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XXV I  V i s p ā r ē j i em 
latviešu  Dziesmu  un 
XVI Deju  svētkiem, 
kultūras  ministre  Dace 
Melbārde  ielūgusi  īpa-

šo  Latvijas  Svētku  gaisotni  izjust  arī 
ārvalstu  viesus.  Igaunijas  un Lietuvas 
kultūras ministri – Indreks Sārs (In-
drek Saar) un Liāna Rokīte-Jonsone 
(Liana Ruokytė-Jonsson) – Latvijā ie-
radīsies 8. jūlijā, Svētku kulminācijas 
dienā, kad ne tikai apmeklēs koncertu 
Zvaigžņu ceļā, bet īpašā pasākumā pa-
rakstīs  arī Baltijas  valstu Dziesmu un 
deju svētku sadarbības līgumu.

Dziesmu un deju  svētku  sadarbības 
līgums, ko parakstīs 8. jūlijā, paredz tur-
pināt visu  trīs Baltijas valstu sadarbību, 
nodrošinot  UNESCO Cilvēces  nemate-
riālā  kultūras  mantojuma  reprezentatī-
vajā sarakstā iekļautās Dziesmu un deju 
svētku tradīcijas saglabāšanu un attīstību.

Baltijas  valstu  Dziesmu  un  deju 
svētku  tradīcija  kopš  2003. gada  ir  kļu-
vusi par starptautiski atzītu nemateriālā 
kultūras mantojuma meistardarbu un šīs 
unikālās tradīcijas saglabāšanai un attīs-
tībai  ir  nodibināta  īpaša  Baltijas  valstu 
komiteja. Ar  līgumu,  ko Baltijas  valstu 
ministri parakstīs svētdien, tiek nostipri-
nāta arī komitejas darbība un tās pieņem-
to  lēmumu  leģitimitāte.  Līgumam  pie-
vienots arī konkrēts komitejas izstrādāts 
Rīcības plāns 2018. – 2028. gadam, kurā 
nostiprinātas konkrētas darbības Dzies-
mu un deju svētku tradīcijas saglabāšanai 
un attīstībai Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Tāpat, iesākot Svētku nedēļu, 1. jūli-
jā kultūras ministre aicinājusi Dziesmu 
un Deju  svētkos piedalīties pasaulē pa-
zīstamo garīgo līderi un miera nesēju Šrī 
Šrī Ravi Šankaru (Sri Sri Ravi Shan-
kar), kurš  30. jūnijā  un  1. jūlijā  pirmo 
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Dziesmu un Deju svētku gājiens 1. jūlijā.
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Dziesmu un Deju svētki sākušies
Prezidents godina virsdiriģentus un virsvadītājus

„Dziesmu un deju svētki ir mūsu 
kultūras krāšņākā rota. To veido tūksto-
šiem cilvēku, kas patiesi tic dziesmas un 
dejas spēkam un ik dienu ir gatavi par 
to iestāties. Starp tiem virsdiriģents un 
virsvadītājs ir īpaši amati, ko nevar iz-
lozēt vai nopirkt. Māksla pati izvēlas 
labāko no labākajiem,“  uzsvēra  Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis, svētdien, 
2018. gada 1. jūlijā, Dziesmu svētku par-

kā XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētku virsdiriģentu un Goda 
virsdiriģentu, virsvadītāju un Goda vir-
svadītāju godināšanas pasākumā.

Valsts  prezidents  atzīmēja: „Dzies-
mu un deju svētku kultūras pamatā ir 
mūzikas mācīšana, radošā pašdarbība 
un kolektīvu vadītāju pašaizliedzīgais 

 
Turpinājums 9. lpp.

Ārvalstu viesi Dziesmu svētkos
Baltijas valstu kultūras ministri parakstīs sadarbības līgumu

 
Turpinājums 13. lpp.
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Mēs  katru  gadu 
pieminam  1941. g.  aiz-
vestos.  Latvija  pazau-
dēja  izsūtījuma  15 000 
iedzīvotājus.  Bet  tagad 
Latvija  ir  pazaudējusi 
daudz vairāk  izbraucēju 
no  Latvijas  strādāt  ār-

zemēs;  lielākā  daļa  uz  neatgriešanos. 

Bet par  to  ir  klusums; ne Saeima, ne 
valdība,  neviens par  to nerunā,  lai  to 
novērstu. Šogad atkal būs Saeimas vē-
lēšanas, un tie paši, kam tikai interesē 
viņu nākotne.

Izliekas,  ka  esmu  vienīgais,  kas 
par to interesējās.

Juris Augusts, TZO virsnieks
Laikrakstam „Latvietis“
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Nekur nav tik labi kā mājās
Jeb varbūt tikai cits ieslodzījums...?

Mīļā Mildiņ,
rakstīju  Tev,  ka  pēc 

astoņām dienām slimnī-
cā; biju bezgala priecīga, 
tikt atkal mājā pie savas 
kārtības. Jauki jau ir, bet 
nelaime,  ka  no  šejienes 
netieku ārā! Braukšanas 

atļauju  man  atņēma  jau  pirms  gada 
(Nekāds sakars ar pārāk ātru braukša-
nu vai braukšanu alkohola ietekmē; ko 
Tu iedomājies – esmu rātna meitene!), 
bet kaut kas bija sagājis grīstē ar sma-
dzenēm. Vakar pat pārdevu auto, jo uz 
atļaujas  atgūšanu  vairs  nepretendēju. 
Mans miesīgais templis kļuvis gaužam 
nedrošs uz kājām, tādēļ tikai pa māju 
vien varu dzīvot, kur vienmēr tuvumā 
ir  kāda  draudzīga  siena  vai  mēbele, 
kur pieķerties, ja zaudēju līdzsvaru. Ja 
es iepirkšanās centrā sākšu grābstīties 
gar sienām, mani saņems aiz apkakles 
un aizvāks prom.

Kaut  kā  jau  to  laiku  jāaizpilda, 
tādēļ  esmu  sākusi  krāmēt  skapjus  un 
atvilktnes  un  atbrīvoties  no  liekās 
mantības. Ārprāts,  ku’  daudz! Ar  fo-

togrāfijām  vien  noņēmos  vairāk  kā 
dienu; aploksnēs, atvilktnēs – vaļīgas, 
albumos,  rāmjos  pie  sienām  un  uz 
plauktiem. Un kad likās, ka nu jau visas 
izkrāmētas, atradās vēl – laikam pašas 
no  sevis  vairojas!  Protams,  nevienam 
nav ienācis prātā, aizmugurē uzrakstīt 
vismaz gadu, ja ne cilvēkus, vietas, no-
tikumus... Ej nu sazini, kas tur ir. Lielu 
daļu  bez  žēlastības  ielaidu  atkritumu 
mucā, taču dažas lika smadzeņu tum-
šākā kaktā  atvērties kādai  sen  slēgtai 
atvilktnītei, un atmodās sen nekustinā-
tas atmiņas, pat no agras bērnības un 
pirmajiem  gadiem  gan Vācijas  dīpīšu 
nometnē,  Fišbahā,  gan  agrajiem Aus-
trālijas gadiem. Ne visas atmiņas bija 
sevišķi  jaukas, un priekšplānā  stāvēja 
arī vairāki bērnībā pastrādātie nedarbi. 
Labi, ka vecāki visu neuzzināja... būtu 
mani pamatīgi nomizojuši!

Ir  jākustas,  nevar  tikai  gulšņāt, 
tādēļ ķeros arī pie skapjiem un plauk-
tiem.  Katru  dienu  vismaz  vienu,  cik 
nu spēks atļauj. Atrodas mantas, kuras 
desmit  gadus  neesmu  redzējusi;  tā-
tad –  nav  vajadzīgas.  Kāpēc  glabāju? 
Vecā  atbilde –  varbūt  kādreiz  node-
rēs... vairs nav spēkā. Ja tik ilgi neva-
jadzēja, tad nevajadzēs ar’. Pestīšanas 
Armijas maisā  iekšā! Arī  valkājamās 
drēbes bez jēgas, bet pats dzīvo divās, 
trijās biksēs un dažos T-kreklos. Pārē-
jais viss tikai aizņem vietu un krāj pu-
tekļus.  Viss  promdodamais  jāmazgā, 
un veļas mašīna rūc dienu un nakti.

Kad  izgudroja datorus, mums  so-
līja  bezpapīra  sabiedrību.  Tādā  gadī-
jumā, kāpēc man tik daudz to papīru? 
Tāpēc, ka visu vajag nodrukāt, gadīju-
mā, ja elektroniskā versija pazūd. Ro-
cies nu cauri visām kopijām un izlemi, 
kas  svarīgs,  kas  nē.  Protams,  atrodas 
arī  elektrības,  gāzes  un  ūdens  rēķini 
no 2014.+ gada, kurus jau sen vajadzē-
ja izlaist caur šrederi (Pirms pāris ga-
diem nopirku jaunu šrederi, meita tūlīt 
aizņēmās,  un  tā  neesmu  to  redzējusi; 
tā vismaz attaisnoju savu nolaidību.)

Uz  Jāņiem šogad netiku, bet  sava 
prieka pēc savu šuvējas modeli ietērpu 
savā  skaistajā  Zemgales  tautas  tērpā, 
un  sestdienā,  kad  Daugavas  Vanagu 
namā  un  arī Dzintaros  līgoja,  piedo-

māju  par  mūsu  senākajiem  un  skai-
stākajiem  svētkiem.  Žēl  tikai,  ka  tik 
auksts.  Uz  manas  dziedamās  balss 
uzsēdies  kāds  nejauks  krupis,  kurš 
dziesmas vietā izlaiž tik raupju skaņu, 
ka dziedāt vairs nepūlos, kaut gan tik 
ļoti gribējās līgot.

Man patīk ciemiņi,  jo  tad uzzinu, 
kas pasaulē notiek. Pašai sava sabied-
rība  līdz  kaklam  apnikusi,  vajag  ie-
dvesmu no ārienes. Pat klempners, kas 
atnāca atbloķēt kanalizācijas rores, li-
kās kā mīļš ciemiņš! Ja kalns neiet pie 
Muhameda, tad Muhamedam jāiet pie 
kalna...vai kaut kas tam līdzīgs, vai ne?

Esmu īsā laikā mācījusies novērtēt 
palīdzību, ko man sniedz gan ģimenes 
locekļi, gan labi draugi, lai man nekas 
netrūktu uzspiestajā vientulībā un izo-
lācijā. Nebija viegli, atmest visu mūžu 
kopto patstāvību, bet, ja apstākļi spiež, 
tad  jānokāpj  no  augstā  zara  un  jābūt 
pateicīgai  par  labestību  un mīlestību, 
ko  sniedz  tuvinieki. Mācos,  ka  vajag 
ne  tikai  domāt,  bet  arī  izteikt  kom-
plimentus,  kur  tie  ir  patiešām  vietā. 
Tukšus glaimus tūlīt uziet, bet sirsnīgs 
kompliments nekad nebūs nevietā.

Tā nu man, mīļā Mildiņ, šobrīd iet.
Gunta

Tautas tērps.
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Lasītāja vēstule
Gribu jums dot vielu pārdomām
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Redakcijā
Okupācijas muzejam 25 gadi
Uzruna Latvijas Okupācijas muzeja 25. gadadienas atzīmēšanas sarīkojumā Melngalvju namā 2018. gada 27. jūnijā.

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze!
Augsti godājamais ministru prezidenta kungs!
Dāmas un kungi!
Kolēģi!

