trešo vietu – Voldemāra 
Johansona akustiskā telpas kompozī-
cija Chorus.

Jau otro reizi Venēcijas mākslas 

biennāles Latvijas Paviljona ekspozīci-
jas tapšanā līdzās Kultūras ministrijas 
sniegtajam finansējumam kā galvenais 
atbalstītājs ir iesaistījies ABLV Cha-
ritable Foundation. „Lēmums kļūt 
par ilgtermiņa atbalstītājiem Latvijas 
pārstāvībai starptautiski nozīmīgāka-
jā mākslas pasaules notikumā ir sais-
tīts ar ABLV Charitable Foundation 
līdzdalību sabiedriskajā iniciatīvā par 
privātiem līdzekļiem izveidot Latvijas 
Laikmetīgās mākslas muzeju. Plānots, 
ka jaunceltā muzeja ēka vērs durvis 
apmeklētājiem jau 2021. gadā. Tādēļ ir 
svarīgi, lai priekšdarbu posmā Latvi-
jas mākslinieku sniegumam būtu no-
drošināts starptautiskais skanējums, 
kam vēlāk atbalsoties muzeja darbības 
programmā,” saka ABLV Charitable 
Foundation Mākslas programmu va-
dītājs Kaspars Vanags.

2015. gada Venēcijas biennālē Lat-
vijas Paviljonu, kurā bija aplūkojama 
mākslinieku Katrīnas  Neiburgas  un 
Andra Eglīša instalācija Armpit, ap-
meklēja ap 200 000 mākslas interesen-
tu. Kopumā Venēcijas biennāli apmek-
lēja 501 502 skatītāji, padarot to par 
vienu no atpazīstamākajiem mākslas 
notikumiem pasaulē. Latvija tajā pie-
dalās kopš 1999. gada. Venēcijas bien-
nāles 57. Starptautiskā mākslas izstā-
de norisināsies no 2017. gada 13. maija 
līdz 26. novembrim.

Ieva Hlevicka
Kultūras ministrijas

Kultūrpolitikas departamenta 
Nozaru politikas nodaļas referente

Venēcijas mākslas biennālē 2017
Latvijas paviljona ekspozīcijā būs redzams Miķeļa Fišera radošais veikums

„Fotogrāfijas ar dvēseli“
Latviešu centrā Freiburgā atklās fotoizstādi

Fotogrāfi Raivo Freimanis un Ai-
nars Vaļģis aicina uz fotoizstādi Fo-
togrāfijas ar dvēseli, kas apmeklētājus 
gaidīs Latviešu kultūras centrā Bērzai-
ne, Dienvidvācijas pilsētā Freiburgā. 
Atklāšana paredzēta 23.  jūnijā. Līdz 
15.  jūlijam ikviens Bērzaines viesis 
varēs baudīt dvēselisko noskaņu, kas 
izstaro no fotodarbiem. Abi fotogrāfi 
iedvesmu rod mums tik mīļajā Latvi-
jā, tās skaistajā dabā un romantiskajā 
pilsētvidē, kur jūtama gadsimtu elpa.

Raivo un Ainars fotouzņēmumos 
savas sajūtu gleznas rada no pamat-

darba brīvajā laikā. Tās mūs aizved uz 
Rīgu, Jelgavu un citām sirdij tuvām 
Latvijas vietām, kā arī ataino vienu no 
skaistākajām latviešu tradīcijām – Va-
saras Saulgriežu un Jāņu svinēšanu.

Raivo ir pieredzējis fotomāksli-
nieks; viņa darbi ir bijuši Japānā, Itā-
lijā, Somijā, Anglijā, Portugālē, Polijā 
un Lietuvā. Viņam padodas ne tikai 
dabas skati un urbānās vides atspogu-
ļošana, bet arī portretu un kāzu svinī-
bu iemūžināšana. Ainaram tā ir pirmā 
izstāde, bet iecerēta jau nākošā.

Savukārt Bērzaine ir aktīvs Vāci-

jas, Francijas un Šveices latviešu centrs 
un viesu nams, ko, apceļojot Eiropu, ir 
iecienījuši latvieši no visas pasaules. 
Freiburga atrodas stratēģiski izdevīgā 
vietā, netālu no Dreiländereck, – kur 
robežojas trīs zemes. Tādēļ Bērzaine ir 
lieliska un izdevīga izvēle, kur apmes-
ties trīs un vairāk dienas, lai izbaudītu 
neskaitāmus apskates objektus Vācijā, 
Francijā un Šveicē! Rezervē istabiņu 
jau laicīgi, rakstot berzaine@latviesi.
com vai zvanot +49 (0) 761 53340!

Inese Avena
Latviešu centrs „Bērzaine“

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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Projekts „Katram savu tautastērpu“
Video pamācību sērija „Darbnīca“

Pavisam nesen pasts 
man piegādāja sūtīju-
mu – Ernas  Jansones 
2015. gadā izdotu grā-
matu Sienas segu un 
spilvenu meti latviskā 
stilā. Klāt pievienota arī 
vēstule, kurā sacīts:

„Šajā grāmatā esmu ievietojusi 
izlasi no maniem sienas segu un spil-
venu metiem, kas ar pāris izjēmumiem 
ir radīti trimdā. Es, te dzīvodama, sa-
glabājusi latviešu valodu, kādu mums 
mācīja runāt un rakstīt pirmajā Lat-
vijā. To pašu arī esmu centusies sa-
glabāt savā daiļradē. Krievu laikos tā 
bija mūsu tautai apspiesta, un vēl ta-
gad nekur nemāca latviešu stila mācī-
bu, kā mums to mācīja Jānis Sudmalis 
un citi. No laikraksta „Laiks” redzu, 
ka lietas iet uz labo pusi, un domāju, 
ka manai daiļradei šodien Latvijā ir 
vieta.

Grāmata nav komerciāls izde-
vums, jo ir izdota ļoti mazā skaitā, 
kā to pati varu atļauties. Kompjūtera 
laikmetā tas ir iespējams. Vislabāk 
priecātos, ja Latvijā rastos kāds iz-
devējs, kas to varētu iespiest lielākā 
skaitā un tā izplatīt tautā. Latvieši vēl 
ir dziedātāju tauta, tāpat arī redzamās 
mākslas entuziasti. – Ceru, ka kāds 
manā grāmatā atradīs ierosmi savā 
darbā.“

No grāmatas uzzinu, ka Erna Jan-
sone ir liepājniece, kura pagājušajā 
gadā nosvinēja 95. dzimšanas dienu. 
Un, kā pastāstīja Lilija Treimane, kura 
ar pasta palīdzību atgādāja šo dāvanu, 
cienījamā audēja joprojām esot pie la-
bas veselības un enerģiska.

Ernas Jansones vectētiņš Indriķis 
Strīķkalējs no Pērkones pagasta bija 
ieguvis izglītību Varšavā un darbojies 
kā iekštelpu dekorators un restaura-
tors, piemēram, restaurējis Alsungas 
baznīcu. Ziemās viņš esot krāsojis 
eņģeļus un rozes bagāto vācu pilsoņu 
dzīvokļu griestos. Erna Jansone pēc 
pamatskolas beigšanas iestājusies Lie-
pājas Lietišķās mākslas vidusskolā. 
Cik noprotams, viņa mācījusies tek-
stilnodaļā, kur viens no iecienītāka-
jiem pedagogiem bija Jānis Sudmanis 
(1887 – 1984). Cienījamais meistars 
savulaik darināja dekoratīvus metus ar 
mitoloģiskiem un tautasdziesmu motī-
viem, ko vēlāk ieauda tekstilijās.

Milvokos dzīvodama, Erna Janso-
ne turpināja aust un gatavot tautas tēr-
pus un mācīja to darīt citām sievām. 
Par lielo ieguldījumu daiļamatniecības 
attīstībā viņa saņēmusi Ziemeļameri-
kas Latviešu Kultūras fonda gada bal-
vu. 2006. gadā publicēta arī grāmata 
par latviešu cimdiem angļu valodā.

Grāmatā Erna Jansone ievietojusi 
33 vertikālus un horizontālus sienas 
segu metus, starp tiem arī 1940. gadā 
radīto diplomdarbu, skolu beidzot. Tas 
ir īpaši smalki izstrādāts, visu lielo 
laukumu bagātīgi piepildot ar lielā-
kiem un mazākiem latvju rakstiem, 
īpaši daudz auseklīšiem. Vēlākajos 
gados segas nav tik pārslogotas ar or-
namentiem kā diplomdarbā. Dažkārt 
viņa veido veselas mitoloģiskas ainas, 
piemēram, Mēnestiņš nakti brauca, 
Rijas ugunis vai Jāņu rīts. Visbiežāk 
kompozicionāli viens raksts ir cen-
trēts, ap kuru kārtoti citi ornamenti, 
kā tas ir metā Papardes zieds, Māras 

gredzens un citos.
Izdevuma otra daļa veltīta latvis-

kiem spilveniem – ne gulēšanai, bet 
greznumam. To pavisam 39. Spilvenos 
parasti izvēlēts viens raksts, kas aiz-
ņem visu nelielo laukumu, kam pa-
kārto citus kā fonu. Ir arī ļoti grezni 
ar bagātīgāku rakstu kompozīcijām. 
Spilveni ir krāsās viengabalaināki, 
kamēr sienas segās ir izmantotas dau-
dzas krāsas.

Mūsdienu laikos, kad visu nosaka 
ērtums, rūpniecība, es ticu, ka atkal 
nāks modē tautiskie raksti (aizgājēja 
mūžu māju joprojām apsedz ar tau-
tisku segu). Gaidot valsts simtgadi, 
jau tagad daudzi domā par savu tau-
tastērpu. Bezpersoniskums arvien 
vairāk ļaudīm nepatīk, viņi tiecas pēc 
individuālas kultūras. Tad atcerēsies 
Jāni Sudmali, Jēkabu Bīni un citus, 
arī Ernas Jansones grāmatu, no kuras 
smelsies ierosmes ikdienas dzīves iz-
daiļošanai.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Erna Jansone atgādina par latvisko stilu

Grāmatas „Sienas segu un spilvenu 
meti latviskā stilā“ vāks.
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Projekta Katram savu tautastērpu 
ietvaros uzsākta video pamācību sērija 
Darbnīca, kas ikvienam palīdzēs iegūt 
zināšanas par tautastērpa sastāvda-
ļu darināšanu un dažādu tērpa detaļu 
valkāšanas tradīcijām.

