
Otrdien, 18. jūli-
jā, Kultūras ministrija 
(KM) prezentēja Latvi-
jas iedzīvotāju medijpra-
tības pētījuma* rezultā-
tus. Tie fiksē situāciju 

2017. gada jūnijā un liecina, ka aptu-
veni pusei Latvijas iedzīvotāju trūkst 
izpratnes par realitātes un medijos 
atspoguļotās realitātes iespējamajām 
atšķirībām. Puse Latvijas iedzīvotāju 
uzskata, ka var uzticēties informācijai, 
ja tā izskanējusi kādā no medijiem, ti-
kai 40% Latvijas iedzīvotāju apgalvo, 
ka spēj atpazīt uzticamu informāciju 
no tendenciozas un safabricētas.

„Ja asins analīzēs ir iespējams 
pārbaudīt, piemēram, kāda vitamīna 
trūkumu, tad lai konstatētu medij-
pratības līmeni, nav viena universāla 
jautājuma, kuru uzdodot iespējams se-

cināt par kāda cilvēka vai Latvijas sa-
biedrības medijpratības līmeni. Medij-
pratības jēdziens ir jāsadala vairākās 
komponentēs un jāmēģina no atbildēm 
uz daudziem jautājumiem salikt kopā 
pilno ainu. Piemēram, noskaidrojot 
respondenta mediju patēriņa iera-
dumus, pārliecības un uzskatus par 
mediju satura veidošanu, uzticamību 
sociālajos medijos publicētajai infor-
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Puse Latvijas iedzīvotāju nevar lepoties ar augstu medijpratību
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Rīgu pieskandina
Nāciju Grand Prix Rīga 2017 un 3. Eiropas koru olimpiāde

Nāciju Grand Prix Rīga 2017 un 
3. Eiropas koru olimpiāde jau trešo die-
nu pieskandina Rīgu, atvedot ciemos uz 
Latviju ap 10 000 koristiem no 39 nā-
cijām. Šodien preses konferencē Rīgas 
domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs un 
koru olimpiādes organizatoru pārstāvji 
no Rīgas Tūrisma attīstības biroja (LIVE 
RIGA) un Vācijas kultūras organizācijas 
INTERKULTUR preses konferencē ie-
pazīstināja Latvijas un ārvalstu žurnā-

listus ar olimpiādes norisēm un prezen-
tēja koru olimpiādes galveno balvu.

„Lai šādu pasākumu – Eiropas koru 
olimpiādi – organizētu, vajag komandu 
ar fantastiskiem cilvēkiem. Un mums 
tādi ir – ar lielisku pieredzi Rīgas kā 
Eiropas kultūras galvaspilsētas un Pa-
saules koru olimpiādes organizēšanā. 
Mums ir arī paveicies ar draugiem no 
Vācijas. Un tādējādi mēs visi kopā va-
ram fantastiskā veidā pasaulē reklamēt 

Rīgu, un, pats svarīgākais, radīt svētku 
sajūtu pilsētas ielās,“ uzsvēra Rīgas do-
mes priekšsēdētājs Nils Ušakovs.

Starptautiskās koru sacensības sta-
tistika ir iespaidīga: gandrīz 160 kori no 
36 valstīm astoņu dienu laikā konkursos, 
draudzības koncertos un īpašajos koncer-
tos uzstāsies vairāk nekā 200 reizes, bet 
konkursu uzstāšanās 10 koru mūzikas 
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Koru olimpiādes atklāšana Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
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Latvijas elites sportisti viesojās Austrālijā
Un arī viesojas Latviešu ciemā Melburnā

laikā. Ērika māja ir nepilnas stundas 
braucienā no Perisher, ļoti izdevīgā 
vietā. Ēriks ir labi pazīstamā Sidne-
jas sportista, nelaiķa Jāņa Veisa dēls 
un strādā kā slēpošanas instruktors 
Thredbo kūrortā.

Novēlam Tomam iegūt vietu starp 
pasaules spēkavīriem olimpiskajās 
spēlēs. Tad spēsim sekot viņa darbībai 
Latvijas vārdā. Ir jau tagad iespējams 
apskatīt viņa varenos lēcienus uz You-
Tube.

Dimis Pešudovs
Laikrakstam „Latvietis“

Jau otro gadu pēc 
kārtas Latvijas olim-
piskā snovborda izla-
ses vienība atbrauca uz 
Austrāliju sagatavoties 
ziemas Olimpiādei Ko-
rejā 2018. gadā februārī. 

Vienība sastāv no sportista Toma Pet-
rasēviča un trenera Ināra Bīrmaņa. 
No trīs olimpiskām snovborda sacīk-
stēm Toms ir izvēlējies startēt Slo-
pestyle disciplīnā. Viņu uzskats ir kā 
Jaundienvidvelsas Perisher sniega lau-
kumā ir uzbūvēts viens no labākiem 
pasaulē Slopestyle sacīkstēm skrej-
ceļš. Tramplīni, cauruļu šķērsli un slē-
pošanas kastes ir salīdzināmas ar labā-
kiem skrejceļiem ASV un Kanādā, un 
pārspēj būvētos laukumus Eiropā un 
Japānā. Uz Austrāliju un Jaunzēlandi 
brauc trenēties pasaules labākie Slo-
pestyle snovborda sportisti.

Toms un Inārs ņem šo ceļu uz 
2018. g. olimpiādi ļoti nopietni, jo lai 
varētu piedalīties Slopestyle disciplīnā 
Olimpiādē, jāsasniedz vieta Slopestyle 
rangu tabulā atrasties starp pasaules 
40 labākiem snovbordistiem. Toms 
divus gadus atpakaļ bija sasniedzis 
18. vietu, bet smagas slimības dēļ ir 
izkritis no labāko 40 grupas. Tagad, 
pēc izveseļošanās, sāk ātri atgūt labu 
formu un pakāpeniski virzās uz aug-

šu rangu tabulā. 
Nākošās kvalifikā-
cijas sacīkstes no-
tiks Jaunzēlandē 
septembrī, kur 
Toms arī piedalī-
sies pēc treniņiem 
Austrālijā.

Latvijas val-
dība finansiāli 
atbalsta Olimpiā-
des izlases vienī-
bas, bet ar samē-
rā mazu naudas 
summu. Toms un 
Inārs kopā saņem 
5 000 € gadā. Lai piepildītu olimpiskās 
kvalifikācijas prasības viņu budžetam 
vajadzētu būt apmēram 50 000 € lie-
lumā. Viņi savus izdevumus ierobežo, 
cik vien iespējams, un meklē izejas, kā 
samazināt izdevumus.

Melburnas Latviešu ciema sa-
biedriskajā namā 14. jūlija pievakarē 
notika satikšanās vakars. Trīsdesmit 
melburniešu atnāca satikties ar sportis-
tiem, paklausīties viņu stāstus un pava-
dīt ļoti patīkamu vakaru pie glāzes vīna 
un Vilmas Puķes un Ērikas Riemeres 
sagatavotiem gardiem uzkožamiem.

Tagad sportists ar treneri dosies uz 
Perisher un apmetīsies atkal pie Ērika 
Veisa, kur viņi dzīvoja 2016. g. treniņu Published by Sterling Star Pty Ltd
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kategorijās vērtēs 31 pieredzējis žūrijas 
eksperts no 20 valstīm, preses konferencē 
pastāstīja INTERKULTUR māksliniecis-
kais vadītājs prof. Dr. Ralfs Eizenbaiss.

Nāciju Grand Prix Rīga 2017 un 
3. Eiropas koru olimpiādes projekta 
vadītāja Diāna Čivle novērtēja olimpiā-
des pienesumu Latvijas atpazīstamībai, 
tostarp, pateicoties jaunajam sadarbības 
formātam, kas dzimis Rīgā, – televīzijas 
konkursam Eirovīzijas gada koris. To 
sadarbībā veido Eiropas Raidorganizā-
ciju apvienība, INTERKULTUR, LIVE 
RIGA un Latvijas Televīzija. Tāpat koru 
olimpiādi raksturo jaunrades process, 
kurā satiekas radošās komandas no da-
žādām valstīm: „Rīga ir radoša pilsēta 
un Rīga prot pārsteigt, tāpēc ikviens ir 
aicināts baudīt šo skaisto nedēļu Rīgā!“

Vācijas kultūras organizācijas IN-
TERKULTUR prezidents Ginters Tīčs 
apliecināja, ka vācu puse pēc lieliski no-
organizētās Pasaules koru olimpiādes 
2014. gadā ir bijusi pārliecināta – Rīga 
tikpat augstā līmenī uzņems arī Eiro-
pas koru olimpiādi: „Pilsēta ir lieliski 
sagatavojusies gan organizatoriski, 
gan vizuāli. Daudzie karogi un plakāti 
pilsētvidē liecina, ka ārzemju viesi te 
ir ļoti gaidīti.“ Tāpat kā Pasaules koru 
olimpiāde Rīgā bija lielākais šī mēroga 

pasākums koru pasaulē, tā arī Eiropas 
koru olimpiādes formātā Rīga ir spējusi 
piesaistīt visvairāk dalībnieku.

Koru olimpiādes mākslinieciskais 
vadītājs Romāns Vanags iepazīstinā-
ja ar olimpiādes mākslinieciskajiem 
mērķiem un lielākajiem pasākumiem, 
kā arī akcentēja šāda līmeņa konkursu 
pienesumu amatieru koru kustības at-
tīstībai un koru izaugsmei, kad koriem 
tiek dota lieliska iespēja saņemt vērtē-
jumu no augsti profesionālas žūrijas.

Preses konferences noslēgumā Diāna 
Čivle medijiem prezentēja mākslinieka 
Egīla Medņa radīto Nāciju Grand Prix 
Rīga 2017 un 3. Eiropas koru olimpiādes 
galveno balvu. Mākslinieka iecerē tā ap-
vieno dabas doto ar cilvēka talanta radīto, 
tradicionālo ar moderno: „Dziesma ved 
kalnā. Dziesma dod spēku. Ar dziesmu 
var uzvarēt, bet jebkura uzvara var nākt 
tikai ar darbu un pašaizliedzību, kādu ie-
pazīstam īsti olimpiskā sacensībā. Olim-
piskie apļi savijas vienā skaidrā mērķī – 
pārvarēt sevi un būt vienotiem dziesmā. 
Kopā dziedāšana savieno nācijas.“
Pilna Nāciju Grand Prix Rīga 2017 un 
3. Eiropas koru olimpiādes programma 
atrodama www.singinriga.lv.

Ilze Salna
„Nāciju Grand Prix Rīga 2017“ 
un „3. Eiropas koru olimpiāde“ 

sabiedrisko attiecību vadītāja
18.07.2017.

Rīgu pieskandina
Turpinājums no 1. lpp.
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Gads jau pusceļā, un 
grūti ticēt, cik steidzīgi 
tuvojas 35. Jaunatnes 
dienas Sidnejā.

Aicinām visus dzie-
dāt, dejot un svinēt kopā 
ar mums! Esam sagatavo-
juši prieka pilnu program-

mu, kas ir piemērota visām paaudzēm ar 
interesantiem koncertiem, saviesīgiem 
vakariem un citiem notikumiem.

Paredzētā programma
27. decembris
Mēģinājumi.
Neformāls krodziņa vakars.

28.  decembris 
Atklāšanas/Jauniešu koncerta mēģinā-

jums.
Atklāšanas/Jauniešu koncerts.
Danču vakars.

29. decembris
Tautas deju koncerta mēģinājums.
Viesu koncerts – koris MASKA.
Sadziedāšanās vakars.

30. decembris
Tautas deju koncerta mēģinājums.
Tautas deju koncerts.

Tautas deju apkūlības.

31. decembris
Jaungada balle.

Tuvāka informācija būs drīz pieejama 
laikrakstā Latvietis, kā arī:

Facebook: @JDSAustralia
www.35aljd.weebly.com
35jdsydney@gmail.com

Gaidīsim jūs gada beigās Sidnejā, lai 
svinētu kopā ar mums!

Tālis Štubis
35. Jaunatnes dienu komitejas vārdā

Grupas Dabasu Durovys līderis 
Arnis Slobožaņins uzsāk soloprojek-
tu, un piedāvā noklausīties dziesmu 
Tur.

Latgaliešu Pop/Rock grupai Daba-
su Durovys šobrīd ir radošā pauze, un 
šo brīdi grupas solists Arnis Sloboža-
ņins izmanto, lai realizētu savu ideju 
par soloprojektu, piedāvājot klausītā-
jiem dziesmu Tur.

Savu muzikālo sānsoli autors 
skaidro: „Kādreiz pienāk laiks izdarīt 
darbus, kas jau sen ir padomā, bet nav 
bijusi iespēja tiem pieķerties. Tas ir 
tāpat, kā sakārtot vasarnīcu, salabot 
trepes vai sašķirot garderobi.“

Muzikālie aizmetņi dziesmai Tur 
radušies pavasarī, nedēļas nogali pava-
dot Kārsavas novada Bozovas ciemā.

„Bija aprīļa sākums, un pirms pā-
ris dienām kādreizējā grupas mene-
džere Anna Briška mani iepazīstināja 
ar basģitāristu Zurabi Ivanānu (Gru-
zija), kuru uzaicināju ciemos pie sevis. 
Viss notika dabiski – Zurabi spēlēja 
kādu no saviem basģitāras rifiem, 
kuru es uzķēru un radīju vārdus un 
melodiju. Dziesma ir par vietu, kur tā 

sacerēta – Latvijas pierobežas ciema-
tu, kurā pavadīju savu bērnību, vietu 
kura man vienmēr būs īpaša. Domāju, 
ka katram no mums bērnības zemei 
ir īpaša, siltā nozīmē, tāpēc ticu, ka 
dziesma spēs uzrunāt.“

Dziesma ierakstīta turpat Bozovā. 
Ierakstā piedalījās Arnis Slobožaņins 
(ģitāra, balss), Zurabi Ivanāns (basģi-
tāra, balss, taustiņi), Deniss Smirnovs 
(bungas). Miksēja Armands Treilihs. 
Videoversiju radījis Ivars Utināns 
(IVO productions).

Saite uz YouTube: https://www.
youtube.com/watch?v=6_NJ0ojQdBg

Arnis Slobožaņins

Austrālijas Latviešu 
35. Jaunatnes dienas
Sidnejā, 2017. g. 27. – 31. decembris

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Latvieši dzīvo it kā 

divās paralēlās pasaulēs 
vienlaicīgi. Vasara iet 
pilnā sparā – brīvdienas 
un kultūras pasākumi. 
Pat valsts iestādes taisās 

pilnīgi ciet. Piemēram, Latvijas Na-
cionālā arhīva lasītava būs slēgta visu 
augusta mēnesi.

Priecājamies par Nāciju Grand Prix 
Rīga 2017 un 3. Eiropas koru olimpiā-
di; arī par Otro Starptautisko Operetes 
festivālu un Jūrmalas festivālu.

No otras puses Latvijā visu laiku 
nāk iekšā sabiedrotie NATO militārie 
spēki ar iespaidīgu kara tehniku. Vai 
tie ir vajadzīgi, vai draudi ir reāli?

„Vai latvieši baidās no iespējama 
Krievijas uzbrukuma?“ – man bieži 
prasa ārzemnieki. Skatoties uz vasaras 
priekiem, varētu domāt, ka ne. Pro-
tams, ka Latvijas iedzīvotāji nedomā 
nepārtraukti par militārām aktivitā-
tēm, bet tāpēc jau ir iedarbinātas iestā-
des – bruņotie spēki, – kuru uzdevums 
ir patiešām nepārtraukti domāt par 
visļaunākajiem scenārijiem.