Šodien  mēs  atzīmējam  25  gadus  kopš 
atklāja pirmo Okupācijas muzeja  izstādi  te-
pat, – blakus ēkā – bijušajā Latviešu sarkano 

strēlnieku muzejā. Bijām cerējuši, ka varēsim 25. gadadie-
nu atzīmēt pārbūvētā ēkā, bet, kā jūs visi zināt, pārbūve ir 
daudzus gadus kavējusies, un  tikai  tagad  tuvojamies  tam 
brīdim, kad  reālie būvdarbi  sāksies. Tāpēc  šīm  svinībām 
izvēlējamies tuvāko ēku – Melngalvju namu.

Atgādināšu  abu  ēku  kopīgo  likteni.  Oriģinālie  plāni 
Sarkano strēlnieku muzejam paredzēja daudz plašākas tel-
pas, kuras daļēji  tiktu būvētas virs Melngalvju nama aiz-
bērtajiem  pagrabiem,  kas  bija  vienīgais  palikušais  no  šīs 
ēkas. Ja plāns būtu īstenojies, tad mēs tagad atrastos muzeja 
galvenās ieejas telpas otrajā stāvā – galerijā, kura būtu sa-
vienojusi ekspozīcijas zāli ar lielo memoriālo zāli aiz jums.

Pēc  protestiem  radikāli  samazināja  plānoto  muzeju, 
un, līdz ar to, telpas nekad nebija pietiekamas pilnvērtīgam 
muzeja darbam cilvēciskos apstākļos.

Kad  atjaunoja  Melngalvju  namu,  Okupācijas  muzejs 
zaudēju vēl mazliet no tās jau uzbūvētās ēkas tuvākā spār-
na, kurš traucēja Melngalvju namam.

Muzeja misija ir izteikta trīs vārdos: Atcerēties; Pieminēt; 
Atgādināt. Mēs izklāstam Latvijas likteni 50 okupācijas gados. 
Rādām objektīvus faktus par to, kā esam cietuši daudzus gadus 
un kā mums ir pāri darīts. Bet arī uzsveram to, ka visas šīs pār-
baudes mēs esam izturējuši – mēs pretojāmies un atguvām savu 
neatkarību. Tomēr rētas ir dziļas, un sekas jūtam vēl šodien.

Lai mūs saprastu, mums ir jāskaidro sava vēsture. To muzejs 
dara gan Latvijas draugiem, gan nedraugiem. Draugiem, lai iz-
kliedētu melus, kuri par mums ir stāstīti, un nedraugiem, cerībā, 
ka tie tomēr sāks uz mums skatīties mazliet labvēlīgāk. Tāpēc 
arī muzejs uzņem ārzemju prezidentus, ministrus un vēstniekus.

Mazliet pastāstīju par ēkas vēsturi, jo muzeja pastāvē-
šanai ir nepieciešamas piemērotas telpas, kur strādāt, kur 
glabāt krājumu un kur aicināt publiku skatīties ekspozīciju. 
Tās ir bijušas mūsu lielākās raizes jau daudzu gadu garu-
mā. Sevišķi pirms trim gadiem, kad pēkšņi uzradās muzeja 
darbam organizēta pretestība, kas apšaubīja ne  tikai ēkas 
pārbūvēšanas vajadzību, bet arī paša muzeja vajadzību.

Muzejs izmanto dažādus kanālus, lai sniegtu savu vēs-
tījumu – bez ekspozīcijas uz vietas, mums ir izstāde un eks-
kursijas bijušajā Valsts drošības komitejas ēkā – tā saukta-
jā Stūra mājā. Mēs  dodamies  uz  skolām  ar  stāstījumiem 
un ceļojošām izstādēm. Mēs izdodam 
publikācijas  un  izmantojam  interne-
tu – gan savu mājas lapu, gan sociālos 
tīklus. Mēs rīkojam dažādus izglītojo-
šus pasākumus, un mēs sadarbojamies 
ar līdzīgām iestādēm ārzemēs.

Mums  ir  aktīva  pētniecības  prog-
ramma. Piemēram, pēdējā gada laikā, 
pateicoties  arī  Iekšlietu  ministrijas 
arhīvam,  esam  atklājuši  daudz  infor-
mācijas  par  čekas  darbību  gan  Stūra 
mājā, gan Rīgas Centrālcietumā.

Bet  mūsu  pētniecības  programma 
neietver tikai vecu dokumentu skatīšanu. 
Pirms pusgada veicām arheoloģiskos pē-
tījumus pašā Stūra mājā, un pirmo reizi 
guvām pierādījumus par nāves sodu izpil-
dīšanas telpas atrašanās vietu. Es nevaru 
jums  aprakstīt  sajūtas,  kuras  bija,  stāvot 

tai telpā, kurā nošāva ģenerāli Kārli Goperu un daudzus citus.
Šodien mēs svinam to, ka muzejs ir jau 25 gadus strā-

dājis,  un  esam  nodrošinājuši  darbību  nākotnē.  Tieši  šo-
dien –  25. gadadienas  svinībās –  stāsts  nav  par  ciešanām 
un rētām, bet par uzdrīkstēšanos un izturību.

Es esmu vadījis muzeju četrus no tā 25 gadiem, un šajā 
laikā esmu sapratis, cik mēs esam atkarīgi no dažāda veida 
palīdzības. Patiecamies mūsu plašajam ziedotāju lokam, kuri 
ir devuši ne tikai finansiālu atbalstu, bet arī materiālus muze-
ja krājumam, tai skaitā – video liecības. Pateicamies valdībai, 
kura sniedz zīmīgu finansiālu atbalstu. Pateicamies Saeimai, 
kura operatīvi pieņēma vajadzīgos grozījumus Latvijas Oku-
pācijas muzeja likumā gan pirms nedēļas, gan pirms diviem 
gadiem. Pateicamies Valsts akciju sabiedrībai Valsts nekusta-
mie īpašumi par to, ka mūsu ēkas pārbūves projekts ir beidzot 
izkustējies. Paldies Latvijas Okupācijas muzeja biedrības val-
dei par padomiem un palīdzību, kad tā ir vajadzīga! Paldies 
visiem maniem kolēģiem, bez kuriem vispār nebūtu muzeja!

Jūsu visu atbalsts arī turpmāk būs nepieciešams.
Un tā izturība, ko es jau minēju, mums vēl arvien ir va-

jadzīga. Muzeja ilgtermiņa finansējums ir pakļauts valsts 
budžeta  veidošanas  prasībām  un  ietekmēm.  Tad  arī  Stū-
ra mājā  kaut  kad  ne  pārāk  tālā  nākotnē  notiks  apjomīgs 
remonts, un mēs vēlamies pēc tam turpināt arī tur darbu, 
parādot publikai vēl vairāk nekā līdz šim. Atkal priekšā ir 
finansējuma jautājums. Mums būs lielāki izdevumi, lai sa-
gatavotu un uzturētu jaunu ekspozīciju Stūra mājā.

Kā es teicu, Jūsu visu atbalsts arī turpmāk būs nepiecie-
šams. Paldies jau uz priekšu!

Gunārs Nāgels
Latvijas Okupācijas muzeja direktors

Gunārs Nāgels Latvijas Okupācijas muzeja sarīkojumā.
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Ministru prezidents Māris Kučinskis uzrunā 200 muzeja atbalstītājus.
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Jaunākās ziņas!
Beidzot sāksies ilgi gaidītā OM „Nākotnes Nama“ būvdarbi!

Nākotnes Nama  pamatos  guldīs 
kapsulu. Kapsulā ievietos visu to vār-
dus, kas ziedojuši tieši Nākotnes Nama 
iekārtošanai.

Pievienoju  Austrālijas  latviešu 
un  organizāciju  sarakstu,  kas  līdz 
šim ziedojuši šim mērķim. Vēl  iespē-
ja  nodrošināt,  lai  arī  jūsu  vārds  tiktu 
iemūžināts  kapsulā  Nākotnes Nama 
pamatos. 

Nākotnes Namam  ziedotāju  no 
Austrālijas  saraksts  Kategorijās 
2018. g. 2. jūnijā (EURO):

Platīna – (7100+)
Ivars Birzulis – testaments;

Zelta – (35 500 – 70 999)
Aldis Birzulis; Ansis un Nora Vai-

rogs – testaments;

Sudraba – (14 500 – 35 499)
Elza Pētersons –  testaments; Elvī-

ra Čalupska (Chalpusky);

Bronzas – (7 100 – 14 499)
DV Kanberas  nodaļa;  SLB Dāmu 

kopa; Kārļa Zariņa  Fonds; Aija Ozo-
liņa –  testaments; Adelaides Latviešu 
biedrība;

Vara – (1400 – 7099)
DV Adelaides  nodaļa,  Daugavas 

Vanadžu  Adelaides  nodaļa;  Hilda 
Stakle –  testaments;  DV Melburnas 

nodaļa;  Egits  Dāvis  Timermanis; 
DV Pertas  nodaļa; Natālija Neiburga; 
Gunta  Rudzīte;  Ausma  Bļodniece; 
Sidnejas  Latviešu  biedrība;  Brigi-
ta Muške;  Ināra  un  Valdis  Graudiņš; 
DV Džilongas  nodaļa;  Daugavas  Va-
nadžu  Pertas  kopa,  Kārlis  Žubeckis; 
Alfreda  Siļķēna –  bērēs;  Latviešu 
Biedrība  Rietumaustrālijā;  filmas 
„Sapņu komanda“ apmeklētāji.

Dzintara – (700 – 1399)
DV Melburnas  nodaļa;  Elmārs 

Zaļums;  Jūlija  Kūlnieka –  bērēs;  Jū-
lijs  Kūlnieks;  Imanta  Roņa –  bērēs; 
Ināras Zemītes – bērēs; Aina un Artis 
Medenis;  Benita  un  Juris  Treimanis; 
Ilze Daliņa – dzimšanas dienā; Rūtas 
un Ilgara Kleinu – bērēs; Arvīds Puķe; 
Sidnejas Vēlēšanu iecirknis; Ernas Lē-
manes – bērēs, LAAJ; Dzidra Cekuli-
ņa; Ina, Andra, Iveta Ronis;

Granīta – (140 – 699)
Brisbanes  Latviešu  ev. lut.  drau-

dze;  Korp!  Letgallija  Melburnā;  Sie-
viešu  Rokdarbnieču  kopa  Sidnejā; 
Kārļa Bļodnieka – bērēs; Dienvidkras-
ta Dāmu kopa; Lonija Graudiņa; Mel-
burnas Latviešu Organizāciju apvienī-
ba; Ilze Jaunbērziņa; Biruta un Guntis 
Ancāns; Oskara Rudzīša – bērēs; Ieva 
un Valentīns Trankelis; Dace un And-
ris  Dārziņš;  Edvīns  Lecons;  Gunārs 
un Ausma Rozītis; Austrālijas Baltiešu 

Draudzības apvienība; Zigrīda France; 
Egons Eversons; Vandas Treimanes – 
bērēs;  Valerijas  Manass –  bērēs;  Fo-
maida un Alfreds Siļķēns; Ingrīda Ga-
rofoli; Ausma un Miervaldis Balodis; 
Silvija Freiverta; Studenšu korporāciju 
kopa Brisbanē; Kaspars Svenne; Lili-
ana  Pelše;  Valdis  Graudiņš;  Gunārs 
Bērzzariņš;  Jānis  Lindbergs;  Kanbe-
ras Latviešu biedrība; Jānis Tauriņš.

Šūnakmens – (līdz 139)
Mērija un Jānis Paegle; Xenia Vo-

igt;  Vita  Kristovska;  Adelaides  koris 
„Tālava“;  Astrīda  Lodēns;  Anna  un 
Andrejs  Bičevskis;  Arvīds  Winters; 
Melburnas Latviešu biedrība; Dauga-
vas Vanadžu Brisbanes kopa; Aija un 
Jānis Stanbulis; Valda Rube; Vēra Pei-
ča; Elmārs Ģērmanis; Vija Zars; Biru-
ta Petrapša; Vija Sieriņa; Līvija Grau-
diņa; J. V. Lūks; Daina Grosa; Andris 
Kariks; Dāvids Dārziņš.