Darbnīcas pirmajās sērijās var uz-
zināt, kādi darbi veicami un materiāli 
nepieciešami, lai sagatavotos tautas-
tērpa krekla darināšanai, kā arī apgūt 
krekla sašūšanu. 

Krekla šūšana (1. daļa):
https://youtu.be/3eC0Mh5E58M 
Krekla šūšana (2. daļa):
https://youtu.be/2e4whdmd4vE 
Katram savu tautastērpu interne-

ta vietnē pie video lejupielādējamas 
piegrieztnes, kas palīdzēs krekla da-
rināšanā: katramsavutautasterpu.lv/
jaunumi/darbnica-krekls/.

Krekls ir viens no vecākajiem 
apģērba gabaliem, ko vilka uz kailas 

miesas. Sievietes virs krekla valkāja 
brunčus, jaku vai ņieburu, bet vasarā 
karstā pļaujas laikā vēl 19.gadsimtā 
strādāja vienā kreklā, sajožot to tikai 
ar jostu. Tā kā tūnikveida krekls ar 
virsū šūtiem uzplečiem ir viens no iz-
platītākajiem krekla tipiem Latvijas un 
arī Baltijas teritorijā, Darbnīcas video 
iepazīstina tieši ar šo krekla veidu.

Darbnīcas nākamajās sērijās varēs 
iepazīt dažādas novadu kreklu saktas. 

Uzziņai:
Projektu Katram savu tautastēr-

pu ceļā uz Latvijas valsts simtgadi 
2018. gadā īsteno Latvijas Nacionālais 
kultūras centrs sadarbībā ar Dziesmu 
un deju svētku lieldraugu Swedbank.

Projekta Katram savu tautastērpu 
mērķis ir mūsdienīgi un radoši stāstīt 
par latviešu tautastērpa izcelšanos, 
komplektēšanas un valkāšanas tra-

dīcijām, kā arī 
tautastērpu da-
žādību. Ikviens 
ir aicināts ieska-
tīties projekta 
interneta vietnē 
www.katramsavutautasterpu.lv, lai 
atrastu sev atbilstošu tērpu, izpētītu 
tā detaļas un iegūtu informāciju par 
meistariem un uzņēmumiem, kas da-
rina tautastērpus.

Nākotnē projekta attīstība plānota 
ne tikai papildinot latviešu tautastēr-
pu katalogu, bet arī veidojot dažādas 
sadarbības formas un īstenojot citas 
aktivitātes, kas veicina projekta atpa-
zīstamību un sabiedrības iesaisti.

www.katramsavutautasterpu.lv
www.lv100.lv

Inga Bika
Sabiedrisko attiecību speciāliste,

Latvijas Nacionālais kultūras centrs
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ietekmē radīto emocionālo kvalitā-
ti, ar līniju un detaļu smalkumu. Ar 
prasmi aicināt skatītāju pārdomāt un 
saskatīt darbā ietverto vēstījumu. Šai 
ziņā Venitai Salnājai ir maz līdzinieku 
kā šeit, tā tur – varbūt pat neviena.

Nobeigumā, vērtējot izstādi no vis-
pārēja iespaidu viedokļa, jāsaka, ka šī 
ir viena no nozīmīgākajām abu māks-
linieku kopējām izstādēm, varbūt pati 
nozīmīgākā izstāde viņu kopējās dzīves 
laikā. Zusters un Salnāja ir strādājuši 
ciešā mijiedarbē divās telpās, divās 
pasaulēs zem viena jumta un vienām 
debesīm. Vīrišķīgais milzīgs darba po-
tenciāls pretstatā sievišķīgam smalku-
mam, dvēselisku iekšējo pārdzīvojumu 
tēlojumam. Ko Reinis Zusters savā 
laikā devis Venitai Salnājai mākslas 
tehnikas apgūšanā, to Salnāja devu-
si Zusteram, palīdzot atrast un ielikt 
viņa darbos dvēseles pārdzīvojumu un 
dziļāku nozīmi ne tikai vizuālā, bet arī 
garīgā skatījumā.

Iespējams, ka nesenajā Muzeju 
naktī kādā Rīgas muzejā bija skatāmi 
arī kādi Zustera un Salnājas darbi.

No Sidnejas izstādes ir saglabāju-
sies grupas fotogrāfija, kas noteikti ir 
pati pēdējā, kur mākslas recenzents 
Mārtiņš Gauja ir redzams kopā ar 
abiem māksliniekiem. Ir saglabājušās 
arī dažas fotogrāfijas no Rīgas izstā-
des. Steigā fotografētās, Zustera un 
Salnājas darbu ilustrācijas gan nekā-
dā veidā netuvojas mana laba paziņas 

Māra Branča mākslu darbu ilustrāci-
jām šī laikraksta lappusēs.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Pirms 20 gadiem – 
1996. gada 7. jūnijā – 
tagadējā Nacionālās 
Mākslas muzejā (toreiz 
Valsts mākslas muzejs) 
atklāja Austrālijas lat-
viešu mākslinieku Rei-

ņa Zustera un Venitas Salnājas kopī-
go izstādi. Kopš tā laika ir mainījies ne 
tikai muzeja nosaukums, bet arī pati 
ēka ir rekonstruēta un paplašināta un 
tikai nesen, šī gada 4. maijā – atklāta.

Kāpēc pēc 20 gadiem vēl pieminēt 
šo izstādi, ja par abiem māksliniekiem 
un viņu lieliskajiem panākumiem jau 
ir rakstīts tik daudz?

Rīgā izstādītie darbi jau bija 
1995. gada beigās redzami mākslinie-
ku kopīgā izstādē Sidnejas pievārtē – 
Zilajos kalnos ar jau minēto nosauku-
mu Divas pasaules – viena debess.

Varbūt atbilde atrodama laikraksta 
Austrālijas Latvieša tēlotājas mākslas 
recenzenta Mārtiņa Gaujas rakstītā, 
ka abu mākslinieku kopīgā izstāde 
Latvijā būs simboliska atgriešanās pie 
savas tautas. Izstāde bija abu māksli-
nieku vienīgā kopīgā izstāde dzimte-
nē. Liktenīgi, ka šī simboliskā atgrie-
šanās pie savas tautas izvērtās arī par 
Zustera pēdējo personālizstādi. Pēc 
tam viņš tikai ar kādu darbu bija pie-
dalījies dažās sacensībās. Trīs gadus 
vēlāk, 1999. gada oktobrī izbeidzās 
viņa dzīves gaitas.

Daži Mārtiņa Gaujas iespaidi un 
vērtējumi par Sidnejas izstādē redzē-
to: Ko lai saku par Reini Zusteru un 
viņa devumu šai izstādē? – Salīdzi-
nājumā ar visu iepriekš redzēto viņa 
izstādēs, Reinis Zusters ir milzis. 
Milzīgs darbu formātos, izpildījumā, 
kompozīcijā, virsmas apdarē. Milzīgs 
personībā, savu darbu tulkojumā un 
publikācijā. Milzīgs arī latviskajā sir-
snībā; par visu vairāk – darba spēkā 
un izturībā. Šajā ziņā viņam maz līdzi-
nieku Austrālijas mākslinieku vidū.[...] 
Reinis Zusters vēl šodien aug un vei-
dojas, apgūst jaunas tehnikas, maina 
darbu stilu.

Gauja arī rakstīja, ka vairāki Zus-
tera darbi: ...labi iederētos Latvijas 
mākslas vidē, izteiksmīgi parādot tu-
rienes māksliniekiem, ka latviešu iz-
celsmes trimdas gleznotājs ir atradis 
savas mītnes zemes savdabīgo seju un 
raksturu.[...]

To pašu, ko arvien esmu teicis, ka 
par Venitas Salnājas mākslu un viņas 
mākslas pasauli rakstīt nav viegli. Ir 
jāskatās, jādomā, jāmeklē viņas dar-
bos paslēptā doma, jāatrod mākslinie-
ces emocionālā dvēsele. Tā ir visos vi-
ņas darbos, dažreiz pretrunā ar ārējo 
iespaidu.

Un kā Salnājas māksla iekļautos 
Latvijas mākslas vidē? – Manā uzska-
tā ar individuālo, dziļu pārdzīvojumu 

Divas pasaules – viena debess
Reiņa Zustera un Venitas Salnājas kopīgo izstādi pirms 20 gadiem Latvijā

Izstādi atklājot Valsts mākslas muzejā 1996. gadā. Muzeja direktore Māra Lāce, 
Venita Salnāja un Reinis Zusters.
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Reiņa Zustera glezna.
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Venitas Salnājas glezna.
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1966. gada Sidnejas izstādē. No kreisās: Mārtiņš Gauja, Brigita Saiva, Ina 
Rone, Venita Salnāja, Guna Gauja, Reinis Zusters.
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Igauņiem izdodas sagaidīt savējos mājās.
Vai mums izdosies arī?

Pagājušajā nedēļā Centrālā Statis-
tikas pārvalde (CSP) nāca klajā ar ik-
gadējo ziņojumu par iedzīvotāju skaita 
izmaiņām Latvijā. Nekā spoža – pēc 
īslaicīgas nosacītas situācijas uzlabo-
šanās 2011. – 2014. gadā pērn Latvija 
atkal kļuva par vairāk nekā vienām 
Cēsīm mazāka; iedzīvotāju skaits sa-
ruka par 17 tūkstošiem jeb nepilniem 
0,9%. Statistiski ekstrapolējot iznāk, 
ka šādi dzīvojot būs nepieciešami tikai 
110 gadi, lai Latvijā nepaliktu vairs 
neviena iedzīvotāja. Un, pat, ja ienāk-
tu kādi citi iedzīvotāji, tā vairs nebūtu 
latviešu veidotā valsts – Latvija.

Nedaudz iepriecina kaut nelie-
lais dzimstības pieaugums – 21 979 
pret 21 746 jeb par 1,1% vairāk nekā 
2014. gadā. Taču, to gandrīz pilnībā 
aizēno negatīvais migrācijas saldo – 
no Latvijas 2015. gadā ir aizbrauku-
ši ap 20 000 cilvēku, bet iebraukuši 
(pārsvarā atgriezušies) ap 9,5 tūkstoši. 
Neskatoties uz tādiem pozitīviem rā-
dītājiem kā bezdarba samazināšanās, 
vidējās algas pieaugums un citiem, cil-
vēki no Latvijas turpina braukt prom.