Jautājums kļūst aktuālāks, jo tu-
vojas Krievijas Zapad 2017 (krieviski: 
Rietumi 2017) militārās apmācības, 
kuras paredzētas Baltkrievijā un Ka-
ļiņingradas apgabalā (tātad pie Polijas 
un Lietuvas robežām) šogad no 14. – 
20. septembrim. Krievijas puse apgalvo, 
ka apmācībās būs iesaistītas ne vairāk 
kā 13 000 militārpersonas, bet Polijas 
aizsardzības ministrijas eksperti apgal-
vo, ka Krievija ir pasūtījusi neparasti 
daudz – pāri par 4000 – vilcienu vago-
nu miltārpersonu transportam, no kā 
tiek secināts, ka mācībās varētu izvietot 
divas Krievijas bruņotās/mehanizētās 
divīzijas ar 30 000 militārpersonām.

Vai no tā būtu jābaidās? Meklēsim 
atbildi nesenajā vēsturē. 2008. gadā no 
15. – 31. jūlijam Krievijas 58. armija 
piedalījās apmācībās Kavkaz 2008 pie 
Gruzijas robežas. Augusta sākumā, 
Pekinas Olimpisko spēļu aizsegā tā 
paša armija iebruka Gruzijā.

Citas apmācības, par kurām ne-
bija iepriekšējs paziņojums, notika 
2014. gadā no 26. februāra līdz 3. mar-
tam Krimas tuvumā un pašā Krimā. Tū-
liņ pēc tam, šie paši mācībnieki nodroši-
nāja Krimas okupāciju un aneksiju.

Agrākajās apmācībās – Zapad 
2009 un Zapad 2013 – Krievija it kā 
esot simulējusi kodoluzbrukumus 
NATO zemēm.

Tātad bažām ir nopietns pamato-
jums un ir svarīgi nodrošināt gan sabied-
roto spējas, gan to vēlmi palīdzēt mūs 
aizstāvēt. Kā arī likt pasaulei saprast, ka 
partizāni nebija tikai pēckara fenomens, 
bet ka arī šodien mēs savu valsti neat-
dosim tik viegli, kā 1940. gadā. Šodien 
mēs nestāvam sardzē vieni paši.

GN

Aija Dragūna un Tālis Štubis.

Jauna dziesmu „Tur“
Piedāvā grupa „Dabasu Durovys“ 

„Dabasu Durovys“ Bozovā.
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Latviešu tekstilmākslinieces Zet-
tas Kantas izstāde Sajust ar sirdi bija 
skatāma Melburnas Latviešu nama 
Hugo Misiņa zālē 17. un 18. jūnijā. 
Tekstilmākslas darbi izpildīti šoreiz 
neparastākā tehnikā – bija iespēja re-
dzēt atkal vai arī iepazītos no jauna ar 
aizmirsto mākslas veidu – filcēšanu. 
Atklāšanā sestdien, 17. jūnijā, bija ie-
radušies daudz mākslas cienītāju gan 
no latviešu vidus, ieskaitot arī Mel-
burnas Latviešu vidusskolas un MLB 
Daugavas skolas audzēkņus, gan arī 
viesus no austrāliešu sabiedrības.

LAAJ Tēlotājas mākslas nozares 
vadītāja Ilze Nāgela apsveica māksli-
nieci ar viņas pirmo izstādi Melburnas 
Latviešu namā; Zetta šogad tikai no 
februāra mēneša kļuvusi par melbur-
nieti.

Izstādi atklāja LAAJ Kultūras no-
daļas vadītāja Anita Andersone:

„Esiet mīļi sveicināti šajā – Lat-
vijas tekstilmākslinieces Zettas Kan-
tas personālizstādes atklāšanā. LAAJ 
Kultūras nodaļas vārdā tiku lūgta šo 
izstādi atklāt un šo jauko lūgumu pie-
ņēmu ar vislielāko prieku.

Sirdi vienmēr iesilda, ka mūsu 
Namā, mūsu sabiedrībā, ienāk kas 
jauns un pacilājošs. Īpaši jauki, ja šīs 
notikums stiprina saites ar Latviju. 

Ilzei Nāgelai, LAAJ Tēlotājas 
mākslas nozares vadītājai, ir īpašas 
dotības uztvert, izraudzīt un pilnvei-
dot mākslas projektus. Uz Ilzes ini-
ciatīvu, atklājot, ka ir Latvijas tekstil-
māksliniece, kurai ir bijušas vairākas 
izstādes Austrālijas ziemeļos, tagad 
atrodoties Melburnā, ir arī tapusi šī 
izstāde mūsu Namā. Sveicu Zettu Kan-
tu mūsu sabiedrības mājoklī. Mīļi svei-
cu Zettas dzīvesbiedru Simonu, kurš 
arī pirmo reizi ir mūsu Namā. [...]

Māksliniecei ir liela dabas mīle  – 
dabas skaistums, dabas aizsardzība. 
Pagājušo gadu, kad dzīvojot Austrā-
lijas ziemeļos pie Nūsas, tika izpostīts 
sens mežs, lai uzbūvētu jaunas mājas 
ar iepirkšanās centru; māksliniece šo 
ļoti pārdzīvoja un arī veltīja tekstil-
darbu šim notikumam, par kuru tika 
rakstīts vietējā presē „Noosa News“.

Kā redzat, Zet-
tai ir īpaša cieņa 
pret vilnu un mīl 
to visādos veidos 
izmantot savos 
darbos – to vērpt, 
filcēt, aust un izšūt.
[...]

Zetta ir at-
vērusi savu sirdi 
caur savu mākslu, 
un mums ir tā pri-
vilēģija piedāvāta, 
lai izjustu darbu 
dvēselisko siltumu 
un mākslinieces 
cieņu un mīlestību 
pret dabas daudz-
veidīgo šķiedru. 
Novēlu jums ik-
vienam pavadīt 
skaistus brīžus, 
iepazīstoties tuvāk 
ar Zettas sirds iz-
justajiem darbiem. 
Liels paldies Ilzei 
par gaišo sniegu-
mu! Liels paldies 
Zettai par skaisto 
dāvanu!“

Ilze Švarca – 
LAAJ Lietišķās 
mākslas nozares 
vadītāja, kā arī 
LDAA vārdā ap-
sveicu Zettu:

„ A p s v e i c u 
Zettu ar burvīgo 
izstādi! Mēs esam 
ļoti laimīgi, ka Zetta un viņas jaukais 
vīrs izvēlējās pārcelties uz Melburnu, 
jo Zetta mums ir milzīgs pienesums! 
Šodien redzam viņas darbu māksli-
niecisko kvalitāti, acīmredzamo un 
taustāmo skaistumu un jūtam siltumu, 
ko darbi izstaro. Bet izstāde neatspo-
guļo citas Zettas spējas, ko esam šeit 
Melburnā piedzīvojuši: Zetta ir talan-
tīga, labi organizēta un devīga skolo-
tāja, kas māk veidot skaistus ikdienas 
priekšmetus kā cimdus, maučus un 
lellītes. Nesenās daiļamatnieku darb-
nīcās Zetta iestājās Melburnas daiļa-

matnieku rindās un ziedoja savu lai-
ku, lai divas dienas mācītu filcēšanu; 
rezultāti bija vienkārši burvīgi! Kaļam 
plānus rīkot īpašu darbnīcu tikai Zet-
tas filcēšanai netālā nākotnē. Paldies, 
Zetta par skaisto, daudzpusīgo devu-
mu!“

Dažus vārdus teica māksliniece 
pati.

Laikrakstā Latvietis Nr. 462 pub-
licētajā intervija par šo izstādi Zetta 
saka: „Šī kolekcija ir stāsti tekstilvalo-
dā. Stāsti par mūsu senčiem, par mūsu 
pagātni un cerības pilni par cilvēces 
nākotni. Katru reizi, paņemot rokās 
vilnu un laižot to caur pirkstiem, es sa-
jūtu to, ka esmu neatņemama daļa no 
dabas. Es ļauju tai saiknei, kas mani 
vieno ar šo pasauli, iziet caur sirdij un 
prātam… Vilna – brīnumaina dabas 
dāvana – mana radošā darba iedves-
ma.“

Zettas vīrs – Saimons Jorks (Si-
mon York) sniedza muzikālu priekšne-
sumu: Johana Sebastiāna Baha Čello 
svītu Nr.1, izpildot to uz akustiskās 
ģitāras, kā arī kā velti sievas izstādes 
atklāšanā nodziedot Maikla Drisko-

„Sajust ar sirdi“
Izstāde Melburnas Latviešu namā

No kreisās: Linda Graudiņa un māksliniece Zetta Kanta 
Latviešu namā pie mākslinieces darbiem.

Izstādi atklāja LAAJ Kultūras nodaļas vadītāja Anita An-
dersone.
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Izstādes kopskats.
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Ciema mājas pārdošanā
Ciema māju īpašnieki ir skaisti iekārtojušies. Knox pilsētas 
pašvaldība pēc prasībām dod atļaujas pārbūvēm, lai 

iemītniekiem būtu piemērotāka iekārta.

Ciemā ir 54 vienu vai divu guļamistabu atsevišķas mājas 
būvētas skaisti koptā dārzā. Mājas ir privātīpašumā ar 

strata title; cena starp $250,000 un $380,000.

„Ne tikai ciemoties, bet arī dzīvot!“

Tuvāku informāciju varat saņemt no Ciema pārvaldnieces Ingrīdas Hawke:
60 Fraser Cres, Wantirna South, VIC 3152, Tālr.: 03 9800 2977 

epasts: administration@latvianfs.org.au

Kur tad tu nu biji, āzīti manu?
Jancis iedziļinās lingvistikas problēmās

Man nenāk ne prātā 
kļūt par cilvēku, kas sa-
runājās ar āzi. Diemžēl 
man beidzamajā laikā 
gadās tādus ļoti bieži 
satikt. Man sevišķa vē-
lēšanas nav nokļūt tādā 

pašā stāvoklī. Ja jau tas gadīsies, tā 
sakot – pats no sevis, nu tad runāšu ar. 
Bet tas nenotiks brīvprātīgi.

To rindiņu no smukās dziesmiņas 
lietoju tikai tādēļ, ka tas tā jauki un 
mīlīgi izklausās. Pilnīgi drošs nees-
mu, ka atceros, kāds tas āzītis izska-
tījās. Man šķiet – bija tāds kā kaziņa, 
bet ar radziņiem. Bet tad atkal uz-
mācās šaubas, vai tikai visām kazām 
nebija radziņi? Jābūt vēl kaut kam 
citam, lai varētu āzi no kazas atšķirt. 
Bet kam?

Lai nebūtu pārāk dikti jāraizējas 
par šo problēmu, liksim tam virsrak-
stam mieru un runāsim labāk par mei-
tenēm. Protams, būs cilvēki, kas teiks, 
ka daudzas meitenes ir īstās kazas, bet 
tad jau jāatzīstas, ka starp vīriem arī 
netrūkst āžu. Tāpēc labāk šo kutelīgo 
lietu atstāsim citiem un nerunāsim ne 
par āžiem, ne kazām, ne meitenēm, ne 
zēniem, bet labāk apskatīsim vārdiņu 
pūšana.

Pūšana
Ticiet vai ne, šī ideja vienkārši ie-

šāvās prātā. Vai nav viens interesants 
vārdiņš – pūšana? Tā pavirši uzskatot, 
varētu iedomāties, ka kaut kas pūst – 
kaut kas paliek arvien mīkstāks un 
jēlāks un smirdīgāks – un nesmukāks. 
No svaiga un smuka un veselīga paliek 
par sapuvušu un neglītu – un veselībai 
kaitīgu.

Bet nevajag skatīties pavirši; ska-
tīsimies nopietni un dziļi – un mēs re-
dzēsim, ka viens spēcīgs, jauns cilvēks 
vai arī veca nevarīga tantiņa – var pūst 
un pūst, kamēr paliek sarkani ģīmji, 
bet tā būs veselīga pūšana. Tā var būt 
ragā pūšana vai stabulē pūšana, vai 
pienenītes balto pūku pūšana vai pat 
baumošana, bet skaties, kā gribi, tā ir 
veselīga pūšana. Kādam varbūt gri-
bēsies apšaubīt, ka sievu baumošana 
un tenkošana varētu būt veselīga. Bet 
padomāsim dziļāk – viņām visām vīri 
jau apmiruši, bet pašas dzīvas. Vai tas 
no svaiga gaisa?

Atpūšanās
Skatoties to pūšanas vārdiņa lietu 

tālāk, nāk klāt vārdiņi ar piekabēm. 
Piemēram – Atpūšanās. Šim vārdiņam 
nav nekāda sakara ar dzīvības audu 
sairšanu un sīvas smakas pieņemšanu, 
nedz ar taurē pūšanu vai niekošanos 
ar pienenītēm. Tas vienkārši pasaka, 
ka cilvēks, kurš ir smagi un grūti strā-
dājis, tagad bauda pelnītu atpūtu. Un 
ir galīgi vienalga, vai viņš to bauda 

mīkstā krēslā, vai pusmīkstā gultā, bet 
viņš bauda, jo viņš ir to pelnījis.

Sa-pūšana
Tad vēl Sa-pūšana. Nekad nevajag 

klausīties, ko vecas tantiņās tev sapūš. 
Viņām darbīgais dzīves laiks ir cauri, 
bet viņas nav paradušas stāvēt dīkā – 
kaut kas jādara, un viņas nu bez ap-
stājas kustina muti, vai nu ēdot, vai arī 
pūšot kādam ausī, respektīvi, tenkojot. 
Ja pie šādas pūšanas gadās veci veči, 
tad lietas ir vēl bēdīgākas, jo tie savu 
sajēgu savā garajā mūžā ir tā alutiņā 
izmiekšķējuši, ka tagad tikai putas un 
burbuļi nāk ārā, ne kaut kas saprotams 
un lietderīgs. Bēdīgas lietas.

Ie-pūšana
Līdzīgs augšminētajam vārdiņam 

sa-pūšana ir bieži lietotais vārdiņš 

ie-pūšana. Protams, mēs varētu izvai-
rīties no garākas skaidrošanās, vien-
kārši pasakot, ka tas jau ir viens un tas 
pats, kas minētā sapūšana – baumoša-
na, jo tā nozīmē, ka kāds tev grib ie-
pūst ausī. Bet ja gribam būt patiesi, tad 
mēs jau nu gan visi zinām, ka tā nav 
auss, kas Ješkam padomā, kad viņš 
saka: Iepūt man...

Šis rakstiņš nav kaut kāda rokas 
grāmata, kas skaidro, kā lietas izda-
rāmas. Tādēļ pāriesim uz to otru Pū-
šanu, kas ir sekas pūdēšanai. Savāda 
lieta. Ir dzirdēts, ka ja tu noķer fazānu, 
tad tu pa priekšu to sapūdē un tad tikai 
apēdi, un tas skaitās lepnu kungu pa-
ēdiens, bet ja tu sapūdē kādu pusduci 
olu, tad ēst tās neviens negrib, jo tās 
nepatīkami smaržojot – vai tautas va-
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Sestdien, 15. jūlijā Ikšķiles estrā-
dē ar bagātīgām klausītāju ovācijām, 
svētku salūtu un Johana Štrausa valšu 
tūri noslēdzies Latvijas operetes fonda 
rīkotais Otrais Starptautiskais Ope-
retes festivāls, kas šogad pulcējis ap 
3500 apmeklētāju, apliecinot, ka ope-
rete ir aktuāla un pieprasīta Latvijā, 
un aizrauj kultūras cienītājus jebkurā 
vecumā. 

