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11. februāra ļoti kar-
stā sestdienas pēcpusdienā 
Brisbanes Latviešu Namā 
notika Latvijas Simtgades 
karoga godināšana. Sanā-
kuši tomēr bija ļoti daudzi. 

Liels prieks bija redzēt arī jaunas sejas – 
gan nesenus ieceļotājus, gan arī otrās un 
trešās paaudzes latviešu pēcnācējus, kuri 
tikai nesen ir sākuši interesēties par sa-
vām saknēm. Lai visi klātesošie varētu 
justies piederīgi un sekot līdzi, pasākums 
norisinājās bilingvālā vidē.

Brisbanes Latviešu skoliņas vecākie 
bērni ienesa karogu, stāvēja goda sardzē, 
kad visi dziedājām Dievs, svētī Latviju 
un deklamēja Edvarta Virzas dzejoli Ka-
rogs: „...skrej pa priekšu pulkiem kaujā, 
brīvs pats, brīvus dari mūs. Līdz ar sauli 
saules mūžu tavai tautai dzīvot būs!“

Tālāk sekoja Latvijas goda konsula 
Jura Meijas uzruna un Māras Siksnas 
ļoti saistošs pārstāsts par Latvijas ka-
roga vēsturi. Inta Gertnere citēja Kārļa 
Ulmaņa 1923. g. teiktos vārdus par ka-
roga sarkanbaltsarkanajām krāsām un 

lasīja Annas Poikānes dzeju Esi sveici-
nāta, Latvija.

Tad visi tika aicināti piedalīties 
pārrunās par Latvijas karoga un latvie-
tības nozīmi katra mūsu dzīvē. Tik in-
teresanti un emocionāli bija dzirdēt gan 
Austrālijas latviešu pirmās paaudzes 
atmiņas, gan trešās paaudzes šejienes 
latvietes skatījumu uz latvietību, gan 
arī zem padomju okupācijas auguša 
cilvēka piedzīvoto – kā Latvijas karogs 
tika uzvilkts slepus uz svētkiem, kā par 
prievītes un auseklīša nēsāšanu bija ne-
patikšanas skolā un kā vecāki, neskato-
ties uz padomju varu, tomēr uzdrīks-
tējās stāstīt bērniem par neatkarīgo 
Latviju un sarkanbaltsarkano karogu.

Godināšanas oficiālā daļa beidzās, 
korim Baltika dziedot Tev mūžam dzī-
vot, Latvija un Karoga dziesma. Pēdējai 
dziesmai skanot, skoliņas bērni nesa ka-
rogu gar apmeklētāju pusloku, lai katrs 
varētu tam atvadoties pieskarties. Tad 
Arnis Siksna nolasīja Brisbanes latviešu 
vēlējumu, kas ierakstīts karoga grāma-
tā, un aicināja visus zem tā parakstīties. 
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Simtgades karogs Brisbanē
Ko katram nozīmē latvietība un Latvijas karogs

Oficiālai daļai sekoja garšīgas pus-
dienas, par ko bija parūpējusies Karena 
Makdūgala (Karen McDougall) ar čak-
lām palīdzēm. Karstajā laikā ļoti izbaudī-
jām Indi Indriksona bārā servēto garšīgo 
ingvera alu, un valodas ritēja. Cilvēki da-
lījās pārdzīvotajā un kavējās personīgās 
atmiņās, turpinot tēmu par to, ko latvie-
tība un Latvijas karogs viņiem nozīmē.

Dace Ose-Abija (Ose-Abey)
Laikrakstam „Latvietis“

Brisbanieši atvadās no Latvijas 
Simtgades karoga.FO
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Brisbanes skoliņas jaunieši deklamē Edvarta Virzas dzeju „Karogs“.
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Kā jau katrs vecas 
mājas īpašnieks zinās, pie 
vecas mājas mūžīgi kaut 
kas labojams. Ne tikai 
laika zobs dara savu, arī 
balto skudru zobs it naski 
strādā un izrobo kādreiz 
tik stiprās koka konstruk-

cijas. Gadu gaitā, DV Adelaides nama 
bāra grīda šur tur pielabota; taču beigās 
nodaļas valde nāca pie atziņas, ka nekas 
cits nelīdzēs, kā grīdas kapitālremonts. 
Sirds sažņaudzās vien par lielajiem izde-
vumiem domājot, bet... kas jādara, tas jā-
dara un turklāt – vēl pirms sākās jaunais 
darba gads, lai nebūtu jācieš arī neērtības.

Jāizsaka liela pateicība amatnie-
kiem, kuri noziedoja savas brīvdienas, 
lai Andra Jaudzema un Edgara un Paula 
Ceplīša firmu vadībā veiktu lielo darbu. 
Mazu sarežģījumu piespēlēja Vasaras 
Vidusskola, kurai neparedzētu apstāk-
ļu dēļ vajadzēja Vanagu namu savai 
noslēguma ballei 22.  janvārī. No šāda 
būvdarba rodas neiedomājami daudz un 
smalki putekļi, kas ielien visās sprau-
gās, skapjos, atvilktnēs... vēl iepriekšējā 
vakarā tīrītāja Ilze slaucīja beidzamos 
būvdarbu putekļus, pat mazgāja traukus 
un glāzes un kārtoja mēbeles visā namā. 
Jaunā, pulierētā koka grīda gan tik skais-
ta, ka uz tāda mākslas darba gandrīz vai 
žēl likt kāju. Spīd un laistās! Materiāls 
un krāsa pieskaņota zāles grīdai.

Taču tie nebija vienīgie darba rūķi, 
kuri savas brīvdienas ziedoja nodaļas 
labā. Gadiem ilgi Vanagu noliktavā krā-
jās mantas, lielākoties uz grīdas, cita citai 
virsū un priekšā, lielā mudžeklī. Tur bija 
darbs, kas sen gaidīja darītāju: atbrīvoties 
no aizvēsturiskām grabažām un lietoja-
mām mantām sabūvēt plauktus. Šķūņa 
glābējs – ne spožās bruņās, bet gan amat-
nieka virsvalkā, izrādījās Agris Ezeriņš, 
kas veica šo ļoti vajadzīgo darbu – plaukti 
sabūvēti, mantas sašķirotas. Nu ir katrai 
lietai sava vieta, viss viegli pārredzams 
un pieejams; pat vīru kora podestiem un 
saliekamajiem dārza galdiem savi īpaši 
nožogojumi. Daudziem ļaudīm pat dzī-
vojamā istaba nav tik kārtīga!

Tā kā tādus sasniegumus nevar 
palaist garām bez svinēšanas, tad DV 

darbības gada pirmajā dienā, sestdien, 
11.  februārī, notika grīdas un šķūņa 
iesvētības. Nodaļas priekšnieces karsta 
vēlēšanās bija sapulcināt visus amat-
niekus, kas lielos darbus veikuši. Taču 
tie visi izrādījās vareni kautrīgi, un bija 
atnākuši tikai Andris un Edgars, un ne 
jau, lai viņus daudzinātu. Andris strā-
dāja bārā aiz letes, un Edgars, nu, tāpat 
vien. Bārmenis visiem klātesošajiem 
pagādāja šampānieti, priekšniece iestū-
ma lielu kliņģeri un paskaidroja, kas tiek 
svinēts. Ar pirksta galu, priekšniece no 
šampānieša glāzes uz grīdas uzpilināja 
svēto ūdeni grīdas iesvētīšanai. Veselu 
glāzi liet uz grīdas nebūtu prāta darbs!

Vēl trešais svinību iemesls bija palicis 
pāri no pagājušā gada, jo Lāčplēša dienas 
sarīkojumā, kad tradicionāli izdala gada 
apbalvojumus, trīs apbalvotie nevarēja 
ierasties. Kā gadījās, sestdien visi trīs 
bija klāt, un tā nu beidzot Juris Jaudzems 
(DVCV Atzinības raksts), Māra Kīna 
(Keen) un Deivids Gails (David Giles) 
(DVAV Atzinības raksti), saņēma savus 
nokavētos apbalvojumus. Apsveicam!

Tā nu sākām DV Adelaides nodaļas 
jauno gadu ar nozīmīgām izdarībām. Kā 
jau parasts sestdienās, tikšanās sākās ar 
Vanadžu pusdienām (Paldies Dainai ar 
palīdzēm!), un pēc grīdas iesvētes seriāla 
Likteņa Līdumnieki sekotāji varēja turpi-
nāt lielā zālē apmierināt savu aizrauša-
nos. Daudz interesantāk nekā Bold and 

Beautiful! Četrdesmit grādu karstumā 
sēdēt vēsinātā telpā bija pavisam patīka-
mi. Turpināsim katru sestdienu ar pusdie-
nām, un ceram visus redzēt 4. martā vis-
pirms jau Kalpaka/Kurzemes Cietokšņa 
atceres sarīkojumā un pēc tam nodaļas 
65 gadu jubilejas svinībās, kur uz auksto 
galdu lūdzam jau laikus pieteikties.

Uz redzēšanos!
Gunta R.

Laikrakstam „Latvietis“

Beidzot drošs pamats zem kājām!
DV Adelaides nodaļa atsāk darbību
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Svinības DV namā.
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9.  februārī Ārlietu 
ministrs Edgars Rinkē-
vičs Londonā tikās ar 
Apvienotās Karalistes 
starptautiskās tirdznie-

cības valsts ministru Lordu  Praisu 
(Lord  Price),  lai pārrunātu Eiropas 
Savienības (ES) tirdzniecības politi-
kas aktualitātes un ES tirdzniecības 
politiku pēc Lielbritānijas izstāšanās 
no ES jeb Brexit kontekstā.

Sarunā Ārlietu ministrs aicināja 
Lielbritāniju līdz Brexit noslēgumam 
uz aktīvu iesaisti ES tirdzniecības po-
litikas veidošanā, vienlaikus norādot, 
ka risinājumi Lielbritānijas dalībai 
ES tirdzniecības nolīgumos ar treša-
jām valstīm pēc Brexit nedrīkst kavēt 
ES tirdzniecības līgumu īstenošanu. 
Latvija pauda atbalstu vienotai 27 ES 
dalībvalstu pozīcijai sarunās ar Liel-
britāniju par Brexit. „Sarunām ir jā-
noslēdzas konstruktīvi un abām pusēm 
izdevīgu risinājumu,“ pauda E. Rinkē-
vičs.

Tāpat Ārlietu ministrs pārrunāja 
potenciālo Brexit ietekmi uz Latvijas 
uzņēmēju eksportspēju, kā arī uz turp-
mākajām Latvijas investīcijām Liel-
britānijā. „Ilgtermiņā mūsu valstij ir 
svarīgi saglabāt netraucētu tirdzniecī-
bu un ekonomisko sadarbību arī pēc 
Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas 
Savienības,“ sacīja E. Rinkēvičs.

Ministrs uzsvēra Latvijas intereses 
pēc Brexit saglabāt preču, personu, ka-
pitāla brīvību, jaunu muitas tarifu un 
kvotu neesamību, kā arī savstarpējo 
dokumentu atzīšanu un sertifikāciju. 
E. Rinkēvičs pauda cerību, ka attiecī-
bā par precēm un pakalpojumiem Liel-
britānija un ES saglabās sadarbību, cik 
iespējams, bez tarifiem un tiks sagla-
bātas esošās priekšrocības biznesam.

9. februārī ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs Londonā tikās ar Apvieno-
tās Karalistes izstāšanās no Eiropas 
Savienības (ES) jeb Brexit ministru 
Deividu  Deivisu  (David  Davis), lai 
pārrunātu gaidāmo Brexit procesu un 
redzējumu par turpmāko sadarbību 
starp Lielbritāniju un ES pēc Brexit.

„Pirms uzsākt sarunas par Liel-
britānijas izstāšanos no Eiropas Sa-
vienības, visām pusēm ir nepieciešams 
skaidri iezīmēt tās intereses un prin-
cipus, kas noteiks izstāšanās sarunu 
ietvaru. Proti, kas ir tas, par ko dis-
kutēsim. Sarunas starp Lielbritāniju 
un 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm 
var sākties tikai tad, kad stāsies spēkā 
Eiropas Savienības Lisabonas līguma 
50. panta procedūra, ar ko tiks uzsākts 
divus gadus ilgs sarunu posms par iz-
stāšanos no 28 valstu bloka,“ tikšanās 
laikā uzsvēra E. Rinkēvičs.

„Latvija respektē Lielbritānijas 
pilsoņu izvēli izstāties no Eiropas 
Savienības, taču sagaidām Latvijas 

valstspiederīgo tiesību ievērošanu, 
kuri likumīgi uzturas Apvienotajā 
Karalistē, arī pēc „Brexit“,“ sacīja 
E. Rinkēvičs.

Tikšanās laikā ar D. Deivisu mi-
nistrs vienojās, ka sarunās par Brexit 
prioritārs jautājums būs Latvijas valst-
spiederīgo intereses, kā arī britu pil-
soņu intereses Eiropas Savienībā pēc 
Brexit. „Cilvēki, kuri legāli uzturas 
Lielbritānijā, nedrīkst tikt pakļauti 
jebkādai diskriminācijai,“ uzsvēra 
E. Rinkēvičs.

Vienlaikus Ārlietu ministrs vērsa 
uzmanību, ka 27 ES dalībvalstu ietva-
rā vitāli svarīgie jautājumi ir nozīmī-
gi arī Apvienotajai Karalistei. „Tādēļ 
gaidāmajās „Brexit sarunās“ visām 
pusēm ir jāatrod izdevīgs kopsaucējs,“ 
akcentēja Latvijas Ārlietu ministrs.

Ministrs atzinīgi novērtēja Ap-
vienotās Karalistes līderu līdzšinē-
jos publiskos paziņojumus, kuros ir 
pausts atbalsts vienotai ES. „Uzska-
tām, ka Eiropas Savienības nākotnei 
ir jābalstās uz trīs pīlāriem: kopīgas 
vērtības, drošība un labklājība. Uz 
šiem pamatprincipiem ir jābalsta Ei-
ropas Savienības un Lielbritānijas 
turpmākās attiecības pēc izstāšanās 
no bloka,“ pauda E. Rinkēvičs.

9. februārī ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs Londonā darba pusdienās 
tikās ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 
Apvienotās Karalistes ārlietu ministru 
Borisu Džonsonu (Boris Johnson).

Sarunā ministri atzina, ka abu val-
stu 100 gadus ilgās attiecības ir lielis-
kas un kļūst vēl ciešākas, pamatojoties 
uz līdzīgajām interesēm eiroatlantis-
kās drošības stiprināšanā, pieaugo-
šajām ekonomiskajām interesēm un 
tirdzniecības apgrozījumu, iedzīvo-
tāju tuvajām saitēm, ciešo partnerību 
starptautiskajās organizācijās. Latvija 
un Lielbritānija ir tuvi partneri NATO, 
ieguldot drošības stiprināšanā visā pa-
saulē. Ministri vienojās par kopīgu re-
dzējumu attiecību stiprināšanā ar ASV 

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Latviešu valoda ir 

vienīgā valsts valoda 
Latvijā. To pārliecinoši 
apliecinājām ar referen-
dumu 2012. gadā.

Mūsu valodas izre-
dzēto vietu apliecina šī gada sākuma 
ažiotāža par prasību augstskolu rek-
toriem pārvaldīt latviešu valodu aug-
stākajā līmenī. Arī Rīgas Ekonomikas 
augstskolas (SSE Riga) rektoram, kaut 
arī starptautiski augsti vērtētā augst-
skola ir dibināta, balstoties uz starp-
valstu līgumu, un mācības notiek tikai 
angļu valodā.