Paralēli Latvijas CSP ar pērnā 
gada demogrāfijas datiem klajā nāca 
kaimiņvalsts Igaunijas attiecīgā iestā-
de. Un tur, atšķirībā no Latvijas, pirmo 
reizi kopš neatkarības atgūšanas ir iz-
devies pārvarēt slieksni, kas valstī šķir 
lēnu izmiršanu no nācijas izaugsmes – 
Igaunijas iedzīvotāju skaits 2015. gadā 
ir pieaudzis par 1174 cilvēkiem. Tas 
noticis pamatā uz pozitīvā migrācijas 
saldo rēķina – no Igaunijas pērn aiz-
brauca 13 000 cilvēku, bet iebrauca 
(arī pārsvarā atgriezās) 15,4 tūkstoši.

Igauņiem kritisko punktu ir izde-
vies pārvarēt. Vai uz ilgu laiku – to 
mēs redzēsim turpmākajos gados. 
Taču mums ir svarīgi saprast, kas tam 
ir pamatā... Vai ir kādi sociālās un ģi-
meņu politikas pasākumi, kurus stei-
dzami jāpieņem?

Politikā bieži mēdz būt, ka situāci-
ja ir labāk redzama no malas. Vai vis-
maz par viedokļa no malas pareizību 
ir vieglāk vienoties, jo politisko sān-
censi, kurš ideju ierosinājis pirmais, 
nav jānorok principa pēc. Tikai nedēļu 
pirms Latvijas un Igaunijas statistikas 
biroju datiem par migrāciju ar savām 
rekomendācijām par Latvijas, t.s., sta-
bilitātes programmas un nacionālās 
reformu programmas 2016. gada plā-
na izpildi oficiāli nāca klajā Eiropas 
Komisija (EK). Var teikt arī vienkār-
šāk – deva īsu novērtējumu galvena-
jām Latvijas sociāli ekonomiskajām 
problēmām, kas netiek risinātas.

„Nabadzības un sociālās atstumtī-
bas risks Latvijā ir viens no lielākajiem 
ES.“ „Sociālo pabalstu pietiekamība 
nav tikusi uzlabota kopš 2009. gada, 
neļaujot efektīvi samazināt nabadzī-
bas līmeni.“ „Uzlabojiet sociālā atbal-

sta pasākuma pietiekamību.“ „Sama-
ziniet nodokļu slogu zemo ienākumu 
saņēmējiem, izmantojot izaugsmei 
draudzīgu nodokļu sloga pārnesi uz 
vides un īpašuma nodokļiem, un uz-
labojiet nodokļu iekasēšanu.“ Šādi 
un tamlīdzīgi padomi dokumentā, kas 
sākotnēji domāts valsts finansiālā un 
fiskālā stāvokļa novērtēšanai, liecina 
tikai par to, ka sociālās nevienlīdzības 
un nabadzības riska novēršanai kopš 
krīzes gadiem uzmanība tā arī nav 
tikusi pienācīgi pievērsta. Zīmīgi arī, 
ka EK budžeta deficīta kritēriju elas-
tīgumu piedāvā ne tikai Itālijai, bet 
mazākā mērā arī Latvijai, uzsverot, ka 
to jāizmanto veselības aprūpei un so-
ciālajai politikai.

Darba daudz. Tas, protams, attie-
cas arī uz manis pārstāvēto Nacionālo 
apvienību, kura gan valdībā un Saeimā 
parasti ir aktīvi iestājusies par sociālās 
nevienlīdzības mazināšanas un ģime-
nes atbalsta politikas pasākumiem. 
Šķiet, ka EK ziņojumā lielā mērā ir 
rodama atbilde, kādēļ Igaunijai ar savu 
cilvēku paturēšanu un viņu atgrieša-
nos valstī veicas labāk, nekā mums. 
Un, es šoreiz gribētu minēt tikai dažus 
piemērus, kas skar nodokļu slogu un 
sociālos pabalstus mazāk nodrošinā-
tajiem iedzīvotājiem un ģimenēm ar 
bērniem Igaunijā un Latvijā. Ne tādēļ, 
lai ieslīgtu kompleksos, ka mums nav 
izdevies, bet lai pašiem sevi labāk sa-
skatītu spogulī.

Apskatīsim nu jau gadiem muļļāto 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) 
tēmu. No filozofiskā skatupunkta ir 
skaidrs, ka iedzīvotājiem ar ļoti zemu 
ienākumu līmeni, tāpat kā ģimenēm 
ar vairākiem bērniem to vispār neva-
jadzētu maksāt. Latvija bieži lepojas 
par to, ka no pagājušā gada beidzot 
ir izdevies būtiski paaugstināt ar IIN 
neapliekamo minimumu par apgādāja-
majiem – tagad tie ir 175 eiro. Igaunijā 
nedaudz mazāk – 154 eiro. Taču igau-
ņiem atšķirībā no latviešiem parastais 
ar IIN neapliekamais minimums ir 
170 eiro, nevis 75 eiro. Tas nozīmē, ka 
kopējā nodokļa atlaides summa ģime-
nei ar trim bērniem, kurā abi vecāki 
strādā, Latvijā ir 675 eiro, bet Igauni-
jā – 802 eiro. Turklāt, lai uzlabotu fi-
nanšu situāciju ģimenēs, kurās strādā 
tikai viens no vecākiem, igauņi ir ie-
viesuši t.s. pāru neapliekamo minimu-
mu – 308 eiro. Un, vēl jāpiebilst, ka pati 
IIN likme Igaunijā ir 20%, nevis 23%, 
kā pie mums, bet ar IIN neapliekamais 
minimums tiek piemērots arī mājokļu 
kredītu procentu maksājumiem.

Izmantojot to pašu divu strādājošo 
un trīs bērnu ģimenes piemēru, parau-
dzīsimies uz valsts ģimenes pabalstu 
politiku. Latvijā ģimenes valsts pa-
balsts par pirmo bērnu ir 11,38 eiro, par 
otro – 22,76 eiro, par trešo – 34,14 eiro. 

Igaunijā attiecīgi 50 eiro, 50 eiro un 
100 eiro. Tātad, kopumā trīs bērnu ģi-
mene Latvijā šī pabalsta veidā mēnesī 
saņem 68 eiro, bet Igaunijā – 200 eiro. 
Starpība – 132 eiro.

Papildus, no 2017. gada ģimenes, 
sākot ar trim bērniem, Igaunijā sa-
ņems ikmēneša 200 eiro daudzbērnu 
ģimenes pabalstu. Atšķirība no Lat-
vijas pieaugs jau līdz 332 eiro. Ja ģi-
mene tiks atzīta par trūcīgu, tā saņems 
vēl 90 eiro. Un, ja kādam no bērniem 
ģimenē būs no pusotra līdz 8 gadiem, 
tad vēl 57 eiro. Rezultātā, valsts pa-
balsta apjoms attiecīgajai igauņu ģi-
menei 2017. gadā būs 547 eiro jeb par 
479 eiro mēnesī lielāks, nekā Latvijā!

Nākamā pozīcija – nekustamā īpa-
šuma nodoklis. Igaunijā, līdzīgi kā 
daudzās citās ES valstīs, par ģimenes 
apdzīvoto mājokli un zemes platību 
līdz pat 0,15 ha ap to pilsētās un 2 ha 
laukos nekustamā īpašuma nodoklis 
(precīzāk – zemes nodoklis, jo Igauni-
jā abi nodokļi ir apvienoti vienā) vis-
pār nav jāmaksā.

Sociālās apdrošināšanas iemaksas, 
kas Igaunijā šogad ir 33%, bet nākam-
gad tiks samazinātas līdz 32,5%, pil-
nībā sedz darba devējs. Latvijā kopē-
jais apjoms ir 34%, no kuriem 23,5% 
maksā darba devējs, bet 10,5% – darba 
ņēmējs.

Tam visam, protams, varētu pie-
vienot sakārtotu un pieejamu vese-
lības aprūpi, izglītības kvalitāti, da-
žādus pašvaldību sociālos pabalstus 
trūcīgām ģimenēm, neliekot tām šo 
pabalstu saņemšanai vispirms atteik-
ties no sev piederoša mājokļa un auto. 
Un, atbilde, kādēļ vairāk igauņu sāk 
atgriezties savā valstī, nevis braukt no 
tās prom, ir acīmredzama.

Finanšu ministrija, kā ierasts, vai-
gus piepūtusi strādā pie kārtējās ilgter-
miņa koncepcijas – Nodokļu politikas 
pamatnostādnēm 2017. – 2020. ga-
dam, savukārt Pasaules Bankai uzdots 
sniegt Latvijas nodokļu politikas iz-
vērtējumu. Atliek tikai cerēt, ka val-
dībai pietiks politiskās gribas kārtējo 
reizi neatlikt steidzami nepieciešamas 
izmaiņas, gaidot uz jau tā acīmre-
dzamu lietu kārtējiem izvērtējumiem. 
Kaut vai tajā pašā Nacionālās apvie-
nības ierosinātajā mājokļu atbalsta 
programmā, kur labi iesāktais darbs 
ģimenes pirmā mājokļa iegādes at-
balstam (to saņēmušas 1400 ģimenes, 
bet pieteikušās – ap 4000), ir apstājies 
sakarā ar absurdā un politiski neētiskā 
finansēšanas avota – termiņuzturēša-
nas atļauju izsniegšanas – apsīkšanu. 
Un, te nav jāķeras pie papildu procentu 
maksājumu uzlikšanas Altum garanti-
jām pirmajam ģimenes mājoklim, bet 
vienkārši politiski jāsaņemas valsts 
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Beidzot Brazīlijā
Četras dienas pavadītas jūrā, un sulīgi 

gaidām izkāpšanu Fortalezā. Dienas prog-
rammā ierakstīts, ka izkāpšana sāksies no 
pulksten desmitiem, bet jau deviņos izejas 
pulcēšanās telpa pārpildīta. Visi vēlās spert 

soļus uz sauszemi. Mēs arī!
Pie kuģa uz doka stāv vairāki autobusi, kas vedīs mūs 

uz pilsētas centrā, jo kājniekiem aizliegts šķērsot ostu 
un nabadzīgo dzīvokļu rajonu. Brauciens ilgst apmēram 
pusstundu. Pa ceļam redzam novecojušas un neapkoptas 
mājiņas un dzīvokļus, ielas pieblīvētas ar elektrības vadiem 
un stabiem, dzeloņdrāšu aizsargātas viesnīcas, graf īti ap-
gleznoti mūri un sienas, atkritumu kaudzes ielās un benzī-
nu uzpildes vietās dežurantus, nēsājot mašīnpistoles.