Operetes festivāls pulcēja skatītā-
jus ne tikai no Rīgas, Ikšķiles un tuvē-
jām pilsētām, bet arī no Cēsīm, Vents-
pils, Valkas, Vācijas, ASV, apliecinot, 
ka operete ir gaidīta un sniedz prieku 
gan tiem, kuri atceras operetes ziedu 
laikus Rīgas Muzikālajā teātrī, gan 
arī skatītājiem, kam, iespējams, šī bija 
pirmā sastapšanās ar operetes žanra 
dzīvespriecīgo dzirksti.

„Operetes festivāls Ikšķilē ir nozī-
mīgs notikums apjomīgajā operetes at-
dzimšanas procesa Latvijā kontekstā, 
ceļā uz Operetes teātra dibināšanu. 
Prieks, ka šī festivāla tradīcija attīs-
tās un iet plašumā. Šogad tajā viesojās 
mākslinieki no astoņām valstīm, prog-

rammās tika pārstāvēti dažādi žanri, 
kas izgaismo operetes žanrisko daudz-
veidību. Festivāls demonstrēja, ka 
operete ir jauno žanrs, ka mums ir spē-
cīga un daudzpusīgi talantīga jaunu 
mākslinieku paaudze, kas ir nopietns 
pamats Operetes teātra nākotnei. Es 
pateicos Ikšķiles novada pašvaldības 
vadītājiem un darbiniekiem, esmu 
gandarīta par sadarbību. Un paldies 
ikvienam, kas dāvāja savu atbalstu, 

draudzību, padomu, lai šis festivāls 
varētu sekmīgi norisināties,“ festivāla 
noslēgumā sacīja Operetes festivāla 
mākslinieciskā vadītāja, producente, 
Latvijas operetes fonda valdes priekš-
sēdētāja Agija Ozoliņa-Kozlovska. 

Operetes festivāla GALĀ koncertā 
klātesošos uzrunāja Ikšķiles novada 
domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš: 

„Esi darītājs!“ – „KaLVe – 2017“
Otrā Eiropas latviešu diasporas jauniešu vasaras nometne Luksemburgā

Pulcējot trīsdesmit 
latviešu skolēnus no 
Luksemburgas, Beļ-
ģijas, Šveices, Vācijas 
un Latvijas, 30. jūni-
jā Luksemburgā sākas 
otrā Eiropas latviešu 
skolas vecuma jaunie-
šu vasaras nometne 
KaLVe – 2017. Turpinot 
Eiropas Latviešu apvie-

nības paspārnē aizsākto tradīciju, ar 
asociācijas Luksemburga – Latvija gā-
dību un Sabiedrības integrācijas fonda 
līdzfinansējumu jaunieši nometnē pie-
cu dienu garumā piedalīsies radošās, 
izglītojošās, sportiskās un muzikālās 
nodarbēs, lai stiprinātu savu kopības 
sajūtu, sadarbības prasmes un saikni 
ar Latviju. Šogad, Simtgades ieska-
ņās, nometnē aktīvi līdzdarbosies arī 
jaunieši no Latvijas valsts simtgades 
jauniešu rīcības komitejas.

Nometnes rīkotāja un Luksem-
burgas Eiropas skolas skolotāja Evija 
Avotiņa stāsta: „KaLVe – 2016 bija 
brīnišķīgs emocionāls, sportisks, in-
telektuāls piedzīvojums ne tikai jau-
niešiem, bet arī organizētājiem un 
pasniedzējiem: prieks bija kopā būt, 
darboties, radīt un vērot, cik talantī-
gi, atvērti un radoši ir dalībnieki. Ir 
skaisti vērot, kā bērnos nepiespiesti 
veidojas vēlme būt daļai no latviešu 
rīkotajiem pasākumiem un būt visā pa 
īstam ar sirdi un no sirds. Apgūtais, 

pieredzētais nometnē un citos diaspo-
ras jauniešu pasākumos, kā uzsver 
paši dalībnieki, veido viņu latvisko 
savpatību un stiprina veselīgu pa-
šapziņu, kas palīdz neizšķīst Eiropas 
daudzkultūru sabiedrībā.“ Nometne ir 
paredzēta tieši skolas vecuma diaspo-
ras jauniešiem, kuru vecumā latvietī-
bas uzturēšanai ir īpaši svarīgi radīt 
aizraujošas, aktīvas un daudzveidīgas 
līdzdarbošanās iespējas viņu mītnes 
zemēs.

KaLVe – 2017 moto ir Esi darītājs!, 
izceļot jauniešu pašiniciatīvas lomu 
un veidojot savu ieceru īstenošanai 
vajadzīgās prasmes un attieksmi pret 
sevi, sabiedrību un valsti. Nometnes 
programmā paredzētas diskusijas ar 
sabiedriski aktīviem, sportiskiem un 
radošiem cilvēkiem no diasporas un 
Latvijas. Ar brīvprātīgā darba pieredzi 
un prasmēm dalīsies cilvēki, kas strā-
dā ar sociālā riska grupām, organizē 
jauniešu nometnes un sporta spēles. 
Nodarbībās par Latvijas vēsturi varēs 
iepazīties ar iedvesmojošiem veiksmes 
stāstiem Latvijas vēsturē. Notiks da-
žādas sporta un komandas saliedēša-
nas spēles profesionālu treneru vadībā,  
un dalībnieki varēs apgūt apvidus un 
orientēšanās prasmes, kā arī doties 
pārgājienā. Radošo ideju raisīšanai 
darbosies mūzikas ierakstu studija un 
mākslas darbnīca.

Nometnes nu jau atkārtotie dalīb-
nieki jaunā piedzīvojuma priekšvaka-

rā stāsta: „Pagājušā gada nometne ir 
starp manām jaukākajām pagājušās 
vasaras atmiņām: piepildītas ar mu-
zicēšanu, dejošanu un sporta aktivi-
tātēm, taču visvairāk novērtēju tieši 
iespēju iepazīties ar jauniem, foršiem, 
atraktīviem cilvēkiem“ (Paula Štrāla, 
17 gadi). Marks Poļakovs (16 gadi) 
atceras: „KaLVes atmosfēra ir vien-
kārši lieliska, pedagogi fantastiski, 
aktivitātes daudzveidīgas un intere-
santas. Bet galvenokārt tur ir sajūta, 
neizsakāma vārdos, kāda man līdz šim 
nav bijusi.“ Labas priekšnojautas ir arī 
Sofijai Vipulei (13 gadi): „Pateicoties 
pagājušajai nometnei, iepazinos un 
sadraudzējos ar jauniem cilvēkiem. 
Arī vakarā, kad lika iet gulēt, mēs 
istabiņā vēl čukstējām un smējāmies. 
KaLVe man šķita viena no aktīvākajam 
nometnēm, kādā esmu bijusi. Es šogad 
pieteicos atkal, jo gribu satikt vecus 
un jaunus draugus, atkal piedalīties 
danču vakaros, cept desas pie uguns-
kura un iet pārgājienā, kur ir jāpilda 
dažādi uzdevumi par Latviju“

Nometne šogad notika no 30. jū-
nija līdz 5. jūlijam Marientāles Jau-
natnes centrā Luksemburgā. Ieskatu 
KaLVe – 2016 nometnē var gūt nomet-
nes dalībnieku patstāvīgi veidotajā vi-
deomateriālā: 

https://www.youtube.com/
watch?v=4aXBL3CMxG8

Elīna Pinto,
(asociācija Luksemburga Latvija/ELA)

Izskanējis Otrais Starptautiskais Operetes festivāls
Piedalījās viesi no astoņām valstīm
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Otrais Starptautiskais Operetes festivāls Ikšķiles estrādē.
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Jāņa Klīdzēja Bo-
nifācijs Pāvulāns jeb 
Boņuks, nemiera un iz-
zināšanas gars būdams, 
atkal ceļo – dodas cie-
mos un aicina citus. 
Šoreiz viņš uz skaistu 

un krāšņu grāmatu ir ataicinājis citos 
novados iepazītos bērnu grāmatu va-
roņus, kas pārstāv dažādus laikus un ir 
tikpat zinātkāri kā pats Boņuks, – An-
nas Brigaderes Anneli no Zemgales, 
Ernesta Birznieka-Upīša Pastariņu no 
Kurzemes un Luīzes Pastores Pogu no 
Vidzemes.

Jaunā Ilgas Šuplinskas, Līgas 
Rundānes, Aelitas Andrejevas grā-
mata Gostūs pi Boņuka. Stuosti bār-
nim par Latgolu ir draugos ar latga-
lisko vērtību – vispirms jau latgaliešu 
valodas – iedzīvināšanu, tāpēc lieti 
noder gan latgaliešiem savā novadmā-
cībā, gan citu novadu bērniem Latga-
les iepazīšanai. Latgales skolās un Rē-
zeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) 
Boņuka grāmatas atvēršanas svētki 
tika svinēti jau maija sākumā, bet uz 
Rīgu autores to bija atvedušas 31. mai-
jā – tieši vasaras brīvlaika sākumā, 
lai bērniem ir gan jauna lasāmviela, 
gan jaunas spēles (grāmatas pievie-
notā vērtība), gan idejas ceļojumiem 
pa Latviju. Latgaliešu bērnu literatū-

ras vērtības un jaunos Boņuka stāstus 
dzīvīgos tēlos ir ietērpusi mākslinie-
ce Līna Ivanova, grāmatā sakārtojis 
RTA foto un video speciālists Māris 
Justs.

„Ja gribam, lai mūsu bērni runā 
latgaliski un apzinās latgaliskās vēr-
tības, mums jābūt ar viņiem uz viena 
viļņa: respektējot viņu intereses un 
pieredzi, mūsdienīgi un atraktīvi jāie-
dzīvina latgaliskais – valoda, tradīci-
jas, dzīvesveids,“ saka projekta vadītā-
ja un viena no autorēm I. Šuplinska. To 
visu piedzīvot izdevās arī jaunākiem 
un vecākiem prezentācijas dalībnie-
kiem Gaismas pilī: protams, latgalis-
ki saprotošajiem bija priekšrocības, 
savukārt tikai latviski runājošajiem 
brīžiem bija vajadzīgs tulkojums vai 
citāda palīdzība.

Kad atklāšanas svētku skrējiens 
jau ir piestājis, var atvērt krāšņo biezos 
vākos izdoto grāmatu, lai iepazītu tās 
saturu: grāmatas lappusēs ir satikušies 
latgaliešu bērnu literatūras autori šā 
vārda precīzākajā nozīmē, respektīvi, 
tie, kuri patiešām rakstījuši bērniem 
latgaliski, – tur ir Francis Trasuns ar 
savām fabulām, Marija Andžāne, Ineta 
Atpile-Jugane, Ilze Sperga un lielākais 
latgaliešu bērnu literatūras autors An-
tons Slišāns. I. Šuplinska norāda: „Ir 
grāmatas latviešu literārajā valodā ar 

atsevišķiem vārdiem latgaliešu literā-
rajā valodā. Ja mēs iekļautu arī šādus 
autorus, viņu būtu vairāk, bet šobrīd 
pamatnolūks bija popularizēt tieši 
latgaliešu bērnu literatūru.“ Starp in-
teresantu vietu (ezeri, pilsētas, kalni 
utt.) aprakstiem var atrast arī būtiskas 
piezīmes par svētkiem, valodu, vārdu 
skaidrojumus (grāmatas noslēgumā – 
arī vārdnīciņa), kas palīdzēs tiem, kam 
latgaliešu valoda vēl nav pazīstama.

Grāmatu finansēja Kultūras mi-
nistrija programmā Latvijas valsts 
simtgade (RTA projekts Latgales kon-
gresam 100; līdzfinansētāji – SIA Lat-
gales druka un Izglītības un zinātnes 
ministrija projektā Novadmācība.

Daudzas skolas, kuras ir piedalīju-
šās grāmatas prezentācijā, to jau ir sa-
ņēmušas, taču pārējiem interesentiem 
ir lūgums rakstīt: ilga.suplinska@rta.
lv.

Ielaidiet Boņuka stāstus arī pār 
savu stereotipu slieksni – būs tā vērts!

Sanita Dāboliņa
Laikrakstam „Latvietis“

Īmam i aicynojam gostūs!
Jauna grāmata

Grāmatas „Gostūs pi Boņuka“ vāks.

Jaunāko Boņuka piedzīvojumu tēlotājas. No kreisās: Līga Rundāne, Ilga Šuplin-
ska, Līna Ivanova, Aelita Andrejeva.
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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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Izvērtējot izstādes un mākslinie-
ku darbus, kas bija apskatāmi laika 
posmā no 2017. gada 1. aprīļa līdz 
2017. gada 30. jūnijam, neatkarī-
go ekspertu darba grupa nākamajai 
Purvīša balvai, kura tiks pasniegta 
2019. gada aprīlī, nominējusi trīs au-
torus:

• PAULI LIEPU par izstādi 
Daiļo mākslu kabinets Mūku-
salas Mākslas salonā (23.03.–
06.05.2017.).

Nominācijas pamatojums: „Pārlie-
cinoša, radoša un tehniska manifestā-
cija vienā no sarežģītākajiem mākslas 
izteiksmes līdzekļiem – grafikā. Papī-
ru haotiskie klājumi, nopleķotie foni 
un faktūru nenoteiktība mijiedarbē 
ar organizētu cilvēku izdomātu kon-
troles sistēmu: shēmām, grafikiem 
un šķērsgriezumiem veido blīvas zo-
nas iztēlei, kuras pats autors sauc par 
„patiesības meklējumiem“. Šajā Pauļa 
Liepas personālizstādē sietspiedes ko-
lāžas iegūst jaunu, semantiski pamato-
tu sadarbības partneri – mākslas dar-
ba rāmi. Tie veido īpašu skatuvi viņa 
kompozīcijām, ironiski sasaucoties ar 
izstādes nosaukumu – daiļo mākslu 
kabinets. Iestiklojums vēl pastiprina 
apziņu, ka stāsts un emocija, kas pa-
slēpta zem tā, ir pārdomāta un pabeig-
ta,“ ekspertu izvēli raksturo LNMM 
Laikmetīgās mākslas kolekcijas gla-
bātāja, mākslas zinātniece Astrīda 
Rogule.

„Grafiķis Paulis Liepa pietuvojies 
satraucošiem aktuāliem notikumiem 
no savas puses, izmantojot rasējumu, 
plānu un grafiku tēlus. Atsvešinātā, 
it kā reģistrējošā maniere, no vienas 
puses, ļauj viņam rīkoties ar savu jau 
iekrāto vizuālo zīmju arsenālu, no ot-
ras – izsaka ikdienišķi bezpalīdzīgu 
situāciju, kad globālas kataklizmas 
caur medijiem liekas tik tuvu kā vēl 
nekad, bet iespējas ietekmēt lēmumu 
pieņēmējus ir attālinājušās,“ papildina 
mākslas kritiķis Vilnis Vējš.

• EVELĪNU VIDU (Deičma-
ni) un ANDRĒ VIDU par 
izstādi Kopā viens galerijā 
Alma (29.05.–21.07.2017.).

Nominācijas pamatojums: „Abu 
autoru veikums atstāj totāla mākslas 
darba iespaidu. Andrē Vidas kompo-
nētās skaņas un mūzika, video per-
formance un Evelīnas Vidas (Deič-
manes) atrasto priekšmetu un arte 
povera garā veidotie objekti rada sav-
dabīgu mix, kas jaunā līmenī attīsta 
Evelīnas foto projektā Melnās pasa-

kas aizsākto privāto mitoloģiju ar citu 
mediju līdzekļiem – fantastiskiem 
objektiem, video darbu, zīmējumiem. 
Tīra, līdz absolūtam izsvērta ekspozī-
cija,“ vērtē mākslas zinātniece Inese 
Riņķe.