Bet kā tad paliek ar krievu valodu? 
Ja tā noraidīta kā valsts valoda, tad 
tomēr jāprasa, cik vēl aktuāla ir Friča 
Rokpelņa un Jūlija Vanaga („Ķeksis“) 
šodien aizliegtās dziesmas izteiktā 
klanīšanās: Vien biedros ar diženās 
Krievzemes tautu / Mēs kļuvām par 
spēku, kas pretvaru veic.

Patiešām – diženās Krievzemes 
tautas valoda ir tā iesakņojusies ne ti-
kai privātā biznesā, bet arī valsts pār-
valdē, ka krievu valodas nezinātājam 
ir liegtas iespējas piedalīties vispār-
steidzošākās vietās.

Spilgts piemērs: Valsts izglītības 
satura centrs ir izsludinājis iepirku-
mu „Centralizēto eksāmenu vērtētāju 
pakalpojumi“ (iepirkuma identifikāci-
jas Nr. VISC 2017/03) ar iesniegšanas 
termiņu 20. februāris (http://vertetaji.
visc.gov.lv).

Tā kā es vairākus gadus biju viens 
no nedaudzajiem vidusskolas 12. kla-
ses centralizēto valsts matemātikas 
eksāmenu vērtētājiem Viktorijas pa-
valstī Austrālijā, tad, intereses pēc, 
palūkojos, kā šīs lietas notiek Latvijā. 
Tūlīt sapratu, ka tas var būt tikai in-
tereses pēc, jo, kaut arī vērtētāju kan-
didātiem uzdotais tests, kā arī pietei-
kuma anketa un visas instrukcijas bija 
valsts valodā, es uzreiz pieteikuma 
anketā atdūros uz prasību matemāti-
kas eksāmenu vērtētājiem: „Aplieci-
nu, ka protu latviešu valodu un krievu 
valodu teicamā līmenī“ ar instrukciju: 
„Lūdzu, izvēlēties!“ – „Jā“ vai „Nē“.

Instrukcijās vērtētājiem visos 
priekšmetos ir arī skaidri norādīts: 
„8.2. Prasības attiecībā uz 1.-14. ie-
pirkuma pozīcijā minēto pakalpojumu 
sniegšanā iesaistīto vērtētāju kvalifikā-
ciju, izglītību un profesionālo pieredzi: 
...8.2.3. augstākā izglītība iegūta latvie-
šu valodā vai latviešu un krievu valodu 
zināšanas ir augstākā līmeņa 2. pakā-
pē (izņemot valodu eksāmenus);“

„Latviešu valoda nav ķēķa valo-
da,“ teicis izglītības un zinātnes mi-
nistrs Kārlis Šadurskis. Tomēr paši 
savā ķēķī savārījuši tādu putru, ka pat 
matemātikā nedrīkstam iztikt bez di-
ženās kaimiņtautas valodas. Bēdīgi.

GN

LR Ārlietu ministrs Londonā
Pārrunā „Brexit“ un NATO

No kreisās: LR ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs, Apvienotās Karalistes ār-
lietu ministrs Boriss Džonsons.
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Kanberas Latviešu 
ev. lut. draudzei nav sava 
patstāvīga mācītāja, un 
dievkalpojumus vada 
viesu mācītāji no citām 
latviešu draudzēm. Lai 
gan draudzes locekļiem 

nav iespējas satikt savu mācītāju ik-
dienas dzīvē, viesu mācītāju vadītie 
dievkalpojumi, savukārt, dievkalpo-
juma apmeklētājiem dod dažādību un 
bagātīgāku ieskatu Dieva pasaules iz-
pratnē.

Šī gada 4., 5. februāra nedēļas no-
galē Kanberā viesojās un dievkalpoju-
mu vadīja Melburnas Latviešu ev. lut. 
draudzes mācītājs Dainis Markovskis.

Sestdienas pēcpusdienā atradās 
klusāks brīdis, kad sarunā ar mācītā-
ju varēja tuvāk ieskatīties un dzirdēt 
viņa kristīgās dzīves sākumu. Mācī-
tājs Markovskis stāsta: „Varētu teikt, 
ka pirmie cilvēki, kas mani ievadīja 
Dieva pasaulē un runāja par Dievu, 
bija manas vecmāmiņas. Viņas nelasī-
ja man Bībeli, bet viņas stāstīja Bībe-

lē rakstīto, un šie 
stāstījumi iesakņo-
jās manā, vēl bēr-
na, domu pasaulē 
un lika par to do-
māt. Vecmāmiņas 
teiktie vārdi, ka 
Dievs ir visur un 
Dievs redz visu, 
vienmēr man pali-
kuši atmiņā jau no 
bērnu dienām.

Lai gan vien-
mēr esmu jutis 
Dieva vadību un 
klātbūtni savā dzī-
vē, mana ticība 
veidojās un auga 
pamazām. 

Vēl pirms domām studēt teoloģiju 
un kļūt par mācītāju, es regulāri ap-
meklēju dievkalpojumus Rīgas Svē-
tā Marka draudzē, kur vēlāk tiku arī 
iesvētīts 1989. gadā. Daudz mācījos 
no sava mācītāja Ulda Rožkalna un 
citiem ticības brāļiem un māsām. Šis 

laiks manā dzīvē ir bijis skaists, inte-
resants un Dieva svētībām bagāts, par 
ko varētu daudz stāstīt.“

1990. gadā mācītājs iestājās Lat-
vijas Universitātes teoloģijas fakul-
tātē, un jau kopš 1991. gada oktobra 

2017. g. Austrālijas latviešu novu-
sa meistarsacīkstes 28. un 29. janvārī 
deva sākuma cerību uz 27 spēlētāju 
piedalīšanos, kas būtu iezīmējis no-
vusa spēles uzplaukumu šodienas 
apstākļos. Diemžēl 8 stundas pirms 
sacīkšu sākuma (tas ir pulksten divos 
naktī) pienāca ziņa, ka nelaimīga ga-
dījuma dēļ 4 Adelaides spēlētāji neva-
rēs ierasties. Tā nu bija jāapmierinās 
ar 23 spēlētājiem. Laimīgā kārtā visi 
Sidnejas pieteiktie spēlētāji – Rihards 
Puisēns, Edgars un Rūdis Nemmes, 
Imants Graudiņš un Helmuts Šulcs 
bija uz strīpas sestdienas rītā.

Vienspēlēs 28. janvārī pirmā vie-
tā pienāca Pēteris Mežaks, saņemot 
arī 2017. g. ceļojošo kausu. Otrā vietā 
palika Dimis Pešudovs un trešo vietu 
sasniedza Ivars Mirovics; visi trīs šo-
reiz bija melburnieši. No trim dāmu 
spēlētājām Linda Pešudova tika izvēr-
tēta kā labākā, un viņai tika piešķirts 
virtuālais ceļojošais dāmu kauss. Fi-
ziskais reālais kauss, adelaidiešiem 
neatbraucot uz sacīkstēm, bija palicis 
neatvests. Uz to būs jāpagaida.

Dubultspēlēs svētdien 29.  janvā-
rī pirmie pienāca sidnejieši Rihards 
Puisēns ar Edgaru Nemmi, saņemot 
arī 2017. gada ceļojošo kausu. Otrie 
pienāca melburnieši Pēteris Mežaks ar 
Juri Grīnbergu, trešo vietu atkal izcī-
nīja Melburnas pāris – Edvīns Jansons 
ar dēlu Dīnu.

Pēcpusdiena nobeidzās ar trofe-
ju pasniegšanu un turnīra vadītājam 

A l e k s a n d r a m 
Grimmam izsakot 
pateicību Sidne-
jas ciemiņiem par 
atbraukšanu un 
mājiniekiem par 
palīdzību turnīra 
izrīkošanā un iz-
vešanā.

Pēc labi ie-
turētas maltītes, 
noskalotu ar attie-
cīgiem pelnītiem 
a t s p i r d z i n ā j u -
miem, visi jutās 
labā omā, lai no-
dziedātu sava ie-
cienītā sporta no-
vusa himnu un vēl 
rindu latviešu tau-
tas dziesmas. Dziesmas gan šoreiz ne-
skanēja tik augstā mūzikas līmeni kā 
parasts, jo varēja manīt Centrālkrasta 
novusa kopas iztrūkumu; Andri Ruņ-
ģi, tu pietrūki!

Varējām saprast no Sidnejas kopas 
vadītāja Riharda Puisēna ziņojuma, ka 
Centrālkrasta novusa kopas darbība ir 
izbeigta, vairākiem spēlētājiem piesle-
joties Sidnejas kopai un trim spēlētā-
jiem – Pešudovu dzimtai – pārceļo-
ties uz Melburnu. Rihards vēl pacēla 
dažādus jautājumus, ko Sidnejas kopa 
varētu darīt nākotnē, lai pievilktu jau-
nus spēlētājus. Viena doma esot izlie-
tot iekrātos līdzekļus un atbalstīt jau-
nos spēlētājus, sedzot ceļa izdevumus 

braucienos uz citām pilsētām. 
Šeit varbūt var pieminēt, ka Mel-

burnas kopa ir piesaistījusi pēdējo 18 
mēnešu laikā 9 jaunus spēlētājus, ra-
dot patīkamu sabiedrisku vidi un labas 
treniņu iespējas, jauniem ātri apgūstot 
spēles māku. Šie jaunie spēlētāji, bez 
izņēmuma, visi īsā laikā sasnieguši 
augstu novusa spēles izpratni un māku, 
kas šajā turnīrā atkal skaidri parādījās.

Kad laiks bija pienācis šķirties, ar 
siltiem rokas spiedieniem un nemāks-
lotiem solījumiem visi atkal apņēmās 
satikties nākošās sacīkstēs šī gada ap-
rīļa mēnesī Sidnejā.

I.M.
Laikrakstam „Latvietis“

Austrālijas novusa meistarsacīkstes Melburnā
Centrālkrasta novusa kopas darbība ir izbeigta

Sēž no kreisās: G. Vagare (rezultāti), P. Mežaks (1.v, 
2.dub), R. Puisēns (1.dub.), S. Migle (rezultāti), R. Mancs 
(atspirdzinājumi). Stāv: E. Nemme (1.dub.), D. Pešudovs (2 
v.), N. Paegle (atspirdzinājumi), L. Pešudova (1. dāmām), 
I. Mirovics (3. V.), E. Jansons (3.dub.), D. Jansons (3. 
dub.),  J. Grīnbergs (2. dub.).
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Saruna ar mācītāju Daini Markovski
Kārtējā viesošanās Kanberas draudzē

Mācītājs Dainis Markovskis ar draudzes locekļiem. No 
kreisās: Lita Ātrena, mācītājs Dainis Markovskis un Jānis 
Simsons.
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Svētdien, 2017. gada 19. februārī Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

Sirsniņu pieskāriens Latviešu Ciemā
Valentīndienas dāvaniņas

Valentīndienā, 14.  februārī, Cie-
ma telpas bija rotātas ar pašu veidotām 
sirsniņu virtenēm. Un pusdienās katrs 
ciema iedzīvotājs saņēma mutiskus 
apsveikumus un sarkanu šokolādes 
sirsniņu mīlētāju dienā, ko katram pa-
sniedza Ciema pārvaldniece Ingrīda 
Houka (Hawke).

Annai bija padomā dzejolis, ko no-
skaitīt, kas pasaka visu par mīlestību.

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Mīlestības spējas
Īsti – kas ir mīlestība?
Un vai viņa vajadzīga?
Vārdos izteikt to ir grūti!
Mīlestību tikai jūti…

Bet pēc tās ir vienmēr slāpes,
Jūtamas pat sirdī sāpes!
Zāles nepalīdz nekādas;
Izgudrotas nav pat tādas.

Bet, kad siltu glāstu jūti;
Izārstē pat sāpju krūti.
Mīlestībai liela vara:
Visus laimīgus tā dara
Kas ar mīlestību tiekas,
Dzīve pilnvērtīga liekas.

Anna Cinkus

Svētdien, 12. febru-
ārī, DV Pertas nodaļas 
vanagi bija sanākuši ap-
runāties par to, ko un kā 
esam veikuši savu darbu, 
un lemt, ko un kā to veik-
sim nākotnē. Tā nu katru 
gadu sanākam kopā savā 

pilnsapulcē un apskatām, vai esam labi 
darbojušies, un kā varbūt varam gūt vēl 
labākus panākumus. Tā kā bija ieradu-
sies gandrīz puse visu biedru, nobalso-
jām, ka varam pilnsapulci noturēt.

Atklājot sēdi, mūsu nodaļas valdes 
priekšsēdis Ilmārs Rudaks ziņoja, ka 
pagājušajā gadā mūžībā bija aizgājuši 
trīs mūsu nodaļas biedri: Juris Viļums, 
Ausma Džounsa (Jones) un Gunārs Ka-
ģis. Mēs viņus atcerējāmies ar klusuma 
brīdi, kam sekojām nodziedot divus 
pantus, Daugavas vanagu dziesmas.

Tad Ilmārs pateicās mūsu vanadžu 
kopai par viņu visus šos garos gadus 
nenogurstošo darbu, atbalstot mūsu 
nodaļu, bez kura mēs nevarētu vispār 
pastāvēt. Turpinot sēdi, Ilmārs ziņo-
ja, ka šogad mūsu nodaļas ilggadīgam 
biedram un bijušajam Latvijas leģionā-
ram Ilgvaram Bergmanis DV Austrāli-
jas valde ir piešķīrusi Atzinības raks-
tu, kuru mēs sveicām ar aplausiem.

Sanāksmes patīkamākā daļa bija 
beigusies, nu bija jāsāk pilnsapulces īstā 
darba daļa. Par sanāksmes vadītāju ie-
vēlējām Jāni Vucēnu, kurš tūlīt pateicās 
Ilmāram Rudakam, mūsu nodaļas ne-
nogurstošajam valdes priekšsēdim, par 
viņa darbu, ko viņš ir veicis jau daudz ga-
dus. Kad sekretārs un balsu skaitītāji arī 
bija ievēlēti, sēde varēja ritēt uz priekšu.

Tā kā visi ziņojumi jau bija izdalīti 
pirms sēdes, un biedri tos bija izpētījuši, 
tad tieši pie nodaļas ziņojumiem nekādi 
lieki paskaidrojumi nebija vajadzīgi. Re-
vīzijas komisijas ziņojums tūlīt tika nola-
sīts un ziņoja, ka valde ir strādājusi labi 
un naudas darījumi ir pareizi iegrāmatoti.

Tā kā DV ir arī līdzīpašnieki Latvie-
šu Centrā, tad tas ziņojums bija mazliet 
pilnāks un lielāks. Liekas, ka nākam-
gad mums var rasties iztrūkums Centra 
uzturēšanas ienākumiem, jo jauns zā-
les īrnieks nav atrasts un iepriekšējais, 
austrāliešu teātris, mūsu zāles lietošanu 
nav vēl lūdzis. Mašīnu novietnes lauku-
mam vajadzēs jaunu pārklāju. Tur atkal 
vajadzēs līdzekļus. Tā kā Centrs ir visu 
trīs organizāciju kopīgs īpašums, visām 
trim organizācijām tad būs šie izdevu-
mi arī jāsedz. Pilnsapulce nolēma at-
balstīt abas vajadzības ar nepieciešamo 
aizdevumu Centram, kurš tad arī paliks 
Centra aizdevumu fondā.

Vēlēšanas bija īsas un ašas: Valdes 
priekšsēdis Ilmārs Rudaks, 2016. gada 
valde ar klāt ievēlētu biedrzini un Re-
vīzijas komisija ar jaunievēlētu vienu 
biedru. Tātad DV Pertas nod. darbo-
sies ar: valdes pr. – Ilmārs Rudaks; 
valdē: Rita Džonsona,  Jūlijs Bernš-
teins, Austra Kaģis, Viktors Maza-
levskis, Jānis Purvinskis un Andris 
Vārpiņš; rev. komisijā: Jānis Vucēns, 
Nikolajs Džonsons un Jānis Kukuls.