Izkāpjam tirgu laukumā pie pilsētas katedrāles. Netīrība 
visapkārt. Tukšas pudeles un plastmasas maisiņi līdz potī-
tēm! Ejam tirgū; vairākstāvu ēka, kur var izvēlēties izmantot 
liftu, trepes vai slīpuma taku, lai nokļūt augšējā telpā. Nolē-
mām, ka slīpuma taka droši vien drošākais iešanas veids, un 
ejam lūkoties. Tirgū vairāki simti veikaliņu un kiosku. Drē-
bes, kurpes, cepures, spilveni un palagi, aizkari un tepiķi, 
darba rīki un spēļmantiņas, koferi bez jēgas un vēl visādi ne-
pieciešami, noteikt nopērkamas, pašu lietošanai vai dāvanām 
citiem, preces un greznuma lietiņas! Laimīgā kārtā es iznāku 
ne grašu izdevis, bet Suzannai jauns un glauns vakartērps. 
Labi noderēs nākošajā formālā vakarēdiena laikā uz kuģa.

Pie katedrāles varens ļaužu pulks. It kā esot kāda svēto 
diena, un sabraukuši dievlūdzēji no visas pavalsts pusēm. 
Ap katedrāli saceltas vairākas teltis, kur svētceļotāji sniedz 
informāciju par viņu rajonu. Pie vienas telts sēž iekšzemes 
indiāņi, tērpti lapu svārkos un uz galvas krāšņa, spalvai-
na galvassega. Padusē bībele. Pie katedrāles durvīm ļaudis 
stāv, bet netiek iekšā. Katedrāle pārpildīta. Vairāki garīdz-
nieki iznāk no katedrāli un, ejot starp dievlūdzējiem, izdod 
dievišķo maizi un vīnu.

Ap tirgus laukumu ielas pilnas ar autobusiem, kas sa-
braukuši no visas pavalstis malām. Šoferi sēž, sit kārtis un 

gaida dievlūdzējus. Viņiem būs garš brauciens uz mājām. 
Tur gaida arī mūsu busiņš, bet mēs drīzi būsim atpakaļ uz 
mūsu Magnifika, kur valda tīrība un gaida glaunas vaka-
riņas.

Rītu būs atkal jūras diena, bet dienu pēc tam būsim nā-
košajā Brazīlijas pieturas ostā – Masejo (Maceió).

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl
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stunda. Ceļojuma programma ir ļoti 
intensīva. Maršrutā iekļauti muzeji un 
memoriālas vietas, kas saistās ar sko-
lā iepazītajiem latviešu rakstniekiem 
un vēsturiskām personām, piemēram, 
Blaumani, Brigaderi, Baronu, Raini, 
Kalpaku u.c..,“ skaidro Sveika, Latvi-
ja! programmas vadītāja Anita Juber-
te. Viņa paskaidro, ka jaunieši gidu 
pavadībā apmeklē gan pilis un baznī-
cas, gan novadu muzejus, vēro, kā top 

tautas māksla audēju, dzintara meista-
ru un keramiķu darbnīcās. Ceļojuma 
gaitā jauniešiem tiek dota iespēja arī 
iepazīties ar mūsdienu Latviju, tās sa-
biedrību un kultūru.

Katra grupa pavada divas dienas ar 
skolēniem no divām Latvijas skolām, 
kas iepazīstina Sveika, Latvija! dalīb-
niekus ar savām skolām un novadiem, 
ievērojamām vietām tuvākajā apkār-
tnē. „Ceļojumā piedāvājam iespēju 
apceļot Latviju, iepazīties ar vienau-
džiem Latvijā un baudīt bagātu kultū-
ras programmu,“ rezumē A. Juberte.

14. jūnijā Sveika, Latvija! XXXV 
grupas 22 dalībnieki viesosies Mado-
nas novada Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolā, bet 20. jūnijā – Saldus 
novada Kalnu vidusskolā. Jaunieši no 
ASV, Madonas un Ļaudonas sadrau-
dzības nolūkā atkārtoti tiksies nodarbī-
bās Rīgā 22. jūnijā, kad grupai plānots 
kopējs ASV vēstniecības un Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas apmeklējums.

Projekta Sveika, Latvija! XXXV 
grupas koordinatore Latvijā

Anita Ozola
2016. gada 12. jūnijā

„Sveika, Latvija!“ XXXV
Turpinājums no 1. lpp.

finansējuma atrašanai.
Latvija nupat ir kļuvusi par Eko-

nomiskās sadarbības un attīstības or-
ganizācijas (ESAO; angliski OECD) 
pilntiesīgu locekli. Arī šī organizācija 

vērš uzmanību uz Latvijas augsto ne-
vienlīdzību ienākumu sadalē. Dalība 
šajā organizācijā dod mums labāku 
iespēju pilnveidoties kā valstij ar ve-
selīgu sabiedrības attīstības mode-
li. Citādi mēs tā arī varam palikt kā 
zeme, kurā lēti dzīvot bagātajiem un 
dārgi – nabadzīgākajiem. Un neviena 

šāda veida valsts nav bijusi veiksmīga 
ilgtermiņā.

Eiropas Komisija sociālajā politi-
kā, atšķirībā no dažiem citiem jautāju-
miem, dod mums labu padomu. Kādēļ 
gan tajā neieklausīties?

Roberts Zīle
Eiropas Parlamenta deputāts

Igauņiem izdodas...
Turpinājums no 10. lpp.
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Ir vēl agrs rīts bet jau, netālajā Ga-
rezera ēku kompleksā skan darboša-
nās troksnis. Tur korporāciju dalībnie-
ki saved kārtībā naktsmājas kārtējam 
komeršu saietam maija mēnesī. Dar-
ba rosme Garezerā, tā pastāvēšanas 
51. gadā nerimst. Jau agrā pavasara 
mēnesī notiek rosība Latviešu mācī-
bu un atpūtas centrā Garezers. Ir tikai 
maija mēneša pirmā nedēļa, bet jau 
darbošanās dažos centra nostūros ir 
sākusies, pirms meiteņu un zēnu kāju 
dipoņa, kā arī balsis ierastajās takās 
nomainīs pirms tam ierasto motorzāģa 
troksni un āmuru klaudzēšanu.

Visi centra atjaunošanas un uz-
labošanas darbi tiek vērsti uz centra 
sagatavošanu laicīgi kārtējam mācību 
un atpūtas darbam Garezerā. Arī rau-
goties ēdamzāles virzienā, mūs var 
saistīt ļaužu sarunas nelielās grupiņās, 
kur tiem, savstarpēji apsveicinoties 
un pārrunājot dažādas lietas, pulcējas 
ar vien vairāk Garezera akcionāri, lai 
lemtu par šī gada vasaras sezonas dar-
bību un atrast jaunus veidus, kā Gare-
zerā ikdienā uzlabotu tā eksistenci.

Ar ikgadēju un ierastu aicinājumu 
Garezera prezidents Imants Ejups aici-
na visus pulcēties Karogu kalna piekā-
jē, kur kalnā karogu mastā tika uzvilkti 
ASV un Latvijas karogi, klātesošajiem 
nodziedot Latvijas himnu. Ar svētvār-
diem mācītājs Roberts Franklins pa-
teicās Dievam par rasto iespēju tautas 
dēliem un meitām rast Latvijai līdzvēr-
tīgu nostūri šajā viesmīlīgajā zemē, lai 
pilnībā sevi atdotu mācībām un atpūtai. 
Jau kuro gadu, visu paaudžu latvieši rod 
piepildījumu, smeļoties tautas kultūras 
apcirkņos un bagātinot sevi ar iesaistī-
šanos dziesmās un dejās. Mūsu rīcībā ir 
trīs bagātīgi iekārtoti muzeji, ar jo plašu 
tautas kulturālā mantojuma klāstu. Arī 
trešajam – Skautu un gaidu muzejam 
ir apjomīga ekspozīcija, kas uzskatāmi 
parāda latvju jaunatnes kustību Latvijā 
un arī šeit, mūsu trimdas zemē – ASV.

Pēc mācītāja R. Franklina uzrunas, 
Garezera prezidents visus klātesošos 
aicināja Treimaņa zālē uz akcionāru 
kopsapulci. Sezonas ieskaņai, visiem 
darbs ir pa pilnam, lai savā starpā iz-

spriestu un pārrunātu lietas par vēl 
efektīvāku Garezera pārvaldes darbu.

Ar sekmēm ir aizvadīts centra pa-
stāvēšanas 50. jubilejas gads, kurš liek 
mums paskatīties uz šajā laika periodā 
noieto ceļu ar mazliet redzošākām acīm 
un secināt, ka mēs atrodamies laikā, kad 
21. gs. tehnoloģijas mums uzliek jaunus 
pienākumus, tās apgūt. Jau vairs aiz kal-
niem nav Latvijas simtgade. Ar kādiem 
sasniegumiem mēs to sagaidīsim mācī-
bās, darbā un arī sportojot? Uz visiem 
šiem jautājumiem akcionāriem ir jārod 
skaidra atbilde. Cik lielā mērā atbalstī-
sim mūsu iemīļoto Latviešu izglītības 
un kultūras centru? Vai mums pietiks 
nauda ziedojumiem, lai atbalstītu iece-
rēto – viena miljona dolāru G-50 naudas 
līdzekļu fondu, lai nākamos 50 pastāvē-
šanas gadus varētu brīvi cepuri kulstīt?