Paldies,  paldies  visiem  ziedotā-
jiem, ne  tikai  tiem, kas ziedojuši Nā-
kotnes Namam.  Ziedojumi OM uztu-
rēšanai un darbam ir tik ļoti nozīmīgi, 
lai  muzejs  spētu  veikt  svētīgo  darbu 
latviešu tautas labā.

(Čeki:  „SLS  Okupacijas  Muzejs“ 
sūtāmi:  Inārai  Graudiņai,  141 Darley 
Road, RANDWICK, NSW 2031)

Ināra Graudiņa,
OM pārstāve Austrālijā

Laikrakstam „Latvietis“

Austrālijas  Latviešu 
57. Kultūras  dienu  Rī-
cības  komitejai  ir  gods 
paziņot,  ka  Latvijas 
vispopulārākā  mūzikas 
grupa Prāta vētra brauc 
uz Adelaidi un uzstāsies 

ar  savu  koncertu  Adelaides  Latviešu 
namā,  Tālava,  29. decembrī. Par  bi-
ļešu  iegādi  Rīcības  komiteja  paziņos 
nākamajos rakstos.

Grupa  dibināta  1989. gadā.  Prāta 
vētras  popularitāte  īpaši  pieauga  ar 
grupas  piedalīšanos  2000. gada  Eiro-
vīzijas konkursā. Kopš tā  laika Prāta 
vētras  koncertus  apmeklējuši  vairāk 
nekā 100 000 skatītāju, un Rīgas kon-
certā vien 2015. gadā pulcējās pāri par 
45 000 cilvēku. Grupas diskogrāfija ir 
arī  ļoti  plaša  gan  latviešu,  gan  angļu 
valodā.

Katrā latviešu mājā droši vien var 
atrast Prāta vētras kompaktdiskus vai 
dziesmu izlasi mobilos telefonos. Ļoti 
populāras  ir  dziesmas:  Starp divām 
saulēm, Kaķēns, kurš atteicās no jū-

rasskolas,  7 soļi 
svaiga gaisa  un 
dziesma, kas vien-
mēr  skan  jauniešu 
pasākumos –  Lid-
mašīnas.

Savā  mūzikas  karjerā  grupa  ir 
saņēmusi  29  Latvijas  mūzikas  ie-
rakstu  gada  balvas.  Grupa  nesen 
atklāja  savu  jaunāko  albumu – Par 
to zēnu, kas sit skārda bungas  ar 
dziesmām Pašu dārgāko un Bezga-
līgs stāsts.

Rīcības komiteja ir ļoti priecīga, ka 
Prāta vētra pirmo reizi Austrālijā pie-

dalīsies  Kultūras  dienās  ar  savu  vie-
nīgo Austrālijas koncertu. To noteikti 
nedrīkst palaist garām! Tiksimies Prā-
ta vētras koncertā, un tiksimies Kultū-
ras dienās Adelaidē!!

Rūdis Dancis 
Austrālijas Latviešu 57. Kultūras 

dienu Rīcības komitejas priekšsēdis
Laikrakstam „Latvietis“

„Prāta vētra“ pirmo reizi brauc uz Austrāliju!
Piedalīsies Kultūras dienās

Grupa „Prāta vētra“.
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Neviens  nezināja, 
cik tad šogad varētu sa-
nākt to jāņubērnu svinēt 
kopīgos  Jāņus  sestdien, 
23. jūnijā  Sidnejas  Lat-
viešu namā. Ierasts sākt 
tā  ap  divpadsmitiem, 

vispirms ar pusdienām un tad ar kopī-
go līgošanu un priekšnesumiem.

Vienā blakustelpā dzird, ka dzies-
miņu mēģina sestdienas skolēni, pag-
rabā  ģērbjas  Jautrā pāra  dalībnieki, 
podus  ar  skābiem  kāpostiem  stiepj 
Dāmu  kopas  dalībnieces,  zāles  stūrī 
silst  karstvīns  un  atdziest  alus,  bet  ir 
10 minūtes  pirms  divpadsmitiem,  un 
zālē vēl tikai kādi 30 cilvēki.

Mums  arī  pierasts,  ka  tad,  kad 
paredzēta ēšana, tad ļaudis jau laicīgi 
ieņem  vietas. Nu  ja  tik  daudzi  šogad 
jau aizbraukuši vai pošas uz Dziesmu 
svētkiem... Būs tādi pieticīgāki Jāņi!

Kur Tev! Desmit minūtes pāri div-
padsmitiem,  un  ļaužu  straumes  plūst 
caur  durvīm.  Saliktas  200  vietas,  un 
jāliek  vēl  papildus  galdi!  Neatturēsi 
tu latviešus no Jāņiem! Nāk jauni, nāk 
veci, nāk cittautieši –  latviešu draugi, 
un nāk nesen iebraukušie, kuri pirmo 
reizi iegriežas Sidnejas Latviešu namā.

Kad  paēsts,  tad  laiks  kopdzies-
mām,  kas  mijas  ar  priekšnesumiem. 
Sestdienas skolas skolēni priecē visus 

ar dziesmām un dančiem, un Jautrais 
pāris ar dejām. Par pārsteigumu iera-
dusies  Jaundienvidvelsas  parlamenta 
vietējā  Stratfildas  iecirkņa  deputāte 
Džodija Mekai (Jodi McKay), lai 
latviešu biedrības priekšsēdim Jānim 
Čečiņam pasniegtu $20 000 lielo čeku 
zāles  jumta  atjaunošanai.  Ir  arī  vērtī-
ga  loterija,  kuras  laimestus  dāvinājis 
Dnister kredītkooperatīvs.

Tā, nemanot, dziedot, ēdot, dzerot, 
vienam  otru  apdziedot  un  tērzējot  ar 
draugiem,  paiet  vairākas  stundas.  Iz-
turīgākie  un  jaunākie  uzsāk  dančus, 
un  jaunai meitai no Latvijas aiz prie-
kiem  nobirst  asara.  Jā,  Jāņi  patiešam 
ir  vislatviskākie  svētki,  arī  ja  tie  tiek 
svinēti tālu no Latvijas.

Jānis Čečiņš
Laikrakstam „Latvietis“

Jāņi Sidnejā
Patiešam ir vislatviskākie svētki, arī ja tie tiek svinēti tālu no Latvijas

Jānis Čečiņš un Džodija Mekai (Jodi McKay) ar čeku zāles jumta atjaunošanai.
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Jāņi Sidnejas Latviešu namā.

FO
TO

 D
ni
st
er

Jāņi Sidnejas Latviešu namā.
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Jāņi Sidnejas Latviešu namā.
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Ieteikumi
Koncertu  un  pasākumu  norises 

vietās ierodieties savlaicīgi!
Esiet pacietīgi! Tik plaši apmeklē-

tos koncertos viss aizņem vairāk laika, 
piemēram, biļešu un mantu pārbaude, 
ēdienu un dzērienu iegāde utt.

Pret pārējiem izturieties tā, kā jūs 
vēlētos,  lai  izturas  pret  jums!  Apsar-
dzes un pārējie  svētku nodrošināšanā 
iesaistītie darbinieki dara savu darbu, 
viņi  nav  noskaņoti  pret  jums.  Tāpēc 
rūpīgi sekojiet viņu norādījumiem!

Pirms došanās uz pasākumu jau lai-
kus iepazīstieties ar informāciju par kon-
certu un izpētiet norises vietas plānu!

Norises vietas atstāšana pēc koncer-
ta arī var aizņemt laiku, ierēķiniet arī to!

Lietus  laikā  ieteicams  izmantot 
lietusmēteļus,  jo  lietussargus pasāku-
mu norises vietās ienest būs aizliegts.

Paņemiet  līdz  skaidru  naudu!  Ne 
visās  tirdzniecības  vietās  pasākumu 
norises  laikā būs  iespēja norēķināties 
ar maksājuma kartēm.

Ja kas atrasts vai pazaudēts, lūgums 
vērsies Informācijas centros, kuri dar-
bosies lielākajās svētku norises vietās!

Ierašanās uz koncertiem
Koncertu  un  pasākumu  norises 

vietās  jāierodas  savlaicīgi! Daugavas 
stadionā –  ierašanās  no  plkst. 19.00. 
Mežaparka  Lielajā  estrādē –  ieraša-
nās uz Noslēguma koncerta Zvaigžņu 
ceļā  ģenerālmēģinājumu  7. jūlijā no 
plkst. 17.00,  uz  koncertu  8. jūlijā – 
no plkst. 16.00.

Cilvēkiem ar kustību 
ierobežojumiem

Cilvēkiem  ar  kustību  ierobežoju-
miem būs speciāls transports nokļūšanai 
līdz Mežaparka  Lielajai  estrādei  ģene-
rālmēģinājumā un Noslēguma koncertā.

Autobuss  kursēs  no  sabiedriskā 
transporta pieturvietas Viestura pros-
pekts 97 (2., 11., 19., 24., 58. autobuss, 
224.  un  300. mikroautobuss)  gan 
pirms  koncerta,  gan  koncerta  laikā, 
gan tam noslēdzoties, līdz Mežaparka 
Lielajai estrādei un atpakaļ, uz sabied-
riskā transporta pieturvietu.

Suvenīri
Svētku  suvenīri  pieejami www.

svetkuveikals.lv,  Svētku  laikā –  lie-
lākajās  norises  vietās –  Mežaparkā, 

Daugavas  stadionā,  Skonto  stadionā, 
Vērmanes dārzā un Esplanādē.

Satiksme
Dziesmu un deju svētku rīkotāji ie-

saka uz koncertu norises vietām doties 
ar  velosipēdu,  kājām  vai  sabiedrisko 
transportu,  personisko  autotransportu 
novietojot citur pilsētā. Mežaparka Lie-
lās estrādes un Daugavas stadiona tuvu-
mā skatītāju personīgajiem  transportlī-
dzekļiem  autostāvvietu  nebūs.  Īpaši 
ierīkota  apsargājama  velonovietne  būs 
Mežaparkā un pie Daugavas stadiona.

Svētku  laikā  rīdziniekiem  jārē-
ķinās  ar  satiksmes  sastrēgumiem  un 
ierobežojumiem,  īpaši  1. jūlijā,  kad 
notiks Svētku dalībnieku gājiens.

Aicinām  savlaicīgi  iepazīties  ar 
satiksmes ierobežojumiem Svētku mā-
jaslapā,  Rīgas  pašvaldības  mājaslapā 
un sociālo mediju kontos!

Ģimenēm ar bērniem
Dziesmu  un  deju  svētku  pasāku-

mos  ieeja  bērniem  līdz  7  gadu  vecu-
mam ir bez maksas (ja netiek aizņemta 
atsevišķa sēdvieta).

Vecākiem, kas  plāno ņemt uz pa-
sākumiem bērnus  jaunākus par 3 ga-
diem,  lūgums izvērtēt, vai konkrētais 
pasākums  (tā  saturs,  norises  vieta  un 
laiks) ir piemērots bērna vecumam un 
vai  tas  nesagādās  liekas  problēmas 
bērnam, viņa vecākiem un citiem ap-
meklētājiem.

Gan  Mežaparka  Lielajā  estrādē, 
gan  Daugavas  stadionā  drošības  un 
koncerta  mākslinieciskā  risinājuma 
dēļ  bērnu  ratiņus  nebūs  iespējams 
novietot  ejās.  Bet,  ja  esat  nolēmu-
ši  apmeklēt  šos  koncertus  ar  zīdaiņa 
vecuma  bērniem  un  doties  ar  ratiem 
Mežaparka  Lielās  estrādes  teritorijā, 
lūgums  izvēlēties  saliekamos  ratiņu 
modeļus, kas aizņem mazāk vietas un 
ir  novietojami  zem  sēdvietām.  Savu-
kārt, Daugavas stadionā ratus (dažāda 
modeļa) varēsiet atstāt tribīņu gaiteņos 
vai pie  tribīnēm, netraucējot  skatītāju 
kustībai. Koncerta  laikā  tos varēs  arī 
novietot velonovietnēs pie Mežaparka 
Lielās estrādes un Daugavas stadiona, 
kur tie būs drošībā. Rīkotāji atbildību 
par personīgām mantām neuzņemas.