Kasiere bija darījusi labu darbu un 
sabalansējusi nākamā gada budžeta iz-
devumus ar ienākumiem, kuru pieņē-

mām bez ķīvēšanās. 
Tagad bija tikai pa-
licis ziņot par Pertas 
nodaļas rīkoto Aus-
trālijas Daugavas 
vanagu delegātu sa-
nāksmi, kura nu jau 
ir uz mūsu sliekšņa.

Pēc mēneša mūsu pilsētu apciemos 
Daugavas vanagi no visiem galvena-
jiem Austrālijas latviešu centriem, kur 
spriedīs par mūsu Austrālijas vanagu 
un visas DV organizācijas skarošajām 
lietām. Pēc šīs svarīgās sēdes tad arī iz-
mantosim izdevību, lai šajā laikā varam 
atzīmēt Oskara Kalpaka, Latviešu le-
ģiona un Kurzemes Cietokšņa atceres.

Kaut arī ar katru gadu mūsu skaits 
sarūk, darba slodze paliek tā pati. Tad 
nu tiem, kas ir gatavi to nastu nest tā-
lāk, kaut gan arī viņu gadu nasta paliek 
lielāka, darbs tomēr ir jāveic tik un tā. 
Kamēr mēs novērtēsim šo darba nozīmi, 
un, ja arī jauni spēki klāt nenāk, tikmēr 
arī darītāji rādīsies, jo latvieši ir sīksti un 
savus pienākumus apzinās. Uz redzēša-
nos nākamajā pilnsapulcē – 2018. gadā!

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Pertas Daugavas vanagiem ražīgs gads priekšā
Nodaļas pilnsapulce lemj par iztrūkumu Latviešu centra budžetā

DV Pertas nodaļas valde 2017. gadā.
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Ingrīda Houka (Hawke) sveic Ciema 
iemītniekus ar šokolādes sirsniņām.
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6. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Svētdien, 2017. gada 19. februārī

Muzeja „Latvieši pasaulē“ ekspedīcija Lielbritānijā
Iespaidi un atziņas

Līdz šim Latvieši pa-
saulē muzeja krājumā ir 
savākts liels daudzums 
materiālu, kas atspoguļo 
indivīdu pārdzīvojumus, 
atstājot tēvzemi Otrā 
Pasaules kara laikā, bēg-
ļu gaitās un nometnēs, 

taču trūkst priekšmetu, kas stāstītu 
par latviešiem, kuri pēc DP nometnēs 
pavadītā laika palika Eiropā. Rezultā-
tā Eiropas latviešu trimdas paaudzes 
apzināšanu esam uzsākuši Lielbritā-
nijā – vienā no pirmajām valstīm, kas 
sāka uzņemt latviešu bēgļus.

No 2016. gada 29.  oktobra  līdz 
13. novembrim muzeja Latvieši pasau-
lē pārstāves Marianna Auliciema un 
Arta Savdona apmeklēja tautiešus Lon-
donā, Anglijas vidienē, Līdsā un Brad-
fordā, ierakstīdamas stāstus, vākdamas 
priekšmetus un fotogrāfijas muzeja krā-
jumam. Ekspedīciju finansiāli atbalstīja 
Latvijas vēstniecība Lielbritānijā.

Īpašas tēmas, par ko interesējāmies, 
bija latviešu darba un dzīves apstākļi 
tūliņ pēc iebraukšanas Anglijā – pirmās 
valdības nozīmētās darbavietas (raktu-
vēs, austuvēs, slimnīcās, lauksaimniecī-
bā utt.), Lielbritānijas latviešu dalība de-
monstrācijās u.c. publiskās akcijās par 
Latvijas neatkarības atjaunošanu. Pro-
tams, šīs tēmas nav iespējams izprast 
bez pieskaršanās citām tēmām – bēgļu 
gaitas, ierašanās Anglijā, latviešu orga-
nizāciju dibināšana un darbība, kultūras 
un sporta nodarbības utt. Intervijās arī 
tika ietverti jautājumi par latviešu iden-
titāti un piederības apziņu, meklējot 
atbildes uz šķietami neatbildamo jautā-
jumu: ko nozīmē būt latvietim, vairākās 
paaudzēs dzīvojot ārpus tēvzemes?

Lielbritānijā pavadītais laiks bija 
ļoti vērtīgs – ekspedīcijas laikā ierak-
stījām 31 interviju, saņēmām dāvināju-
mus no 12 dāvinātājiem (162 vienības, 
no tām: 60 priekšmeti un personīgie 
dokumenti muzeja krājumam; 78 ori-
ģinālas vēsturiskas fotogrāfijas; 24 
izdevumi muzeja bibliotēkai), atlasī-
jām un pārfotografējām aptuveni 1000 
vēsturiskas fotogrāfijas.

Ekspedīcijas laikā 
mums bija vienreizēja 
iespēja satikt bijušos 
leģionārus, kuri vēl 
varēja pastāstīt par 
kara laika pārbaudī-
jumiem un likteņiem 
pēckara laikā. Arnolds Dumpis Brad-
fordā uzdāvināja muzejam īpašus plin-
šu jeb ieroču vārdus, kurus uz lapiņām 
uzrakstīja viņa māte un krustmāte, lai 
paglābtu Arnoldu no ievainojumiem 
un nāves. Iespējams, tieši šie mīlestībā 
un sirdssāpēs rakstītie vārdi nosargāja 
Arnoldu kara briesmās, gūstā un sma-
gajā darbā Anglijas ogļraktuvēs, ļaujot 
sasniegt cienījamu vecumu. Profesors 
Reinhards Vītols Notinghemā sīki ap-
rakstīja savu pirmo darbu ogļu raktu-
vēs – par nospiedošo tumsu, putekļiem, 
klaustrofobiju un bīstamajiem gāzes 
izplūdumiem, garām darba stundām un 
smago fizisko darbu, kas bija jāveic, tu-
pot uz ceļiem.

Vītola kunga stāsts atklāja jauna 
vīrieša pārdzīvojumus, kā bēglim ie-
rodoties svešajā zemē – laimes izjūtu, 
kad pēc daudziem dažādās nometnēs 
nodzīvotiem gadiem (gūstā, DP nomet-
nēs, Anglijas imigrantu nometnēs) vi-
ņam bija iespējams dzīvot pie viesmī-
līgas angļu ģimenes. Viņš atcerējās, ka 
visi latviešu puiši par pirmo grūti no-
pelnīto algu nopirka jaunus uzvalkus.

Savukārt Londonā sastaptais Jānis 
Daugulis tika iesaukts gaisa izpalīgos 
16 gadu vecumā. Nonācis Lielbritā-
nijā, viņš strādāja lauksaimniecībā. 
Dauguļa kungs muzejam uzdāvināja 
paštaisītu šaha dēlīti ar Lielbritānijā 
pirktiem šaha kauliņiem, kas piedzīvo-
jis daudzas spēles imigrantu nometnē.

Zigrīda Daškevica (Londonā) uz-
dāvināja muzejam vairākus priekšme-
tus, kas palīdz izprast viņas pieredzi, 
iejūtoties Anglijas dzīvē. Piemēram, ar-
fas stīgas, palikušas pāri no 1947. gadā 
uz nomaksu pirktā instrumenta, kas 
palīdzēja tikt pāri pārdzīvojumiem pir-
majā darbavietā – psihiatriskajā slim-
nīcā Dartfordā. Pēc garajām apkopējas 
darba stundām mazajā slimnīcas darbi-
nieces istabiņā viņa vingrinājās arfas 
spēlē. Savukārt Z. Daškevicas dāvinā-
tā rakstāmmašīna ar latviešu burtiem 
palīdz saprast apstākļus, kādos latvieši 
veidoja un uzturēja savu kultūras telpu 
ārpus Latvijas. Z. Daškevica vairākus 
gadus darbojās pie Dziesmu svētku Va-
doņa izdošanas, kur viņas uzdevums 
bija katrā rakstā ar roku iezīmēt garuma 
un mīkstinājuma zīmes, jo nebija iespē-
ju tās iespiest ar tehniku. 1980. gados 
viesi no Latvijas viņai atveda pirms-
kara Latvijas laika rakstāmmašīnu, kas 
ļoti atvieglināja darbu redakcijā.

Ekspedīcijas laikā apmeklējām 
vairākas vietas, kas cieši saistītas ar 
Lielbritānijas latviešu sabiedrību: lat-

viešu kapsētu Brukvudā, Lielbritāni-
jas Latviešu Dokumentācijas centru 
Straumēnos, Daugavas Vanagu mīt-
nes Londonā un Bradfordā.

Lofborā, kur palikām Rodžera 
Smita  (Roger  Smith) un Ineses  Au-
ziņas-Smitas  (Smith) mājās, mēs ar 
prieku piedalījāmies valodas pulciņā, 
apbrīnodamas latviešu dāmas, kuras 
saviesīgā gaisotnē regulāri pulcējas, lai 
kopīgi apspriestu latviešu gramatikas 
tēmas un trenētu valodas spējas, rakstot 
diktātus. Pārsteidzoši patīkama nodar-
bība! Valodas pulciņā satikām Smuidrī-
ti Mūrnieci, kuru intervējām par viņas 

Zigrīda Daškevica vingrinās arfas spē-
lē Dartfordā, Anglijā ap 1947. gadu.
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Reinhards Vītols savā pirmajā darbā 
pēc ierašanās Anglijā – ogļu raktuvē 
ap 1947. gadu.
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„Latvieši pasaulē“ līdzstrādniece 
Arta Savdona saņem dāvinājumu mu-
zeja krājumam no Arnolda Dumpes 
Bradfordas Daugavas vanagu namā.
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„Stāstu sega Latvijai“
Jauna iniciatīva Latvijas 100gadei

Latvieši pasaulē – muzejs un pēt-
niecības centrs (LaPa) aicina visus ār-
zemēs dzīvojošos latviešus piedalīties 
iniciatīvā, kas veltīta Latvijas 100ga-
dei.

LaPa muzejs un pētniecības centrs 
ir izveidojis jaunu iniciatīvu, kas ir 
veltīta Latvija simtgadei – Stāstu sega 
Latvijai. Stāstu sega ir ilgtermiņa 
projekts, kurā tiks veidota lielizmēra 
tekstilmozaīka (patchwork) sega no 
daudziem gabaliņiem, kurus darinās 
latvieši, kuri dzīvo ārpus Latvijas ro-
bežām. Tās darināšana dos iespēju 
latviešiem ārzemēs aktīvi līdzdarbo-
ties Latvijas 100gadē, neatkarīgi no 
viņu dzīves vietas, vecuma vai valo-
das spējām, lai veidotu unikālu dāva-
nu Latvijai, kuru var mantot nākamās 
paaudzes.

Tekstilmozaīkas (patchwork) se-
gas ir tradicionāls rokdarbu veids an-
gliski runājošās zemēs, kurā dažādi 
mazi auduma gabaliņi ir sašūti kopā 
vienā segā. Šīs segas nereti ieguva 
simbolisku nozīmi un tika mantotas no 
paaudzes paaudzē, jo auduma gabaliņi 
bija iegūti no nozīmīgiem dzīves pos-
miem – kāzu vai kristību kleitām, tau-
tas tērpiem u.c., tādējādi atspoguļojot 
vienas sievietes dzīves gaitu.

Šajā projektā, sakopojot daudzu 
ārzemju latviešu rokdarbus, darinātus 
īpaši šim nolūkam, tiks veidota simbo-
liska lielformāta tekstilmozaīkas sega, 
kurā tiks atspoguļotas diasporas lat-
viešu kopienas un viņu daudzveidīgie 
dzīves gājumi ārpus Latvijas. Stāstu 
sega savienos latviešus pasaulē, atklā-
jot gan viņu individuālo dažādību, gan 
saliedētību. Stāstu sega vienlaikus pre-
zentēs individuālus latviešu izceļotāju 
stāstus un stiprinās ikviena latvieša ār-
pus Latvijas piederības sajūtu Latvijai. 
Ka katrs cilvēks (auduma gabaliņa da-
rinātājs) ir svarīgs Latvijas nākotnei – 
to apliecinās gan viņu izceļošanas stās-
ti, gan viņu rūpes par Latviju šodien.

Stāstu segas mērķi ir demonstrēt 
un veicināt latviešu diasporas kopie-
nas piederības sajūtu Latvijai, ieguldot 
domas un darbus rokdarbā – dāvanā 
Latvijai 100gadē un tādējādi izrādot 
savu cieņu un mīlestību Latvijai.

Projekta rezultāts būs unikāla un 
krāšņa dāvana Latvijas simtgadei, 
ko latvieši visā Latvijā varēs aplūkot 
2018. gadā. Jau sarunātas telpas Stāstu 

segas izstādīšanai Latvijas Nacionālā 
bibliotēkā Dziesmu un deju svētku lai-
kā.

Projekta pirmais posms pašlaik 
rit pilnā sparā – Stāstu segas gabali-
ņi tiek darināti un sūtīti uz Latviju. 
Indivīdi un kopienas ir atsaukušās uz 
LaPa aicinājumu mājaslapā* un Face-
book lapā**. Līdz šim vairāki desmiti 
kvadrātiņu ir jau saņemti no atsaucī-
gajiem indivīdiem, kuri arī atsūta bil-
des. Piemēram, Aida Rullis no Līdsas 
Anglijā nosūtījusi savu tradicionāli ar 
krustdūrienu izrakstīto kvadrātiņu, 
bet ievērojamā matemātiķe un Korne-
las (Cornell) Universitātes profesore 
Daina Taimiņa nosūtījusi kvadrātiņu, 
kas veidots no hiperboliskajām plak-
nēm (Ar Dainu var iepazīties, noska-
toties Crocheting Hyperbolic Planes: 
Daina Taimiņa at TEDxRiga). Projekta 
māksliniece Janta Meža novadīja se-
gas kvadrātiņu gatavošanas nodarbību 
š.g. janvārī, Austrālijas 3x3 saietā, no 
kurienes pārveda ļoti skaistus kvadrā-
tiņus un tikpat interesantus aprakstus. 
Arī no pašiem jaunākiem dalībnie-
kiem – 6 g.v. Mikus Strazds no Sidne-
jas darinājis kvadrātiņu un stāsta, ka 
viņam patīkot ezīši Latvijā.

Indivīdi no visām pasaules malām 
ir izteikuši vēlēšanos piedalīties, kā arī 
pārstāvji no kopienām Islandē, Kanā-
dā, ASV, Luksemburgā, Īrijā u.c. Īrijas 
latvieši pat izveidojuši paši savu Face-
book lapu (Irijas latviesu stastu sega), 
kurā cītīgi publicē ziņas par Mayo sko-
las kvadrātiņu tapšanas nodarbībām ar 
visām bildēm. Īrijas latvieši gatavo šos 
kvadrātiņus savai Stāstu segai, ko iz-
stādīs reģionālos kultūras svētkos ap-
rīļa beigās Dublinā. Pēc saviem svēt-
kiem, kvadrātiņus pārsūtīs uz Rīgu 
kopīgai segas veidošanai.

Liekas, ka šī gada pavasaris un 
vasara būs ražīgs kvadrātiņu gatavo-
šanas periods; ir nosūtīta informācija 
vairākām skolām, nometnēm, skautu 
un gaidu pulciņiem un vasaras vidus-
skolām, kas vēlās piedalīties šajā uni-
kālajā projektā.