Ar katru gadu arvien vairāk nolieto-
jas ēku fonds, un ir nepieciešams veikt 
kapitālus uzlabojumus visā 105 akru te-
ritorijā. Mēs ik gadus Garezerā pievie-
nojam pa jaunai celtnei. Bet, vai mūsu 
labdarības ziedojumi neizsīks un vai 
mūsu uzbūvētajai infrastruktūrai, to 
uzturēšanai kārtībā mums naudas pie-
tiks, jo jau tagad tās izlietojums mūsu 
izstrādātajām mācību programmām, 
izdevumi par tām pārsniedz ieņēmu-
mus no skolas un nometņu ieņemtajām 
naudām? Šie un līdzīgi jautājumi varētu 
likt par daudz ko padomāt akcionāriem 
kopsapulces laikā. Mēs apzināmies, ka 

šo zemes platību, 
ar uz tām atrodo-
šajām ēkām (daļēji, 
jo daudz ko esam 
būvējuši no jauna), 
esam nopirkuši, un 
tās mums arī ir jā-
uztur kārtībā.

Atbildi šajā lai-
ka momentā mums 
varēja dot Gareze-
ra prezidents savā 
ikgadējā ziņojumā 
kopsapulcei. Var-
būt, daudzi atra-
dīs atbildi uz šiem 

sasāpējušiem jautājumiem Garezera 
prezidenta Imanta Ejupa ziņojumā.

Savu ziņojumu akcionāru kopsa-
pulcei viņš uzsāka ar vispārēju svei-
cienu klātesošajiem.
Imanta Ejupa ziņojums 
kopsapulcē

Cienījamie Garezra akcionāri, viesi 
un draugi! Sveicu Jūs visus 2016. gada 
kopsapulcē! Pēc visai garas ziemas mēs 
visi esam atkal laimīgi būt kopā pavasa-
rīgajā Garezerā. Visu pirms es vēlos pa-
teikties administrācijas darbiniekiem – 
Pēterim Pūtelim, Sandrai Pavlovskai, 
Mārai Korei, Guntaram Rusmanim, 
Ilēnai Rusmanei, Erikam Ārumam un 
Modrim Vilemsonam. Vēlos izteikt 
pateicību mūsu programmu vadītājām: 
Sandrai Kronītei-Sīpolai, Lailai Švalbei, 
Ivetai Eilandei un Kristai Cickovskai 
par labo sadarbību 2015. gadā. Padomes 
vārdā pateicos visiem pagājušās vasaras 
darbiniekiem, to skaitā – skolotājiem, 
audzinātājiem, virtuves saimniecei ar 
saviem darbiniekiem, ambulances per-
sonālam, ūdens sargiem, nodarbību va-
dītājiem, Dzintaru biroja un kantīnes 
vadītājām, visiem saimnieka puišiem 
un meitenēm. Vissirsnīgāko pateicību 
tomēr ir pelnījuši tie simti cilvēku, kuri 
brīvprātīgi ziedoja savu brīvo laiku Ga-
rezeram. Paldies visiem! (Aplausi!)

Nepilni 19 mēneši darbā ir pagājuši 
administratoram Pēterim  Pūtelim. Pa 
to laiku esam paguvuši nosvinēt Gare-
zera 50 gadu darbības jubileju ar golfa, 
futeņa, voleja turnīriem, krāšņu salūtu, 
Palooza sarīkojumu, Garezera vidus-
skolas 6 nedēļas, Garezera Garšas, di-
vus GSS posmus, Garezera izstādes, do-
kumentālās filmas izrādi par šo centru, 
LELBAS izkārtotos dievkalpojumus, 
3x3 ģimeņu nometni, 3 bērnu nometnes 
posmus, ansambļa Pērkons koncertu, 
GVV izlaiduma koncertu, 6 Biz-biz bēr-
nu nedēļas un Gaidu un skautu ziemas 
nometni. Interesants gads, vai ne!

Kopš pagājušā gada akcionāru 

Kas ir „Garezers?“ Mēs esam „Garezers“!
Rīta saule „Garezerā“ vienkopus sveic tā akcionārus

 
Turpinājums 13. lpp.

Mācītājs Roberts Franklins „Garezera“ sezonas atklāšanā notur svētbrīdi ak-
cionāriem un viesiem Karogu kalna pakājē.
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Izglītības nozares vadītāja nolasa ziņojumu par „Gareze-
ra“ mācību programmām.
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kopsapulces mēs kā akcionāri esam fo-
kusējuši darbu, turpināt sekot izveido-
tam stratēģiskam plānam, lai nākotnes 
vadītāji varētu turpināt strādāt pie jau 
iepriekš norādītām vajadzībām, attīstīt 
Atbalsis, kā ienākuma avotu, aktīvi pie-
dalīties citu organizāciju sarīkojumos, 
iepazīstinot tautu ar Garezera darbību, 
aktīvi palīdzēt Pēterim Pūtelim pildīt 
savus administratora pienākumus, 
sakārtot administrācijas un padomes 
rokasgrāmatu, kurā tiktu atspoguļo-
tas šodienas vajadzības, pārskatīt sta-
tūtus un proponēt izmaiņas Garezera 
vajadzībām, strādāt pie finansēm un 
fondu pārkārtošanas, uzstādīt efektīvu 
līdzekļu vākšanas kampaņu.

Ar ilggadīgās Garezera kasieres 
Baibas Dumpes pensijā iešanu, kasie-
ra darbā atnāca Modris  Vilemsons, 
kurš varēja kārtot ikdienas un sezonas 
kasiera vajadzības. Vasaras beigās pie-
ņēmām pilna darba laika kasieri Ilēnu 
Rusmani,  kurai, kopā ar vīru Gun-
taru  Rusmani, Garezera nākotnes 
attīstība un pastāvēšana ir sirds lieta. 
Padomes loceklis Jēkabs  Bērzkalns 
pieteicās palīdzēt un kopā ar Ilēnu sa-
vest grāmatvedību kārtībā. Ir ievestas 
jaunas programmas un procesi, lai Ga-
rezera finanses saskanētu ar grāmat-
vedības jaunajiem noteikumiem. Visi 
līdzekļu fondi tiek pārkārtoti, lai katru 
mēnesi varētu pārskatīt izdevumus un 
sadarboties ar auditoriem. Paldies Ilē-
nai un Jēkabam par neskaitāmi daudz 
nostrādātām stundām!

Garezera 50 gadu pastāvēšanas 
iedvesmā, tika uzstādīta līdzekļu vāk-
šanas kampaņa. Nolasīšu vēstuli, kuru 
nosūtīsim visiem akcionāriem: „Kad 
sākām plānot Garezera 50 gadu pa-
stāvēšanas jubileju, izveidojās kopējs 
priekšstats, ka Latviešu centrs atrodas 
pusceļā. Kad Garezeru dibināja, ne-
viens nezināja, cik ilgi tas pastāvēs. Tas 
pats jautājums tika pacelts pēc Latvijas 
otrreizējās neatkarības nodibināšanas. 
Izrādās, ka Garezers ir ne tikai pastā-
vējis, bet arī turpina augt un attīstīties.

Ir skaidrs, ka mūsu visu uzdevums 
un mērķis ir nodrošināt, lai Garezers 
pastāv un attīstās vēl nākamos 50 ga-
dus. Identificējām centra novecojošo 
infrastruktūru, kā būtiskāko problēmu 
Garezera turpmākai pastāvēšanai. Pa-
gāja vairāki mēneši, pirms paspējām 
visas, tobrīd lielākās un svarīgākās 
vajadzības salikt kopīgā sarakstā ar 
aptuveniem budžeta skaitļiem.

Lai atjaunotu vai remontētu un pa-
pildinātu esošo infrastruktūru, rēķinā-
jām, ka izmaksa būtu tuvu pie miljons 
dolāriem dažos nākamajos gados. Ar šo 
nolūku dibinājām G-50 fondu, vācām 
ziedojumus kapitālā fonda, rezerves un 
izglītības vajadzībām. Līdz šim esam 
saņēmuši vairāk par $ 400 000, no kā 
esam pirmos $ 250 000 izmantojuši, 
veicot pirmos projektus no kopējā sa-
raksta. Mums šovasar ir dota iespēja ie-

guldīt vēl $ 100 000 Garezera nākotnei. 
Tas ir matching fond challenge no Ga-
rezera Draugu pulka. Ja latviešu orga-
nizācijas var kopīgi sasniegt $ 50 T zie-
dojumos, tad Garezera Draugu pulks 
arī noziedos tādu pašu summu. Esam 
līdz šim saņēmuši $ 15 T lielu summu.

Nākamā prioritāte uz saraksta 
ir Indrānu ēku remonts. Tur ir asto-
ņas kabīnes, kur dzīvo 8 – 10 gadus 
veci nometņotāji. Zināmi uzlabojumi 
ir nepieciešami, lai atbilstu pavalsts 
noteikumiem. Vajadzētu arī atvietot 
oriģinālās divstāvu gultas, salabot vai 
atjaunot jumtus, logus, durvis, kāpnes 
un paplašināt vannas istabas.

Kā nākamo soli, mēs pētām sau-
camo ģenerālo plānu, gan Garezera 
īpašumam, gan organizācijas darbī-
bai. Tas būtu process, kas iesaista visu 
Garezera saimi, lai identificētu svarī-
gākās vērtības, vajadzības un mērķus 
nākotnes darbībai. Tas būtu pamats 
tālredzīgai attīstībai, kas iet uz zinā-
mu secību, neskatoties uz padomes 
vai administrācijas maiņām, palīdzē-
tu līdzekļu vākšanas darbībai un būtu 
zināms, kam ir nepieciešams atbalsts. 
Aicinām Jūsu organizāciju piedalīties 
ar mums, lai kopīgi nodrošinātu Gare-
zera darbību nākamajos 50 gados.

Kas ir Garezers? Mēs esam Gare-
zers!

Šogad 5 padomes locekļiem bei-
dzās termiņi. Visi pieci ir nolēmuši 
kandidēt no jauna Garezera padomē. 
Garezera padome novērtē Jūsu pado-
mus, enerģiju un labo sadarbību. Sagai-
du, ka Jūs ievēlēs aklamācijas kartībā.