Atgādiniet  saviem  bērniem  par 
drošības pasākumiem un izstāstiet, kur 
meklēt palīdzību, ja viņš ir apmaldījies. 
Bērnam vai nu jāzina no galvas vecāku 
tālruņa  numurs,  vai  jāuzraksta  tas  uz 
lapiņas un jāieliek kabatā. Atgādiniet, 
ka nedrīkst runāt ar aizdomīgiem sve-
šiniekiem, nedrīkst ļaut sevi aiztikt un 
skarties  klāt.  Īpaši  uzsveriet,  lai  neiet 
līdzi  un  nekur  nebrauc  kopā  ar  nepa-
zīstamiem, kā arī neko neņem no sve-
šinieka – pārtiku, priekšmetus, naudu 
un tml. Palīdzība jāmeklē, vēršoties pie 
pasākuma rīkotājiem, apsardzes darbi-

niekiem, informācijas centrā, pie poli-
cijas darbiniekiem, mediķiem.

Labāk atstāt mājās
Biļetes  otrajā  pusē  ir  virkne  pik-

togrammu,  kuras  iesakām  izpētīt  un, 
nākot  uz  svētku  norisēm,  arī  ievērot! 
Svētku norises vietās nedrīkstēs ienest: 
lietussargus,  ēdienu  un  dzērienus  (iz-
ņemot specializēto bērnu pārtiku), šau-
jamieročus, asus priekšmetus, piroteh-
niku, lāzerpildspalvas, bīstamas vielas 
un  priekšmetus,  alkoholiskos  dzērie-
nus  un  narkotiskās  vielas,  dzīvniekus 
(par servisa suņiem aicinām savlaicīgi 
informēt Rīkotājus info@dziesmusvet-
ki.lv  vai  +371 67228985),  liela  izmēra 
somas (mantu apskate var aizņemt ilgu 
laiku,  veidojot  rindas),  skeitborda  dē-
ļus un citus aktīvā sporta piederumus, 
foto, video aparatūras statīvus un paš-
bildēšanas statīvus/selfijstikus.

Biļešu reversā piktogramma norā-
da uz pilnīgu aizliegumu ienest fotoka-
meras. Neraugoties uz to, Svētku rīko-
tājs atļauj ienest brīvdabas pasākumos 
visa veida foto un video tehniku, kā arī 
fotografēt un filmēt no sēdvietām, ne-
traucējot apkārtējiem skatītājiem.

Datu drošība
Dziesmu un deju svētki ir publisks 

pasākums,  tādēļ  žurnālistiem  nav  jā-
saņem dalībnieku piekrišana, lai viņus 
filmētu  un  fotografētu –  visi,  kas  ir 
svētkos, var būt redzami gan televīzi-
jas pārraidēs, gan drukātajos medijos.

Privātpersonas  pašu  uzņemtās 
fotogrāfijas  drīkst  ievietot  sociālajos 
tīklos pat tad, ja tajās redzami citi cil-
vēki. Ja kādam, kas redzams fotogrāfi-
jā, nepatiks, ka viņa attēls apskatāms 
publiski, viņš varēs lūgt savu seju tajā 
paslēpt vai fotogrāfiju izdzēst.

Ja atrodat citas personas dokumen-
tus,  aicinām ziņot  svētku organizato-
riem vai dokumentu izdevējiem, nevis 
meklēt  to  īpašnieku  ar  sociālo  tīklu 
starpniecību.

Uzziņu tālrunis
Dziesmu  un  deju  svētku  uzziņas 

apmeklētājiem pa LMT bezmaksas in-
formatīvo tālruni: 80768076

Info centri
Svētku  laikā  vairākās  vietās  Rīgā 

un Svētku norises vietās darbosies Info 
centri,  kuros varēsiet  uzzināt  visu par 
mēģinājumu  un  koncertu  laikiem,  pa-
sākumu  teritoriju  plānojumiem,  no-
skaidrot  visu  par  transporta  kustību, 
papildreisiem,  satiksmes  ierobežoju-
miem,  ziņot  par  nozaudētām  un  at-
rastām mantām, jautāt visu par Svētku 
norisēm. Info centru tālrunis: 26436135 

Noderīga informācija Svētku apmeklētājiem
Informācija, ieteikumi un norādījumi
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Tieši pašā  līgo vakarā, 23. jūnijā, Brisba-
nes Latviešu nams pulcēja prāvu līgotāju skaitu, 
kuri jautrā atmosfērā izbaudīja Jāņu priekus!

Kā  jau  zināms,  Jāņu nakts  burvība  ir  jā-
ievij  Jāņu  vainagā,  tāpēc  vakara  sākumā  uz 
verandas  tikai  vīti  skaisti  vainagi,  ar  kuriem 
lepoties varēja ikkatrs valkātājs. Daži apmek-

lētāji Jāņu vainagu pina pirmo reizi, bet citi varēja izpalīdzēt 
ar derīgiem padomiem.

Pēc  tam  lustēšanās  pārgāja  uz  Brisbanes  Latviešu  nama 
zāli, kas bija krāšņi izrotāta ar visāda veida Jāņu zaļumiem un 
ziediem. Jāņu māte Ilze Jaunbērziņa un Jāņu tēvs Rob Zosars 
cienāja apmeklētājus ar mājās gatavotu Jāņu sieru un garšīgu 
alu! Vakara gaitā varēja stiprināties ar brangu mielastu un sal-
dajiem ēdieniem, lai pietiktu enerģijas līgošanai. Skanēja līgo 
dziesmas akordeona un ģitāras pavadījumā, deju grīda bija pilna 
ar visa vecuma dejotājiem, un gaisā virmoja īsta Jāņu enerģija.

Liels paldies Brisbanes Latviešu biedrības  (BLB) ko-
mitejai par organizēšanu, visiem čaklajiem palīgiem un ap-
meklētājiem par lielisku vakaru!

Uz tikšanos nākošgad, kad varēsim atkal līgot kopā!
Ance Deksne

BLB komunikāciju koordinatore
Laikrakstam „Latvietis“

Līgosim mēs šo naksniņu – Jāņu jautrības Brisbanē
Jautrā atmosfērā izbaudīja Jāņu priekus!

Jāņu jautrības Brisbanē.
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Atkal viena Jāņu diena, negaidot pienākusi...
Līgošana Sidnejā

Šogad Sidnejā zāle vairs nemudžē-
ja  no  mazajiem  jāņubērniem,kā  pa-
gājušā gadā. Vai nu tas  tāpēc, ka daļa 
viņu kopā ar saviem vecākiem bija aiz-
spurgusi līgot Latvijā – siltākā un īsākā 
Jāņu naktī, vai arī tāpēc, ka viens otrs 
no  pagājušā  gada  rāpuļiem  bija  pa  to 
gadu stingri nostājies uz kājām un ieau-
dzis sestdienas skolas spēļu grupā, kur 
piedalījās rotaļās, vai vienkārši kopā ar 
vecākiem paņēmis vagu un vairs bied-
rībā nerādās; – kas to lai zin. Bet divi 
pat pa to laiku bija iemācījušies pīt vai-
nagus tik labi, ka nopelnīja godalgas.

Kas attiecas uz nākotni, tad tā lie-
kas  itin  cerīga:  Putniņu  ligzdā  patla-
ban perē nākošo olu,  un  šur  tur  citur 
arī ir manāma rosība...

Lai  nu  kā,  sestdienas  skola  šogad 
rādīja klasi: spēļu grupa konstatēja, ka 

nu jau visi jāņu bērni sanākuši šeit, un 
gāja Kas dārzā, kur dzīvi kopā ar bi-
tītēm caur zaru zariem lodāja Putniņi 
(no kuriem gan Austrālijas bitītēm bez 
dzeloņiem būtu jāuzmanās, jo vienam 
otram putniņam it kā garšojot arī bites). 
Pamatskolnieki  braši  nodancoja  kra-
kovjaku ar savu Krustamāti, palīdzēja 
cīrulītim brūvēt alu, un tad ar Pieci vil-
ki vilku vilka pa slidenu ezeriņu...Otri 
pieci brīnījās, Kā tie pirmie stīvējās 
deva ierosmi jaunai apvienotai mācību 
metodei,  caur  kuru  varētu  iemācīties 
dažādas  vārdu  galotnes,  apgūt  zinā-
šanas  par Latvijas  dzīvniekiem un  to 
nodarbībām un par Latvijas ģeogrāfi-
ju, matemātikas pamatprincipus un kā 
atminēt mīklas (cik vilku bija?), – visu 
pavisam nemanot caur mūziku.

Pamatskolniekiem  raitā  solī  seko-

ja Jautrais pāris, kas pierādīja, ka, lai 
arī mēģinājumos ietu, kā iedams, kad 
jāuzstājas, visu var izdarīt bez misēk-
ļiem.

Rīkotāji  līgo dziesmu  tekstu  uz 
dzeltena  papīra  bija  nodrukājuši  tik 
labi, ka līdz dziedāt varēja pat grieķis.

Viena jāņu meitenīte bija tā nogri-
musi savā telefoniņā, ka ne redzēja, ne 
dzirdēja, kas visapkārt notiek. Bet par 
to viņas māte loterijā vinnēja lielo lai-
mestu. Varbūt tāpēc?

Un visam cauri vijās līgo, – kā jau 
tas bija noticis kopš seniem laikiem, ti-
kai šoreiz pasaules otrā pusē un ziemas 
vidū,  gan  ne  tikai  ar  skābiem  kāpos-
tiem un desiņām, bet  arī  ar  jāņusieru 
un alu. Jāņi atkal reiz bija izdevušies. 

Izbijusī Jāņumāte
Laikrakstam „Latvietis“

Info centru adreses, darbalaiki:
Skonto stadions: 1. jūlijs 14.00–23.30.
Daugavas stadions: 3. – 5. jūlijs 6.00–

23.30, 6. – 7. jūlijs 19.00 – 01.00.
Mežaparka Lielā  estrāde:  5. – 6. jūlijs 

7.00–21.00,  7. jūlijs  7.30 – 24.00, 
8. jūlijs 16.00 – 5.00.

Esplanāde:  1. – 6.jūlijs  10.00–23.00, 
7. jūlijs  9.00 – 22.00,  8. jūlijs 
10.00 – 20.00.

Vērmanes  dārzs:  1. – 7. jūlijs 
10.00 – 23.00, 8. jūlijs 10.00 – 20.00.

Brīvības  laukums:  1. – 7. jūlijs 
9.00 – 22.00, 8. jūlijs 9.00 – 20.00.

Elektrum  Olimpiskais  centrs: 
1. – 8. jūlijs 7.00 – 19.00.

Droniem – nē
Jebkurš  dalībnieks  vai  skatītājs 

drīkst gan filmēt, gan fotografēt svēt-
ku  norisi  (bez  statīviem),  vienīgais 
ierobežojums –  ne  svētku  gājienā,  ne 
koncertos  nedrīkstēs  izmantot  bezpi-
lota lidaparātus jeb dronus. No 30. jū-
nija  līdz 9. jūnijam Rīgā būs noteikta 
bezpilota  lidaparātu  lidojumu  aizlie-
guma zona, ko stingri uzraudzīs. Svēt-
ku norisi no augšas filmēs tikai orga-

nizatoru bezpilota lidaparāts, no kura 
iegūtais  materiāls  būs  izmantojams 
bez autortiesību ierobežojumiem.