LaPa muzejs un pētniecības centrs 
vēlas izteikt lielu pateicību par atbal-
stu, ko saņēmis no Valsts Kultūrkapi-
tāla fonda, ASV vēstniecības Rīgā un 
ALA Kultūras fonda projekta pirmā 
posma īstenošanai: Stāstu segas bro-
šūras sagatavošanai un izsūtīšanai.

Otrajā posmā, no š.g. septembra 
līdz gada beigām, māksliniecei un šu-
vējām stāv priekšā liels darbs, sašujot 
segu un sagatavojot to izstādīšanai, kā 
arī datoriķiem, kuri ievadīs datus un 
sagatavos multimediju prezentāciju, 
kurā varēs sīkāk apskatīt individuālos 
kvadrātiņus un lasīt darinātāju stās-
tus. Projekta trešais posms paredzēts 
2018. gadā, kad Stāstu sega Latvijai 
apceļos Latviju, vēstot par to, kas mūs 
visus gan ārzemēs, gan Latvijā dzīvo-
jošus latviešus, saliedē un padara par 
vienu tautu.

Aija Abene
„Stāstu sega Latvijai“ projekta vadītāja

Laikrakstam „Latvietis“

* http://www.lapamuzejs.lv/aicinam-
piedalities-akcija-stastu-sega-
davana-latvijas-simtgade/ 

** https://www.facebook.com/
stastusega2018/

Dainas Taimiņas kvadrātiņš.
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Mika Strazda kvadrātiņš.
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ģimenes iebraukšanu Anglijā un smago 
darbu tekstilrūpnīcās Ziemeļanglijas pil-
sētiņā Todmorden. Smuidrīte, apmeklē-
jot angļu skolu, ātri vien sadraudzējās ar 
vietējām meitenītēm, kuras sajūsminā-
tas nāca uz viņas mājām ēst Skaidrītes 

vecmāmiņas izcepto rupjmaizi. Smuid-
rīte vairākus gadus bija saimniece Liel-
britānijas Daugavas Vanagu īpašumā, 
Rovfantas muižā. Tā bija viena no vairā-
kām angļu muižām, kuras pēc kara iegā-
dājās latvieši, lai vecākā paaudze varētu 
pavadīt vecumdienas kopīgā gaisotnē.

Šīs muižas, kas atradās dažādās 
Anglijas vietās – Mūsmājas, Almēlija, 

Rovfanta, Straumēni – bija latviešu 
kultūras centri un sabiedrības pulcēša-
nās vietas; tur rīkoja kopīgus gadskārtu 
svētkus. Daudzi intervētie Lielbritāni-
jas latvieši kavējās bērnības atmiņās 
par skaistajām muižās pavadītajām va-
sarās nometnēm. Tagad no šīs zelta ēras 

LaPa ekspedīcija Lielbritānijā
Turpinājums no 6. lpp.
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10.  februārī, – tieši 
Elzas Radziņas simtajā 
dzimšanas dienā, Rīgā, 
Eduarda Smiļģa teātra 
muzejā atklāja jubilārei 
veltītu izstādi Pilnos 
auļos, ko bija sarūpējusi 
muzeja speciāliste Mar-

gita Mantiņa un mākslinieks Ivars No-
viks. Šajā dienā nevarēja aizmirst arī 
Jelgavu – pilsētu, kur dzītas jubilāres 
dzimtas saknes.

Izcilā teātra dzīves rakstniece Li-
lija Dzene Elzas Radziņas gadskārtu 
hronikā Draiskā peonija, stāstot par 
aktrises dzīvi 70.-80. gados, izsaucas: 
Cik bieži nākas piesaukt Jelgavu! un 
turpat paskaidro: No Jelgavas teātra 
laikiem (Marga un Arvīds) Spertāli 
Elzai Radziņai nozīmē citādu, augstas 
kultūras vidi, kurai viņa (jaunībā) tu-
vojās pamazām, bikli, bet ļoti vērīgi.

Mana māte, kura divdesmitajos ga-
dos mācījās Hercoga Pētera ģimnāzijā, 
stāstīja, ka tolaik ģimnāzijas apkopējas 
Podnieces skuķēns bieži bija redzams, 
ieķēries mātes brunčos. Pagāja gadi, 
un šis mazais skolas kalpotājas meit-
ēns pasaulē kļuva slavena kā Dānijas 
karaliene Ģertrūde Kozinceva filmā 
Hamlets. Kāda plaša amplitūda – vien-
kārša meitene un Dānijas karaliene!

Bet jāatceras, ka Elza Radziņa nāk 
no Jelgavas, kurā viņa auga un sko-
lojās, un sāka aktrises gaitas pilsētā, 
kas līdz II Pasaules karam katrā paksī, 
katrā mājas zelmenī, katrā ielas līku-
mā glabāja atmiņas no ļoti seniem lai-
kiem, daudzu gadsimtu garumā, kad 
Jelgava jeb Mītava bija Kurzemes un 
Zemgales hercogistes galvaspilsēta. 
Šeit, Latvijas teritorijā, hercoga gal-
mā pirmo reizi skanēja simfoniskās 
mūzikas koncerts, tika rādītas pirmās 
operas un baleta izrādes. Savulaik 
Jelgavā pulcējās gaišākie zinātnieku 
prāti, dibinot Kurzemes Literatūras 
un mākslas biedrību, Latvijas Zināt-
ņu akadēmijas sākotni. Pietiek pala-
sīt gleznotāja Jūliusa Dēringa atmiņu 
grāmatu, lai ieraudzītu, ka šajā pilsētā 
allaž bija cieņā kultūra un māksla, ka 
šeit uzcēla lielāko teātri ar tūkstošs 
vietām, ka pilsoniskajās aprindās te-

ātri spēlēja ne tikai 
sarīkojumos, bet 
arī mājas viesībās. 
Savulaik starp ci-
tām slavenībām 
te viesojās tāda 
pasaules līmeņa 
aktrise kā Sāra 
Bernāra, koncer-
tēja Klāra Vīka un 
Roberts Šūmans, 
dziedāja Fjodors 
Šaļapins. Eiropa 
nebija simtiem ki-
lometru attālumā, 
bet tepat blakus, 
rokas pastiepienā.

Ne tikai kul-
tūra plauka Jelga-
vā. Tā pēc Rīgas 
bija otra lielākā un nozīmīgākā pilsēta 
Latvijas ekonomikā, rūpniecībā, lauk-
saimniecībā.

Tādā gaisotnē auga ģimnāzijas 
apkopējas meita Elza Podniece, kura 
1941. gadā kļuva Jelgavas teātra ska-
tuves meistara Kārļa Radziņa sieva. 
Jā, viņa pirmsākumā bija gan dejotāja, 
gan koriste, bet viņa dzīvoja un strādā-
ja tajā Jelgavas teātra atmosfērā, kāda 
nebija nevienā citā teātrī, un ko visu 
mūžu atcerējās ikviens Jelgavas teātra 
aktieris. Tādēļ Elza Radziņa atkal un 
atkal atgriezās Jelgavā, lai arī tā vairs 
nebija agrākā pilsēta, tomēr te gulēja 
viņas sirds. Viņa bija klāt līdz ar Aka-
dēmisko drāmas teātri, kad kultūras 
nama dramatiskajam kolektīvam pie-
šķīra Tautas teātra un Ādolfa Alunāna 
vārdu. Režisore Lūcija Ņefedova palī-
dzēja Elzai Radziņai atgriezties jau-
nībā un vairākkārt ar tautas teātra ak-
tieriem nospēlēt Filumenu Marturano, 
tostarp uz Nacionālā teātra skatuves. 
Tas bija 1982. gadā, kad aktrise svi-
nēja 65 gadu jubileju. Vēl pēc pieciem 
gadiem – 1987. gadā, 70 gadu jubilejas 
reizē Elza Radziņa kļuva par pirmo un 
vienīgo Jelgavas goda pilsoni. Viņa 
bija arī tā, kur pēc vēl viena gada – 
1988. gadā Jelgavas muzejā tornī uz-
vilka pirmo Latvijas karogu Jelgavā.

Jelgava nav iedomājama bez Elzas 
Radziņas. Viņa ir klāt ik brīdi. Šogad 

vairākkārt notiks dažādi pasākumi, 
kuros godināsim izcilo novadnieci. 
Viņas dzimšanas dienu – 10. febru-
ārī – Jelgavas Tehnoloģiju vidussko-
la, kas pirmsākumos saucās Hercoga 
Pētera ģimnāzija, nosvinēja ar izstādi, 
ar priekšnesumiem, uzaicinot ciemos 
arī E. Smiļģa muzeja direktoru Jāni 
Siliņu un režisoru Edmundu Freiber-
gu. Bet 12. februārī režisores Lūcijas 
Ņefedovas vadībā notika pasākums 
Es palikšu Jums neizdibināma, kurā 
Rita Melnace stāstīja par jubilāri, bet 
Jelgavas Ādolfa Alunāna teātra ak-
tieri lasīja dzeju no viņas repertuāra. 
Jau tagad jāaicina uz Ģederta Eliasa 
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju, 
kur 19. aprīlī, sadarbībā ar Rakstnie-
cības un mūzikas muzeju un E. Smiļģa 
Teātra muzeju, atklās izstādi Spertālu 
laikmets latviešu teātrī un Elzai Ra-
dziņai 100, maijā notiks zinātniskā 
konference. Jelgavas Latviešu biedrība 
ieplānojusi parādīt jelgavniekiem Gri-
gorija Kozinceva filmu Hamlets.

Jelgava lepojas, ka mums ir bijušas 
vairākas lielas Elzas – Elza Stērste, 
Elza Rozenberga jeb Aspazija un Elza 
Radziņa, visas jau krietnu laiku norau-
gās uz mums no zilām debesīm zelta 
mākoņos, jaunākajai no viņām – tikai 
simts.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Jelgavnieki svin novadnieces Elzas Radziņas simto dzimšanas dienu

Latvijas Pasta 2017. gada februārī Elzas Radziņas simtga-
dei par godu izdotā aploksne.
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palikusi tikai viena muiža – Straumēni, 
kas tagad pārtaisīta par luksus viesnī-
cu. Pārējie īpašumi pārdoti dēļ latviešu 
trimdas sabiedrības sarukšanas.

Kaut arī šī ekspedīcijas mērķis bija 
dokumentēt un vākt materiālus muzeja 
krājumam par trimdas paaudzi Lielbri-
tānijā un viņu pēctečiem, tās laikā sa-
stapāmies arī ar mūsdienu izbraucējiem 
no Latvijas. Ziemeļanglijā piedalījāmies 

latviešu tautas deju kopas Kamoliņš 66 
gadu svinībās, kur ne tikai vērojām 
mūsdienu Lielbritānijas latviešu tradī-
cijas, bet arī dalījāmies kopā būšanas 
priekā. Te varēja redzēt pozitīvu un ie-
dvesmojošu piemēru, kā Bradfordas un 
Līdsas trimdas paaudze kopā ar jaun-
laiku ieceļotājiem ir spējuši apvienoties 
spēcīgā un dzīvespriecīgā sabiedrībā.

Jauno izceļotāju kopienas dokumen-
tēšanu uzsākām, intervējot vienu ģime-
ni, kuras trīs paaudzes dzīvo Līdsā. No 
Ērgļiem izceļojušie Matīss Polis, viņa 

māte Dace un vecmāmiņa Veneranda 
stāstīja, ka iemesls pamest Latviju bijis 
bezdarbs. 2006. gadā Dace caur privātu 
aģentūru dabūja darbu viesnīcā Līdsā. 
Pēc dažiem gadiem viņai sekojis dēls 
Matīss, kurš šobrīd jau kļuvis par Līd-
sas viesnīcas menedžeri. Nesen uz Liel-
britāniju pārvākusies arī vecmāmiņa 
Veneranda Bite. Dacei un Venerandai 
ikdienā nav vajadzības pēc dziļām an-
gļu valodas zināšanām; darbā Dace ar 

LaPa ekspedīcija Lielbritānijā
Turpinājums no 7. lpp.
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Četras reizes gadā iznākošā kul-
tūras izdevuma Jaunā Gaita redakcija 
ir priecīga pavēstīt par ziemas numu-
ra (287) iznākšanu. 76 lappušu biezajā 
rakstu krājumā lasāmi Ulda Bērziņa 
un Ingmāras Balodes atdzejoti islan-
diešu dzejnieces Sigurbjorgas Trastar-
dotiras astoņi darbi, Paula Birznieka 
dzejojums Atommīla, Lienītes Med-
nes-Spāres īsstāsts un Jāņa Liepiņa 
maigi erotiskā ironiskā spēle – viencē-
liens, izrādīts Rīgā Akuratera un pēcāk 
arī Smiļģa Teātra muzejā. Rolfs Ekma-
nis rakstā par Jaunās Gaitas ilggadē-
jo un aktīvo redakcijas locekli (kopš 
1970. gada), mūžībā aizgājušo Juri Si-
lenieku (1925-2016), uzsver literatūrzi-
nātnieka nopelnus latviešu rakstniecī-
bas ievirzīšanā Rietumu pasaulē.

Jaunās paaudzes pētniece Līvija 
Baumane-Andrejevska pievēršas deka-
dences traģiskās karalienes Zemgalie-
šu Birutas (1878-1906) īsajai dzīvei un 
darbiem. Sanita Briežkalne, Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas reto grāmatu un 
rokrakstu eksperte, īsā, toties ietilpī-
gā rakstā ļauj ieskatīties Apgaismības 
laika (18. gs.) Kurzemē un Vidzemē. 
Latvijas Universitātes Literatūras, fol-
kloras un mākslas institūta zinātniskās 
asistentes Madaras Eversones pētījums 
par Rakstnieku savienības valdes sastā-
vu PSRS okupācijas gados aptver laika 
posmu no Hruščova atstaļinizācijas 
runas (1956) līdz 60. gadu beigām. Ne-
dēļas žurnāla Ir līdzdibinātājs un poli-
tiskais analītiķis Pauls Raudseps, savā 
laikā trimdas jaunietis, kurš jau 90. ga-
dos pārceļas uz dzīvi Latvijā, komentē 
amerikāņu nazālā hipiju dziesminieka 
Boba Dilana kļūšanu par 2016. gada 
Nobela prēmijas laureātu literatūrā.

Kā vienmēr bagātīga ir vizuālajai 
mākslai veltītā nodaļa. Divas ilustrē-
tas apceres (Sanitas Uplejas un Māra 
Branča) sakarā ar Jaņa Rozentāla 
150 gadu jubileju, un līdzās tām – jau-
nās grafiķes Danielas Treijas laikme-
tīgi veidotās mūsu mākslas klasiķa 
radītu pazīstamu darbu parafrāzes 
(Leda un gulbis, Gavilējošie bērni, 

Princese ar pērtiķi, Mākslinieka dar-
bnīca). Māra Branča pamatīgais raksts 
ir par tēlotāja mākslu Jaunās Gaitas 
lappusēs – no 1. numura (1955.) līdz 
pat mūsdienām, īpašu vērību pievēr-
šot mākslinieku darinātajiem vākiem, 
kurus internetā Jura Žagariņa uzturē-
tajā vietnē (jaunagaita.net) ir skatījis 
un cildinājis ne viens vien interesents, 
viņu vidū profesionāli dizaineri.

Numura nagla ir rakstu krājuma 
līdzredaktores Lindas Treijas apskats 
par Voldemāra Avena, viņa meitas In-
dras Avenas un mazmeitas Madelēnas 
Miniatas gleznu kopizstādi Klinklā-
va galerijā Latviešu centrā Garezers, 
Mičiganā. Katra trīs paaudžu pārstāv-
ja darba paraugs reproducēts pa visu 
lapu. Piedevām vāku rotā Indras Ave-
nas nesenas ekspresionistiskas ainavas 
Trīs stabi detaļa.