Šovasar atkal visas mācību prog-
rammas būs apmeklētas kuplā skaitā. 
Atklāsim divas jaunas papildprogram-
mas: Valodas sēta un Valodas vārti. 
Jaunās programmas izauga no plašai 
publikai atvērtām pārrunām, kā Ga-
rezers varētu piesaistīt bērnus un arī 
ģimenes, kurām valodas spējas nav 
diezgan, lai šo ģimeņu bērni varētu 
sekmīgi piedalīties pamata mācību 

programmās ar latviešu valodu. Šajās 
divās papildus programmās būtu jā-
piedalās ikvienam, lai iesaistītu visus 
ģimenes locekļus, neatkarīgi no viņu 
latviešu valodas zināšanām. Tādējādi 
būtu izveidota vide, kur sekmīgi nori-
tētu latviešu valodas vingrināšana.

Marta vidū, 14. Vispārējo Latviešu 
dziesmu un deju svētku Rīcības ko-
mitejas priekšniece Marisa  Gudrā, 
kura arī ir GVV absolvente, atbrauca 
uz Garezera padomes sēdi, lai perso-
nīgi lūgtu GVV piedalīties Baltimoras 
svētkos 2017. gadā, no 30. jūnija līdz 
3. jūlijam. GVV direktore jau ir uz-
sākusi sarunas ar skolas saimi un au-
dzēkņu vecākiem par iespēju piedalī-
tie Baltimoras Dziesmu svētkos.

Pēdējos gados Garezeram ar PBLA 
un ALA starpniecību no Latvijas Ār-
lietu ministrijas, Kultūras ministrijas 
un Sabiedrības integrācijas fonda ir 
piešķirtas lielākas naudas summas. Šīs 
naudas segs lielu daļu Latvijas skolotā-
ju G-1 vīzu nokārtošanu, lai tie varētu 
strādāt Garezera mācību program-
mās, segs kulturālu pasākumu izdevu-
mus, kā arī būs atbalsts Latvijas māks-
linieku viesošanās laikā Garezerā un 
lieti palīdzēs GVV mācību materiālu 
izgatavošanā. Šovasar gaidām Tautas 
mūzikas mūziķus no Latvijas, lai tie 
varētu muzicēt vidusskolā, GSS un arī 
veidot Tautas mūzikas paraugklases 
plašākai publikai. Latvijas Kultūras 
ministrija jau ir piešķīrusi Garezeram 
naudu Latvijas simtgades svētku izrī-
košanai 2018. gadā.

Kā dzirdiet, mēs jau kaļam plā-
nus nākotnei! Garezers ir jau pastāvēji 
51 gadu un tas ir spējis mainīties, lai 
pielāgotos jaunām vajadzībām un pra-
sībām, bet pamata misija nav mainīju-
sies. Garezers ir vieta, kur vienmēr būs 
iespējas latviešiem pulcēties, mācīties 
un priecāties Dievam un Latvijai!

Vilnis Trops
Garezerā, 2016. gada 7. maijā

Laikrakstam „Latvietis“

Kas ir „Garezers?“ ...
Turpinājums no 12. lpp.

Garezera 2016. gada padome. Pirmā rindā: Samuels Knochs, Lauris Rožkalns 
(rev. komisija), Anda Vizule (priekšsēde), Jēkabs Bērzkalns (kasieris) Vilnis 
Gertners. Otrajā rindā: Jānis A. Kukainis, Andra Krieva, Anita Briede-Bilsēna; 
3. rindā: Markus Apelis (sekretārs), Imants Ejups (prezidents), Mārtiņš Pūtelis, 
Gunārs Inka, Pēteris Burģelis (rev. komisija).
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14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2016. gada 24. jūnijā

Nākamais Trimdas 
bērnu bērns, ar kuru gri-
bu parunāties ir Māra 
Sīmane. Viņa atnāk pie 
manis pēc darba un at-
nes man ciema kukuli. 
Tā ir kastīte ar desmit 
ekoloģiskām olām. Vi-

ņas darba kolēģes vecāki laukos au-
dzē ekoloģiski tīru produkciju. Paldies 
Mārītei pasaku viņu kārtīgi samīļo-
jot. Viņa ir viens no man jau iepriekš 
pazīstamiem bērniem un ir viens ļoti 
burvīgs bērns. Mēs iekārtojamies pie 
galda, un viņa stāsta:

„Mana mamma ir Ināra Zvirbule, 
dzimusi 1933. gadā, tētis Vitauts – 
Vito Sīmanis, dzimis 1928. gadā. Es 
uzaugu ārpus Čikāgas, mācījos Krišjā-
ņa Barona latviešu skolā. Mana mam-
ma bija bārene, un no Latvijas izbrau-
ca ar savu tanti, viņa dzīvoja Čikāga. 
Tēvs izbrauca ar savu tēti un mammu 
un arī nonāca Čikāgā, tur viņi sati-
kās un apprecējās. Ilinojas štatā dzīvo 
jaunāka māsa Kristīna Laimiņa, kura 
ir skolotāja un pašlaik vada Latviešu 
Fondu. Brālis ir Mārtiņš Sīmanis ir da-
torgrafiķis. Tētis bija mākslinieks un 
grafiskais dizainers Amerikā, mamma 
no darba brīvajā laikā mācīja latviešu 
skolā, darināja ar pašas rokām 13. gs. 
tautastērpu un nodrošināja, ka mēs au-
gām latviskā garā.

Savu latvisko izglītību pēc Kriš-
jāņa Barona skolas turpināju Gareze-
ra Vasaras Vidusskolā un Minsteres 
latviešu ģimnāzijā. Bakalaura grādu 
ieguvu starptautiskās attiecībās ar 
uzsvaru uz Padomju Savienības jau-
tājumiem. Lai papildinātu izpratni par 
citiem pasaules reģioniem, uz diviem 
gadiem aizbraucu uz Japānu, kur mā-
cīju angļu valodu. Latviski domāju sa-
vādāk, kā es domāju angliski, un mani 
interesēja tas, kā notiek domāšana va-
lodā, kuru raksta hieroglifos.

Sešdesmitajos gados vietā, kur 
dzīvoju bija bijis bads, bet tad tur uz-
būvēja dambi un līdz ar to varēja kār-
tīgi appludināt laukus un izaudzēt la-
bus rīsus. Laikmetā, kad pasaule kļūst 
arvien sasaistītāka, miestiņa pārvalde 
vēlējās saviem iedzīvotājiem radīt ie-
spējas kontaktēties ar ārzemnieku. Tad 
nu es biju viņu ārzemnieks. Mans uz-
devums bija mācīt trīs skolās, tikties ar 
cilvēkiem kultūras centros, piedalīties 
vietējos pasākumos.

Es tur aizbraucu ar savu 13. gad-
simta tautas tērpu, kokli un stāstīju 
ne tikai par ASV, bet arī par Latviju. 
Atklāju, ka japāņiem un latviešiem ir 
daudz kas radniecīgs, piemēram, mēs 
varam runāt par situācijām nepieminot 
sevi. Es tur dzīvoju vietā, kur piekopa 
gan šinto, gan budistu tradīcijas. Šinto 

dzīves ziņa nāk no izpratnes par dabu, 
un saskatīju daudz kopīga ar latviešu 
dzīves ziņu. Attiecības ar lauku iedzī-
votājiem bija ļoti sirsnīgas – vectēvi 
pat man rādīja savas labākās sēņoša-
nas vietas.

Pēc tam aizbraucu uz Vašingtonu 
strādāt, bet man bija vajadzīgs maģis-
tra grāds, tāpēc uzsāku maģistra studi-
jas Vermontā School for International 
Training. Kurss vadības zinībās (ma-
nagement) bija piemērots cilvēkiem 
ar pieredzi vairākās kultūrās. Prakses 
darbs bija pie Gunta Priedīša, kas to 
laiku vadīja PBLA Sabiedrisko Zināt-
ņu Institūtu (SZI). Institūts bija veidots 
tiem jauniešiem no katra kontinenta, 
kas ir pabeiguši augstskolu, un, kurus 
latviešu organizāciju apvienības saska-
ta kā potenciālus trimdas organizāciju 
vadītājus. Tiem bija svarīgi saprast ne 
tikai to, ko mācīja vietējās latviešu sko-
lās, bet kāda ir reālā situācija Latvijā, 
kuriem ir jādod lasīt Padomju jaunatne 
un tamlīdzīgi laikraksti, kuriem ir jā-
saprot kā dzīvo Latvijā un kā palīdzēt 
ar Latvijas neatkarības atjaunošanu.

Minsterē strādāju no 1987. gada 
līdz 1990. gadam un kļuvu par prog-
rammas koordinatori. Atkušņa laikā 
SZI lekcijās, semināros, izbraukumos 
un akcijās piedalījās ne tikai trim-
das jaunieši, bet arī Latvijas jaunieši. 
Lektori bija, piemēram, Egīls Levits, 
Ādolfs Šilde. Reizi gadā mēs braucām 
uz Stokholmu tikties ar Andreju Eglī-
ti, Uldi Ģērmani, Bruno Kalniņu u.c. 
Pāris reižu gadā braucām uz Latviju. 
Mūsu jaunieši piedalījās, piemēram, 
Radošo savienību plēnumā, Tau-
tas frontes sanāksmēs, daži bija klāt 
LNNK dibināšanā, tikās ar disiden-
tiem, žurnālistiem, palīdzēja Augstā-
kās padomes preses centrā, u.c. Mēs 
visi bijām laikmeta liecinieki.

Vakarā, kad apvienojās Vācijas, 
latvieši vēroja uguņošanu Minste-
res Doma laukumā. Nākamajā dienā 
sapakoju savu mašīnu un aizbraucu uz 
Latviju dzīvot. Mani aicināja Sarmīte 
Ēlerte uz laikrakstu Diena. Viņa kom-
plektēja cilvēkus, lai veidotu pirmo 
rietumu stila avīzi. Sākumā es palī-
dzēju izveidot ārvalstu ziņu dienestu, 
tad koordinēju Dienas informācijas 
biroja darbu. Veidojām Dienai latvie-
šu korespondentu tiklu pa visu pasauli.

Kad Latvija atjaunoja neatkarību, 
Ārlietu ministrijā palīdzēju izveidot 
Latvijas ārvalstu palīdzības koordi-
nācijas sistēmu. Toreiz Latvijai bija 
svarīgi izveidot un nostiprināt dažādas 
valsts sistēmas. Piemēram, Latvijai ne-
bija atbalsta sistēma bezdarbniekiem, 
mums vajadzēja panākt, ka atbalsts 
bija sistemātisks, godīgs un caurre-
dzams, un, ka tiek atbalstītas Latvijas 

valsts prioritārās vajadzības. Radījām 
kārtību, kādā valdība varēja noteikt 
prioritātes un gaidāmos rezultātus.