Foto / video
Biļešu reversā piktogramma norā-

da uz pilnīgu aizliegumu ienest fotoka-
meras. Neraugoties uz to, Svētku rīko-
tājs atļauj ienest brīvdabas pasākumos 
visa veida foto un video tehniku, kā arī 
fotografēt un filmēt no sēdvietām, ne-
traucējot apkārtējiem skatītājiem.

Inga Vasiļjeva
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētku
Sabiedrisko attiecību vadītāja

Noderīga informācija...
Turpinājums no 6. lpp.
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16. jūnijā  piedzī-
vojām  ļoti  īpašu  noti-
kumu  latviešu  mākslas 
dzīvē;  atzīmējot  savu 
piecu  gadu  pastāvēša-
nas gadskārtu un svinot 
Latvijas  neatkarības 
simto  jubileju,  Pasaules 

latviešu  mākslas  centrs  Cēsīs  atklāja 
izstādi  Māksla nešķir, māksla vieno. 
Tas  ir patiesi vērienīgs projekts, kura 
ideja,  protams,  ir  Leldes Kalmītes 
auklējums.

„Mēs dzīvojam laikā, kad attiecī-
bas starp kultūru, valodu un indivīda 
fizisko atrašanās vietu strauji mainās 
pasaulē. Ļoti liels skaits latviešu un 
viņu pēcnācēju šodien dzīvo ārpus sa-
vas dzimtenes robežām. Tāpēc „Māks-
la nešķir, māksla vieno“ iedvesmo gan 
politiski, gan mākslinieciski,“ tā raks-
ta  izstādes  ierosinātāja  un  izvedēja, 
pieaicinot palīgā dizaineru, interjeris-
tu, izstāžu iekārtotāju Mārtiņu Heim-
rātu, Latvijas Mākslinieku savienības 
eksprezidentu.

Tādējādi 35 mākslinieku darbi no 
Kanādas, ASV, Austrālijas un Eiropas 
novietojušies  blakus  dzimtenē  dzīvo-
jošo  gleznotāju,  tekstilmākslinieku, 
tēlnieku,  keramiķu  un  citu  mākslas 
veidu  pārstāvju  veikumam.  Rezultāts 
ir pārsteidzoši interesants: lai arī daž-
kārt  gleznas vai  citi  darbi  ir  atšķirīgi 
krāsu pielietojuma, tehnikas izmanto-
juma, izpildījuma veida un daudzējādā 
citā veidā, tomēr viegli saskatāma arī-
dzan  tuvība –  pirmām  kārtām  domā-
šanas un pasaules uztveres ziņā. Viens 
no veiksmīgākajiem piemēriem ir Ha-
ralda Norīša  un Džemmas Skulmes 
gleznu savstarpējā saskaņa, lai cik tās 
būtu  atšķirīgas.  Tas  pats  sakāms  par 
Leldes Kalmītes un Alekseja Naumo-
va, Mairas Krastiņas un Annas Vai-
vares, Ivonnas Vāras (Yvonne Vaar) 
un Pētera Jaunzemja, Vitas Plūmes 
un Ineses Jakobi, Viļņa Strazdiņa 
un Vijas Zariņas, Voldemāra Avena 
un Edvarda Grūbes, Gerdas Rozes 
un Guntas Liepiņas-Grīvas un dažu 
citu  divvienību.  Lai  cik  atšķirīgi  ir 
mākslas  veidi,  ko  katrs  pārstāv,  to-
mēr kopīgo var atrast Arthura Viļņa 
Luca fotogrāfijās un Jāņa Murovska 
sietspiedē uz audekla, tāpat kā Iman-
ta Tillera un Oļega Tillberga darbos. 
Ļoti  saskanīgi  ir Ojāra Šteinera  un 
Sandras Krastiņas spējie otas vēzieni 
un krāsu izpratne. Tas pats sakāms par 
Mairas Reinbergas un Anitas Janso-
nes-Zirnītes  latvisko pārdzīvotā atai-
nojumu vai  par Leldes Vinters Ores 
un  Andra Vītola  spēcīgajiem  krāsu 
kontrastiem.  Lai  cik  ārēji  atšķirīgas 
ir  Valdas Oestreicheres un  Gunas 
Millersones gleznas, tomēr abām pati 
būtiskākā glezniecībā ir krāsa. Līdzīgi 
var šķist neparasti, ka Guna Munhei-

ma  izvēlējusies 
Helēni Heinrih-
soni – viena  ļoti 
rūpīgi  attēlo  kat-
ru  priekšmetu  vai 
augli, bet otra strā-
dā  lielos  lauku-
mos, un  tomēr cik 
jūtīgi  abas  izvēlas 
un  klāj  uz  papīra 
lapas pigmentus!

Bez  šaubām, 
ne  viss  ir  izde-
vies.  Profesionā-
lā  varēšana  starp 
autoriem  ne  katrā 
gadījumā  ir  līdz-
vērtīga,  kā  tas  ir 
Ginta Grīnberga 
un  Baibas Putni-
ņas (tā  katalogā, 
kamēr  izstādē  au-
tore gan tiek sauk-
ta  kā  Baiba Bai-
ba), – ja nu vienīgi 
zināms  sentimen-
tālisms.

Dziļāku  pārdomu  vērta  ir  atse-
višķu autoru  sasaiste. Gita Kārkliņa 
no  Kanādas  uzaicinājusi  piedalīties 
Benno Tālivaldi, kurš jau ilgus gadus 
pārcēlies no ASV uz dzīvi Latvijā. Sa-
vukārt Linda Treija ir māsa Ingemā-
rai Treijai. Abas mācījušās vienā un 
tai  pašā  Latvijas Mākslas  akadēmijā, 
tikai dzīves ceļi izšķīruši, līdz ar to arī 
garīgā pieredze un piedzīvotais ir kat-
rai savs. Tas jaušams arī abu gleznās.

Jūtams,  ka  šīs  izstādes  realizēša-
nā liela loma, kā šķiet, ir bijusi Andai 
Sīpoliņai,  kura  papūlējusies,  lai  no 
Kanādas tajā piedalās visvairāk autoru 
nekā no citām pasaules malām. Jāpie-
min arī tas, ka Lelde Kalmīte un Mār-
tiņš Heimrāts spējuši iesaistīt

izstādē  tik  daudz  Latvijas  redza-
māko  mākslinieku;  bez  jau  pieminē-
tajiem vēl jāatzīmē Frančeska Kirke 
un Ieva Iltnere, kas pievērsīs plašāku 
sabiedrības loku.

Ļoti  patīkami,  ka  šoreiz  izstādi 
pavada katalogs, kurā reproducēti visi 
eksponētie darbi,  iespiesti arī diaspo-
ras  latviešu  mākslinieku  sacītais  par 
kolēģiem Daugavas krastos, kāpēc tie 
uzaicināti. Paliek gan noslēpums, kas 
to sastādījis. Katalogs  ir  iespiests  lie-
liski, bet, kur tas drukāts, arī tas paliek 
slēpts.  Lasot  tekstus,  bieži  rodas  jau-
tājums, kāpēc, piemēram, 24. lappusē 
rakstīts  akrils uz audekla,  bet  turpat 
atvērumā  blakus  lappusē –  audekls, 
akrils.  Še  sastopas  atšķirīgais  anglis-
kais  un  Latvijā  pieņemtais  tehniku 
rakstīšanas  paņēmiens,  kuru  būtu  jā-
ievēro  redaktoram.  Tā  varbūt  ir  pie-
siešanās sīkumiem, bet tas liecina par 
profesionālismu. Kaut arī  es darbojos 
mākslas  zinātnē  jau  vairāk  nekā  35 
gadus un ilgi arī esmu bijis saistīts ar 
trimdas un diasporas mākslu, daudzu 
autoru vārdus abās pusēs nudien dzir-

Māra Branča skatījums
„Māksla vieno!“

Mārtiņš Heimrāts izstādes atklāšanā.
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Haralda Norīša un Džemmas Skulmes gleznas.
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du  pirmo  reizi.  Pieņemu,  ka  mazāk 
mākslās  svaidīts  cilvēks  nepazīs  vēl 
vairāk mākslinieku. Katalogs būtu bi-
jis tas medijs, kur būtu varēts kaut da-
žos vārdos pastāstīt par nezināmo vai 
maz zināmo autoru.

Beidzot  rakstu,  gribas  pateikt  pā-
ris  vārdus  par  izstādes  jeb  projekta 
nosaukumu –  Māksla nešķir, māksla 
vieno. Psiholoģiski tajā ietvertā apgal-
vojuma  pirmā  daļa  ar  nolieguma  for-
mu, neraugoties uz otrās puses pozitī-
vo  apliecinājumu,  rada  gluži  pretējas 
domas – tātad tomēr māksla šķir? Tā-
dēļ  es  izvēlos  nosaukumā  tikai  divus 
pēdējos vārdus Māksla vieno.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

No 18. jūnija līdz 17. jūlijam ga-
lerijā  Jēkabs  (Jēkaba  iela  26/28)  ska-
tāma Daces Lapiņas  gleznu  izstāde, 
kurā  ir  izstādītas pēdējos gados glez-
notās  klusās  dabas,  kā  arī  figurālās 
kompozīcijas.

Dace Lapiņa pazīstama ar saviem 
kluso dabu gleznojumiem. Viņa glez-
no  ikdienišķas  lietas –  traukus,  sī-
polus,  ķiplokus,  aprikozes,  vīnogas, 
riekstus,  ogas,  galdautus  izmantojot 
gaišu, atturīgu kolorītu atklājot vien-
kāršo  lietu  nozīmību.  Attēlojamos 
priekšmetus autore izvēlas pārdomāti, 
balstoties uz formas un krāsas estēti-
kas  principiem. Daces  Lapiņas  darbi 
rada  savdabīgu  harmonijas  un  me-
ditācijas  noskaņu.  D. Lapiņas  darbu 
tehniskā  izstrādātība  rosina  skatītāju 
apstāties un kaut mirkli izjust miesis-
kā un ēteriskā pretmetu.

Dace  Lapiņa  stāsta:  „Esmu kon-
sekventi pievērsusies klusās dabas 
žanram, kurā, manuprāt, varu visla-
bāk izteikties, liekot cilvēkam uzmanī-
gāk ieskatīties it kā apstādināta laika 
mirklī. Tādā, kurā vienotā harmonijā 
ir gaisma, telpa, priekšmets. Priekš-
meti, kuriem bieži vien vairs nav kon-
krētas nozīmes. Tie simbolizē domu, 
kura rada manu gleznu noskaņu. 
Gleznoju ar pārliecību, ka šodienas 
steidzīgajā un racionalizētajā pasaulē 
ir ļoti vajadzīga māksla, kura liek un 
māca cilvēkiem apstāties un iedziļi-
nāties. Vizuālajai mākslai, manuprāt, 
jāpauž tas, ko nav iespējams izstāstīt 

vārdos.“
Māksliniece  dzimusi  1954. gadā 

Rīgā.  Mācījusies  J. Rozentāla  Rīgas 
mākslas  skolā  (1966-1973),  studējusi 
Latvijas  Mākslas  akadēmijā  (1974-
1980).  Absolvējusi  prof. I. Zariņa 
monumentālās  glezniecības  meistar-
darbnīcu. Latvijas Mākslinieku savie-
nības biedre kopš 1983. gada. Izstādēs 
piedalās  kopš  1979. gada.  2011. gadā 

izstāde  Latvijas  Nacionālajā Mākslas 
muzejā.  D. Lapiņas  darbi  atrodas 
Latvijas  Nacionālā  mākslas  muzeja, 
Latvijas  Mākslinieku  Savienības  un 
Tretjakova galerijas  kolekcijās,  kā  arī 
privātkolekcijās Latvijā, Vācijā, ASV, 
Izraēlā, Zviedrijā, Dānijā, Krievijā.