Mākslas nodaļas noslēgumā dzej-
niece Dace Micāne Zālīte iegrimst 
saistošā sarunā ar Gaismas pils auto-
ru, starptautiski pazīstamo arhitektu 
Gunāru Birkertu.

Nodaļā Atmiņas – Vladislavs Ni-
teckis atceras pēckara bēgļu dibināto 
Baltijas Universitāti Pinebergā (tolaik 
angļu okupācijas zonā) aizvadītā gad-
simta 40. gadu otrā pusē.

Nodaļā Grāmatas lasāmas divas 
recenzijas. Anitas Liepiņas – par And-
rieva Ezergaiļa Caur velna zobiem, 
kur iekļauti arī daži vēsturnieka agrāk 
nepublicēti raksti par vācu okupācijas 
gadiem (1941-1945). Juris Šlesers ap-
skata Ķīnas kultūras revolūcijas laikā 
represētā akadēmiķa Dži Sjanlina at-
miņu sējumu.

Jaunās Gaitas redaktoru un līdz-
strādnieku izveidotajā nodaļā Dažos 
vārdos iespēja iepazīties ar nesenām 
norisēm latviešu kultūras dzīvē gan 
Latvijā, gan arī ārvalstīs – jaunizde-
vumi dažādos rakstniecības žanros, 
apbalvojumi kultūras darbiniekiem, 
mākslas izstādes, teātris. Vairākās rin-
dkopās aplūkotas mūsdienas Latvijā 
pašu un citu skatījumā, kā arī norises 
Lietuvā, Igaunijā, Ukrainā, Krievijā 

u.c. Uz pēdējā vāka jaunā numura sa-
tura kopsavilkums angļu valodā.

Latviešu rakstniecības vēsturē Jau-
nā Gaita ir kļuvusi par visnoturīgāko 
kultūras periodikas izdevumu, jāuz-
sver, neatkarīgu bezpeļņas izdevumu. 
Redaktori, darbinieki un autori ziedo 
savu laiku un talantu latviešu kultūrai 
un kultūrai vispār. Jau kopš Atmodas 
laika, pateicoties abonentiem, labvēļu 
ziedojumiem, arī PBLA Kultūras fonda 
atbalstam, aptuveni 100 brīveksemplā-
ru nonāk Latvijas bibliotēkās un citās 
kultūras iestādēs. Tos, kuri vēlētos 
pievienoties Jaunās Gaitas saimei, re-
dakcija lūdz ieskatīties Jaunās Gaitas 
mājas lapā (http://jaunagaita.net), kur 
iespējams nokārtot maksājumus ar kre-
dītkarti. Turpat minēti arī pārstāvji ei-
rozonā un Austrālijā. Ja Ziemeļamerikā 
vēlēšanās maksāt ar čekiem, tie adresē-
jami Jaunā Gaita, Inc (US$39 par gadu, 
$76 par diviem) un nosūtāmi saimniecī-
bas vadītājai Tijai Kārklei (616 Wiggins 
Road, St. Paul, MN 55119, USA).

k-s/jg
Laikrakstam „Latvietis“

„Jaunā Gaita“ Nr. 287
Rakstu krājums kultūrai un brīvai domai

Žurnāla „Jaunā Gaita“ Nr. 287 vāks.

kolēģēm var sazināties krieviski, bet sa-
režģītākos gadījumos ar tulkošanu pa-
līdz Matīss. Veneranda un Dace vakaros 
skatās Latvijas televīziju un ļoti dzīvo 
līdzi notikumiem tēvzemē. Pēc Daces 
aiziešanas pensijā abas domā pārvākties 
atpakaļ uz Latviju. Veneranda intervijā 
sevišķi uzsvēra, cik ļoti viņai pietrūkst 
Latvijas skaistās dabas, par kuru skais-
tākas nav nekur citur pasaulē.

Rakstā aprakstīta tikai neliela daļa 
no piedzīvotā, pieminēti tikai daži no sa-
tiktajiem cilvēkiem un dzirdētiem stās-

tiem. Bijām aizkustināti un iepriecināti 
par Lielbritānijas latviešu laipnību, vies-
mīlību un atvērtību, uzņemot mūs savās 
mājās, stāstot stāstus un ļaujot apskatīt 
pagātnes liecības. Izsakām visdziļāko 
un sirsnīgāko pateicību visiem mūsu 
stāstniekiem un dāvinātājiem! Īpašs 
un sirsnīgs paldies tiem, kuri palīdzēja 
ekspedīcijas organizēšanā, mūsu vadā-
šanā un izmitināšanā: Paulīnei Buka-
nanai (Buchanan), Aivaram Sinkam, 
Inesei Auziņai-Smita (Smith), Mārim 
Pūlim, Vinetai Zālītei, Maijai Lenik 
un Daugavas Vanagi  Lielbritānijā. 
Bez jums ekspedīcija nebūtu iespējama.

Mūsu darbs pie Lielbritānijas lat-

viešu vēstures izpētes ir tikai nupat 
sācies. Ekspedīcijā ievāktais materiāls 
tagad pārvests Rīgā, Latvieši pasaulē 
krātuvē, un pamazām tiek kārtots un 
ievietots muzeja dokumentācijas sis-
tēmā. Sākusies interviju atšifrēšana; 
dāvinātie priekšmeti, fotogrāfijas un 
dokumenti laika gaitā būs aplūkojami 
interneta datubāzēs, daļa tiks izman-
toti muzeja izstādēs un publikācijās. 
Latvijas Nacionālā Padome Lielbri-
tānijā ir apsolījusi finansiālu atbalstu 
vēsturiskā materiāla apstrādei, par ko 
jau iepriekš pateicamies.

Marianna Auliciema
Laikrakstam „Latvietis“

LaPa ekspedīcija Lielbritānijā
Turpinājums no 8. lpp.
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Izstāde tiek rīkota 
sadarbībā ar mūzikas un 
mākslas festivālu BIL-
DES un BILŽU BIROJU 
Latvijā; tā veltīta Latvi-
jas 100 gadu atcerei.

Izstāde notiks Mel-
burnā, 2018. gada novembrī. Rīkotā-
jas Austrālijā – Anita Andersone un 
Anda Banikos.

Kas ir „BILDES“?
Par festivālu BILDES raksta tā vei-

dotāja Tija Auziņa no BILŽU BIROJA 
Latvijā.

BILDES ir senākais mūzikas un 
mākslas festivāls Latvijā, kas jau no 
1985. gada apvieno Latvijas blūza, roka, 
folka un citu visdažādāko žanru un stilu 
mūziķus, iepazīstina klausītājus ar Lat-
vijas mūzikas aktualitātēm, tieši festi-
vālam sagatavotiem projektiem, kā arī 
rosina mūziķu jaunradi tēlotājmākslā. 
Festivāla norisēs piedalās arī mākslinie-
ki un citu radošo profesiju pārstāvji.

Kopš 1995. gada BILŽU izstādes ir 
tematiskas. Izstādes dalībnieki apglez-
nojuši galda virsmas, šķīvjus, kreklus, 
veidojuši instalācijas no datortehni-
kas elementiem, kā arī darinājuši brī-
numainus pogu darbus, par objektu 
mākslinieciskās domas izpaušanai iz-
mantojuši krēslus, spilvenus un deķus, 
karotes, čemodānus, Reebok botas 
un lietussargus, paklājus un Electro-
lux putekļusūcējus, radījuši mandalas 
un maskas, mākslas darbu veidošanā 
kā elementus uzmantojuši ciparus un 
burtus. 2015. gadā, sagaidot festivāla 
30 gadu jubileju, tapa izstādes BIL-
ŽU sēta un BILŽU vārti, kas tika ap-
vienotas vienotā ekspozīcijā BILŽU 
sēta pilsētā un bija apskatāma Rīgā, 
Līvu laukumā. 2016. gadā tapa izstāde 
BILŽU puķu dārzs. Plašāka informāci-
ja par festivālu www.bildes.lv.

Kas ir „MAZĀS BILDES“?
MAZĀS BILDES ārpus Latvijas 

pirmo reizi tika 
rīkotas 2013. gadā 
Briselē. Pasākums, 
tāpat kā Latvi-
jā, notika BILŽU 
sajūtās. Mūziķi, 
mākslinieki, ar-
hitekti, diplomāti 
un citas radošas 
personības mālēja, 
dziedāja, meklēja 
savas krāsas un 
skaņas, lai padarī-
tu krāsainākus un 
skanīgākus kopā 
būšanas mirkļus. 
Pasākums deva iespēju daudziem pa-
sākuma dalībniekiem ļauties iepriekš 
nepazītam mākslas un mūzikas vilinā-
jumam – iemācīties ko jaunu un rast 
sevī agrāk neapjaustas radošas izpaus-
mes skaņās un bildēs. MAZAJĀM BIL-
DĒM tāpat kā BILDĒM ir izveidots 
savs logo, tā autors ir Uldis Baltutis, 
mākslinieks no Liepājas. Mūsu saistīto 
pasākumu himna ir Tikai tā! (U.Mar-
hilēvičs/G.Račs).

Darbi jau top!
MAZĀS BILDES MELBURNĀ iz-

stādei esam iecerējušas podziņu dar-
bus sakopot no visas Austrālijas un 
dažas arī no tālākām malām.

Kas ir „PODZIŅU BILDES“?
Tie ir mākslas darbi jebkurā mēdi-

jā; saistošie noteikumi ir:
1. darbā ir jāpielieto pogas,
2. mākslas darbam ir jābūt saistība 

ar kādu latviešu dziesmu.

Kāpēc „PODZIŅU BILDES“?
Viena no BILŽU interesantākajām 

un apjomīgākajām izstādēm bijusi iz-
stāde Pogas un podziņas 2003. gadā 
Rīgā. Esam vienojušās ar BILŽU rīko-
tājiem par šīs idejas izmantošanu un 
realizēšanu arī Austrālijā. Šī gada nu-
pat kā aizvadītajā 3x3 saieta mākslas 
ievirzē tapa jau vairāki podziņu dar-

bi, kuru autori ir no visām trim pa-
audzēm! Tagad aicinām visus, kuri 
vēlētos mums piebiedroties šajā pa-
sākumā, sazināties ar Andu (anda@
banikos.net.au), mob. tālr.: 0409 180 
346.

Izstādes vienojošais un galvenais 
elements – pogas! Lieta, kas pazīsta-
ma ikvienam! Kreklos, blūzēs, mēte-
ļos, svārkos un biksēs pogas mūs pa-
vada ik dienu. Mūsuprāt, pielietojot 
šo tik ierasto lietu, iespējams ļaut vaļu 
fantāzijai. Aicinām, izmantojot pogu 
daudzveidīgo formu, materiālu un 
krāsas, veidot skaistus un interesantus 
mākslas darbus!

Šis pasākums ir domāts visiem – 
iepriekšēja mākslas pieredze nav 
nepieciešama; ģimenes var arī kopī-
gi gatavot darbus. Visi ir laipni lūg-
ti piedalīties! Esam iecerējuši rīkot 
darbnīcas mākslas darbu veidošanai 
Latviešu Namā vēlāk šogad. Būtu 
labu uzzināt, apmēram, cik būtu in-
teresenti!

Aicinām arī ziedot pogas mūsu 
kopīgai izstādei. Ja jums mājās ir ne-
vajadzīgas pogas, labprāt tās izmanto-
sim šim pasākumam! Sirsnīgs paldies 
tiem, kuri jau pogas mums ir atgādā-
juši!

Anda Banikos
Laikrakstam „Latvietis“

„Mazās bildes Melburnā“
Aicinājums piebiedroties

Laimas podziņu bilde.

FO
TO

 A
nd

a 
B

an
ik

os

sāk kalpot dažādās Latvijas luterāņu 
draudzēs, vispirms kā kalpojošais 
teoloģijas fakultātes students un, sā-
kot ar 1994. gada 28. jūliju, kā piln-
tiesīgs ordinēts mācītājs. Tā Latvijā 
viņš ir kalpojis turpat divdesmit ga-
dus. 2010. gadā mācītājs piesakās uz 
vakanto Melburnas Latviešu ev. lut. 
Sv. Krusta draudzes mācītāja amatu.

2011. gada 10. aprīlī Dainis Mar-
kovskis tiek ievests Melburnas Svētā 
Krusta draudzes mācītāja amatā. Kopš 
2013. gada jūlija Melburnā ir viena lat-
viešu draudze – Melburnas Latviešu 
ev. lut. draudze, kurā kalpo mācītājs 

Markovskis. Šobrīd draudzē ir aptuve-
ni 400 draudzes locekļu, bet viņš arī 
pēc uzaicinājuma apciemo mūsu tau-
tiešus, vientuļniekus, slimos un citus 
cilvēkus, kuri nav draudzes locekļi.

Mācītājs Markovskis Kanberā jau 
ir viesojies un vadījis 14 dievkalpoju-
mus.

Viņš saka, ka jau no pirmās vieso-
šanās Austrālijā un vadot dievkalpo-
jumu Kanberā 2010. gada 1. augustā, 
sajutis Kanberas latviešu viesmīlību 
un sirsnību. Un vienmēr, kad ir Kan-
beras draudzes uzaicinājums noturēt 
dievkalpojumu Kanberā un Melburnas 
draudzes valde ir piekritusi aizdot savu 
mācītāju, viņš ar lielu prieku dodas uz 
Kanberu. „Kanberas draudze man ir 

jau kā otra draudze, kur daudzus pa-
zīstu, un vienmēr ir svētīgas tikšanās 
un sarunas,“ saka mācītājs. 

Mācītājam Markovskim kā ALEL-
DA priekšnieka garīgajam vietniekam 
ir svarīgi zināt un noskaidrot arī citu 
latviešu draudžu cilvēku vajadzības.

5. februāra svētrunas tēma – Kur 
Tu mājo? – mācekļu jautājums Jēzum, 
un Viņa atbilde: Nāciet, tad redzēsiet. 
Galvenais, ko mācītājs sprediķī uzsvē-
ra, ka svarīgāk par atbildēm un zināša-
nām par Kristu, ir būt vienmēr ciešās 
attiecībās ar Kristu un sekot Viņam, 
lai varētu piedzīvot Dieva svētības.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Saruna ar māc. Markovski
Turpinājums no 4. lpp.
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Eiropas Latviešu ap-
vienība (ELA) ieskatā 
Māra Kučinska vadītās 
valdības pirmais darba 
gads attiecībā uz diaspo-
ru ir vērtējams kā lēna 
iešūpošanās. Kopumā 
jaušama izpratnes vei-
došanās attiecībā uz di-
asporas lomu Latvijā, un 
uzteicami ir atsevišķu 

ministru centieni. Tomēr mērķtiecīgas 
un konsekventas stratēģijas trūkums 
valdībā kavē diasporas potenciāla ap-
gūšanu pašas Latvijas izaugsmes labā.

Tradicionālā sadarbība izglītības 
un kultūras jomās rit labi, un vērā 
ņemami soļi diasporas iesaistīšanā 
sperti ārpolitikas jomā. Citi virzieni 
sadarbībai ar diasporu gan tiek slēgti 
(remigrācija), to plānu izstrāde kavējas 
(iesaiste tautsaimniecībā) vai diaspo-
ras specifika tajos netiek ņemta vērā 
(nodokļu politika). Turklāt līdz ar ieso-
ļošanu otrajā Simtgadē valsts budžetā 
vairs nav ieplānots finansējums šīs sa-
darbības uzturēšanai.