„Trausla, čukstos izteikta divu pa-
sauļu satikšanās, kur katrs solis tiek 
sperts ar pietāti, gaidot otra reakciju. 
Skaņa meklē ausis, bet attēls – acis, 
un abas taustošās sajūtas ir izdevies 
notvert vienuviet, turklāt nolīdzsva-
rotā intensitātē. Instalācija veido tiltu 
ne vien starp vīrieti un sievieti, bet 
arī – dabisko un mākslīgo, mistisko 
un ikdienišķo, paverot plašas iespējas 
interpretācijai,“ skaidro Mūkusalas 
Mākslas salona vadītāja, mākslas zi-
nātniece Sniedze Kāle.

Kopumā eksperti šajā periodā 
nominācijām izvirzīja 6 vizuālās 
mākslas notikumus, to skaitā:
• Vikas Ekstas interaktīvo tiešsais-

tes izstādi Snakes and Ladders 
Rīgas Fotogrāfijas biennāles starp-
gada pasākumu ietvaros (08.04.–
16.06.2017.);

• Ievas Kraules izstādi Maldugunis 
kim? Laikmetīgās mākslas centrā 
(24.03.–07.05.2017.);

• Grupas F5 izstādi Britu zinātnie-
ki par dogo galerijā 427 (18.05.–
08.06.2017.);

• Mārtiņa Eņģeļa un Andreja Strokina 
performanci izstādes Trash Museum 
ietvaros FREE RIGA radošajā mājā 
D27 (20.05.2017.).

Eksperti 2017.–2018. gadā
Laika posmā no 2016. gada 8. de-

cembra līdz 2019. gada 10. janvārim 
Purvīša balvas neatkarīgo ekspertu 
darba grupā darbojas: LNMM Laik-
metīgās mākslas kolekcijas glabātāja, 
mākslas zinātniece Astrīda Rogule, 
LNMM Dekoratīvās mākslas un di-
zaina muzeja vadītāja, mākslas zināt-
niece un kuratore Inese Baranovska, 
mākslas kritiķis Vilnis Vējš, ABLV 
Charitable Foundation mākslas prog-
rammu vadītājs, kurators Kaspars 
Vanags, mākslas zinātniece, kuratore, 
Mūkusalas Mākslas salona vadītāja 
Sniedze Kāle, mākslas zinātniece 
Inese Riņķe un mākslas zinātniece, 
kim? Laikmetīgās mākslas centra Lat-
vijā programmu direktore Zane Onc-
kule.

Ekspertu darba grupa nominantus 
balvai izvirza reizi ceturksnī.

Jāpiebilst, ka ir veiktas izmaiņas 
Purvīša balvas nolikumā, nosakot, ka 
no 2017. gada 1. aprīļa eksperti vērtē 
izstādes tikai Latvijas ietvaros.

„Purvīša balva“
Purvīša balva ir lielākā un presti-

žākā balva vizuālās mākslas jomā Lat-
vijā. Tā dibināta 2008. gada janvārī ar 

mērķi regulāri un sistemātiski apzināt 
aktuālos notikumus un izvērtēt izci-
lāko sniegumu Latvijas profesionāla-
jā vizuālajā mākslā, veicināt Latvijas 
mākslas procesa intensitāti un analīzi, 
sekmēt jaunu projektu un oriģinālu 
ideju attīstību, popularizēt Latvijas 
mākslinieku radošos panākumus gan 
Latvijā, gan ārpus mūsu valsts robe-
žām. Balva tiek pasniegta reizi divos 
gados.

Pirmo Purvīša balvu 2009. gadā 
saņēma Katrīna Neiburga par vi-
deodarbu Solitude. Par otrās Purvī-
ša balvas laureātu 2011. gadā kļuva 
mākslinieks Kristaps Ģelzis par 
personālizstādi Varbūt. Trešo Pur-
vīša balvu 2013. gadā ieguva Andris 
Eglītis par personālizstādi Zemes dar-
bi. Ceturtā Purvīša balva 2015. gadā 
tika piešķirta Miķelim Fišeram par 
personālizstādi Netaisnība. Purvīša 
balvu 2017.g. pasniedza mākslinieku 
kolektīvam – Krišam Salmanim, An-
nai Salmanei un Kristapam Pēterso-
nam – par izstādi Dziesma.

Purvīša balvas konkursu vizuā-
lajā mākslā organizē Latvijas Nacio-
nālais mākslas muzejs sadarbībā ar 
muzeja patronu SIA Alfor. Purvīša 
balvas īstenošanā līdzdarbojas biedrī-
ba Mākslas platforma, SIA Kultūras 
projektu aģentūra „INDIE“ un aģen-
tūra P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības. 
Projektu atbalsta SIA Alfor.

Nataļja Sujunšalijeva
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 

Preses centra vadītāja

„Purvīša balvas“ nominanti 2017. – 2018. gadā
2017. gada otrajā ceturksnī nominēti Paulis Liepa, Evelīna Vida (Deičmane) un Andrē Vida

Paulis Liepa. Izstāde „Daiļo mākslu 
kabinets“ Mūkusalas Mākslas salonā 
(23.03.–06.05.2017.).

FO
TO

 P
au

lis
 L

ie
pa

Evelīna Vida (Deičmane) un Andrē 
Vida. Izstāde „Kopā viens“ galerijā 
„Alma“ (29.05.–21.07.2017.).
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mācijai, par interneta meklētāju prog-
rammu darbību, pašvērtējumu viltus 
ziņu atpazīšanā un pieredzi informā-
cijas pārbaudīšanā pirms tās „pado-
šanas“ tālāk saviem sociālo mediju 
draugiem,“ skaidro KM Mediju politi-
kas nodaļas eksperte Klinta Ločmele.

Tikai aptuveni puse Latvijas ie-
dzīvotāju uzskata, ka pastāv atšķi-
rības, kā vienu un to pašu notikumu 
mēdz atspoguļot dažādi mediji. Tas 
nozīmē, ka trūkst izpratnes par reali-
tātes konstruēšanas veidiem. Turklāt, 
par iespējamību, ka mediju saturs var 
būt ne vien uzticams, bet arī apzināti 
tendenciozs, daļa aptaujas dalībnieku 
nav aizdomājušies. Proti, katrs cetur-
tais pētījuma dalībnieks (27%) nespēj 
novērtēt savu spēju atpazīt uzticamu 
informāciju medijos no manipulatīvas, 
jo nav par to domājis.

Aptaujas rezultāti apliecina, ka 
daļa Latvijas iedzīvotāju neprot izvēr-
tēt interneta meklēšanas programmu 
(piemēram, Google, Bing vai citu) pie-
dāvātos rezultātus. 26% respondentu 
piekrīt apgalvojumam, ka interneta 
meklētāju pirmie piedāvātie rezultāti 
ir uzticamākie, un 15% respondentu 
nav varējuši sniegt atbildi uz šo jau-
tājumu. Taču nereti kā pirmās meklē-
tājprogrammās tiek parādītas sponso-
rētās saites un reklāmas. Vairākums 
(61%) interneta lietotāju piekrīt apgal-
vojumam, ka interneta pirmie piedā-
vātie rezultāti tiek parādīti kā pirmie, 
jo tie ir vispopulārākie.

Piektā daļa Latvijas iedzīvotāju 
mēdz dalīties ar informāciju internetā, 
to nepārbaudot. Jo sevišķi augsts īpat-
svars ir jauniešu vecumgrupā no 15 
līdz 24 gadiem (gandrīz 40%).

Pētījumā konstatēts, ka pastāv ko-
relācija starp valodu, kādā patērē me-
dijus, izglītības un ienākumu līmeni un 
medijpratību. Iedzīvotāji, kuri medijus 
patērē angļu vai latviešu valodā, ma-
zāk tic sociālajos medijos rodamajai 
informācijai, kritiskāk izvērtē inter-
neta meklētāju piedāvātos rezultātus 
nekā tie, kas patērē medijus pārsvarā 
krievu valodā. Iespējams, skaidrojums 
meklējams tajā, ka respondentus, kas 
lielā mērā atrodas citas valsts infor-
matīvajā telpā, nav bijis iespējams 
sasniegt ar līdzšinējo aktivitāšu palī-
dzību. Cittautiešu vidū medijiem lat-
viešu valodā priekšroku dod tikai 15% 
respondentu. Dominējošā daļa (80%) 
cittautiešu informācijas gūšanai vai 
izklaidei parasti izvēlas informācijas 
avotus krievu valodā.

Pilnībā vai daļēji Krievijā veidotās 
televīzijas programmas kā, piemēram, 
PBK, NTV Mir Baltic, RTR Rossiya, 
mēdz skatīties gandrīz divas trešdaļas 
(63%) aptaujāto Latvijas iedzīvotā-
ju. Lielākā Krievijas TV programmu 
skatītāju auditorija ir cittautiešu vidū – 
82%. Arī vairāk par pusi (52%) aptau-
jāto latviešu regulāri vai dažreiz skatās 
Krievijā veidotās televīzijas program-
mas. No Krievijas televīziju piedāvātā 
satura Latvijas iedzīvotāji skatās fil-
mas, seriālus (45% respondentu), hu-
mora raidījumus, koncertus, muzikā-
los šovus (katrs trešais – 33%) un ziņu 
pārraides (28% Latvijas iedzīvotāju).

Vienīgā sociāli demogrāfiskā gru-
pa, kur Krievijas TV kanālu skatītāju 
auditorija ir mazāka par 50%, ir gados 
jaunākie respondenti vecumā līdz 34 
gadiem. Iedzīvotāju vidū vecumā virs 
45 gadiem Krievijas TV programmas 
skatās vairāk nekā 70% respondentu.

Cilvēkiem ar zemu izglītību (pa-
matizglītība) un ienākumiem ir arī 
zemāki medijpratības rādītāji. Jo 
augstāks ienākumu līmenis uz vienu 
ģimenes locekli mēnesī, jo lielāka iz-
pratne par to, ka dažādos medijos at-
spoguļotā informācija mēdz atšķirties. 
(No aptaujātajiem ar augstu ienākumu 
līmeni šim apgalvojumam piekrīt 67%, 
savukārt no respondentiem ar zemiem 
ienākumiem tā uzskata 44%). Vairāk 
nekā uz pusi atšķiras respondentu 
sniegtās atbildes atkarībā no viņu dzī-
vesvietas – to, ka dažādos medijos at-
spoguļotā informācija mēdz atšķirties, 
apliecina 66% rīdzinieku, kamēr tikai 
31% Latgales iedzīvotāju.

Tāpat vērojama sakarība – jo ze-
māka respondenta izglītība, jo vairāk 
viņš tic sociālajos medijos atrodamajai 
informācijai (62% – no aptaujātajiem 
ar pamata izglītību, 26% – ar augstāko 
izglītību). Apgalvojumam, ka inter-
neta meklētāju programmas (Google, 
Bing vai citas) kā pirmos parāda uzti-
camākos rezultātus, no respondentiem 
ar pamata izglītību piekrīt – 43% res-
pondentu, savukārt no aptaujātajiem 
ar augstāko izglītību – gandrīz uz pusi 
mazāk jeb 22%. Cilvēki ar augstāko iz-
glītību arī vairāk apzinās to, ka mediji 
un to saturs ietekmē sabiedrības uzska-
tus. Tā domā 88% no respondentiem 
ar augstāko izglītību, kamēr 67% – ar 
pamata izglītību. Turklāt, 20% no res-
pondentiem ar pamata izglītību uz šo 
jautājumu nav varējuši sniegt atbildi.

No Kultūras ministrijas plānota-
jām aktivitātēm medijpratības veicinā-
šanai tuvākā pusgada laikā turpināsies 
bibliotekāru un skolotāju apmācības, 
līdz gada beigām tiks adaptēts Latvi-

jas situācijai starptautiski atzīts mācī-
bu līdzeklis, kas būs noderīgs medij-
pratības tēmas skaidrošanai bērniem 
un jauniešiem. Līdzīgi kā pirmajā 
pusgadā arī rudenī tiks organizēti me-
dijpratības debašu un diskusiju pasā-
kumi, tostarp, skolēnu un citu jauniešu 
mērķauditorijai, kā arī notiks apmā-
cības pašvaldību jaunatnes lietu spe-
ciālistiem. Nākamajā gadā paredzēts 
izstrādāt audiovizuālu mācību līdzek-
li pirmsskolas un 1.-2. klašu vecuma 
bērniem, lai par medijpratības jautā-
jumiem runātu viņiem saprotamā vei-
dā. Šos pasākumus paredz 2016. gada 
rudenī pieņemtās Latvijas mediju poli-
tikas pamatnostādnes 2016.-2020. ga-
dam un to īstenošanas plāns.

„Iepazīstoties ar pētījuma rezultā-
tiem, ir acīmredzams, ka nepieciešams 
papildu finansējums, lai pilnveidotu 
jau esošos pasākumus jauniešu, pe-
dagogu un bibliotekāru apmācībām, 
un, vissvarīgākais – sasniegtu tās 
sabiedrības grupas, kuru medijpratī-
ba ir visvājākā. Tie ir cilvēki ar zemu 
izglītības līmeni, zemiem ienākumiem, 
lielākoties no lauku reģioniem un pa-
tērē medijus pārsvarā krievu valodā,“ 
akcentē K. Ločmele. „Medijpratība 
ietekmē gan cilvēka ikdienas lēmu-
mus un dzīves kvalitāti, piemēram, 
akli paļaujoties reklāmu solījumiem ar 
brīnumlīdzekļu palīdzību nedēļas lai-
kā strauji zaudēt svaru vai iemācīties 
svešvalodu, gan rada nopietnus drau-
dus valsts drošībai – tikai medijpra-
tīga sabiedrība ir izturīga pret trešo 
valstu izplatītu manipulatīvu informā-
ciju,“ vērš uzmanību KM eksperte.

Nepieciešamību veikt pētījumu par 
Latvijas iedzīvotāju medijpratību pa-
redzēja Latvijas mediju politikas pa-
matnostādnes un to īstenošanas plāns. 
Pētījumu veica tirgus un sociālo pētī-
jumu aģentūra Latvijas Fakti, kas uz-
varēja š.g. aprīlī izsludinātajā iepirku-
mu konkursā. Pētījumā aptaujāti 1082 
Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā 
no 15 līdz 74 gadiem 2017. gada jūnijā.

Medijpratība ir auditorijas pras-
me lietot medijus, meklēt un analizēt 
informāciju, kritiski izvērtēt mediju 
vēstījumus, piedalīties mediju satura 
veidošanā.

Lita Kokale
Kultūras ministrijas Sabiedrisko 

attiecību nodaļas vadītāja
2017. gada 18. jūlijā

* https://www.km.gov.lv/uploads/
ckeditor/files/mediju_ politika/
petijumi/Medijpratiba_ petijuma%20
rezultati_Latvijas%20
Fakti_18_07_2017.pdf

Medijpratības pētījums
Turpinājums no 1. lpp.

lodā – smirdot. Kādēļ tāda divkosība? 
Fazāns taču arī ir no olas šķīlies. Kam-
dēļ vienu liek aristokrātiem galdā, bet 
tās otras sviež miskastē, pie tam vēl 

necienīgi spiežot ciet degunu.
Tas cilvēks tiešām ir viens savāds 

radījums. Vai ir jebkad dzirdēts, ka 
mērkaķis pūdētu oliņas vai putniņus 
pirms tos ēstu? Kāpēc tad mērkaķu 
pēctecis – cilvēks tā dara ?

Baigi muduļi...

Nemaz negribās domāt, ko cilvēks 
vēl varētu pasākt nākotnē. Varbūt tie-
šām būtu labāk, ja viņš sevi un savu 
cilti uzspertu gaisā ar tām paša ražo-
tām atombumbām...