Vairāk informācijas:
www.paintings.lv

Mākslas galerija Jēkabs

Daces Lapiņas gleznu izstāde
Atturīgais kolorīts atklāj vienkāršo lietu nozīmību

Dace Lapiņa „Klusā daba ar augļiem un krūzi“, 2018, 40x50.
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Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

Leldes Kalmītes un Alekseja Naumova gleznas.
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darbs dienu pēc dienas. Virsdiriģentu 
un virsvadītāju loma ir īpaša – ne tikai 
nosargāt svētku ideju, bet arī attīstīt 

to nākotnē. Bez izciliem vadītājiem 
Dziesmu un deju svētki nespētu izvei-
doties par tradīciju, kas senāka par 
mūsu valsti.“

Uzrunājot  Dziesmu  un  deju  svēt-
ku  virsdiriģentus  un  virsvadītājus, 

Raimonds  Vējonis  novēlēja,  lai  viņu 
vadībā nākamā nedēļa  ir patiesi visas 
tautas  svētki,  kas  izskan  pasaulē  un 
iedvesmo mūs nākamajām simtgadēm.
Latvijas Valsts Prezidenta kanceleja

1. jūlijā, 2018. g.

Dziesmu un Deju svētki sākušies
Turpinājums no 1. lpp.
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Atzīmējot Baltijas valstu simtgadi, 
notiek  ļoti daudz pasākumu visās pa-
saules malās, notiek koncerti, izstādes. 
Vienā no pasaules prestižākajiem mu-
zejiem – Orsē muzejā, Parīzē – ir ska-
tāma izstāde Nepieradinātās dvēseles. 
Simbolisms Baltijas valstīs, ko līdz 15. 
jūlijam vēl varēs aplūkot daudzi  tūk-
stoši skatītāju.

Arvien  ir  interesanti  dzirdēt  par 
koncertiem, teātra izrādēm un mākslas 
darbu izstādēm no aculiecinieku skatī-
juma.  Izmantoju  šo  iespēju,  uzdodot 
dažus  jautājumus  Jānim Robertam 
Dēliņam, Latvijas  goda  konsulam 
Melburnā, kam bija izdevība apmeklēt 
šo izstādi Parīzē.

Ilze Nāgela: Zinu, ka Tev bija tā 
iespēja redzēt šo izstādi; varbūt biji uz 
atklāšanu?

Jānis Roberts Dēliņš: Uz izstādes 
atklāšanu 9. aprīlī diemžēl nebiju. Tā 
esot bijusi ļoti iespaidīga un svinīga ar 
visu Baltijas valstu prezidentu, kā arī 
Francijas prezidenta līdzdalību. Izstā-
di pats apmeklēju 19. aprīlī. Nodomā-
ju iet uz Orsē muzeju jau no paša rīta, 
lai  varētu  izvairīties  no  lielās  tūristu 
burzmas,  kas  parasti  sagaida  muzeja 
apmeklētājus.

I.N.: Kādi bija Tavi iespaidi par 
izstādi kopumā?

J.R.D.:  Nu,  vienreizēji,  pat  ap-
buroši!  Ejot  uz  muzeju,  cerēju,  ka 
mākslas darbi tiks izstādīti prominen-
tās zālēs un nevis kādā muzeja stūrīti 
vai muzeja pēdējā  stāvā.  Ienākot mu-
zejā,  biju  patīkami  pārsteigts,  ierau-
dzīt, ka izstādes zāles bija tuvu pie gal-
venās  ieejas,  muzeja  1. stāvā.  Ja mēs 
runājam, ka ir jāveicina Baltijas valstu 
atpazīstamību,  tad  skatāmās  izstādes 
eksponētie darbi un  informatīvie ma-
teriāli, kas ir Baltijas valstu simtgades 
kopprojekts, šo svarīgo mērķi ir teica-
mi mēģinājuši izpildīt.

I.N : Cik, apmēram, mākslas dar-
bu bija kopā no visām Baltijas val-
stīm?

J.R.D.: Izstādē  ir  iekļauti,  ap-
mēram,  150  darbi,  aptverot  periodu 

no  1890. gada 
līdz  20. gadsimta 
20. gadiem. Tad  ir 
vēl  atsevišķi  dar-
bi,  kas  datēti  ar 
20. gs. 30. gadiem. 
Eksponāti  aizdoti 
no četriem Baltijas 
valstu muzejiem.

IN: Cik 
mākslas darbu 
ir tieši no Latvi-
jas? Kuru latviešu 
mākslinieku darbi 
bija skatāmi izstā-
dē?

J.R.D.:  No 
Latvijas  Nacionā-
lā mākslas muzeja 
krājumu  ir  pārstā-
vēti  laikam vairāk 
nekā  50  eksponā-
ti,  tajā  skaitā  Jaņa 
Rozentāla,  Vilhel-
ma Purvīša, Pētera 
Krastiņa  gleznas.  Rozentāla  krāšņā 
glezna Arcadie man ļoti imponēja, un 
ainavista Purvīša gleznās manīju  im-
presionistu iespaidu.

I.N: Cik, Tavuprāt, skatītāju šīs iz-
stādes laikā to apskatīs?

J.R.D.: Muzeju  katru  dienu  ap-
meklē,  apmēram,  7000  tūristu  un 
Parīzes  iedzīvotāju.  Starp  citu,  katra 
mēneša pirmajā svētdienā muzeju ap-
meklējumi Parīzē  ir  bez maksas. Cik 
no  Orse  muzeja  apmeklētajiem  ie-
griezīsies zālēs, kur  izstādīti Baltiešu 
mākslinieku darbi, nemāku  teikt. Bet 
sava  apmeklējuma  laikā,  kas  bija  sa-
mērā  agri  no  rīta,  zālēs  nepārtraukti 
ienāca  individuālie  tūristi,  mazas  tū-
ristu grupas ar pavadoņiem, kā arī pul-
ciņš bērnudārznieku ar audzinātāju.

I.N.: Vai apskatot izstādi, redzēji 
vietējo iedzīvotāju reakciju uz Baltijas 
valstu mākslinieku darbiem? Vai, Ta-
vuprāt, tā viņiem bija pārsteigums?

J.R.D.: Jā,  noteikti!  Domāju,  ka 
daudzi apmeklētāji bija patīkami pār-
steigti par darbu lielo apjomu un dažā-

dību – gleznas, akvareļi, pasteļi, zīmē-
jumi, litogrāfijas un skulptūras.

I.N.: Vai Francijas presē redzēji 
publikācijas par šo izstādi?

J.R.D.: Pamanīju rakstus un infor-
māciju par izstādi laikrakstā Le Figa-
ro  un  žurnālā  L’Express. Lidmašīnu 
sabiedrības  Air France  klienti  visā 
pasaulē varēja lasīt par izstādi žurnā-
la Air France Magazine maija mēneša 
izdevumā.

I.N.: Ko Tu vēl vēlētos pastāstīt 
par šo izstādi?

J.R.D.: Manuprāt,  informatīvie 
materiāli  izstādes  zālēs  par  Baltijas 
valstīm angļu un franču valodās ir ļoti 
labi  sastādīti  un viegli  salasāmi. Mu-
zeja  veikalos  ir  pērkami  katalogi  par 
izstādi, kā arī grāmatas par Latviju un 
Baltijas valstīm. Piemēram, viena ļoti 
interesanta bija Rīga. Pa Rīgas jūgend-
stila pēdām. (Sur les traces de l’art 
nouveau a Riga). Šāda reklāma varētu 
veicināt tūrismu uz Latviju.

I.N.: Liels paldies Tev par stāstīju-
mu!  ■

„Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs“
Vērienīga mākslas darbu izstāde Parīzē

Baltijas valstu izstādes reklāma.
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Baltijas valstu izstāde.
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Baltijas valstu izstāde.
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Tagad jau Dziesmu un 
Deju  svētku  nodarbības 
visur  tiek  reklamētas.  Ir 
iespējas uzzināt pa koncer-
tiem, tautu tērpiem, kā ga-
tavojās ansambļi svētkiem, 
par Vērmaņdārza pasāku-

miem utt. Bet viena grupa jauno cilvēku 
svinēs Dziesmu Svētkus jau ļoti drīz – jau 
no 22. līdz 24. jūnijam.  Tie  ir  Baltijas 
universitāšu un augstskolu studenti.

Tāpat kā lielajiem Dziesmu un Deju 
svētkiem, dalībnieki un tie, kas organizē 
tos, ir ilgu laiku gatavojušies. Man pirmā 
iespēja iepazīties ar Gaudeamus svētku 
notikumiem bija sestdien, 24. februārī. 
Liepājā lielais sniegputenis bija norimis, 
un saulīte smaidīdama sagaidīja studen-
tus no Baltijas valstu universitātēm un 
augstskolām, kas bija ieradušies, lai ie-
skandinātu Gaudeamus Baltijas studen-
tu dziesmu un deju svētkus.

Sākums  svētkiem  bija  1956. gadā 
Tartu, un kopš tā laika jau 17 reizes stu-
denti ir sanākuši kopā Igaunijā, Latvijā 
un Lietuvā. UNESCO Cilvēces mutvār-
du un nemateriālā kultūras mantojuma 
meistardarbu skaitā Gaudeamus svētki 
tika  iekļauti  2003. gadā.  Šogad  jūnijā 

Dziesmu un deju svētki atkal būs Tartu, 
un  ir  paredzēts,  ka  no Latvijas  pieda-
līsies, apmēram, 2800 augstākās izglī-
tības  iestāžu  studentu mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīvu dalībnieki.

Liepājā  piedalījās  18  studentu  kori 
no Latvijas un Lietuvas, bet dejotāji tikai 
piebiedrojās Starptautiskā izstāžu centrā 
Ķīpsalā 10. jūnijā, kur vasaras saulgrie-
žu  noskaņās  notika  modelēšanas  kon-
certs. Pavisam cita sajūta, jo Latvijas va-
sara tai dienā parādīja savu saulaino un 
silto (pat karsto) seju, bet ļoti piemēroto 
Gaudeamus  tēmai.  Tā  kā  svētki  iekrīt 
tad, kad Baltijas valstis svin saulgriežus, 
tad uzdevums bija, lai sagatavotu atbil-
stošu Līgo svētku repertuāru ar visu šo 
svētku gaišām un krāšņām sajūtām.

Vēsturiski  Gaudeamus svētki  ir 
ļoti svarīgi, bet kā tas ir šobrīd? Lai šo 
jautājumu iztērzētu, bija  jāgriežas pie 
diriģentiem un studentiem!

Diriģents  Jānis Mežinskis (diri-
ģents Sonitum) uzskata, ka tie sagādā ie-
spēju studentu gara saliedēšanai un vei-
cina Baltijas tautu draudzību, bet ne jau 
tikai draudzību. Gints Ceplenieks (diri-
ģents, Vivere) jūsmo par iespēju jaunie-
šiem  iepazīt  kaimiņvalstu  mūziku,  di-

riģentus un komponistus. Tā ir unikāla 
iespēja apmainīties savstarpēji ar dzies-
mu svētku kultūru, un visas trīs valstis 
no tā iegūst. Var just, kas ir latvietis, kas 
igaunis, kas lietuvietis un papildināt vie-
nam otru, jo visām trim valstīm ir dzies-
mu  svētki,  bet  katrai  ir  savas  nianses. 
Einārs Redbergs (diriģents, Spāre) arī 
piemin nianses un to, kā mentālās nian-
ses bagātina kora skaņu. Viņš arī min, 
ka Gaudeamus dod  iespēju studentiem 
atpūsties no studiju ikdienas, kur nu vēl 
emocionālais prieks, kas rodas dziedot.