Valdībai darbu sākot, diaspora tās 
deklarācijā parādījās tikai 93. (demo-
grāfijas pasākumi) un 120. (zinātne) 
vietā no 135 prioritārajiem darbības 
virzieniem. Neskatoties uz šo karāša-
nos politikas prioritāšu astesgalā, tra-
dicionālajās sadarbības jomās darbs 
kopumā ritējis labi. IZM vadībā sadar-
bībā ar diasporas jumta organizācijām 
aizsākts vērtīgs darbs pie diasporas 
izglītības koncepcijas. Latviešu valo-
das prasmju straujās izzušanas dēļ tas 
izglītības ministram būtu jāvirza prio-
ritārā kārtā un jāatbalsta ar atbilstī-
giem resursiem. Mērķtiecīgāk būtu jā-
atbalsta arī diasporas jaunatnes darbs. 
Bērni un jaunieši – gan latviešu, gan 
nelatviešu izcelsmes – ir tā diasporas 
grupa, kas vistiešāk var veidot Lat-
vijas nākotni, taču ir visvieglāk zau-
dējama, nepietiekami stiprinot viņu 
latviešu valodas prasmes, pilsoniskās 
piederības sajūtu un līdzdarbošanās 
motivāciju.

Ārlietu ministrs sadarbību ar 
diasporu atzinis par vienu no pie-
cām Latvijas ārpolitikas prioritātēm 
2017. gadam, un saiknes uzturēšana ar 
diasporu kopš 2016. gada arī formāli ir 
visu Latvijas diplomātu ikdienas pie-
nākums, papildus speciālo uzdevumu 
vēstnieka aktīvajam darbam. Atbalsts 

ir izpaudies arī konkrētos darbos – 
sniedzot līdzfinansējumu daudzvei-
dīgiem un diasporas organizāciju 
nostiprināšanai nozīmīgiem projek-
tiem. Uzteicama ir ministra un ārlietu 
dienesta noteiktā iestāšanās par Liel-
britānijā dzīvojošo Latvijas piederīgo 
tiesību aizsardzību Brexit kontekstā. 
Pagaidām gan iztrūkst vienota pieeja 
dubultpilsoņu potenciālam un sadar-
bībai ar starptautiskajās organizācijās 
strādājošajiem latviešiem – šajā ne-
drošajā globālajā klimatā tas tikai sek-
mētu Latvijas starptautisko interešu 
aizstāvību.

Kultūras ministre ir bijusi šīs val-
dības izcilniece diasporas lietās – gan 
ministre pati, gan Simtgades birojs, 
LNKC, VKKF un SIF bijuši atsaucī-
gi un atbalstoši diasporas vajadzībām, 
īpaši profesionālās kultūras pieejamī-
bas, Dziesmu un deju svētku tradīcijas 
uzturēšanas un diasporas organizāciju 
stiprināšanas jomās. Uzlabojumi gan 
būtu vēlami mediju jomā, kur pastāv 
vēl neizmantotas iespējas attiecībā uz 
diasporas mediju sadarbību ar Latvijas 
medijiem. Diasporas organizācijām 
turklāt nācās iestāties pret KM mē-
ģinājumu līdz ar politiski neērtajiem 
patvēruma meklētāju jautājumiem no 
politiskā līmeņa uz ierēdniecību no-
stumt arī diasporas lietu pārvaldību. 
Jācer, ka kultūras ministre turpmāk 
spēs pietiekami autoritatīvi veikt tā re-
zultātā viņai premjera skaidri uzticēto 
diasporas lietu pārnozaru koordināci-
ju, nepaturot diasporu tikai nacionālās 
kultūras lauciņā.

Šāda šaura izpratne par diasporas 
lomu, šķiet, izskaidro ekonomikas mi-
nistra un finanšu ministres atturīgo 
iesaisti diasporas lietās. Diaspora ik 
gadu uz Latviju pārskaita līdz pat 5% 
no IKP, kas ir tikpat, cik valdība tērē 
valsts aizsardzībai un veselības ap-
rūpei kopā. Ir valstis, kas ar nodokļu 
vai finanšu instrumentiem veicina šo 
pārskaitījumu ieguldīšanu arī aktīva-
jā ekonomikā. Latvijā tikmēr nodokļu 
sistēma diasporas specifiku un remig-
rācijas virsuzdevumu nerespektē. Jā-
uzteic gan LIAA, kas pēc diasporas 
ierosmes esot sākusi darbu pie plāna 
izstrādes diasporas iesaistei Latvijas 
tautsaimniecībā – eksporta un investī-
ciju veicināšanā. Tas ir labs aizmetnis, 
uz kura vajadzētu balstīt nopietnu dar-
bu diasporas ekonomiskā potenciāla 

piesaistei, tostarp atbalstot diasporas 
profesionāļu un zinātnieku tīklošanos 
un risinot nodokļu problemātiku.

Bez turpinājuma 2016. gada bei-
gās tika noslēgts ekonomikas ministra 
pārziņā esošais Reemigrācijas plāns, 
vienlaikus Saeimā virzot atviegloju-
mus trešo valstu viesstrādnieku ieceļo-
šanai. Lai gan Reemigrācijas plāns nav 
nesis skaitliski lielus rezultātus, tomēr 
radīja satvaru svarīgiem remigrējušo 
ģimeņu atbalsta pasākumiem (piem., 
bērnu atpakaļiekļaušanās, latviešu va-
lodas apmācība) un ļāva valsts pārval-
des darbā atgriezt ārvalstīs studējušus 
jaunos profesionāļus. Valdības vadī-
tāja publiskie izteikumi nesteigties ar 
atgriešanos Latvijā pastiprināja plāna 
izbeigšanas nelietderīgi atsvešinošo 
vēstījumu. Tā vietā valdībai būtu jā-
veido atvērta, saliedējoša divvirzienu 
komunikācija ar Latvijas piederīga-
jiem pasaulē. Citādi šādas komunikā-
cijas vakuumu Latvijas medijos nereti 
aizpilda tendenciozi un sabiedrību 
šķeļoši saukļi. Nav skaidra arī valdības 
pieeja saiknes uzturēšanai ar citu tau-
tību Latvijas piederīgajiem ārvalstīs.

Kučinska valdībai un Latvijai ko-
pumā ir nepieciešams skaidrs stratē-
ģisks redzējums par diasporas nozīmi, 
iesaisti un komunikāciju. Valsts atbal-
sta finansējums diasporas politikas 
īstenošanai ir jāiekļauj valsts budžeta 
bāzes izdevumos tā vietā, lai ik pēc 
trīs gadiem par to cīnītos ar jauno po-
litikas iniciatīvu starpniecību. Ceļā 
uz to, šķiet, visbūtiskākais ir visā val-
dībā – un arī Saeimā – radīt vienotu 
izpratni par diasporas daudzveidīgo 
lomu Latvijas tālākajā izaugsmē, ie-
soļojot otrajā Simtgadē. Mērķtiecīgi 
uzrunājot un iesaistot diasporu, tā var 
atbalstīt Latvijas eksportu un investī-
cijas, stiprināt tiesiskumu, mūsdienu 
ģeopolitisko izaicinājumu kontekstā 
veicināt Latvijas interešu aizstāvību 
un nest Latvijas vārdu un vēstījumu 
pasaulē.

Lai dotu papildu grūdienu valdības 
darbam attiecībā uz diasporu, ELA 
2017. gada vasarā rīkos pirmo Eiropas 
Latviešu kongresu, kas plašās diskusi-
jās izstrādās Simtgades ceļakarti Lat-
vijai, apkopojot diasporas redzējumu 
un praktiskas sadarbības iniciatīvas 
dažādās Latvijas rīcībpolitikas jomās.

Elīna Pinto,
Eiropas Latviešu apvienība

Kučinska valdības pirmais gads diasporas lietās
Eiropas Latviešu apvienība to vērtē ar piesardzīgu optimismu

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

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

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $53.
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,,Katra diena ir kāds piedzīvojums manā kul-
tūras izaugsmē.

Latvieši ir spējuši ieraudzīt un veidot skais-
tumu it visur.“

(Kursas audzēkņu domas.)
Šogad ievadvārdus teic un Kursas Draudzīgo aicināju-

mu 29. janvārī vada Sietlas draudzes prāveste Daira Cilne, 
kura ir arī viena no bijušajām, ilggadējām Kursas vidus-
skolas direktorēm, bet ierastā svētrīta sprediķa vietā baz-
nīcā, kurā parasti klausāmies siltus vārdus un laba vēlēju-
mus Kursas saimei, šoreiz skanēja dziesmas un mūzika par 
godu Mārtiņam Luteram un Reformācijas 500. gadadienai. 
Dziesmu lapas rotāja simboliskais Mārtiņa Lutera zīmoga 
attēls – Lutera roze, bet ērģeļu solo izpildīja Dr. Andris 
Āboliņš. Šis iedziedāšanas dievkalpojums bija brīnišķīga 
dāvana atceres dienā Mārtiņam Luteram, jo tieši viņš ie-
viesa un piešķīra lielu nozīmi dziedāšanai dievkalpojumā, 
un, protams, tas bija liels prieks arī pašiem dziedātājiem.

Šoreiz niķīgie laikapstākļi bija vēlīgi bijušajiem Kursas au-
dzēkņiem, to atbalstītājiem un līdzjutējiem, un mājīgajā Sietlas 
Latviešu namā tik tikko pietika vietas lielajam ļaužu pulkam. 
Malkodami kafiju un mielodamies ar gardajām uzkodām, tau-
tieši atzinīgi uzklausīja un priecājās kopā ar prāvesti Dairu Cil-
ni par Kursas vasaras vidusskolas direktores Indras Ekmanes 
lieliski organizēto darbu nometnē, gan par labajām audzēkņu 
sekmēm, neskatoties uz dažāda līmeņa latviešu valodas zinā-
šanām. Diemžēl bija arī kāda skumja ziņa. Bija nomiris Indras 
tēvs, valodnieks un labi pazīstamais žurnāla Jaunās Gaitas 
ilggadējais redaktors Rolfs Ekmanis, tādēļ, protams, izpalika 
Indras video apsveikums. Sēru vēstij par atbildi parakstījām 
Indrai grāmatiņu ar līdzjūtības apliecinājumiem.

Piesakot uzrunai tēlnieku Sandi Kondratu, prāveste velta 
viņam daudz sirsnīgu, atzinīgu vārdu. Un tāds viņš arī ir – zi-
nošs, vispusīgs, izpalīdzīgs mūsu omulīgais, globālais nemiera 
gars Sandis. Te viņš ir Sietlā, te Kursā, bet rīt jau varbūt Rīgā 
vai kaut kur citur Eiropā, lai koordinētu darbu pie jaunā pro-
jekta. Sandim pieder medaļas par ledus 
skulptūrām Amerikā un Kanādā, bet 
Kursā viņš mācīja jauniešiem būvēt smil-
šu skulptūras. Pirms vairākiem gadiem 
tepat namā uz izķeršanu bija tēlnieku 
Ulda Zariņa un Sanda Kondrata mācību 
grāmata Anatomija tēlniekiem, kurai bija 
ļoti liels pieprasījums interneta veikalos. 
Pats Sandis mums stādās priekšā, kā pui-
ka no Talsiem Latvijā, kuru dzīve, mā-
coties tēlniecību, aizvedusi pasaulē. Bet 
Kursa Sandim liktenīga: ,,...te „Kursā“ 
ieraudzīju Talsu ielu – biju atradis Lat-
viju pasaules otrā pusē.“ Un Sietla jau 
tepat blakus. Jauni draugi, jaunas idejas 
un lieliskie Kleperi – krustvecāki.

Grāmata Anatomija tēlniekiem izrā-
dījās ļoti noderīga arī medicīnas izglītībā 
un veiksmīga finansiāli, kas radīja ie-
spēju virzīt jaunus, uzlabotus projektus, 
konkrēti Anatomy Next. Sākās izvērsts, 
ļoti intensīvs darbs, paplašinot zināšanas 
biznesa jomā, uzņemot sakarus ar mār-
ketinga speciālistiem, sadarbojoties ar 
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultā-
tes mācībspēkiem, kas uzrauga produkta 
tapšanas gaitu un kvalitāti; sadarbojo-
ties ar Sietlas Vašingtonas Universitātes 
(UW) profesoriem, kuri labprāt iesaistās 
projekta popularizēšanā. Anatomy Next 
komandai pievienojās divi medicīnas 
studenti Ieva Grīnberga un Reinis Jan-
sons, lai konsultētu nākamās grāmatas 

Galvas un kakla anatomija autoru tēlnieku Uldi Zariņu, kurš 
jau bij sācis strādāt pie projekta. Darba gaitā komanda secināja, 
raksta Ieva, ka līdzīgi modeļi un vizualizācijas būtu noderīgi 
arī medicīnas izglītībā. Ideja radīt tieši nervu aplikāciju šķita 
vispiemērotākais (jo visgrūtāk apgūstama) ar ko sākt būvēt 
jaunu interaktīvu mācību platformu, kas orientēta speciāli uz 
medicīnas studentu zināšanu un prasmju attīstīšanu. Aplikā-
cijas mērķis ir padarīt līdz šim sarežģīto neiroanatomiju vien-
kāršāku, sistemātisku un viegli uztveramu. Šī iemesla dēļ Ana-
tomy Next aplikācijas veidotāji galveno uzsvaru liek uz satura 
precizitāti, kas tiek iegūta, kombinējot magnētiskās rezonanses 
attēlus ar reālu anatomisko preparātu 3D skenējumu.

Anatomy Next tehnoloģija, saka Sandis, dod iespēju 
vienkārši turēt jūsu i-phone virs attēla un to redzēt 3D, 
vai arī jūs varat ieiet virtuālajā realitātē un manipulēt tajā 
anatomiju. Patreiz komanda gatavojas pilota programmai 
pavasara ceturksnim Vašingtonas Universitātē.

Pēc Sanda uzrunas Iveta Āva rādīja īsu video par Kur-
su ,,Man dziesmiņu nepietrūka“ (PBLA akcijai) un Kursas 

Tiksimies draudzībā, tiksimies „Kursā“
Draudzīgais aicinājums Sietlā

Sandis Kondrats.
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Sarīkojums labi apmeklēts.
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Kursas saime – absolventi, skolotāji un citi darbinieki Draudzīgajā aicinājumā.
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Latviešu Kopība Vācijā 
Strādā 71 gadu un aktīvi turpinās

Eiropas Latviešu 
Apvienībai (ELA) pa-
matakmeni ielika: Lat-
viešu Nacionālā Padome 
Lielbritānijā, Latviešu 
Kopība Vācijā (LKV) 
un Zviedrijas Latviešu 
Apvienība.

Kristaps  Grasis, ELA prezidija 
priekšsēdētājs, LKV Padomes sēdē 

2016. g. 25. septembrī, Minsterē pla-
šāk stāstīja par šodienas ELA jēgu un 
galvenajiem darbības virzieniem: Lat-
viskā izglītība, kultūra un pilsoniskā 
līdzdalība. Kr. Grasi ievēlēja 2015. g. 
20. septembrī ELA sapulcē Dublinā, 
kurā piedalījās arī LKV valdes priekš-
sēdis Nīls Ebdens.

ELA sekmīgās vadības pamatā ir 
komandas darbs. Prezidijā sastāv se-

šas personas. Apvienība algo – ar Lat-
vijas institūciju līdzekļiem – projektu 
rakstītājus, saziņu referentu, grāmat-
vedi; – kopā piecus darbiniekus. ELA 
birojs atrodas Pasaules Brīvo Latviešu 
Apvienības (PBLA) telpās Rīgā. ELA 
vieno 21 organizāciju 17 valstīs un tā 
sadarbojas ar Latvijas valsts ministri-

Latviešu Centra Minsterē pilnsapulce
Šogad notika LCM vēlēšanas

Latviešu Centra 
Minsterē (LCM) piln-
sapulce, 2017.  gada 
28.  janvārī, šogad tie-
šām bija pilnsapulce, jo 
bija ieradies 31 no LCM 
apmēram 90 biedriem. 