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

Kur tad tu nu biji, āzīti manu?
Turpinājums no 5. lpp.
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Mēs varam būt lepni, 
ka krietns skaits latviešu 
operas mākslinieku, to 
vidū vairāki soprāni, 
ar lieliem panākumiem 
dzied pasaules slavenā-
kajos operu namos. Bet 

jau arī pirms Otrā pasaules kara mūsu 
mākslinieki bija dziedājuši vairākās 
Eiropas zemēs un daži pat Padomju 
Savienībā. Pēc kara beigām Vācijas 
un Rietumeiropas operu namos ar iz-
ciliem panākumiem dziedāja latviete 
Paula Brīvkalne.

Kad 1944. gada rudenī, lai izbēg-
tu no otrreizējās Padomju okupāci-
jas, Paula Brīvkalne, līdz ar kādiem 
200 000 citiem latviešiem, devās bēgļu 
gaitās uz Vāciju, tad viņa jau bija atzī-
ta māksliniece.

Karjeras sākumi Latvijā
Kā Paula Freiberga, viņa piedzi-

ma 1907. gada 22. februārī nelielajā 
Kurzemes pilsētiņā Valdemārpilī (ag-
rākā Sasmakā). Agrās bērnības gadi 
saistās ar Grenču pagastu Tukuma ap-
riņķī, kur viņas tēva Augusta Freiber-
ga senči no barona bija iepirkuši lauku 
mājas.

Kad 1930. gadu beigās mudināja 
latviskot uzvārdus, vietu un arī māju 
vārdus, tēvs savām lauku mājām izvē-
lējas nosaukumu Brīvkalnes. Paula tad 
arī bija pieņēmusi Brīvkalni par savu 
mākslinieces vārdu.

Pēc vidusskolas beigšanas Brīv-
kalne mācījās dziedāšanu Rīgas Tau-
tas konservatorijā un divus gadus ap-
meklēja Feldmaņa teātra kursus. Lai 
iegūtu līdzekļus studijām, strādāja par 
sekretāri kara ministrijā. 1932. gadā 
sāka savas mākslinieces gaitas Zem-
nieku drāmā, paralēli strādājot arī 
Rīgas radiofonā. Guva panākumus 
operetēs Viktorija un viņas huzārs, 
Grāfiene Morica un Cirkus prince-
se. Varēja uzdot darbu ministrijā. No 
1935. gada bija angažēta arī LNO, kur 
galvenokārt piedalījās operešu iestu-
dējumos. 1939. gadā komponists Jānis 
Mediņš viņai veltīja galveno, izluti-
nātas princeses Luteklītes lomu savā 
jaunajā operā Luteklīte. Kritika bija 
atsaucīga, bet iekļūt Nacionālās ope-
ras mākslinieku pirmajās rindās nebija 
viegli. Pēc Tautas teātra nodibināšanas 
1941. gadā, viņas galvenais darbs bija 
tur, dziedot vadošās operešu lomas.

1937. gadā Paula apprecējās ar 
pulkvežleitnantu Pāvilu Spalviņu. 
Liels trieciens viņai bija vīra apcieti-
nāšana un pazudināšana Baigajā gadā.

Pēckara Vācijas nometnēs
Otrā pasaules kara beigās Paula 

Brīvkalne nonāca Berlīnes apkārtnē 
un toreizējās Austrumu ministrijas 
uzdevumā, kopā ar vairākiem citiem 

latviešu māksli-
niekiem, piedalījās 
dažādos koncer-
tos. Kara beigas 
viņa sagaidīja Lī-
bekā, pēc tam pār-
cēlās uz Oldenbur-
gu. Oldenburgā 
bija nonākuši arī 
Paulas vecāki un 
māsa ar savu ģi-
meni. Pēc kara 
beigām Oldenbur-
gas pārvietoto per-
sonu (DP) nomet-
nē, Bruno Skultes 
mākslinieciskajā 
vadībā, izveidojās 
Latviešu opera. Tur Maskanji Zem-
nieka godā Paula Brīvkalne dziedāja 
Santucas lomu. Vai tā bija šinī operā 
dziedātā loma, kas Paulai Brīvkalnei 
pavēra ceļu uz daudzu Eiropas labāko 
operu skatuvēm?

Ticamāk, ka tie bija divi koncerti 
1945. gada decembrī, kurus ar angļu 
okupācijas varas atļauju Paula Brīv-
kalne bija sarīkojusi Oldenburgas pils 
zālē. Kā tad Paula Brīvkalne ieguva šo 
angļu okupācijas varas atļauju?

Vācijas bēgļu nometnēs mēs rīko-
jām dažāda veida sarīkojumus. Uz tiem 
arvien lūdzām kādus vietējās okupāci-
jas varas pārstāvjus. To darījām cerībā, 
ka šie cilvēki varēs uzlabot bēgļu dzī-
ves apstākļus. Jāšaubās, ka tas iespai-
doja mūsu likteņus. Viņi nebija tie cil-
vēki, kuru izlemšanā bija pēckara bēgļu 
liktenis. Pa lielākai daļai tie bija tikai 
zema ranga armijas cilvēki un ne pārāk 
augsti stāvoši un izglītoti ierēdņi. Var-
būt tikai retam patika tā nopietnā mū-
zika, kas reizēm tika sniegta mūsu ie-
vērojamo mākslinieku koncertos. Viņu 
gaumē bija vairāk vieglāka rakstura 
mūzika. Šie lūgtie viesi bieži garlaiko-
jās. Bet, kā vēlāk stāstīja Paulas māsa 
Erna, ka tikai tad, kad dziedot, pa pusei 
dejojot un koķetējot, uz skatuves esot 
uznākusi Paula Brīvkalne, tad šie vie-
si esot it kā atmodušies un mākslinieci 
apveltījuši ar ilgiem aplausiem. Varam 
pieņemt, ka tas bija Brīvkalnes seksa-
pīls, kas iekustināja okupācijas ierēdņu 
sirdis, un tā tika dota atļauja sarīkot 
divus koncertus Oldenburgas pils zālē 
kopā ar pianistu Viktoru Kviesi. Prog-
rammā bija agrāko gadu operešu ārijas.

Šos koncertus bija noklausījušies 
arī cilvēki no Oldenburgas operas va-
dības, un Paulai Brīvkalnei piedāvāja 
iespēju dziedāt Oldenburgas operā.

Vācijas operu namos
„Sāku ar „Čardaša firstieni – Sil-

vu“. Vajadzēja tekoši runāt vāciski, ko 
vēl nepratu, un biju noraizējusies, kā 
ies. Gāja tomēr labi, un publikai mans 
akcents patika – redzams ārzemniece, 

varbūt ungāriete, kā lomai piederas!“
Paulas vecāki un māsa ar savu ģi-

meni izceļoja uz Austrāliju un apmetās 
Sidnejā. Pati Paula, lai turpinātu savu 
dziedātājas karjeru, palika Vācijā. 
Austrāliju, īpaši Sidneju, Paula uzska-
tīja par savām otrām mājām. Tamdēļ 
arī apakšvirsraksts Ar skatu no Aus-
trālijas.

Sākumā Paula Brīvkalne dzied 
vēl operetēs Sikspārnī, Čigānu mīlā, 
Stambulas rozē, Jautrā atraitnē, Čigā-
nu baronā. Pēc tam jau liriskajās lo-
mās – Mimi Bohēmā, Grietiņu Faustā 
un tad seko dramatiskās titullomas 
Aidā, Karmenā, Toskā. Paula Brīvkal-
ne kļūst par dramatisko soprānu.

Brīvkalnes lielie panākumi sākās 
ar Riharda Štrausa Salomes 1948. gada 
jauniestudējumu Oldenburgas operā, 
kur dziedāja operas titullomu. Kad 
tanī pašā gadā kādā Salomes izrādē 
bija ieradies pats sirmais komponists, 
tas esot teicis, ka labākas Salomes 
neesot dzirdējis. Pēc dažām dienām 
komponists dziedonei atsūta savu fo-
touzņēmumu ar veltījumu:

Der Herforragenden Salome Pau-
la Brīvkalne in dankbarer Anerken-
nung Ihr Richard Strauss.*

Salome, kļūst par Brīvkalnes sla-
venāko un visvairāk dziedāto lomu. 
1948. gada decembrī, atzīmējot kom-
ponista 85. gadskārtu un uz viņa vē-
lēšanos, Brīvkalne viesojās Bavārijas 
operā Minhenē. Panākumi ar Salomi 
turpinājās, to daudzas reizes dziedā-
ja Vīnes valsts operā, astoņas reizes 
slavenā diriģenta Herberta fon Kara-
jana vadībā. Dažādās operās Salomi 
dziedāja 172 reizes.

Oldenburgas laikā Brīvaklne ap-
precējās ar vācu aktieri Heincu Hāki 
(Haake), bet turpināja dziedāt tikai kā 
Brīvkalne.

1953. gadā dziedone pāriet uz Ese-
nes operu, kur dzied četrus gadus. 
Viņas repertuārā jau ir 38 operas un 
operetes. 1954. gadā viņa pirmo reizi 

Operdziedātājai Paulai Brīvkalnei 110
Ar skatu no Austrālijas

 
Turpinājums 11. lpp.

Paula Brīvkalne ar raksta autoru Guntaru Saivu 1989. gadā.
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viesojās Štutgartes valsts operā Aīdas 
lomā. Laikraksts Stuttgarter Nachri-
chten rakstīja: Tikai tā dziedams un 
jādzied Verdi. Atkrīt katra ārišķība 
kā spēlē, tā dziedājumā. Paulas Brīv-
kalnes kultivētais soprāns spēj veikt 
smalkāko pāreju uz piano, kā arī izrai-
sīt spēcīgu un vienmēr skanīgu forte, 
kas pārstaro kori un orķestri.

Par Toskas izrādi Esenes operā Es-
sener Anzeiger rakstīja: Viņa patiesi 
ir liela dziedone. Viņa nespēlē Tosku, 
viņa ir īstenība – dziedone Floria To-
ska.

No 1957. gada līdz aiziešanai pen-
sijā 1972. gadā, Brīvkalne dziedāja 
Štutgartes operā. Par darbu Štutgar-
tes operā pati māksliniece rakstīja: 
Šī lielā mākslas iestāde ar savu izcilo 
ansambli, ieņem vienu no pirmajām 
vietām Vācijas mākslas dzīvē, un tās 
viesizrādes Parīzē, Londonā, Romā un 
citur izpelnījušās visbargāko kritiķu 
un publikas atzinību.

Īsi pirms līguma noslēgšanas, viņa 
Štutgartē dziedāja Karmenu Jaungada 
viesizrādē. Pārpildītajā operas namā 
suminājumi nav beigušies un priekš-
karam bijis jāatveras 16 reizes!

Neuzskaitīsim visas dziedātās lo-
mas. Minēsim vēl: Leonoru Bēthove-
na Fidelio, Mariju modernista Albāņa 
Berga operā Voceks, kurtizāni Džulje-
tu Hofmaņa stāstos, titullomu K. Orfa 
operā Antigone un Irēni Vāgnera Rien-
ci, kuru Vīlands Vāgners bija saīsinā-
jis no oriģinālām sešām stundām uz 
trim. Atcerēsimies, ka  Rienci Vāgners 
pabeidza rakstīt Rīgā, strādājot no 
1837. līdz 1839. gadam par kapelmeis-
taru Rīgas Pilsētas teātrī.

Vasaras brīvlaikos Brīvkalne, Ri-
harda Vāgnera mazdēla Vīlanda aici-
nāta, jau ar 1951. gadu dziedāja Bai-
reitas Svētku spēlēs dažādās Vāgnera 
operās Herberta fon Karajana vadībā. 
Brīvkalne tur iestudēja Ziglindes lomu 
Dievu mijkrēslī. Starp dziedātām lo-
mām bija arī Freija Reinas zeltā, Orlin-
de Valkīrā un puķu meitene Parsifālā.

1963. gadā kādā sarunā Austrāli-
jas Latvieša redaktors Emīls Dēliņš 

bija jautājis, cik Vācijas operu namos 
Brīvkalne būtu dziedājusi. „Paga, 
paga,“ minstinājusies dziedātāja, 
„tas ir pamatīgi sajucis, labāk sāksim 
pēc kārtas no ziemeļiem. Tas būtu tā: 
Hamburga, Brēmene, Vilhelmshāfena, 
Brēmerhāfene, Flensburga, Lībeka, 
Oldenburga, Hannovere, Osnabrika, 
Oberhausene, Gelzenkirhe, Esene, 
Vupertāle, Krēfelde, Minhengladbaha, 
Vīsbādene, Ķelne, Mainca, Manhei-
ma, Augsburga, Frankfurte, Štutgarte, 
Minhene, Regensburga, Baireita, Sār-
brikene, Berlīne.“

Skaitām līdz un saskaitām – 27! 
(Māksliniece bija izlaidusi Duisburgas 
Operu, tātad, 28 operu namos.)

Bet vai tas vispār ir iespējams, kā 
tas īstenībā notiek?

„Nu tā, piemēram,“ skaidro Paula 
Brīvklane. „Man, teiksim, ir līgums ar 
Štutgartes operu. Tas nosaka, ka man 
jānodzied 4, 5 vai 8 izrādes mēnesī, 
tāpat kā pārējiem 20 – 25 solistiem. 
Ja kāds solists izrādes dienā nejūtas 
„formā“ vai saslimst, tad tam līdz 
plkst.10. priekšpusdienā par to jāziņo 
operai. Teiksim, Hamburgā saslimst 
turienes Karmena. Hamburgas opera 
izrādes dienā zvana uz Štutgarti un in-
teresējas vai Brīvkalne ir šovakar brī-
va. Ja atbilde ir pozitīva, tad pusdie-
nas laikā es kāpju lidmašīnā, braucu 
uz Hamburgu un nodziedu Karmenas 

lomu tur saslimušās kolēģes vietā. Bez 
tam, saprotams, ir atsevišķu solistu 
vai vesela ansambļa viesizrādes citās 
operās gan Vācijā, gan ārzemēs.“

Varam secināt, ka tajā laikā māks-
liniekiem vēl nebija aģentu un mene-
džeru, kas rūpējās un izkārtoja anga-
žementus mēnešiem uz priekšu.

Pēc kādas viesizrādes Hamburgā, 
kas ir bijusi viņas 125. uzstāšanās Sa-
lomes lomā, priekškars atveries vis-
maz savas 20 reizes. Un tā tas ir bijis 
daudzās citās vietās un lomās.

Tad vēl daudzās uzstāšanās Vīnē. 
Vīnes valsts operā viņa 8 reizes dzied 
slavenā diriģenta Herberta fon Kara-
jana vadībā. Viņas pēdējā viesizrāde 
Vīnes operā bija 1960. gada 8. septem-
brī Vāgnera Dievu mijkrēslī Gutrunes 
lomā. Bronhildi tur dziedāja tāda sla-
venība kā Birgita Nilsone, Zigfrīdu – 
Volfgangs Vindgasens, diriģents Her-
berts fon Karajans.

Minēsim vēl kādus operu namus: 
Parīze, Londonas Koventgārdens, Cī-
rihe, Neapole, Lisabona, Bukareste, 
Dublina, Edinburga.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

* Izcilai Salomei Paulai Brīvkalnei pa-
teicīgā atzinībā Jūsu Rihards Štrauss.

Paulai Brīvkalnei 110
Turpinājums no 10. lpp.

Paula Brīvkalne un Sidnejas Latviešu biedrības priekšnieks Mārtiņš Siliņš 1961. gadā.
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la (Michael Driscoll) dziesmu Alises 
Roze (Rose of Alice).*

Pēc oficiālās izstādes atklāšanas 
skatītāji turpināja aplūkot darbus, un 
bija iespēja māksliniecei pajautāt par 
viņas darbiem par dabu rašanās proce-
su. Visu sestdienas pēcpusdienu Misi-
ņā zālē klusām skanēja fona mūzika, 
kas piedeva īpašu siltumu un omulību. 
Par šo fona mūziku Saimons saka: „Tā 
ir Zettas mīļākā relaksācijas mūzika, 
kurai pieliktas aitu skaņas“.