Edgars Vītols (diriģents, Aura) runā 
pa to, ka kora dziesmas un dziesmu svētki 
ir Latvijas vizītkarte, un ka Gaudeamus 
arī piedāvā iespēju izvēlēties skaņdarbus, 
kas ir jauniešiem piemēroti, lai dziedāša-
na korī iepatiktos. Jaunieši jau būs tie, kas 
nesīs  kora  dziedāšanas  tradīcijas  tālāk 
caur saviem bērniem un bērnu bērniem.

To,  ka  jaunieši  paši  jutās  pacilāti, 
varēju saprast no  tā, ka viņi  turpināja 
dziedāt  mājupceļā,  braucot  autobusā. 
Tā bija gara diena visiem, bet no nogu-
ruma ne smakas! Lai gan pārsvarā kori 
sastāv no jauniešiem, koncertā piedalī-
jās ne tikai jaunieši, bet arī bijušie stu-
denti. Runāju ar 88 gadus jaunu koristu 
no vīru kora Ozols. Viņa prieks, ka var 
piedalīties,  turpināt  kora  dziedāšanas 
tradīcijas, ar visiem plusiem, ko tas nes 
veselībai un draudzībai, bija skaidrs.

Bija jau arī citas lietas, par ko prie-
cāties. Pēteris Vaickovskis (diriģents, 
de Coro) minēja  to,  ka  koncerts  noti-
ka  Dzintaru  Koncertzālē,  kur  Latvi-
jas  koru  repertuārs  izskanēja  spilgti 
un  veiksmīgi,  jo  tas  bija  akustiskais 
koncerts –  bez  mikrofoniem,  kas  pa-
dara skaņu  tādu vienmērīgu. Viņš un 
citi arī vērtēja Ilzes Vaices rūpīgo un 

Gatavojoties dziesmu un deju svētkiem,
…tas ir, „Gaudeamus svētkiem“
Dziedāšana korī palīdz uzturēt tradīcijas, veselību, draudzību un savij kopā pagātni ar nākotni!

Koncerta noslēgums.
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Mēģinājums ar Gintu Ceplenieku.
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Šodien visu dienu Latvijas Univer-
sitātes  Lielajā  Aulā  norisinājās  koru 
konkursa  fināls  Dziesmu kari,  kurā 
par Lielo balvu sacentās jauktie, vīru, 
sieviešu,  kā  arī  senioru  kori.  Korus 
vērtēja starptautiska žūrija – diriģenti 
Mārtiņš Ozoliņš  un  Sigvards Kļa-
va, komponisti Selga Mence un Uģis 
Prauliņš,  kā  arī  komponists  un  diri-
ģents Vaclovs Augstins (Lietuva), di-
riģents Kari Turunens (Somija).

„Šī ir iespaidīga diena latviešu 
mūzikai un koru tradīcijai. Biju šeit 
pirms pieciem gadiem, un redzu, ka 
līmenis kļūst aizvien augstāks un aug-
stāks. Parādās jauni kori, kuri sasnie-
guši jaunu kvalitātes un māksliniecis-
kās izteiksmes līmeni. Šie ir īsti svētki 
latviešiem, un es kā igaunis varu būtu 
ļoti lepns, ka mums ir tādi kaimiņi. Tā 
mums, igauņiem, ir īsta iedvesma,“ 
iespaidos  uzreiz  pēc  konkursa  dalās 
Risto Josts (Igaunija).

Žūrijas  priekšsēdētājs  Mārtiņš 
Ozoliņš: „Tas, ko mēs šodien dzirdē-
jām, vēlreiz apliecina, ka mēs esam 
koru lielvalsts, ka mēs esam dziedoša 
zeme, ka mūsu tauta dzīvos, dziedās 
un zels. Tās ir neaprakstāmas sajūtas, 
ko mēs izjutām. Es gribētu īpaši izcelt 
jaukto koru grupu – koru skaits un 
tas, ar kādu atdevi visi muzicēja, bija 
kaut kas vienreizējs. Prieks arī par 
senioru koriem – katrs bija ar savu 
krāsu. Sieviešu kori – tik atšķirīgi un 
tik niansēm bagāti. Un, protams, vīru 
kori, kas nav izmiruši un apliecina 
mums savu dzīvotspēju. Šodien es tie-
šām ar ļoti pozitīvu zīmi varu vērtēt 
visu to, kas notika. Un es esmu pil-
nīgi pārliecināts, ka ja Svētki ir šādi 
sākušies, tad viņi turpināsies tikai uz 
augšu.“

XXVI Vispārējo latviešu Dzies-
mu un XVI Deju svētku LIELO 
BALVU, 2000 eiro naudas balvas no 
Conexus Baltic Grid, Laima saldumu 
dižgrozus un Rimi dāvanu kartes ie-
guva:
• Rīgas  pašvaldības  kultūras  iestā-
žu  apvienības  koncertorganizācijas 
Ave sol jauniešu koris Kamēr..., di-
riģents Jānis Liepiņš;

• Latvijas  Universitātes  vīru  koris 
Dziedonis, diriģents Uldis Kokars; 

• Jelgavas  4. vidusskolas  meiteņu 
koris Spīgo, diriģente Līga Cel-
ma-Kursiete;

• Rīgas  Latviešu  biedrības  senioru 
koris Erelbe, diriģente Zaiga Laz-
diņa-Radziņa.

Jauktie kori
Lielā balva – Rīgas pašvaldī-

bas kultūras iestāžu apvienības 
koncert organizācijas Ave sol jau-
niešu koris Kamēr... (diriģents Jā-
nis Liepiņš).

1. vieta – Babītes novada  jauktais 
koris Maska (diriģents Jānis Ozols).

1. vieta – Rīgas  Kultūras  un  tau-
tas mākslas centra Mazā ģilde jaunie-
šu  koris Balsis (diriģents  Ints Tete-
rovskis).

2. vieta – Latvijas  Kultūras  aka-
dēmijas  jauktais  koris  Sōla (diriģents 
Kaspars Ādamsons).

3. vieta – Latvijas  Universitātes 
jauktais koris Juventus (diriģents Val-
dis Tomsons).

3. vieta – Jauktais  koris  Vents-
pils (diriģents Aigars Meri).

Vīru kori
Lielā balva – Latvijas Universi-

tātes vīru koris Dziedonis, diriģents 
Uldis Kokars.

1. vieta – Rīgas Kultūras un tautas 
mākslas  centra Ritums  vīru  koris Tē-
vzeme, diriģents Tālivaldis Gulbis.

1. vieta – Rīgas  Kultūras  un  tau-
tas  mākslas  centra  Mazā ģilde  vīru 
kamerkoris  FRA-CHO-RI,  diriģents 
Andrejs Mūrnieks.

2. vieta – Daugavpils  Latviešu 
kultūras centra vīru koris Forte, diri-
ģents Jevgeņijs Uskinskovs.

3. vieta – Rīgas Tehniskās univer-
sitātes  vīru  koris  Gaudeamus, diri-
ģents Ivars Cinkuss.

Sieviešu kori
Lielā balva – Jelgavas 4. vidus-

skolas meiteņu koris Spīgo un diri-
ģente Līga Celma-Kursiete.

1. vieta – Latvijas  Universitātes 
sieviešu koris Balta un diriģente Māra 
Marnauza.

1. vieta – Ventspils Kultūras  cen-
tra sieviešu koris Venda un diriģentes 
Anitra Niedre un Rudīte Tālberga.

2. vieta – Latvijas  Universitātes 
sieviešu koris Minjona,  diriģents Ro-
māns Vanags.

3. vieta – Liepājas  Universitātes 
sieviešu  koris  Atbalss,  diriģente  Ilze 
Valce.

Senioru kori
Lielā balva – Rīgas Latviešu 

biedrības senioru koris Erelbe, diri-
ģente Zaiga Lazdiņa-Radziņa.

1. vieta – Ogres  novada  Kultūras 
centra  senioru  jauktais  koris  Altera, 
diriģents Alvis Bērziņš.

2. vieta – VEF  Kultūras  pils  se-
nioru  sieviešu  koris Daugavas vana-
dzes, diriģente Ārija Zeltiņa.

3. vieta – Mārupes  novada  kultū-
ras  nama  senioru  sieviešu  koris Nok-
tirne, diriģente Ilga Bērziņa.

XXVI Vispārējie  latviešu  Dzies-
mu  un  XVI Deju  svētki,  kas  šoreiz 
notiek Latvijas valsts simtgades zīmē, 
Rīgu pieskandinās no 2018. gada 30. 
jūnija līdz 8. jūlijam.  XXVI Vispā-
rējos  latviešu  Dziesmu  un  XVI Deju 
svētkus organizē Latvijas Nacionālais 
kultūras centrs, kas ir Kultūras minis-
trijas padotībā esošā valsts iestāde, at-
balsta lieldraugi Swedbank, Elektrum, 
Latvijas Mobilais Telefons (LMT),  kā 
arī atbalstītāji Rimi, Squalio un Circle 
K Latvia.

Inga Vasiļjeva
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētku
Sabiedrisko attiecību vadītāja

Dziesmu un deju Svētku Lielās balvas
Iegūst kori: „Kamēr...“, „Dziedonis“, „Spīgo“ un „Erelbe“

Koris „Maska“ diriģenta Jāņa Ozola vadībā.
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Noslēdzies deju kolektīvu konkurss
Deju ansamblis „Daiļrade“ triumfē deju kolektīvu konkursā

augstvērtīgo sagatavošanu koncertam.
Tā... Gaudeamus svētki veiksmīgi 

un  kvalitatīvi  ieskandināti.  Skatoties 
uz  to, ko publika, koristi un diriģenti 
teica,  varbūt mums vajag  jaunu kate-
goriju. Ja ir super foods, tad dziedāša-
nu korī vajadzētu varbūt likt pie super 

nodarbību  kategorijas,  kas palīdz uz-
turēt tradīcijas, veselību, draudzību un 
savij kopā pagātni ar nākotni!

Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

Gatavojoties ... svētkiem,
Turpinājums no 11. lpp.

reizi  viesosies  Latvijā,  lai  uzstātos  ar 
vieslekciju. Ar Šrī Šrī Ravi Šankaru mi-
nistre iepazinās Indijā, kur pēc garīgā lī-
dera dibinātās organizācijas Art of living 
ielūguma D. Melbārde piedalījās Pasau-

les kultūru festivālā (World Culture Fes-
tival)  un  arī Globālās  līderības  forumā 
(Global Leadership Forum). Dalība šajos 
pasākumos sniedza iespēju trīs miljonus 
visas pasaules valstu klausītāju iepazīs-
tināt ar Latvijas kultūru. Pēc D. Melbār-
des uzstāšanās minētajā festivālā, Šrī Šrī 
Ravi Šankars īpaši ieinteresējās par Lat-

vijas kordziedāšanas tradīcijām. Izman-
tojot iespēju, ka augstais viesis apciemos 
Latviju, ministre aicināja iepazīt latviešu 
kultūru  dziļāk,  līdz  ar  citiem  ārvalstu 
viesiem piedaloties Svētku gājienā.

Ginta Bormane
Kultūras ministres padomniece 

sabiedrisko attiecību jautājumos

Ārvalstu viesi Dziesmu svētkos
Turpinājums no 1. lpp.

3. jūnijā Dailes  teātrī  notika deju 
kolektīvu konkurss, kurā par Dziesmu 
un deju svētku divām Lielajām balvām 
sacentās 18 kolektīvi A un D grupā.