Lielā līdzdalība izskaidrojama ar to, 
ka LCM aizvien vairāk lietas notiek. 
Jo vairāk notiek, jo vairāk gribas aiz-
stāvēt arī savas intereses.

Valdes ziņojumi atspoguļoja no-
darbības; sarīkojumu saraksts garš, 
tāpat ikdienas latviešu darbība daudz-
plākšņaina – no tradicionālās skoliņas 
un bērnudārza vai korīša, līdz trim 
tautas deju grupām (mazie, vidējie un 
lielie!) un pat līnijdejām!

Šogad notika LCM vēlēšanas; tās 
Latviešu centram paredzētas ik pa di-
viem gadiem. Ievēlēja jaunu priekšnie-
ci – inženieri Madaru Rācenāju, kas 
LCM pietuvojusies vispirms, dziedot 
korī, kas piedalījās 2013. gada dzies-
mu svētkos, un vēlāk kā aktīva tautas 
deju dejotāja. Tāpat vice-priekšsēde 
Simona Freiberga, LCM vēlas redzēt 
aktīvu un radošu. Kasieris Krišjānis 
Rācenājs atkārtoti ievēlēts šai amatā. 
Viņš sapulcei parādīja foto no visā-
diem būvdarbiem, ko lielāko tiesu pats 
veicis un norādīja ēkas un teritorijas 
problēmvietas, kur vēl būs jāpiestrādā 
un kas prasīs līdzekļus. Māja nu jau 30 
gadus veca, šis tas nodilis, labojams, 
modernizējams. Vēl valdes sastāvā ir 
Lauma Leišovniks (tagad pārņem Mi-
LaDeKo dejotājus), Kārlis  Krūmiņš 
(sporta sarīkojumu speciālists), Valda 
Dundare (vada skoliņu un līnijdejas), 
Voldemārs  Valdmanis (kora entuzi-
asts), Ketija Tālberga un Dārta Sila 
(Savā veidā abas pārstāv vecos laikus – 
Ketija kā bijušās Minsteres Latviešu 
ģimnāzijas absolvente un Dārta kā 
LCM produkts!). Revīzijas komisijā at-
kārtoti ievēlēja Laumu Zvidriņu, kas 
jau gadiem veiksmīgi paanalizē ko un 
kā LCM dara, Ovenu  Šneideru,  kas 
ņemas ar bibliotēku un noteikti ir LCM 
mēbele, un no jauna klāt nāks Dina 
Krastiņa, kas aktīva draudzē un lasī-
šanas projektā bērnu žūrija, bet regu-

lāri vedot savu jauno paaudzi uz LCM 
redz un iesaistās ikdienas notiekošā, 
lai spētu (no)vērtēt LCM darbību.

Neiztrūka arī ziņojumi un patei-
cības bijušai priekšsēdei Inesei  El 
Tawil, kura atkāpās gan no valdes, 
gan arī no MiLaDeKo vadīšanas (5 
gadus). Viņas laikā LCM statuss ie-
pretim visādām iestādēm un atskaitēm 
ar finanšu pārvaldi ripojis bez problē-
mām; nākamā valde varēs priecāties 
par labi sakārtotu LCM. MiLaDeKo 
dejotāji toties uzstājušies pa visu pa-
sauli, visnesenāk vēl – Austrālijā.

Pateicība tika izteikta arī ilggadī-
gajai biroja darbiniecei Ingai Pēterso-
nei, kura no 2016. gada novembra sā-
kusi citu darbu. Vietā ir studente Ieva 
Ločmele.  LCM darbinieki patreiz ir 
Zuze  Krēsliņa-Sila  –  administrato-
re; Ieva Ločmele – palīdze; Krišjānis 
Rācenājs – namzinis un Viktors Kan-
geris, dzīvo uz vietas ēkā kā namzinis.

Pēc vismaz 30 gadiem LCM valdē 
no LCM valdes aiziet Juris Trauciņš, 
kurš bija viens no LCM ēkas arhitek-
tiem un idejas iznesējiem. Juris dzīvo 
tagad Jūrmalā, Latvijā, un projekti Vā-
cijā nobeigti, izbraukāt kļūst aizvien 
mazāk nepieciešami. Juris vēl stipri 
domā līdzi LCM un nākotnē iesaka at-
pirkt sporta laukumu, kas ir aiz LCM 
ēkas, no Minsteres pilsētas. Laukumu 
LCM patreiz tikai nomā no pilsētas. 
Iespēja pirkt no pilsētas puses ir dota, 

tagad būtu konkrēti jānoskaidro cena 
un vai ir mums, šodienas sabiedrībai, 
paceļams šāds ilgtermiņa projekts. Kā 
jau zināms, pilsētas plānos redzami 
nākotnes būvprojekti – daudzstāvu 
dzīvokļu nami tieši aiz LCM robežā 
esošās dabas aizsardzībā nozīmētās 
ozolu koku rindas. Negribētos, ka kai-
miņu būvētājiem iekārotos zemes ple-
ķītis, ko tagad izmantojam par sporta 
laukumu...

Vēl interesantu domu ar tālā-
ku skatījumu vai vīziju pacēla ELA 
priekšsēdis Kristaps  Grasis,  liekot 
visiem pafilozofēt un aizdomāties par 
to, vai būtu interese, pēc teiksim pie-
ciem gadiem, redzēt diasporas latviešu 
bērniem internātskolu, līdzīgu kā reiz 
senos laikos bija Minsteres Latviešu 
ģimnāzija, LCM ēkā vai kur citur Ei-
ropā!

Sapulces beigās pateicības krūzī-
te ar LCM auseklīti tika dāvināta ie-
priekšējai valdei un darbiniekiem. Uz 
krūzītes novēlējums: „Katram mums 
vēstījums kabatā, Kā putnam zem 
spārna ir paslēpts. Lai brīdī, kad ce-
ļamies spārnos, Tas aizietu pasaulē.“

Pēc sapulces, pirms visi atkal cē-
lās spārnos un aizgāja pasaulē – ar 
vai bez vēstījumiem, varēja noskatīties 
Signes Baumanes filmu Akmeņi ma-
nās kabatās.

Zuze K Krēsliņa-Sila
Laikrakstam „Latvietis“

Pilnsapulces dalībnieki.
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Laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde 
izsaka visdziļāko līdzjūtību LELBĀL arhibīskapei Laumai Zušēvicai; 

mūžība devusies viņas māmiņa

LIVIJA LAGZDIŅA-EIDEMANE
dzimusi 1928. g. 24. aprīlī, Salacgrīvā, Latvijā

mirusi 2017. g. 9. februārī, Parma Heights, Ohio, ASV✝
jām un iestādēm.

Gadskārtējā sapulcē 19./20. martā 
Tallinā ieradās 29 delegāti, arī Aija 
Ebdene  (LKV). Runātājs uzsvēra, ka 
viņš darbojas roku rokā ar Ārlietu, 
Izglītības u.c. ministriju pakļautībā 
izveidotām darba grupām un Latviešu 
Valodas aģentūru. Un tikpat kā katru 
mēnesi ierodas Latvijā.

Šī gada martā bijusi tikšanās ar vi-
siem Latvijas ministriem. PBLA vēlētos, 
lai ārzemēs dzīvojošo latviešu lietas kār-
totos tikai vienas ministrijas atbildībā. 
Tagad tās sadalītas pa četrām. Latvijas 
remigrācijas plāns beigsies 2018. gadā.

Eiropā izveidojušās 78 latviešu 
skolas un skoliņas. Izglītības nozari 
vada skolas darbā pieredzējušais Mā-
ris Pūlis, Lielbritānija. Pasaules mēro-
gā – Aira Priedīte, jaunā PBLA Izglī-
tības Padomes izpilddirektore. 

Kr. Grasis un N. Ebdens piedalīju-
šies Sabiedrības un Integrācijas Fonda 
u.c. piedāvātajos semināros un sanāk-
smēs, piemēram, – Briselē. ELA at-
balstītā jauniešu nometne KaLVe, Luk-
semburga un Cikls (Ie)dRosme aktīvai 
latvietībai ārzemēs uzrunā jauniešus 
un to vadītājus, skolotājus un vecākus.

Paredzētie lielie sarīkojumi: Eslin-
genas Dziesmu svētku 70. jubilejas atce-
re 2017. g. Kultūras ministrija atvēlējusi 
25 800 EUR. ELA plāno kongresu nāko-
ša gada jūlija beigās, t.s., diasporas kon-
ferences vietā. Pēdējā notika 29./30. jūli-
jā. A. Ebdene bija otra LKV dalībniece. 
Iecerētam kongresam paredzēti prāvi lī-
dzekļi no valsts puses. Kongresā spries-
tu par kultūru, izglītību, ekonomiku un 
politiku. Tas varētu pat notikt uz kuģa 
Baltijas jūrā! Luksemburgas latvieši vei-

dos Jauniešu ziņu portālu, ko finansiāli 
atbalstīs Izglītības ministrija.

Turpinot īstenot ne tikai Latvijas 
100gadei veltītos labos darbus, uz Lielo 
Talku aicinās latviešu un baltiešu mīt-
nes: Annaberga (Bonna), DV Vācijas 
nams Bērzaine (Freiburga), Minsteres 
Latviešu Centrs, Ev. lut. Baznīcas īpa-
šums Sandbijā, Ēlandes sala (Zviedrija), 
DV Fonda Straumēni (Lielbritānija).

LKV veicināts un iecerēts
LKV 2015. g. nogalē atbalstīja Valsts 

svētku sarīkojumus Štutgartē (Latviešu 
biedrība Saime 200 EUR), tikpat saņē-
ma arī rīkotāji Frankfurtē. N. Ebdens 
uzrunāja tautiešus abās pilsētās. Berlī-
ne, Hamburga un Brēmene kopā dabūja 
400 EUR Ziemassvētku sarīkojumiem. 
LKV veicināja filmas Ručs un Norie iz-
rādi Berlīnē (200 EUR) režisores Ināras 
Kolmanes klātbūtnē.

LKV ir bijuši uzticēti citu biedrību 
līdzekļi vai mērķu ziedojumi, manto-
jumi. Baltiešu izcelsmes Konrādes 
kundze, Ziemeļvācijā, bija izteikusi 
cerību, lai viņas novēlējums palīdzētu 
Latvijas un Igaunijas bērniem, jaunie-
šiem – grūtdieņiem. Šogad LKV pavi-
sam pārskaitīja 40 000 EUR. Sadalās: 
20 000 EUR Igaunijas SOS organizāci-
jai – Childrens village Poltsamaa and 
mourning childrens camp. 14 000 EUR 
Latvijas SOS Bērnu ciemata asociāci-
jai – Īslīces bērnu ciematam. Biedrība 
Zvannieku mājas saņēma 5000 EUR. 
Latvijas Sarkanā Krusta Dobeles ko-
miteja – Elejas bērniem 1000 EUR.

Minsteres Latviešu ģimnāzijas 
(MLĢ) audzēkņi 1973. g. dibināja MLĢ 
bijušo skolēnu un draugu biedrību. Tās 
valdes priekšsēdis Pēteris  Purmalis 
(Minstere) kārto biedrības legālo slēg-
šanu. Atlikušie līdzekļi (bijušo biedru 

iemaksas) glabājās LKV kontā; biedrī-
bai pašai tāda vairs nav. Tā Okupācijas 
muzejs (OM) Latvijā, Izglītības noda-
ļa, šovasar saņēma 4000 EUR ziedo-
jumu ar mērķi: Vēstures skaidrošanai 
jauniešiem un skolotājiem no Latgales 
Okupācijas muzejā. P. Purmaļa ierosmē 
palīdzība atvēlēta pēdējos gados arī Ves-
tienas pagasta pamatskolai (3000 EUR).

Bonnas Latviešu skoliņas Kamolītis 
12 vecāki kļuvuši par LKV biedriem. 
Skoliņa maksā 2400 EUR gadā par 
telpu īri un lūdz LKV pārņemt pusi nā-
kamajam mācību gadam. Viens Vācijas 
2x2 nometnes dalībnieks šogad saņēma 
pilnu stipendiju – 290 EUR no LKV.

Ivars  Vētra sabiedriskā kārtā 
administrē avīzes Brīvā Latvija abo-
nentus Vācijā. Redakcija ik gadus bez 
maksas iesien BL Kopības bibliotē-
kai Minsterē.  Laima  Urdze pārstā-
vēja LKV avīzes izdevēju kopas sēdē 
22./23. oktobrī, Rīgā.

LKV informē tautiešus par noti-
kumiem Vācijā galvenokārt caur LKV 
Facebook lapu. Latviešu organizācijas 
tikās Berlīnē 11. novembrī. Sanāksme 
bija apvienota ar Valsts svētkiem; kon-
certēja koklētāja Laima Jansone.

Valsts svētkus svinēja 18. novembrī 
Frankfurtē (Frankfurtes Latviešu bied-
rība un LKV); uzstāsies folkloras an-
samblis no Londonas – Austrumkalns. 
Ansamblis dienu vēlāk kuplinās svēt-
kus Minsterē. LKV atbalstīs Minhe-
nes Latviešu kultūras biedrību Namejs 
Valsts svētku sarīkojumu ar 200 EUR.

Vācijas pilsētās, kurās atzīmēs 
Latvijas 98. dzimšanas dienu, roku 
aktīvi pieliks kā LKV tā jaundibināto 
biedrību un kopu brīvprātīgie.

Dievpalīgu turpinot!
Aija Ebdene

Laikrakstam „Latvietis“

Latviešu Kopība Vācijā 
Turpinājums no 13. lpp.

2016. gada absolventi Ella Lutere un Krišjānis Lūsis stās-
tīja par vasaru Kursā. Ella vairāk runāja par par dažādiem 
pasākumiem: sportu, ballītēm, braucienu uz Olimpisko 
Nacionālo parku. Viņa vērtēja, ka Kursa ir vieta, kur ir lat-
viskas saknes, asinsradniecība. Krišjānis stāstīja par mā-
cībām, par skolotājiem. „Kursa ir vieta,“ viņš teica, „kur 
latviešu bērni var būt latvieši.“ Jaunieši bija apmierināti 
un priecīgi par Kursā pavadīto laiku un no sirds pateicās 

saviem skolotājiem, audzinātājiem un burvjiem virtuvē – 
pavāriem, it visiem Kursas darbiniekiem.

Brīnišķīgs, ļoti emocionāls bija Māra Bērziņa, Gun-
tas  Lujānas un Māra Maleja uzņemtais video un foto 
atskats uz 2016. gada Kursu. Skaistas dziesmas, skaistas 
atmiņas. Prieks acīm un sirdij.

Noslēgumā prāveste Daira Cilne izteica pateicību Ivetai 
Āvai par nesavtīgo palīdzību Kursas darbos. Liels paldies 
Kursas direktorei Indrai Ekmanei, un uz redzēšanos vasarā!