Drīz vien sapratām, ka jāuzlabo 
tas, kā strādā valsts pārvalde. Tika 
dibināta Valsts pārvaldes reformu 
ministrija, un man uzticēja koordinēt 
valsts pārvaldes reformas koncepcijas 
izstrādāšanu. Kādu laiku strādāju pie 
budžeta plānošanas semināra, kurā 
ministri nonāca pie kopsaucēja par bu-
džeta prioritātēm. Man ļoti palīdzēja 
Brunis Rubess, kas papildināja manas 
zināšanas par stratēģisko plānošanu ar 
savu lielo pieredzei darbā Volkswagen 
firmā un apmācīja lietot meta-tāfeles 
plānošanā. Tās ir lielas tāfeles, kur 
ar krāsainiem papīriem, uzlīmēm un 
spēles elementiem nopietni cilvēki var 
vienoties par risinājumiem.

Tad man piedzima pirmais dēls 
Alekss, un es atstāju valsts pārvaldi.“

Te man Mārai bija jāatgādina, ka 
viņa man par savu laulību nekā vēl nav 
minējusi, un tad nu viņai mazliet savā 
stāstā jāatkāpjas.

„Savu vīru satiku Minsterē pirma-
jā Latvijas un Rietumu latviešu skolo-
tāju konferencē Minsterē 1990. g. pa-
vasarī. Viņu interesēja mana pieredze 
Japānā. Tas bija Egīls Blūms no Lat-
vijas Izglītības biedrības. Kā kultū-
ras vēstures skolotājs, viņš bija vedis 
skolēnus ekskursijās un par to viņu un 
skolēnus izsauca uz VDK un viņu at-
laida no skolas.“

Te viņa man iesaka izlasīt Noras 
Ikstēnas grāmatu Mātes piens, kurā 
ir epizode par skolotāju Blūmu, tas ir 
Egīls.

„Pēc konferences Egils palīdzēja 
organizēt pēdējo SZI izbraukumu uz 
Latviju. Kad es pārcēlos uz Latviju, 
viņš piedāvāja man dzīves vietu savā 
verandā. Tā es arī paliku tajā verandā. 
Kad Latvija atguva neatkarību, manas 
Japānas pilsētiņas pārstāvji atsūtīja 
telegrammu – „Banzai. Latvijai neat-
karība.“ Viņi mani un vīru uzaicināja 

Trimdas bērnu bērni un mazbērni Latvijā (5)
Māra Sīmane
4. turpinājums. Sākums LL408, LL414, LL415, LL416.

Māra Sīmane.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien,  25.  jūn., plkst. 13.00 DV 
nama Birztaliņā, Vanagi aicina visus 
tautiešus svinēt vasaras saulgriežus. 
Izpuriniet kodes no tautas tērpiem, 
vijiet vainagus, plūciet Jāņu zāles. Pēc 
desiņu un kāpostu pusdienām Jāņa 
tēvs jūs cienās ar alu, Jāņa māte ar sie-
ru.
Svētdien, 26. jūn., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Ceturtdien, 30.  jūn., plkst. 10.00 iz-
braukšana no ALB nama uz Mount 

Barker pusdienās. Maksa no personas 
$10. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
27. jūnijam.
Sestdien,  2.  jūl., plkst. 13.00 Seriāla 
epizodes DV nama.
Sestdien, 2. jūl., plkst. 16.00 Dzinta-
ros, Wilson Drive, Normanville brau-
ciet svinēt kārtīgus latviešu Jāņus. 
Plkst.16.00 – Ierašanās, vaiņagu vīša-
na, Jāņu ieskandināšana (ziedus, zā-
les jāņem līdz). Plkst.18.00 – Kopīgās 
vakariņas un noslēgumā loterija. Par 
vakariņām (ieskaitot kafiju un kūkas): 
pieaugušiem (no 15 gadu vecuma) $20; 

bērniem (no 5 gadu vecuma) $10. Par 
pārnakšņošanu un brokastīm (bēr-
niem bez maksas) $15; KOPĀ – par 
vakariņām, pārnakšņošanu un brokas-
tīm $30. Pārdošanā būs arī Jāņu alus, 
karstvīns, baltais un sarkanais vīns! 
Pēc tam – ugunskurs, mūzika, apdzie-
dāšanās, saviesīgā sadzīve. Vecāki ir 
atbildīgi par savu bērnu (līdz 18 gadu 
vecumam!) uzraudzību. Plkst.21.00 
kafija un kūkas. Svētdien, 3. jūlijā, 
plkst.8.30 – 9.30 no rīta Pankūku bro-
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stāstīt par Latvijas neatkarības atjau-
nošanu. Tad arī nolēmām izlabot pār-
pratumu un apprecējāmies.

Pēc neatkarības atjaunošanas, Egils 
nodibināja Jūrmalas Alternatīvā skolu, 
ar nolūku veidot paraugskolu izglītības 
sistēmas pārmaiņai. Deviņgadīgā sko-
la un bērnudārzs vēl šobaltdien attīsta 
labas metodes, tur strādā ļoti labi sko-
lotāji, un es priecājos, ka maniem bēr-
niem bija iespēja tur mācīties.

Lai varētu apvienot ģimenes un 
darba dzīvi, dibināju firmu – Māras 
Sīmanes konsultāciju birojs. Tās ietva-
ros strādāju pie vairākām stratēģijām – 
Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas 
valsts programmas, programmas lī-
biešiem Latvijā, iekšējā audita ievie-
šanas valsts pārvaldē. Sadarbojos ar 
Apvienoto Nāciju Attīstības Padomi 
(UNDP – United Nations Develop-
ment Program). Kopā ar komandu, 
kurā bija psihologs, antropologs, eko-
nomists, politologs un sociologs, biju 
galvenā redaktore Pārskats par Tautas 
attīstību, kas ANO uzvarēja balvu par 
inovatīvu pieeju domāšanā par attīstī-
bu. Tad vēl sagatavoju pārskatu par to, 
kā Latvija sasniegts t. s. Tūkstošgades 
attīstības mērķus (Millenium Deve-
lopment Goals), lai sasniegtu ANO 
nospraustos mērķus pasaulei ieejot 
2. gadu tūkstotī. Vēl interesanta bija 
iespēja citā grāmatā aprakstīt dažādas 
sistēmas, kuras valsts veidoja laika 
posmā no 1992.-2005. gadam.

Latvijā, uzlabojoties demokrāti-

jas un ekonomiskais stāvoklim, radās 
pienākums palīdzēt valstīm, kuras 
ir mazāk attīstītas. 2006. gadā, sāku 
vadīt Latvijas attīstības platforma sa-
darbības (LAPAS) jumta organizāciju 
nevalstiskajām organizācijām, kuru 
biedri palīdzēja citām valstīm attīstī-
ties.

Sākoties krīzei, atgriezos valsts 
darbā. Strādāju par padomnieci Finan-
šu ministrijā, kad bija jāpieņem grūtie 
lēmumi par to, kam mazināt finansē-
jumu, lai gūtu ārvalstu aizdevumus. 
2012. gadā pārgāju strādāt Pārresoru 
koordināciju centrā, lai strādātu ko-
mandā, kura gatavoja Nacionālais 
attīstības plānu 2014. – 2020. gadam. 
Plāns nosaka, kā izmantot nelielo pa-
pildus pieejamo valsts budžeta naudu, 
un kā izmantot Eiropas Savienības 
fondus. Nacionālās Attīstības plānu 
apstiprināja 2012. gadā pēdējā Saei-
mas sēdē.

Plāna izveidē tikai iesaistīta sa-
biedrība – notika sabiedriskās apsprie-
des un cilvēki varēja komentēt tekstu 
internetā. Rezultātā – Saeimas balso-
jumā 81 bija par, 7 atturējās un 0 bija 
pret. Tas nozīmēja, ka mēs par to ie-
priekš bijām pietiekoši daudz runājuši 
un es esmu pārliecināta, ka jebkāda 
ministru kabineta kombinācija, kas 
nāks līdz 2020. gadam atbalstīs mēr-
ķus, kas ierakstīti plānā.

Šobrīd joprojām strādāju Pārre-
soru koordinācijas centra. Mēs uz-
raugām, lai ministriju darbība atbilst 
Nacionālajam attīstības plānām. Kopā 
ar Finanšu ministriju vērtējam minis-
triju budžeta pieprasījumus. Oktobrī 

sagatavojām ziņojumu par progresu 
plāna īstenošanā. Palīdzam ministru 
prezidentam ar rīcības plānu Valdības 
deklarācijas īstenošanai, un pildām ci-
tus viņa uzdotos uzdevumus.

Mēs esam laimīgi, ka esam pie-
dzimuši laikā, kad Latvijā bija iespē-
ja atgūt neatkarību. Tomēr daudziem, 
kas pārdzīvoja padomju laikus, pāreja 
nav bijusi viegla. Krīzes dēļ, daudzi 
bija spiesti meklēt darbu citās valstīs. 
Mums jāatceras, ka latviešu ir maz, 
mūsu tautas vēsture ļoti sarežģīta. Ta-
gad mums jāsadarbojas, lai būtu iespē-
jas cilvēkiem dzīvot un attīstīties tepat 
Latvijā. Jārada darba vietas, jāpiedāvā 
cienīgs darbs, jāmazina birokrātiski 
un cita veida šķēršļi. Svarīgi ir sadar-
boties un savā starpā uzticēties Tādā 
veidā, mēs tiksim galā ar izaicināju-
miem, ko nesīs nākotne.

Man ir divi dēli – Aleksandrs 
Blūms tagad ir 21 gadu vecs un stu-
dē politoloģiju Sauthamptonas (Sou-
thampton) Universitātē Anglijā. Otrs 
dēls Pēteris Blūms tagad ir Jūrmalas 
Alternatīvas skolas 9. klasē un viņam 
ļoti interesē ķīmija. Viņš skolas avīzē 
raksta dzejoļus par kristālu veidošanos 
un citiem ķīmijas procesiem.“

Pirms beidzam sarunu man gribas 
Mārītei paprasīt, vai Aleksandrs pēc 
studijām brauks atpakaļ uz Latviju, un 
viņa ir droša, ka brauks, jo viņam Lat-
vijā patīkot ļoti. Un kad es prasu vai 
viņai pašai Latvijā patīk, viņas atbil-
de ir ātra un vienkārša: „Protams, ka 
patīk!“

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas bērnu bērni ... (5)
Turpinājums no 14. lpp.