Svētdien starp skatītājiem bija arī 

daudz igauņu un lietuviešu sabiedrī-
bas pārstāvju.

Esmu gandarīta, ka šajā ziemas 
laikā ar Zettas darbiem siltums un 
gaišums ienāca Latviešu namā. Izsaku 
pateicību LAAJ par atbalstu, Melbur-
nas Latviešu nama valdei, kā arī Namu 
dāmu kopai par atsaucību un arī prak-
tisku palīdzību, izstādi iekārtojot. 

Liels paldies Zettai par atsaucību 
izstādes rīkošanā! Ceru, ka šai pir-
majai izstādei sekos nākamās, kas dos 
mums iespēju redzēt nākamos Zettas 
darbus. Paldies skatītājiem, kas izrādī-
ja tiešām lielu interesi!

No 20. līdz 23. jūlijam Zettas dar-

bi ir skatāmi Melburnā Decor+Design 
Show izstāžu zālē Melbourne Conven-
tion & Exhibition Centre. Tas būs vē-
rienīgs pasākums četru dienu garumā. 
Iesaku aizdoties un apskatīt tur izstā-
dītos Zettas darbus!

Ilze Nāgela
Laikrakstam „Latvietis“

* Dziesma ir par kādu aborigēnu mei-
teni, kas uzaug Alisspringsā (Alice 
Springs). Tā stāsta par viņas saiti ar 
tuksnesi un savu tautu, kā arī par vi-
ņas nākotnes cerībām. Dziesma ir at-
sauce uz Samierināšanās nedēļu.

„Sajust ar sirdi“
Turpinājums no 4. lpp.
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„3x3 ierosinātāja un ilggadēja 
vadītāja Līga Ruperte, sakopojot sta-
tistiku par katru 3x3 pasaulē, ir sa-
skaitījusi, ka piedalījušies ap 34 000 
dalībnieku ASV, Austrālijā, Angli-
jā, Francijā, Īrijā un arī Latvijā,“ tā 
nesen portālā www.laikraksts.com 
rakstīja politologs Uldis Ozoliņš. „In-
teresanti, ka 3x3 ir eksporta prece uz 
Latviju, jo to iesāka ASV 1981. gadā, 
bet 1990. gadā ieviesa Latvijā.“

Par 3x3 kustības mammu godātā 
Līga Ruperte ir pedagoģijas doktore 
no ASV. Līga ir dzimusi Latvijā. Otrā 
pasaules kara laikā ģimene devās 
bēgļu gaitās, piecus gadus pavadīja 
Vācijas bēgļu nometnēs un pēc tam 
aizbrauca uz ASV. Tur Līga Ruperte 
nodzīvoja visu mūžu, taču ir laimīga 
un pateicīga, ka jūtas arī piederīga 
Latvijai. Kopš 1990. gada uz Latviju ir 
braukusi katru vasaru, izņemot vienu, 
kad dzīvesbiedra Arnolda slimības dēļ 
palika ASV.

Līga priecājas, ka viņai 3x3 ir ra-
dies daudz draugu. Viņas un Māras 
Tupeses vadītajam ģimeņu semināram 
arī šogad Rūjienas 3x3 bija kupls inte-
resentu pulks. Līgai vaicāju: 

Kā savulaik jums radās ideja par 
„3x3“?

Līga Ruperte: Kad mani septiņ-
desmito gadu beigās ievēlēja Ameri-
kas Latviešu apvienības (ALA) kul-
tūras biroja vadībā, bija jāizdomā, ko 
darīt. Man bija 2x2 nometņu pieredze. 
Tā ir nometne, kur sanāk jaunieši no 
16 līdz 30 gadiem un apgūst latvietības 
pamatus un saprot, ka ir forši tā sanākt 
kopā. Biju ieinteresējusies sabiedrības 
procesos. Toreiz man visgrūtāk bija 
pārdzīvot to, ka tad, ja nedomāji tā kā 
pareizie latvieši, tad netiki uzskatīta 
par īstu latvieti. Atceros, latviešu sa-
biedriskajā centrā Garezerā redzētu 
epizodi, kur meita iebilda mammai, ka 
negrib dziedāt korī, bet mamma mēģi-
nāja viņu piespiest, sakot, ka visi īsti 
latvieši dzied korī, jo tā uzskata viņas 
ģimene! Pareizie latvieši atcerējās Ul-
maņlaikus, bet, manuprāt, viņi dažreiz 
atcerējās tos daudz rožainākus, nekā 
tie patiesībā bijuši. Viņiem bija grūti 
pieņemt to, kas notika Latvijā okupā-
cijas gados, bet ka tā tomēr ir vienīgā 
Latvija, kas mums ir. Par to es runāju 
arī šogad notikušajā sarunu festivālā 
Lampa – ka latvietība ir daudzveidīga 
un ka mums visiem nav jādzied korī.

Savulaik kā ALA kultūras nozares 
vadītāja satiku jaukus daiļamatniekus, 
kuri ierosināja sarīkot 2x2 kursus tie-
ši viņiem. Garezerā divus gadus tādi 
notika, bija labi novērtēti. Daiļam-
atnieki man teica: Bet mūsu sievām 
(vīriem) tādi neinteresē, taču viņi arī 
vēlētos piedalīties! Ko lai viņi dara? 
1980. gadā bija latviskās kultūras ne-
dēļa, ko rīkojām kā 3x3 izmēģināju-

mu, bet tā to nesaucām, jo bažījos, ja 
nu neveiksies, tad sačakarēs to vārdu. 
Bet veicās labi, un tā bija jau 3x3. Biju 
pārliecināta, ka tur visi latvieši tiks 
gaidīti, uzklausīti, un visi uzskati tiks 
pieņemti.

Drīz vien ASV Rietumkrastā arī 
notika 3x3. 1981. gadā mani uzaicināja 
uz Kultūras dienām Austrālijā referēt, 
un, protams, tur stāstīju par savu jau-
no lolojumu. Radās domubiedri, un 
arī Austrālijā pavisam drīz sākās 3x3 
kustība. Tāpat citur: Anglijā astoņdes-
mito gadu vidū, pēc tam Zviedrijā, arī 
Francijā, kur bija latviešu kopīpašums 
saukts par Abreni.

Mani ārkārtīgi sajūsmina, ka tā 
joprojām ir dzīva kustība, jo nāk ar-
vien klāt jaunas nometnes. Tās ir kat-
ra ar savu seju, nav divu vienādu no-
metņu. Bet visām ir tie paši mērķi un 
vadlīnijas. Savulaik izvirzītie mērķi 
joprojām darbojas visā pasaulē un vi-
sām paaudzēm, un cilvēki tos pieņem. 
Piemēram, tagad Īrijā ir 3x3 šogad no-
tiek jau piekto reizi. Lielbritānijā pir-
mā nometne tika sarīkota Almēlijā, un 
drīz vien pēc tam Straumēnos, kopā 
ar tiem ģimenes locekļiem, kuri ne-
runāja latviski. Jo uz Angliju kā kara 
bēgļi savulaik aizbrauca daudzi vīrieši 
vieninieki, bijušie leģionāri, kuri vēlāk 
apprecējās ar anglietēm. Biju baltā sa-
jūsmā, lasot avīzē vienas sievas rakstu, 
kurā viņa stāstīja, ka jau gadiem ilgi 
darbojusies latviešu sabiedrībā – ga-
tavojusi maizītes, mazgājusi traukus, 
taču nekad nav jutusies īsti pieņemta, 
jo viņa nerunā latviski. Un šī nometne 
bijusi pirmā, kad viņa jutusies labi lat-
viešu sabiedrībā. Straumēnu nometne 
turpinājās, bet tā otra, kurā runāja ti-
kai latviski, iznīka, jo ar laiku nebija 
vairs dalībnieku, turklāt latvieši Almē-
lijas īpašumu pārdeva.

Tagad 3x3 saieti atsākās atkal ar 
jauniebraucēju pieplūdumu. Ar tiem 

pašiem mērķiem, un tie ir: latvisko 
zināšanu paplašināšana, iepazīšanās 
ar visu latvisko, ģimeņu stiprināšana, 
latviskās draudzības sekmēšana un 
kopības saturēšana. Nākamgad būs 
pirmais 3x3 saiets Vācijā, Freiburgā.

Savulaik manu vecāku paaudze ār-
zemēs pieņēma par pašsaprotamu, ka 
mēs paliksim latvieši, un par to īpaši 
nerūpējās. Neuzstāja, lai eju latviešu 
sabiedrībā utml. Jo laiks bija jāvelta 
galvenokārt mācībām. Kurpretī mēs 
savus bērnus gluži vai nešus nesām uz 
latviešu skoliņām un maksājām bargu 
naudu, lai viņi paliktu latvieši. Tas nav 
joks! Citā zemē bērnus audzināt par 
latviešiem – tas ir dārgi un nav viegli, 
jo bērni dažkārt saceļas. Paaugoties, 
izveidojot draugu pulku latviešos, tie-
kot vasaras vidusskolā Garezerā, viņi 
sāk novērtēt to, ko iegūst no piederī-
bas latviešu sabiedrībai, bet sākotnē-
ji viņi bieži negribēja iet skolā sešas 
dienas nedēļā, jo draugi to nedara, un 
negribēja pildīt vēl papildu mājasdar-
bus. Viņi negribēja runāt latviski, jo 
otrā valodā ir daudz lielāks vārdu krā-
jums. Es vēlējos, lai šiem cilvēkiem, 
kam aug bērni, ir atbalsta sistēma; lai 
viņi var izsūdzēt citiem savas bēdas 
un iegūt citu pieredzi, saņemot atbildi 
uz jautājumu: Kā tu to paveici? Kā tu 
spēj izturēt – būt divās kultūrās, divās 
valodās, kaut gan tu pats un arī bērni 
augu dienu pavada amerikāņu kultūrā, 
angļu valodā. Tev viņiem ir jāiedveš 
entuziasms par latvietību, ka dzīve di-
vās kultūrās var būt divkārt interesan-
tāka, ka divvalodība attīsta smadze-
nes, dod daudz ko vairāk nekā spēju 
sarunāties divās valodās.

3x3 mēs nemācījāmies tikai no ie-
viržu vadītājiem un lektoriem, bet mā-
cījāmies cits no cita. Un vienojāmies, 
ka latvietība pieder mums visiem: tā 

Piederība savējiem kā privilēģija un dārgums 
 3x3 kustība ārzemēs palīdzēja latvietību saglabāt un šeit – latvietību novērtēt

Līga Ruperte: „Bērniem ir jāiedveš entuziasms par latvietību, ka dzīve divās 
kultūrās var būt divkārt interesantāka, ka divvalodība attīsta smadzenes, dod 
daudz ko vairāk nekā spēju sarunāties divās valodās.“
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Izdomāju, ka man 
jāraksta arī par tiem 
jaukajiem cilvēkiem, ko 
uz Latviju ir atveduši 
trimdas bērnu bērni, jo 
arī viņi ir dzimuši ārpus 
Latvijas; tagad dzīvo un 
strādā Latvijā, un savus 

bērnus tāpat audzina Latvijā. Pie tā-
diem pieder arī Carolina Vītola, kura 
ir Viļa Vītola IV kundze. Ar viņu man 
sarunāta tikšanās 2017. gada 6. jūlijā. 
Viņa atnāk norunātā laikā un, tāpat 
kā Vilis savā reizē, atnes man sava 
uzņēmuma produktus. Šoreiz man ir 
divi Bio uzņēmuma Rūdolfs. Divas 
pudelītes ar ļoti garšīgu dažādu aug-
ļu maisījumā kombinētu dzērienu, ko 
nosaukuši par smūtiju. Un tad vēl bēr-
niem domātu kečupu, kas nosaukts par 
kečupiņu. Smūtijam labāks vārds nav 
atrasts kā atvasinājums no amerikāņu 
smoothy, bet to jau es saprotu tik un tā.

Tūlīt arī ķeramies pie darba, jo 
stundu vēlāk man sarunāta vēl viena 
tikšanās. Izstātu viņai, ko un kā gribu 
no viņas dzirdēt, un viņa sāk:

„Esmu dzimusi Venecuēlā; ne 
galvaspilsētā Karakasā, bet netālu no 
tās. Piedzimu mazā pilsētiņā Valencia. 
Tur mēs dzīvojām, kad biju maziņa, 
bet tad mēs pārcēlāmies uz Karakasu. 
Mēs ģimenē bijā 4 bērni: man ir viens 
brālis un vēl divas māsas. Vili es ie-
pazinu universitātē, un abi mācījāmies 
būvinženieru zinātni. Interesanti sa-
gadījās, ka mēs ar Vili vienu vakaru 
kopā mācījāmies viņu mājā, un tēvs 
man brauca pakaļ. Kad viņš atbrauca 
man pakaļ un Viļa tēvs atvēra durvis, 
viņš iesaucās: „Es taču tevi pazīstu, 
mēs mācījāmies vienā kursā.“

Vēlāk mēs dabūjām zināt arī to, 
ka mana māsa mācījās tajā pašā kur-
sā, kur mācījās Viļa māsa arhitektū-
rā, un otra Viļa māsa mācījās kopā ar 
manu brāli. To mēs uzzinājām tikai 
tad, kad mūsu tēvi viens otru jau pa-
zina. Mēs draudzējāmies kādus piecus 
gadus un tad apprecējāmies. Tas bija 
jau pirms 22 gadiem. Abi mūsu bērni 
piedzima jau Venecuēlā. Vilītis pie-
dzima 1997. gadā un Andrea piedzima 
2004. gadā arī Karakasā.

Pēc tam Venecuēlā sākās tas laiks, 
kad mēs redzējām, ka tur vairs nebūs 
labi. Čavess (Chavess) pārņēma val-
dību; mēs redzējām, ko nozīmē ko-
munisms. Daļa mūsu ģimenes jau bija 
šeit, un mēs sapratām, ka no Venecuē-
las ir jābrauc prom. Tas noteikti bija 
tas labākais lēmums, ko mēs varējām 
pieņemt. Tad mums pirmais jautājums 
bija, ko mums vajadzēja darīt.

Vispirms mēs nolēmām braukt 
uz Ameriku, kur nodzīvojām četrus 
gadus. Pirmā momentā bija viegli, tā 
maiņa nelikās tik liela, jo mēs abi ru-
nājām arī angļu valodā. Viļa tēvs Lat-

vijā jau bija iedzīvojies un stāstīja, ka 
tur ir daudz iespēju. Tā mēs pēc čet-
riem Amerikā pavadītiem gadiem no-
lēmām pārcelties uz Latviju. Šogad ir 
jau divpadsmit gadu, kopš esam te. Tas 
bija 2005. gadā.

Nopirkām māju šeit Ķīpsalā netālu 
no Viļa vecākiem. Mums bija svarīgi 
būt tuvumā radiem, jo bērni vēl bija 
diezgan mazi, un viņiem bija svarīgi 
būt kopā ar vecvecākiem un brālēniem 
un māsīcām. Vilis ar bērniem vienmēr 
runāja latviski, bet es ar viņiem runā-
ju spāniski. Tagad viņiem ir trīs valo-
das – latviešu, angļu un spāņu.