Sarmīte Lunde
Laikrakstam „Latvietis“

Tiksimies draudzībā, tiksimies „Kursā“
Turpinājums no 12. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Svētdien, 19. febr., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novuss. Gaidām jaunus un 
ne tik jaunus spēlētājus!
Ceturtdien,  23.  febr., plkst. 10.30 
ALB namā Filmu rīts. Piedāvājam uz 
lielā ekrāna noskatīties filmu Rūdol-
fa mantojums. Sekos pusdienas. Lū-
dzam pieteikties LAIMAS birojā līdz 
20. februārim.
Sestdien, 25.  febr., plkst. 11.00 ALB 
namā Laimas Pavārmākas kursi. Ilze 
Ostrovska demonstrēs aukstās zupas 
recepti. Ieeja pret ziedojumiem, sākot 
ar $4.
Svētdien, 26. febr., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novuss. Gaidām jaunus un 

ne tik jaunus spēlētājus! ASK priekš-
nieks Jānis Lindbergs.
Otrdien, 28.  febr., plkst. 19.00 Tāla-
vas Latviešu kooperatīva valdes sēde.
Sestdien,  4.  martā, plkst. 14.00 DV 
namā Kalpaka / Kurzemes Cietokšņa 
piemiņas akts apvienots ar Adelaides 
nodaļas 65 gadu svinībām. Pēc svinī-
gās daļas koncerta; priekšnesumos uz-
stāsies DV vīru koris Daugava, Vana-
džu ansamblis un vietējie mākslinieki. 
Nodaļas 65 gadu pastāvēšanu svinēs 
ar Vanadžu gatavoto auksto galdu, 
kur pieteikšanās obligāta, zvanot Gun-
tai 8271 2029 vai Regīnai 8265 7140. 
Aukstā galda maksa $20. Būs arī lustī-
gi priekšnesumi.
Svētdien, 5. martā, plkst. 14.00 ALB 

pēcpusdienā Dace Dārziņa atstāstīs 
par Zelta atrašanu Austrālijā, un kā 
tas ir ietekmējis Austrālijas vēstures 
īpašus pagriezienus; par apstākļiem 
zelta laukos, par vienlīdzības sabied-
rības rašanos un citiem jautājumiem.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J.Priedkalns
Svētdien,  19.  febr., plkst. 11.00 Epi-
fānijas 7. svētdiena, dievkalpojums ar 
dievgaldu.
Svētdien,  5. martā, plkst. 11.00 Ga-
vēņa 1. svētdiena, dievkalpojums ar 
dievgaldu.

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
18. februāris
Kora, Kintija
1922. teātra un kino zinātniece Valen-
tīna Freimane.
1937. ģeologs, dzejnieks, latviešu sa-
biedrisks darbinieks Austrālijā Kārlis 
Ābele.
1947. dibināta pirmā latviešu korporā-
cija trimdā (Pinebergā) – Fraternitas 
Imantica.
1952. dzejniece, dramaturģe, sabied-
riska darbiniece Māra Zālīte.
1982. latviešu basketbolists Kaspars 
Cipruss.

19. februāris
Zane, Zuzanna
1915. Pirmais Pasaules karš: sākās Ga-
lipoli operācija.
1927. mākslinieks, gleznotājs Pāvils 
Lūciņš.
1927. mākslas vēsturniece Genoveva 
Tidomane.
1937. padomju politiķis, LPSR VDK 
priekšsēdētājs, LKP CK pirmais sek-
retārs, PSRS Iekšlietu ministrs, viens 
no 1991. g. augusta puča rīkotājiem 
Boriss Pugo.
1962. politiķis, LR iekšlietu ministrs 

(1993.g. 3.aug. – 1994.g. 28.okt.), 
LR aizsardzības ministrs (1998.g. 
26.nov. – 2004.g. 9.marts), LR ārlie-
tu ministrs (2010.g. 3.nov. – 2011.g. 
25.okt.) Ģirts Valdis Kristovskis.

20. februāris
Vitauts, Smuidra, Smuidris
1882. Tērbatas latviešu rakstnieku 
vakari tiek pārdēvēti par Lettonia 
(1881. Fr.Lettonica).
1882. Latvijā dzimis vācbaltu filozofs 
Nikolajs Hartmanis.
1892. rakstnieks, publicists Jūlijs 
Roze.

21. februāris
Eleonora, Ariadne
Starptautiskā dzimtās valodas diena
1884. rakstnieks, gleznotājs Jānis Sar-
ma.

22. februāris
Ārija, Rigonda, Adrians, Adriāna, Ad-
rija
1907. operdziedone Paula Brīvkalne.
1932. aktrise Baiba Indriksone.
1947. mēnešraksta Līvli redaktore un 
Lībiešu gadagrāmatu sastādītāja Bai-

ba Šuvcāne.
1970. fotogrāfs, sabiedrisks darbinieks 
Austrālijā Roberts Birze.
2007. Alsungā, sociālās aprūpes centrā 
Reģi notika ugunsgrēks, kurā dzīvību 
zaudēja 25 cilvēki; tas kļuva par posto-
šāko ugunsgrēku Latvijas vēsturē.

23. februāris
Haralds, Almants
1922. dzejnieks Tālivaldis Kalnājs.
1927. kordiriģents Pauls Kvelde.
1934. SLT aktrise Vaira Zemīte.
1959. sabiedriska darbiniece Austrālijā 
Zinta Ozoliņa.
1982. Līvu fonda valdes priekšsēdē-
tājs, politiķis Dāvis Stalts.

24. februāris
Meteņi
Diāna, Dina, Dins
Igaunijas Republikas Neatkarības diena.
1902. rakstniece Leonija Ozolkalne.
1904. ALT aktrise Valija Pone.
1922. dzejniece Skaidrīte Kaldupe 
(Ķikuta).
1967. politiķis, Rīgas mērs (2001.g. 
27.marts – 2005.g. 29.marts) Gundars 
Bojārs.  ■

administrāciju.
Ministrs E. Rinkēvičs pateicās 

Lielbritānijai par militārās klātbūt-
nes nodrošināšanu Baltijas valstīs, 
kas stiprina visas NATO drošību, kā 
arī vienojās īstenot ciešāku sadarbību 
stratēģiskajā komunikācijā. Ministri 
arī apsprieda nepieciešamību turpināt 
atbalstu Ukrainai un citām Austrumu 
partnerības valstīm, kā arī pārrunāja 
redzējumu par attiecībām ar Krieviju.

„Neskatoties uz gaidāmo Apvieno-
tās Karalistes izstāšanos no Eiropas 

Savienības, vēlamies turpināt attīstīt 
mūsu valstu jau šobrīd ļoti labās attie-
cības, aktivizējot divpusējo sadarbību, 
kā arī turpinot dialogu daudzpusējos 
formātos,“ pauda E. Rinkēvičs.

Abas amatpersonas pārrunāja Lat-
vijas valstspiederīgo tiesības un statu-
su pēc Lielbritānijas izstāšanās no ES. 
„Lielbritānijā atrodas lielākā Latvi-
jas diaspora – teju 100 000 cilvēku, 
kas kopumā nes pozitīvu ieguldījumu 
Lielbritānijas tautsaimniecībā un kul-
tūrā, kā arī Latvijas ekonomikā. Tādēļ 
mēs sagaidām, ka cilvēki, kuri legāli 
uzturas Lielbritānijā, netiks pakļauti 
jebkādai diskriminācijai,“ uzsvēra 

E. Rinkēvičs.
Ministri pauda apņēmību veicināt 

ciešāku sadarbību ekonomikas, iz-
glītības un kultūras jomās. „Ierosinu 
Latvijā un Lielbritānijā organizēt biz-
nesa forumus starp mūsu valstu uzņē-
mējiem, kā arī paplašināt sadarbību 
izglītības jomā. Priecē Britu Padomes 
devums, kas nodrošina apmācības 
Latvijas skolotājiem un sniedz stipen-
dijas studentiem prestižākajās Lielbri-
tānijas augstskolās,“ sacīja Latvijas 
ārlietu ministrs.

E. Rinkēvičs uzaicināja B. Džon-
sonu apmeklēt Latviju.

LR Ārlietu ministrija

LR Ārlietu ministrs Londonā
Turpinājums no 3. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 17. februārī.
€1 = 1,38920 AUD
€1 = 0,85720 GBP

€1 = 1,48090 NZD
€1 = 1,06500 USD

Brisbanē
Svētdien, 19. febr., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvāku 
informāciju sniedz Dace Ose-Abey 
(0422 338 997); daceabey@bigpond.
net.au
Sestdien, 25. febr., plkst. 12.00 Rum-
my & zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Piedalīšanās $10.
Svētdien, 5. martā, plkst. 14.30 Sau-
les zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvā-
ku informāciju sniedz Dace Ose-Abey 
(0422 338 997); daceabey@bigpond.
net.au
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 18.  febr., plkst. 13.00 diev-
kalpojums Nācaretes baznīcā.

Kanberā
Sestdien,  25.  febr., plkst. 14.00 KLB 
ģimenes diena Immanuel baznīcas zālē, 
Lyons. Būs dažādas interesantas aktivi-
tātes un pārsteigumi visiem vecumiem, 
jauniem un veciem! Ieeja pret labprā-
tīgiem ziedojumiem. Groziņi: dzērieni 
groziņos, tēja un kafija sagādāta.
Sestdien,  4.  martā, plkst. 14.00 DV 
rīkots pulkveža O. Kalpaka piemiņas 
akts Immanuel baznīcas zālē, Lyons.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Svētdien,  19.  febr., plkst. 14.00 DV 
mītnē Sveika, Latvija! 2016 braucēju 
O. Cīruļa un Ē. Stepaņuka stāsti. D. Je-
f īmovas atskaite pa darbu gaitām Lat-
vijā. Pusdienas $10. Visi mīļi gaidīti.
Piektdien, 24. febr., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 4. martā, plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 4. martā, plkst. 12.00 Dau-
gavas skolas pilnsapulce Latviešu 
namā.
Svētdien,  5.  martā, plkst. 11.00 Sv. 
Krusta baznīcā plkv. O. Kalpaka un 
Studentu rotas piemiņas dievkalpo-
jums. Aicina SKKM un KKM saime.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 19.  febr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 26. febr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 26. febr., plkst. 13.00 Bībe-
les studija Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 5. martā, plkst. 11.00 Oska-
ra Kalpaka un Studentu rotas piemiņas 
dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 19. febr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.
Trešdien, 1. martā, plkst. 18.00 diev-

kalpojums.
Svētdien,  5. martā, plkst. 10.30 Ka-
pusvētki Karakatas kapsētā.

Sidnejā
Ceturtdien,  2.  martā, plkst. 12.00 
DV namā saiets un draudzības pēc-
pusdiena.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 19. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 26. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc 
dievkalpojuma notiks draudzes piln-
sapulce.
Svētdien, 5. martā, plkst. 10.00 Cieša-
nu laika dievkalpojums ar Svēto Vaka-
rēdienu. Pēc dievkalpojuma būs pankū-
kas un referāts par Ciešanu laiku.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien,  19.  febr., plkst. 9.30 diev-
kalpojums.
Svētdien,  26.  febr., plkst. 9.30 diev-
kalpojums.
Svētdien, 5. martā, plkst. 9.30 I Ga-
vēņa dievkalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien,  2.  martā, plkst. 13.00 
kārtējā baltiešu mēneša tikšanās 
Broadbeach Library, 61 Sunshine 
Boulevard, Mermaid Waters (iepretim 
Pacific Fair iepirkšanās centram). Ie-
ejot bibliotēkā, sekot norādījumam uz 
Meeting Room A.
Sestdien, 4. martā, plkst. 19.00 tikša-
nās Vācu klubā, Carrrara. (Vēl jātiek 
apstiprinātam).

Latvijā
Sestdien, 18. febr., plkst. 19.00 Dzinta-
ru koncertzālē notiks krāšņs cikla Dzi-
muši Latvijā koncerts Inese Galante un 
draugi, kurā kopā ar izcilo operdziedā-
tāju Inesi Galanti uzstāsies pasaulsla-
venais tenors Aleksandrs Antoņenko, 
kontrtenors Sergejs Jēgers, publikas 
iemīļotais dziedātājs Ingus Pētersons, 
pianisti Andrejs Osokins un Daumants 
Liepiņš, kā arī Ineses Galantes konkur-
sa jaunie talanti. Programmā dzirdēsim 
buķeti no skaistākajām baroka vokāla-
jām lappusēm, operu duetiem, dzīve-
spriecīgām operešu melodijām un pār-
dzīvojumiem bagātām verisma ārijām.
Sestdien, 18. febr., Lielajā ģildē, fes-
tivāls Saxophonia ietvaros, saksofona 
virtuoza – francūža Aleksandra Duazī 
rokās būs šveicieša Franka Martēna 
mūzika, savukārt latviešu saksofo-
niste Katrīna Kivliniece atgādinās 
par spožo Ģederta Ramana Sakso-
fonkoncertu, kas savulaik panākumus 
nesis leģendārajam Alnim Zaķim. 
Viļņā dzimušais saksofonists Arvīds 
Kazlausks piedāvās lietuvietes Justes 
Janulītes jaundarbu. Koncertā spēlēs 
Sinfonietta Rīga un Rīgas saksofonu 

kvartets. Vakara noslēdzošos akordus 
jaunā skaņu partitūrā saksofona kvar-
tetam, kamerorķestrim un elektronikai 
sarūpējis latviešu ambientās mūzikas 
komponists – Rihards Zaļupe. Koncer-
tu atbalsta Francijas institūts Latvijā. 
Svētdien,  19.  febr., plkst. 14.00 Kat-
lakalna Tautas namā – 2. Lielās Stāstu 
nakts IEVADPASĀKUMS. Iepazīša-
nās ar Sēmes Pasaku raganu Ivitu Kal-
nozolu-Kalseri, Vidzemes stāstnieku 
kopienas vēstījums par to, kā stāstus 
stāsta Valmierā, Mazsalacā, Rūjienā, 
Cēsīs, Ēvelē... Viesos stāstnieks, LU 
LFMI LFK pētnieks Guntis Pakalns ar 
stāstiem, stāstu spēlēm un darbnīcām.
Svētdien, 19. febr., Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzejs aicina apmeklēt 
Ģimenes dienas Muzejs – Rīgas gad-
simtu dārgumu lāde aktivitātes – eks-
kursiju, radošo darbnīcu, visa muzeja 
apskati, kas tematiski būs veltītas mu-
zeja 244. gadskārtai.
Ceturtdien,  23.  febr., Spīķeru kon-
certzālē, festivāla Saxophonia ietva-
ros, muzicēs norvēģu mākslinieks – 
saksofonists Rolfs Ēriks Nīstrems un 
āfrikāņu tradicionālo instrumentu vir-
tuozs, dziedātājs Kouame Sereba.
Piektdien,  24.  febr., Rīgas Sv. Jāņa 
baznīcā, festivāla Saxophonia ietva-
ros, dzirdēsim Latvijas Radio kori, 
Rīgas saksofona kvartetu un saksofo-
nistu Žanu Pjēru Baralioli no Franci-
jas. Koncerta programmā Johana Se-
bastiāna Baha, Riharda Dubras, Ģerģa 
Ligeti skaņdarbi, kā arī Armanda 
Aleksandravičusa un Ērika Ešenvalda 
darbu pirmatskaņojumi.
Sestdien, 25. febr., kinoteātrī Splendid 
Palace festivālu Saxophonia noslēgs 
viens no ievērojamākajiem pasaules 
saksofonistiem – Šeimass Bleiks no 
ASV. Šī programma sagatavota īpaši 
Latvijas Radio bigbendam veidotās 
aranžijās, ko papildinās Grammy mū-
zikas ierakstu balvai nominētās Ņu-
jorkas elektroniskās mūzikas grupas 
Brazilian Girls soliste, komponiste un 
aktrise Sabīna Šuba.
Svētdien, 26. febr., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā. 
(Bez kafijas galda un svētdienas sko-
las).
Svētdien, 26. febr., plkst. 14.00 Dzin-
taru koncertzāles vēsturiskajā atjau-
notajā zālē koncertu ciklu Brīvdienu 
mūzika ietvaros, uzstāsies populārā 
dziedātāja Aminata ar džeza pianista 
Harija Baša Trio. Šajā koncertā mēs 
runāsim ar māksliniekiem, iepazīsim 
viņus arī kā cilvēkus, apspriedīsim pa 
kādai aktualitātei un, protams, baudī-
sim izcilu mūziku nepiespiestā atmos-
fērā!  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