Lasītājas vēstule
Par rakstu „Trimdas bērnu bērni un mazbērni Latvijā“ (LL414)

Izlasīju interesantu rakstu par savu 
attālu radinieku Andri K Bērziņu. Jau 
pašā raksta sākumā ir ieviesusies bū-
tiska kļūda, kas līdz ar to pazaudē rad-
niecības saikni...

Par sevi viņš stāsta: „Manu vecāku 
ģimenes kara beigās izbrauca uz Vā-
ciju un pēc bēgļu nometnēs pavadītā 
laika aizbrauca uz Austrāliju. Manas 

mammas tēvs Ēriks Biezais bija Lat-
vijas armijā virsnieks....“ (Mammas 
tēvs bija nevis Ēriks Biezais, bet Ēriks 
Biezaitis)!

Ar cieņu, Ingrīda Biezaite

Atbilde Ingrīdai Biezaitei
Ļoti sirsnīgi atvainojos; to vien-

kārši magnetofona lentē neesmu pa-

reizi sapratusi. Nereti lentē kāda vārda 
galotni ir grūti saprast. Es savos reģis-
tros to izlabošu, jo ir ļoti iespējams, 
ka es tos (Red.: stāstus par trimdas 
bērniem) iespēju robežās izdošu grā-
matā. Tas ir, ja dzīvošu tik ilgi, jo nu 
jau manā sarakstā ir vairāk nekā simts 
šādu bērnu. Vēlreiz atvainojos!

Astrīda
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 24. jūnijā.
€1 = 1,49100 AUD
€1 = 0,80750 GBP

€1 = 1,56130 NZD
€1 = 1,10660 USD

kastis; plkst.9.30 – 11.30 koptelpu un 
pagalma satīrīšana. Lūdzu, ņemiet 
līdzi: malku kopīgajam ugunskuram; 
guļampiederumus pārnakšņošanai; 
kabatas baterijas; glowsticks bērniem; 
mantas, ko jūs varētu ziedot loterijai. 
Atlikumu ziedos Adelaides skolēnu un 
jauniešu latviskai audzināšanai.
Svētdien,  3.  jūl., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Pirmdien,  4.  jūl., plkst. 10.00 Vana-
džu sanāksme DV namā.
Otrdien,  5.  jūl., plkst. 11.30 ALB 
Rosmes saiets Tālavas mazajā zālē. Ie-
eja pret ziedojumiem, sākot ar $5. Visi 
laipni aicināti.
Sestdien,  9.  jūl., plkst. 13.00 seriāla 
epizodes DV namā.
Svētdien,  10.  jūl., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 3.  jūl., plkst. 11.00 7. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem. Dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 25. jūn., plkst. 12.00 Rum-
my un zolītes spēles Latviešu namā. 
Piedalīšanās $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien,  25.  jūn., plkst. 13.00 DV 
rīkots Jāņu saiets Immanuel baznīcas 
zālē, Lyons. Siltas pusdienas un lote-
rija.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 24. jūn., plkst. 14.00 MLB 
Jāņu sarīkojums Melburnas Latviešu 
ciemā. Groziņi ņemami līdz. Vietas 
rezervējamas pie Edgara Laķa: tālr. 
98001470.
Piektdien,  24.  jūn., plkst. 19.00 AL 
56.KD līdzekļu vākšanas Jāņu krodzi-
ņa vakars DV mītnē.
Sestdien,  25.  jūn., Daugavas skolas 
un Gaidu un Skautu Jāņu svinības 
Tērvetē 301 Old Kilmore-Lansfield 
Road, Springfield (Melways 609 K9). 
Plkst. 11.30 vainagu pīšana. Sekos 
līgošana, rotaļas un apdziedāšanās. 
Pusdienām pieteikties: https://www.
trybooking.com/LLPB vai https://
www.trybooking.com/201163. Tuvāka 
informācija, zvanot Līgai Dārziņai 
(0417 730792), Anitai Vējiņai (0409 
014051) vai Henrijam Paceram (0417 
561703).
Piektdien, 1. jūl. – 3. jūl., Skautu un 
gaidu slēpošana.
Sestdien, 2. jūl., plkst. 12.00 Vanadžu 
pusdienas DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.

Svētdien,  26.  jūn., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 26. jūn., plkst. 12.00 Bībe-
les studija.
Svētdien, 3. jūl., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētdien, 3. jūl., plkst. 14.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.
Svētdien,  10.  jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 3. jūl., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.

Sidnejā
Sestdien,  25.  jūn., plkst. 12.00 Jāņu 
sarīkojums Latviešu namā. Būs dzies-
mas, dejas, rotaļas un danči – gan 
krāšņi priekšnesumi, gan izdevība 
pašiem padziedāt un padejot. Varēsit 
baudīt Dāmu kopas gatavotas pusdie-
nas, Jāņu sieru, alu, karstvīnu un citus 
gardumus. Ieeja brīva! Jūs visus mīļi 
aicina Jautrais pāris.
Sestdien, 25. jūn., plkst. 19.00 džeza 
vakars DV namā.
Ceturtdien, 7. jūl., plkst. 12.00 saiets 
un draudzības pēcpusdiena DV namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  26.  jūn., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas  latv.  ev.  lut.  Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien,  26.  jūn., plkst. 9.30 
Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila dienas 
dievkalpojums.

Zelta piekrastē
Svētdien,  26.  jūn., plkst. 12.00 Jāņu 
svinēšana Jura un Margareta mājās – 
56 Tradewinds Ave, Paradise Point. 
Groziņi. Juri: 55775570.
Ceturtdien, 7. jūl., plkst. 13.00 kārtējā 
baltiešu mēneša tikšanās Broadbeach 
Library, 61 Sunshine Boulevard, Mer-
maid Waters (iepretim Pacific Fair 
iepirkšanās centram). Ieejot biblio-
tēkā, sekot norādījumam uz Meeting 
Room A.

Anglija
Piektdien,  24.  jūnijā no plkst.16.00. 
līdz  svētdienai, 26. jūnijam, 
plkst.14.00 Jāņu festivāls 2016. Svi-
nības norisināsies muižas kompleksa 
Straumēni teritorijā – brīnišķīga pļa-
va ar mainīgu reljefu; UK-Catthorpe, 
Catthorpe Manor (Straumeni); www.
strazdi.co.uk/#!blank-1/iawce

Vācijā
Piektdien,  24.  jūnijā, plkst. 18.00 
un svētdien, 26.  jūnijā plkst. 15.00 
Štutgartes latviešu kultūras biedrība 
Saime ielūdz uz kopīgām Līgo svētku 
svinībām Dienvidvācijā. D-Bad Pe-

terstal-Griesbach (Svarcvalde, pie Fre-
udenstadt). Līgo svinības ar viesizrādi 
no Latvijas („Īsa pamācība mīlēšanā“) 
un Zaļumballi. Vairāk informācijas 
par nakšņošanas iespējām, kā arī da-
lības pieteikšana: laura.putaane@
gmail.com
Sestdien,  25.  jūnijā, plkst. 16.00 
Jāņi Hamburgā 2016, D-Wedel, 
Buendtwiete 31c. Aicinām lielus un 
mazus Jāņa bērnus uz lustīgu kopā 
sanākšanu omulīgā piemājas dārziņā! 
www.laipa.de/j%C4%81%C5%86i-
hamburg%C4%81-2016/

Latvijā
Sestdien, 2. jūl., plkst. 19.30 Dzintaru 
koncertzālē, Jūrmalā ar Pasaules deju 
lielkoncertu tiks atklāts VIII Starp-
tautiskais tautas deju festivāls Sudma-
liņas. Lielkoncertā ar dažādu zemju 
un kultūru deju rakstiem iepazīstinās 
kolektīvi no Armēnijas, Baltkrievijas, 
Gruzijas, Ķīnas, Latvijas, Polijas un 
Turcijas.
Ceturtdien, 7.  jūl., 22. Starptautisko 
Senās mūzikas festivālu atklās Rīgas 
Domā Latvijas Radio koris ar koncer-
tu ar itāļu, spāņu un britu renesanses 
mūzikas spilgtāko pārstāvju skaņdar-
biem. Kori diriģēs viens no prominen-
tākajiem senās mūzikas pētniekiem un 
muzikologiem, britu senās mūzikas 
ansambļa The Tallis Scholars dibinā-
tājs un vadītājs Pīters Filipss (Peter 
Phillips). Diriģents mūža lielāko daļu 
veltījis renesanses laika mūzikas li-
kumsakarību un stila izpētei, kā arī 
sniedzis vairāk nekā 1600 koncertu un 
kopā ar savu ansambli ieskaņojis ap 50 
CD.
Sestdien, 9.  jūl., plkst. 13.00 Rundā-
les pils Baltajā zālē notiks 22. Starp-
tautiskajā Senās mūzikas festivāla 
koncertuzvedums bērniem Varde par 
princesi. Aizrautīgo stāstu, kas nori-
sināsies purvā, izstāstīs operas solis-
ti, Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas, 
Rīgas Doma kora skolas audzēkņi un 
stāstniece Karina Bērziņa franču kom-
ponista Žana Filipa Ramo dzirkstošās 
mūzikas pavadījumā.
Svētdien,  10.  jūl., plkst. 20.00 Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa 
zālē, Introvertās mākslas festivāls 
AD LUCEM aicinās uz ARMĒŅU 
ETNODŽEZA GRUPAS NAGHASH 
ENSEMBLE koncertu, kurā tiks at-
skaņoti senās Armēnijas priestera un 
misticisma dzejnieka Mkrtiča Nagaša 
(Mkrtich Naghash) garīgie teksti kom-
ponista un ansambļa vadītāja Džona 
Hodiana oriģinālmūzikas programmā.
Līdz  12.  jūlijam Jūrmalas pilsētas 
muzejā mākslinieka Andreja Ģērmaņa 
jubilejas izstāde Mans ceļš – 75.  ■

Sarīkojumi
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