Sākumā mazais Vilis gāja starp-
tautiskajā skolā, bet vēlāk pārgāja uz 
latviešu skolu, jo mēs domājām, ka 
tas ir svarīgi, ja mēs dzīvojam Latvi-
jā. Zinājām, ka tur viņam būs vairāk 
draugu, jo starptautiskajā skolā ik pa 
pāris gadiem skolnieki mainījās, un la-
bākie draugi bija jāzaudē. Es esmu ļoti 
priecīga, ka to izdarījām, jo tagad viņi 
abi divi vairs nejūtas kā ārzemnieki. Ja 
mēs to būtu darījuši tūlīt pēc pārcelša-
nās no Amerikas, tā maiņa būtu bijusi 
pārāk strauja. Tagad viņš to skolu ir 
jau pabeidzis, bet Andrea vēl turpina 
iet Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā. Vi-
lis tagad divus gadus mācās Anglijas 
Universitātē mehānisko inženierzināt-
ni. Andreai prāts nesas uz sociālo ko-
munikāciju, bet viņai vēl kāds gadiņš 
jāiet tepat vidusskolā. Mums ir prieks, 
ka viņi abi mācās.

Es pati visu laiku palīdzu Vilim ar 
viņa uzņēmumu darbību. Sākumā bija 
tikai tās noliktavas, kur cilvēki varē-
ja novietot savas ne vienmēr vajadzī-
gās mantas, bet tagad ir arī bērnu bio 
ēdiena ražošanas uzņēmums Rūdolfs, 
kurā mēs abi esam iesaistīti jaunu tir-
gu meklēšanā un vispār pārdošanas 
procesā.

Sākumā mums ar tām noliktavām 
gāja ļoti grūti, jo šeit cilvēki kaut ko 
tādu nemaz nepazina. Bet tagad tas jau 
ir tik labi iegājies, ka mums tukšu no-
liktavu nav tikpat kā nemaz un nekad. 
Te bija tādi mazi šķūnīši, bet tie nekad 
nebija tik droši, kā ir mūsu noliktavas. 
Mēs ar Vili esam ļoti apmierināti par 
savu uzņēmējdarbības izvēli, mums ir 
paveicies. Es tagad smejos, ka esmu 
Vilim sekretāre, bet bez algas.

Tagad mēs vairāk koncentrējamies 
uz eksportu. Mēs bieži braucam uz iz-
stādēm, jo abi pārvaldām vairākas va-
lodas, un tur izrādām savu produkciju. 
Mēs arī izpētām tirgus iespējas dažā-
dās zemēs. Tagad jau esam atraduši 
tirgu arvien jaunās valstīs. Tagad mēs 
jau eksportējam uz kādām 15 zemēm. 
Tas ir diezgan labi, ņemot vērā, ka 
mūsu uzņēmums ir samērā jauns. Eks-
portēt mēs sākām tikai pirms diviem 
gadiem, un tagad mums ir pat dažas 
arābu valstis.

Ir ļoti forši strādāt vienā vietā, kam 
tu tici un kas tev pašai patīk. Tad ir 
lepnums uz to, jo tas ir garšīgs. Mums 
nupat stāstīja viens puika, kurš strādā 
starp Latviju un Taivānu, ka tai viesnī-
cā, kur viņš paliek, Taivānā suvenīru 
veikalā uz plaukta redzējis mūsu Rū-
dolfa ievārījumiņus. Par to mēs varam 
pateikties vienai sievietei, kas mums 
vienkārši paņem produkciju un izplata 
to pa vietām, kas viņai ir pieejamas, 
un bieži mēs nemaz nezinām – kur.

Latvijā mums ļoti patīk. Pēdējos 
divus gadus mums tik labi nepatīk 
laika apstākļi, un man liekas, ka tie 
ar katru gadu kļūst arvien sliktāki. It 
sevišķi slikta ir šī vasara, jo vēl arvien 
jūlijā ir vajadzīgas jakas. Man arī lie-
kas, ka visā pasaulē klimats kļūst ar 
katru gadu trakāks. Visādas vētras, 
plūdi vai pārmērīgs sausums ar uguns-
grēkiem. Sākumā Vilim ļoti nepatika 
ziemas, viņš necieta aukstumu, bet 
man šeit tās četras sezonas patika ļoti. 
Tas bija kaut kas ideāls. Šogad man 
liekas, ka aukstais laiks ir pārāk garš. 
Sākās jau septembrī un tagad vēl jūlijā 
nav īsti silts.

Kā izklaidi es ilgu laiku ir spēlēju 
tenisu, bet tad man sākās problēmas ar 
potīti, un tagad pat vēl atradušās sāpes 
elkonī. Nu kādu laiku tas būs jāpār-
trauc. Es gan eju uz terapiju, bet pa-
gaidām tas neko daudz nav palīdzējis. 
Mēs vasarās arī daudz laika pavadām 
uz laukiem, kur Viļa vecākiem ir īpa-
šums. Tagad Andreu jau mēs varam 
arī atstāt pie draudzenēm, ja viņa ne-
grib mums līdzi braukt uz laukiem. 
Kamēr bija maziņa, tad gan ņēmām 
visur līdzi. Es savu tenisu spēlēju tajā 
laukumā, kas ir pie lidostas, bet bēr-
ni spēlē vienā klubā Imantā. Mēs te-
nisu spēlējām jau no mazotnes, jo pie 
mums Venecuēlā tas bija ļoti iecienīts.

Latvijā, man liekas, ka cilvēki var 
justies droši. Varbūt, ka cilvēki, kas ir 
dzīvojuši tikai šeit, to neprot novērtēt. 
Viņi uztraucas, ka nozagta viena ma-
šīna, bet nemaz neapjēdz, kas notiek 

Trimdas bērnu bērni un mazbērni Latvijā (19)
Trimdas bērnu bērna otra pusīte Carolina Vītola

Carolina Vītola.
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citur lielās pilsētās. Man ir tā sajūta, ka 
bērni vakaros vēlu var iet un nākt bez 
bailēm, ka viņiem kaut kas var notikt. 
Tā ir super, super sajūta, ka tev nav 
par viņiem ik brīdi jāuztraucas, ka tik 
kaut kas atkal nenotiek. Protams, ka 
vienmēr ir jāuzmanās, bet tas ir jādara 
visur un vienmēr.

Rīgā mums arī patīk tas, ka te viss 
ir tik tuvu. Bērniem skola tikai 15 mi-
nūtes, ej uz veikalu tāpat ne vairāk kā 
15 minūtes. Visur var tikt ar kājām 
vai sabiedrisko transportu. Kad bērni 
brauc uz skolu, autobuss piestāj tieši 
pretim mūsu mājai, un pie skolas ap-
stājas arī gandrīz skolas priekšā. Skol-
niekiem tas ir arī par brīvu, kas ir liels 
pluss.

Jā paskatās, kas tagad notiek Ve-
necuēlā, tad te Rīgā dzīve ir nesalī-
dzināmi mierīgāka. Bet man vēl divas 
māsas un vecāki tur dzīvo. Par viņiem 
es domāju bieži, jo viņi man stāsta, ka 
tas, kas parādās ziņās un avīzēs, ir sī-
kums salīdzinājumā ar to, kas tur īsti 
notiek. Mani vecāki pastāv uz to, ka 
viņi ir par veciem, lai kaut kur vēl pār-
celtos. Pasaulei vēl neliekas, ka Madu-
ro ir diktators, bet mēs esam laimīgi, 
ka tur vairs nedzīvojam.

Māsas kaut kā nekā izdzīvo, vien-
kārši nav uzņēmības kaut ko uzsākt. 
Tāpat kā daudzas manas draudzenes 
saka, ka mums tur vajadzēja cīnīties 
un lietas mainīt, bet man tagad liekas, 
ka tam nav risinājuma. Tur jau vēl ar-
vien ir arī daudz latviešu ģimeņu, kam 

nav drosmes vai gribas kaut ko jaunu 
meklēt. Viņi arī vēl netic, ka te daudz 
kas ir mainījies pēc padomju okupāci-
jas.

Grūti saprast, bet katram ir sava 
dzīve un izpratne par to, kas ir iespē-
jams. Mēs jau varētu daudziem palī-
dzēt, bet ja cilvēks pats neko negrib 
darīt, tad arī neviens palīdzēt nevar. 
Kāda mūsu valsts bija agrāk, jāsaka, 
ka tā tiešām bija paradīze. Bija daudz 
lietu arī tur, ko mēs nenovērtējām, bet 
tagad jau ir par vēlu. Es nezinu, cik 
daudz gadu tagad vajadzētu, lai to da-
būtu atkal tādā līmenī.

Mani vecāki un citi radiņi vismaz 
reizi gadā brauc pie mums ciemos. 
Maniem vecākiem šeit patīk ļoti, ļoti. 
Izņemot to, ka viņi var pavadīt tikai 
vasaras. Kad mēs gribam Ziemas-
svētkus pavadīt kopā, viņi tikai pa-
saka, ka tad viņiem šeit ir daudz par 
aukstu. Tas gan bija tikai to gadu, kad 
mums te bija –20°C, bet to gadu mēs 
Rīgā redzējām arī sarmu, un tas bija 
tas brīnišķīgākais skats, ko es varu ie-
domāties. Cik tas bija skaisti! Tā bija 
auksta, bet arī ļoti skaista ziema. Ar 
visu to viņiem te ļoti patika, bet turp-
māk mana mamma no tāda aukstuma 
baidās. Tikko aukstāks par –10°C, 
viņa ārā neiet. Es teicu, lai tad paliek 
visu dienu istabā.

Tagad mamma saka, ka turpmāk 
brauks pie mums tikai vasarā. Tagad ir 
grūti dabūt biļetes, jo vairākas lidma-
šīnas uz turieni vairs nemaz nelido, tā-
dēļ šovasar viņi nebūs. Nākamā gadā, 
kad Andrea beigs skolu, gan viņi cer, 
ka varēs lidojumus izkārtot. Varbūt, ka 

atbrauks arī māsas.
Bet, tiešām, visiem radiem, kas te 

ir bijuši, Latvijā ļoti patīk. Viņi redz, 
ka katru gadu te kaut kas uzlabojas un 
kļūst vēl skaistāks. Venecuēlā tagad ir 
otrādi, tur viss kļūst arvien sliktāks. 
Mēs ar Vili tagad neesam bijuši Vene-
cuēlā tieši 12 gadu. Viņš man katego-
riski pasaka, ka uz turieni nebrauks. 
Man ir žēl, jo viņš taču piedzima tur.

Šeit uz ielām reti kad ir kāds ne-
liels sastrēgums, bet, salīdzinājumā 
ar Karakasu, tas gan nav nekas uz-
traucošs. Visumā satiksme šeit ir ļoti 
laba. Mēs nesen bijām Vīnē. Ir labi 
aizbraukt atvaļinājumā, bet dzīvot es 
tur negribētu. Es esmu pieradusi, ka 
Rīgā ir tik mierīgi.“

Ar to mana saruna ar Carolinu ir 
galā. Es bezgala priecājos, ka man bi-
jusi izdevība tuvāk iepazīt vienu skais-
tu, burvīgu sievietīti, kas no pasaules 
otras puses te nonākusi līdz ar vienu 
latviešu trimdas bērnu bērnu, kurai 
te patīk gandrīz vēl labāk kā viņas 
vīram, kurš atbraucis uz savu senču 
zemi. Kura ir laimīga, ka dzīvo te Lat-
vijā, var arī savus bērnus te audzināt. 
Nedaudz gados viņa ir iemācījusies to 
valodu, ko runā zemē, kur viņa tagad 
dzīvo. Man atkal gribas iesaukties, 
kaut mums vairāk būtu tādu nelatvie-
šu kāda ir Carolina. Es viņu jau tagad 
uzskatu par 100% latvieti, jo viņa ir 
lielāks Latvijas patriots, ka viens otrs 
pēc tautības īsts latvietis.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas bērnu bērni ... (19)
Turpinājums no 13. lpp.

„Ir liels prieks, ka šogad notiek Otrais 
Starptautiskais Operetes festivāls. 
Pašvaldība aktīvi atbalsta kultūru un 
mākslu. Atbalstot šī festivāla ideju, 
mēs sniedzam savu ieguldījumu arī 
Latvijas operetes saglabāšanā un at-
tīstībā un vēlamies, lai Operetes fes-
tivāls kļūtu par ilglaicīgu tradīciju 
Ikšķilē.“

Otro Operetes festivālu ieskan-
dināja labdarības koncerts Dvēseles 
stīgas Ikšķiles ev.lut. baznīcā, kurā 
uzstājās operdīva Sonora Vaice un jau-
nie solisti – Sabīne Krilova un Emīls 
Klaužs, pie klavierēm bija pianiste 
Agija Ozoliņa-Kozlovska. Koncertā 
kā dāvinājums Ikšķiles Mūzikas un 
mākslas skolas jauno talantu atbalstam 
tika dāvināta latviešu vijoļbūves izci-
lā meistara Voldemāra Lazdiņa vijole 
1033,50 eiro vērtībā un nodota 4. kla-
ses skolnieces Amandas Patjanko bez-
termiņa lietošanā.

Renovētajā Tīnūžu tautas namā 
15. jūlijā skanēja jautri bērnu smiekli, 
aplausi un valdīja prieks, kad bērni un 
viņu vecāki sekoja līdzi muzikālās pie-
dzīvojumu spēles Karlsons pirmizrā-
des notikumiem. Izrādes galvenie va-

roņi – Karlsons (Agris Krapivņickis) 
un Brālītis (Valērija Koļago) ieprie-
cināja mazos skatītājus ar līksmām 
dziesmām, kurās līdzdarbojās džeza 
pianists Madars Kalniņš ar mūziķu 
grupu, ar krāsainiem kostīmu māks-
linieces Jutas Ķimmenītes darinātiem 
tērpiem, aizrautīgām Alberta Kivle-
nieka iestudētām dejām, ar nebeidza-
miem Valda Lūriņa režijā izkārtotiem 
piedzīvojumiem scenogrāfa Oskara 
Dreģa veidotajā Stokholmas vidē. Tā 
kā visas biļetes uz šo izrādi bija izpār-
dotas un daudziem gribētājiem nebija 
iespējams šo izrādi noskatīties, Karl-
sona piedzīvojumi turpināsies nākoša-
jā operetes sezonā izrādēs arī Rīgā un 
citviet Latvijā. 

Festivāla ietvaros omulīgā gaisot-
nē notika arī draudzīgas Sarunas pie 
kafijas par operetes personībām: Hari-
ju Misiņu un Kārli Pamši, diskusiju ar 
skatītāju raisīja profesors Jānis Siliņš. 

Ikšķiles Tautas nams bija skatītāju 
piepildīts, kad internacionālā mūziķu 
grupa Eddie Luis und die Gnadenlo-
sen un Austrijā dzīvojošais latviešu 
mecosoprāns Helēna Sorokina priecē-
ja džeza cienītājus ar muzikālu stāstu 
par slavenās dīvas likteni viņas 110.
jubilejai veltītajā programmā Zāra Le-
andere – Madame Scandaleuse.

Festivālā piedalījās viesi no asto-
ņām valstīm, tostarp Anna Hočai un 
Emīls Laveckis no Polijas, Anta Jan-
kovska no Itālijas un skatītāju iemīļo-
tie Latvijas operetes fonda solisti So-
nora Vaice, Nauris Indzeris, Marlēna 
Keine, Dainis Skutelis, Laura Purena, 
Emīls Kivlenieks izgaismojot Imres 
Kalmana slavenākās operetes Silva jeb 
Čardaša karaliene hitus un pasaulē 
labi pazīstamus, bet Latvijā nepelnīti 
maz skanējušus Roberta Štolca, Kar-
la Millekera, Karla Cellera un Joha-
na Štrausa operešu muzikālus dārg-
akmeņus. Kā oda operetei mirdzēja 
Galā koncerta salūts un Valšu vakars, 
kur Operetes orķestra spēlētie Johana 
Štrausa valši iepriecināja daudzos de-
jotājus.

Piedāvājam ielūkoties festivāla 
Galā koncerta atskata video:
https://www.youtube.com/
watch?v=O1CYBeGx5Tw

Festivālu rīkoja Latvijas Operetes 
fonds:
www.operetesfonds.lv
www.facebook.com/

LatvijasOperetesFonds
www.draugiem.lv/operetesfonds

Diāna Ponaskova
Latvijas Operetes fonda 

sabiedrisko attiecību vadītāja

Starptautiskais Operetes festivāls
Turpinājums no 6. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
23. jūlijs
Magda, Magone, Mērija, Magdalēna
1812. naktī, gaidot Napoleona ie-
brukumu, Rīgas ģenerālgubernators 
Magnuss Gustavs Esens pavēlēja no-
dedzināt Rīgas priekšpilsētas.
1940. ASV valdība paraksta deklarāci-
ju neatzīt Baltijas valstu inkorporāciju 
PSRS.
1942. Lielbritānija izsvītro 13 baltiešu 
diplomātus (ieskaitot 4 latviešus) no 
diplomātu saraksta.

24. jūlijs
Kristīne, Kristīna, Krista, Kristiāna, 
Kristiāns
1907. dzejnieks, literatūras kritiķis Pē-
teris Ķikuts.

25. jūlijs
Jēkabs, Žaklīna
1922. gleznotājs un mākslas teorētiķis 
Ojārs Ābols.

26. jūlijs
Anna, Ance, Annija

1297. ugunsgrēks noposta Rīgu.
1927. rakstnieks Valdis Grenkovs (īs-
tajā vārdā Voldemārs Grenkovs).

27. jūlijs
Marta, Dita
1902. teātru un literatūras zinātnieks 
Kārlis Pēteris Kundziņš.
1922. literatūras zinātnieks, kritiķis, 
pedagogs Vitolds Valeinis.

 
Turpinājums 16. lpp.

ir tava un mana, tās ir tavas un manas 
saknes.

Ārzemēs dzīvojošo latviešu skaits 
pēdējā laikā arvien palielinās. Vai 
var salīdzināt tās problēmas, kādas 
savulaik bija jārisina Otrā pasaules 
kara bēgļiem un viņu pēcnācējiem, lai 
saglabātu latvietību, ar tām, kādas ir 
jauniebraucējiem tagad?

Jā, tās ir tādas pašas. Es biju uz 
pirmo Īrijā rīkoto 3x3 nometni. Tur 
pulcējās tie, kuri dzīvo Īrijā salīdzi-
noši nesen, bet viņu bērni jau samēra 
bieži runāja angliski. Tur ieviesa prin-
cipu, ka 3x3 nometnē katrs aizrāda 
bērniem – ne vien savējiem, bet arī ci-
tiem, – ka ir jāmācās latviešu valoda. 
Un valodas mācība ir obligāta.

Pirms sākām 3x3 kustību, es veicu 
pētījumu. Psiholoģiski mums visiem 
gribas piederības sajūtu. Psihologi 
apgalvo, ka tiem cilvēkiem, kuriem ir 
stabila, pozitīva piederības grupa, klā-
jas daudz labāk, un viņi ir apmierinā-
tāki ar dzīvi salīdzinājumā ar citiem, 
kam tādas nav. Cilvēks nav viens, jo 
viņam ir saikne ar apkārtējiem, un 
viņš jūtas kā daļa no veseluma. Ceru, 
ka mēs, diasporas sabiedrība, pratīsim 
uzturēt latvietību pozitīvā veidā un 
nesalaidīsim kaut ko dēlī ar savu atrai-
dīšanu, dogmatismu, šķelšanu, kas lat-
viešiem diemžēl dažkārt ir raksturīgi. 
Ja būsim atvērti, toleranti un zināsim, 
ko uzsvērt – tā ir latviešu kultūra un 
mūsu saknes, – tad latvietība diasporā 
var pastāvēt diezgan ilgi.

Nevar cilvēkiem pārmest, ka viņi 
grib braukt projām no Latvijas. Sāku-
mā vecā trimda bija diezgan kritiski 
noskaņota pret to. Bet es spriedu, – ko 
tur pļāpāt; ja tu domā, ka Latvijai va-
jag latviešus, tad brauc pats atpakaļ!

Ko jūs no savas pieredzes iesakāt 
tām ģimenēm, kas pašlaik audzina 
bērnus Īrijā, Lielbritānijā un citās val-
stīs?

Lai viņi dara to labāko, ko spēj, un 
apzinās, ka latvieši ir viņu piederības 
grupa un ka tai piederēt ir vērts. Katrs 
no mums ir atbildīgs par to grupu, tā-
pat kā katrs no mums ir atbildīgs par 

valsti.
Novēlu atcerēties – tā ir privilēģi-

ja, ka mums ir tāda piederība. Lielā-
kajai daļai izbraucēju uz citām valstīm 
tādas piederības nav. Lielākajai daļai 
tautību nav tādas aktīvas sabiedriskās 
dzīves, organizāciju, skolu. Mums tas 
viss ir, tas mums palīdz turēties kopā 
un palikt latviešiem. Tas mums dod 
stabilitāti un apziņu, kas mēs esam.

Jūnija beigās TEDxRiga 2017 kon-
ferencē es stāstīju par 3x3 kustību an-
gļu valodā, un šis referāts būs ievietots 
YouTube. Pirms tam man konferences 
rīkotāji jautāja, kam šī mana pieredze 
varētu noderēt. Teicu, ka tagad pasaulē 
vairāk nekā jebkad ir daudz tādu cilvē-
ku, kuri devušies prom no savām mā-
jām un dzīvo citās valstīs. Savu runu 
es adresēju tieši viņiem, lai apzinās, 
ka varam turēties kopā ar savējiem, un 
šī piederība dod spēku tāpat kā apziņa 
par savu etnisko identitāti.

Ja atzīstam, ka mēs kaut kur piede-
ram, tad mums ir jāieliek sava artava, 
lai tas turpina pastāvēt un lai tas būtu 
mūsu bērniem. Šī piederība ir privilē-
ģija un dārgums.

Pirms diviem gadiem, pirmo reizi 
viesojoties Amerikā, es daudz domāju 
par to, ka diasporā latvieši ir kopiena, 
bet šeit jūt piederību valstij.

Tautai šajos laikos ir dota valsts, 
un mēs katrs par to esam atbildīgi.

Vairākas reizes esmu piedalījusies 
3x3 saietos Latvijā un priecājos, ka 
jūs un citi ASV latvieši ideju par tādu 
nometņu rīkošanu esat Latvijai uzdā-
vinājuši.

Es neteiktu, ka tā ir uzdāvināta. 
Manuprāt, varam uzskatīt par lielu 
privilēģiju, ka mūs šeit pieņēma. Jo ie-
guvēji nebija tikai Latvijas latvieši. Ie-
guvēji bijām arī mēs, jo varējām veidot 
tiltu ar Latviju. 3x3 deva man vietu un 
piederību Latvijā.

Atceros, toreiz, kad 3x3 sākām Ga-
rezerā, mēs abi ar vīru pirmajā vakarā 
bijām ļoti laimīgi, ka viss izdevies ļoti 
labi un ka mūsu ieceres ir piepildīju-
šās. Vienīgi sapņojām, kā būtu, ja nu 
kādreiz 3x3 varētu būt Latvijā. Pro-
tams, 1981. gadā tas nešķita iespējams.

Tagad dzirdam secinājumus, ka 
3x3 ārzemēs palīdzēja latvietību sagla-

bāt un šeit – latvietību novērtēt.
3x3 nometnes var izdoties tik inte-

resantas un ģimenēm cenas ziņā pie-
ejamas tāpēc, ka nometņu un ieviržu 
vadītāji, lektori atalgojumu nesaņem, 
viņiem vienīgā atlīdzība ir iespēja 
pašam piedalīties un izbaudīt saieta 
norises – dančus, kopīgo dziedāšanu 
vakaros jeb nīkšanu, daudzinājuma ri-
tuālu – un iegūt jaunus draugus.

Mēs vienmēr atzīstam, ka mūsu at-
algojums ir gandarījums. Ieviržu vadī-
tājiem un lektoriem jau ir viegli, viņu 
ieguldījums ir vadīt nodarbības un 
dalīties zināšanās vienu nedēļu. Pro-
tams, pa to laiku viņi savu algas darbu 
nestrādā, un 3x3 neko citu nedabū kā 
morālo gandarījumu un jaunas zinā-
šanas. Bet nometņu vadītāji, kas tāpat 
strādā par velti, saieta sagatavošanu 
sāk divus un trīs gadus iepriekš. Ir jā-
atrod vieta, ir jāsāk veidot kontaktus ar 
pašvaldībām, skolu un kultūras namu, 
jādomā, kā dalībniekus izguldināsi un 
paēdināsi. Ārzemēs ir vieglāk – no-
metnes ir mazākas, turklāt tās arvien 
notiek Garezerā un Katskiļos ASV, 
Straumēnos Anglijā; arī Īrijā jau trešo 
reizi vienā un tajā pašā vietā. Austrā-
lijā nometnes vieta mainās. Garezerā 
pagājušogad bija 165 dalībnieku, kuru 
vidū bija 53 bērni.

Priecājos, ka ir uzrakstītas divas 
grāmatas par 3x3 – viena par ārzemju, 
otra – par Latvijas saietu; interesenti 
var uzzināt par šīs kustības vēsturi un 
daudzveidīgajām norisēm. Grāmatas 
ir pieejamas 3x3 mājas lapā www.3x3.
lv. Tur ir atrodamas arī nometņu avī-
zes un informācija par bijušajām un 
nākamajām nometnēm. Sagatavošanā 
ir dokumentāla filma par 3x3 kustību 
pasaulē.

Dace Kokareviča
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums Latvijas Avīzē

P u b l i k ā c i j u 
projektā „Globā-
lais, tomēr latvie-
tis“ finansiāli at-
balsta Sabiedrības 
integrācijas fonds 
no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem.

Piederība savējiem ... 
Turpinājums no 12. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 20. jūlijā.
€1 = 1,45100 AUD
€1 = 0,88718 GBP

€1 = 1,56310 NZD
€1 = 1,14850 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Svētdien, 23. jūl., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novusa treniņi. Joprojām 
gaidām jaunus un ne tik jaunus spēlē-
tājus.
Sestdien, 29. jūl., plkst. 12.00 DV 
namā, Vanadžu pankūku diena; neie-
domājama dažādība: gan saldas, gan 
sāļas, ar piedevām – ievārījums, ābolu 
biezenis, salds un skābs krējums – ko 
vien sirds vēlas! Bagātīgas porcijas. 
Lūdzam pieteikties, lai varam aprēķi-
nāt daudzumus. Zvanīt Regīnai 8265 
7140 vai Guntai 8271 2029.
Svētdien, 30. jūl., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novusa treniņi. Joprojām 
gaidām jaunus un ne tik jaunus spēlē-
tājus.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 6. aug., plkst. 11.00 9. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem – dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 29. jūl., plkst. 12.00 Rummy 
un zolītes spēles Latviešu namā. Pie-
dalīšanās $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien, 29. jūl., plkst. 14.00 Kan-
beras Latviešu biedrības gadskārtējā 
pilnsapulce Immanuel baznīcas zālē, 
Lyons. Sekos filma ar angļu subtitriem 
„Bekons, sviests un mana mamma:.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Svētdien, 23. jūl., plkst. 14.00 Lat-
viešu Ciemā labdarības koncerts ar 
kora Veseris uzstāšanos ronīša PARO 
iegādei. Programmā koris uzstāsies 
ar dziesmām no Dziesmu svētku re-
pertuāra un dziedās latviešu kop-
dziesmas. Pēc koncerta – uzkodas 
un atspirdzinājumi. Ziedojumi, sākot 
no $10. Pēc ziedotāju vēlēšanās tiks 
piedāvātas kvītis, nodokļu atmaksai. 
(LL463 – www.laikraksts.com/raks-
ti/7269)
Piektdien, 28. jūl., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV namā.
Svētdien, 30. jūl., plkst. 14.00 DV 

mītnē, 87 Chetwynd ielā, Ziemeļmel-
burnā DVMN gada svētki. Pusdienas, 
muzikālie un dramatiskie priekšnesu-
mi; $20 no personas. Visi mīļi gaidīti!
Sestdien, 5. aug., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 23. jūl., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 30. jūl., dievkalpojums NE-
NOTIKS.
Svētdien, 6. aug., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.

Pertā
Svētdien, 23. jūl., plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanadžu pusdienas. Visi mīļi 
gaidīti!
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.

Sidnejā
Sestdien, 22. jūl., plkst. 13.30 Latvie-
šu namā filma, Zigmara Liepiņa opera 
Parīzes Dievmātes katedrāle ar subtit-
riem angļu valodā.
Ceturtdien, 27. jūl., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ceturtdienas pusdienas.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 23. jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc 
dievkalpojuma referāts par garīgu 
tēmu.
Svētdien, 30. jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 6. aug., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 23. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 30. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 3. aug., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Meet-

ing Room A.

Latvijā
Svētdien, 23. jūl., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā. 
(Bez kafijas galda un svētdienas sko-
las).
Ceturtdien, 27. jūl., plkst. 18.00 glez-
notāja Andra Eglīša izstādes Radi, 
draugi, paziņas atklāšana fonda Māks-
lai vajag telpu Vasaras mājā, Kaln-
ciema ielā 36/38. Izstāde atvērta līdz 
6. aug. Ieeja bez maksas.
Piektdien, 28. jūl., plkst. 21.00 Ru-
benes baznīcas dārzā XYLEM TRIO 
koncertprogramma Vasaras naktī. 
Programmā Pasaules džeza, popmū-
zikas klasika, latviešu komponistu 
mūzika un XYLEM TRIO oriģināl-
mūzika.
Ceturtdien, 3. aug., plkst. 18.00 fon-
da Mākslai vajag telpu Vasaras mājā, 
Kalnciema ielā 36/38 tikšanās ar 
mākslinieku Andri Eglīti, kurā viņš 
atskatīsies uz sadarbību ar Andri Grin-
bergu pie viena no viņa centrālajiem 
darbiem – Satiktie, pazaudētie un tie, 
kas paliek (2001). Ieeja bez maksas.
Līdz 9. septembrim galerijā Istaba 
skatāmā Martas Jurjānes personāliz-
stāde Gaismas vibrācijas. Gaisma at-
klāj krāsas, kuras, spožas un dzidras, 
Marta Jurjāne izmanto savās gleznās, 
pētot visdažādākās gaismas vibrā-
cijas: melanholiska ziemas gaisma, 
brīvdienu laiskā, pavasara trauksmai-
nā gaisma, vasaras atspīdumi pilsētā. 
Māksliniece Marta Jurjāne ieguvusi 
maģistra grādu glezniecībā profesora 
Kaspara Zariņa un profesora Alekse-
ja Naumova meistardarbnīcā Latvijas 
Mākslas akadēmijā 2011. gadā, teolo-
ģijas bakalaura grādu ar specializāciju 
mākslā Latvijas Kristīgajā akadēmijā 
pie grafiķes Neles Zirnītes 2003. gadā, 
mācījusies Rīgas Mākslas skolā. Ak-
tīvi piedalās izstādēs kopš 2002. gada 
un ir sarīkojusi vairākas personāliz-
stādes.  ■

28. jūlijs
Cecīlija, Cilda
1917. Latvijas futbolists un hokejists 
Jānis Bebris.
1922. ASV atzīst Latviju de jure.
1942. Latvijas politiķis, jurists, LR 
Ministru Prezidents (1993.g. 3.aug. – 

1994.g. 15.sept.), ārlietu ministrs 
(1994.g. 14.sept. – 1999. g. 16. jūl.), 
tieslietu ministrs (1999. g. 16. jūl. – 
2000. g. 5. maijs) Valdis Birkavs.
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