Deju kolektīvu finālu vērtēja Jūra-
te Sodīte-Bradauskiene (Jurate  Sody-
te-Bradauskiene, Lietuva), Lietuvas Na-
cionālās operas un baleta baletmeistare 
un mākslinieciskā vadītāja Jeļena Ščer-
bakova (Krievija),  Igora  Moisejeva 
Valsts  akadēmiskā  tautas  deju  ansam-
bļa mākslinieciskā vadītājs Oļegs Ko-
pijevskis (Oleg Kopiievskyi, Ukraina), 
Borisa Grinčenko Kijevas Universitātes 
tautas un skatuviskās dejas pasniedzējs, 
Pauls Bobkovs (Igaunija) Tartu Univer-
sitātes,  Vīlandes  Kultūras  akadēmijas 
lektors, horeogrāfs, baletmeistars, Petri 
Kaupinens (Petri Kauppinen, Somija), 
Oulu  Universitātes  Lietišķo  zinātņu 
deju  nodaļas  fakultātes  vecākais  lek-
tors, Gunta Bāliņa – Latvijas Kultūras 
akadēmijas  profesore,  Rita Spalva – 
horeogrāfe, profesore, virsvadītāja.

XXVI Vispārējo  latviešu  Dzies-
mu un XVI Deju svētku abas LIELĀS 
BALVAS kā  labākie deju kolektīvi A 
un D grupā, 2000 eiro naudas balvas 
no  Conexus Baltic Grid,  Laima sal-
dumu dižgrozus un Rimi dāvanu kar-
tes  ieguva  Rīgas  Kultūras  un  tautas 
mākslas  centra  Mazā ģilde  deju  an-
samblis DAIĻRADE (abus vada Iveta 
Pētersone-Lazdāne).

D GRUPA  (vidējās  paaudzes  deju 
kolektīvi)

Lielā balva – Rīgas  Kultūras  un 
tautas mākslas centra Mazā ģilde deju 
ansamblis DAIĻRADE (vadītāja Ive-
ta Pētersone-Lazdāne).

1. vieta – Latvijas  Universitātes 
vidējās paaudzes deju kolektīvs DAN-
CIS (vadītājs Rolands Juraševksis) un 
Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu ap-
vienības Koncertorganizācijas Ave Sol 
Tautas deju ansambļa TEIKSMA vi-
dējās paaudzes deju kolektīvs (vadītājs 
Jānis Ērglis).

2. vieta – Rīgas Kultūras un tautas 
mākslas centra Mazā ģilde vidējās pa-
audzes deju kolektīvs LĪGO (vadītājs 
Jānis Purviņš).

3. vieta – Rīgas Tehniskās univer-
sitātes  Tautas  deju  ansambļa  VEK-
TORS vidējās paaudzes deju kolektīvs 
(vadītājs Uldis Šteins).

A GRUPA (jauniešu deju kolektīvi)
Lielā balva – Rīgas  Kultūras  un 

tautas mākslas centra Mazā ģilde deju 
ansamblis DAIĻRADE (vadītāja Ive-
ta Pētersone-Lazdāne)

1. vieta – Latvijas  Universitātes 
Tautas  deju  ansamblis DANCIS (va-
dītājs Rolands Juraševksis) un Rīgas 
pašvaldības  kultūras  iestāžu  apvienī-
bas Koncertorganizācijas Ave Sol Tau-
tas deju ansamblis TEIKSMA (vadī-
tājs Jānis Ērglis).

2. vieta – Rīgas Tehniskās univer-
sitātes  Tautas  deju  ansamblis  VEK-
TORS (vadītāja  Dagmāra Bārbale), 
Rīgas Kultūras un tautas mākslas cen-
tra Mazā ģilde Tautas deju ansamblis 
LĪGO (vadītājs Jānis Purviņš).

3. vieta – Rīgas  Celtniecības  ko-
ledžas  jauniešu  deju  kolektīvs  AUS-
TRIS (vadītāja  Elita Treilone),  Rī-
gas Stradiņa universitātes Tautas deju 
ansamblis  AČKUPS (vadītāja  Elita 
Treilone).

„Mani patīkami pārsteidza D gru-
pa – vidējā paaudze: tik daudz enerģi-
jas un spara pat salīdzinājumā ar jau-
niešu kolektīviem! Visa diena pagāja 
vienā elpas vilcienā, bet vislielāko 
pārsteigumu sagādāja tas, ka nepro-
fesionāļi spēj dejot tik augstā līmenī. 
Mums, kaimiņiem, šajā ziņā no jums ir 
daudz ko pamācīties. Žūrijai bija viegli 
strādāt – skaidri kritēriji, arī starpība 
starp kolektīviem bija acīmredzama. 
Novēlētu jaunajiem būt enerģiskākiem 
un spēt izjust dotās telpas mērogu, lai 
ik dejā iestrādātais zīmējums pilnvēr-
tīgi atvērtos,“ ar  saviem  iespaidiem 
dalās Jūrate Sodīte-Bradauskiene.

„Tas, ka visa Latvija dejo, tas, ka 
saglabātas dejas tradīcijas, ir lieliski – 
no jums daudziem jāmācās un jāņem 
piemērs. Es kā skatītājs un žūrijas lo-
cekle izbaudīju šo dejas prieku. Divus 
kolektīvus, kurus šodien redzēju, varē-
tu saukt arī par profesionāļiem. Un tau-
tas tērpi – tie ir lieliski! Mani visvairāk 

savaldzināja tieši vidējās paaudzes de-
jotāji,“ stāsta Jeļena Ščerbakova.

„Latviešu deju svētku konkursu 
vērtēju ne pirmo reizi. Un varu teikt 
droši – Igaunijā tā nedejo un arī ne-
spēj dejot,“ pēc deju kolektīvu vērtē-
šanas saka Pauls Bobkovs.

„Pirmkārt, es vēlētos pateikties 
visiem kolektīvu vadītājiem un horeo-
grāfiem – uzskatu, ka dejas un uzstāša-
nās kvalitāte Latvijā ir augstā līmenī, 
ņemot vērā, ka dejotāji nav profesio-
nāļi. Tas norāda, ka kolektīvu vadītāji 
acīmredzami ir arī labi skolotāji. Ir 
redzama atšķirība starp deju kolektī-
viem, pat ja šodien konkursā piedalās 
labākie no labākajiem – atšķirība ir 
redzama. Ar to es domāju tieši to, kā 
kolektīvi deju izdzīvo, kā to aiznes līdz 
skatītājam, un to ir ļoti grūti iemācīt,“ 
akcentē Petri Kaupinens.

„Esmu ļoti gandarīta par šo die-
nu – par dejotāju atdevi, augsto līmeni, 
jo tie taču ir amatieri, kas dejo brīvajā 
laikā un dara to no visas sirds. Visos 
kolektīvos varēja just uztraukumu, 
sacensības garu, bet kopumā – neno-
vērtējams ir no skatuves virmojošais 
dejotprieks, gaišums, mīlestība pret 
katru dejas kustību,“ tā Gunta Bāliņa.

„Šodien virmoja gaiss, bija brī-
nišķīga sacensību gaisotne. Man bija 
interesanti vērot, kā kolektīvi izvieto-
sies – situācija noskaidrojās, vien sa-
liekot visus punktus kopā. Kolektīvu 
vadītājiem novēlu izvēlēties konkur-
sam piemērotas dejas, kurās kolektīva 
varēšanu atvērtos pilnīgi un daudzpu-
sīgi,“ stāsta Rita Spalva.

Dziesmusvētku  laikā  notiks  divi 
skatuviskai  tautas  dejai  veltīti  pasāku-
mi – koncerts Vēl simts gadu dejai 2. jū-
lijā Arēna Rīga un  deju  lieluzvedums 
Māras zeme  Daugavas  stadionā 6. un 
7. jūlijā  ar  ģenerālmēģinājumu 5. jūli-
jā. Abi koncerti tiks tiešraidīti LTV, kā 
arī  sabiedrisko mediju  digitālajās  plat-
formās – ltv.lv, lsm.lv, visiemltv.lv.

Inga Vasiļjeva
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētku
Sabiedrisko attiecību vadītāja
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Melburnas sabiedrībā aktīvie 
darbinieki Ansis Vairogs ar sievu 
Noru tiks apbedīti Latvijas kapos, 
kur guļ Anša māsa Ilze Kalnāre un 
viņu māte.

Iemīļotās  dzejnieces  Ilzes  Kalnā-
res brālis Ansis Vairogs (1919 – 2012) 
un  viņa  dzīvesbiedre  Nora  Vairoga 
(dz. Misiņa,  1920 – 2016)  tiks  ap-
glabāti  tajā  pat  kapu  laukumiņā,  kur 
dus 1968. gadā aizsaulē aizgājusī Ilze 
Kalnāre  un  1972. gadā  Ērgļu  pansio-
nātā mirusī viņas un Anša māte Mar-
ta Dreimane. Vējavas  kapi –  Latvijas 
visaugstākais  kapu  kalniņš –  atrodas 
Vidzemes  augstienē,  pašreizējā  Ju-
murdas  pagastā,  netālu  no  mātes  un 
abu bērnu dzimtās vietas Vestienas.

Nonākšana Austrālijā
Ansis Vairogs, kā leģionārs pēcka-

ra gados palika Vācijā, no kurienes de-
vās uz Angliju. Anglijā Ansis  iepazi-
nās ar rīdzinieci Noru Misiņu, kas bija 
devusies prom no Latvijas 1944. gadā. 
Ansis  ar  Noru  salaulājās  Londonā, 
1955. gadā. Nākamajā gadā pāris kopā 
izceļoja uz Austrāliju, kur palika līdz 
mūža  beigām. Viņi  apmetās  uz  dzīvi 
Melburnā,  kur  kļuva  ļoti  iemīļoti  un 
cienīti latviešu sabiedrībā.

Apbedīšanas ceremonija notiks 
otrdien, 10. jūlijā, plkst. 13.00 Vēja-
vas kapu kapličā. Pēdējā gaitā Vairogu 
pāri pavadīs mūzika un dzeja, piedalo-
ties  folkloristei  Ilgai Reizniecei un ak-
trisei  Esmeraldai  Ermalei.  Izvadīšanu 
filmēs Latvijas Okupācijas muzejs. Silti 
gaidīsim ikvienu, kas saskāries ar Drei-
maņu – Vairogu – Misiņu ģimenēm vai 
pazīst I. Kalnāres daiļradi. Pēc piemiņas 

ANSIS VAIROGS (1919 – 2012) un NORA VAIROGA, dz. Misiņa (1920 – 2016)

Apglabāšana Latvijā: otrdien, 10. jūlijā, plkst.13.00.
Apglabāšanas ceremonija Vējavas kapu kalnā – 135 km un, apmēram, 2 stundu braucienā no Rīgas

(starp Ērgļiem un Madonu: pie Jumurdas – Lauteres un Inešu – Vestienas ceļu krustojuma).

Mīļi gaidīts ikviens, kurš saskāries ar Dreimaņu – Vairogu – Misiņu ģimenēm vai pazīst I. Kalnāres daiļradi.

Tiek piedāvāts transports – īpaši norīkots busiņš aties no Reimersa ielas
blakus Latvijas Okupācijas muzejam (Raiņa bulvārī 7), Rīgā plkst. 10.30.

Ja vēlaties šo iespēju izmantot, lūdzu, pieteikties pēc iespējas ātrāk.
Tuvāka informācija: Anita Andersone +371 2020 3838 vai granita@ozemail.com.au

Dzejnieces Ilzes Kalnāres brālis atgriežas dzimtenē
Apglabāšana Vējavas kapos

No kreisās: Ilze Kalnāre, Marta Dreimane, Ansis Vairogs 1930. gadā.
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Trešais un ceturtais no kreisās: Ansis un Nora Vairogi pēc laulībām Londonā.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Otrdien, 3. jūl.,  plkst.  11.30  ALB 
namā  notiks  Rosmes  saiets.  Dalības 
maksa $ 5. Visi laipni aicināti.
Ceturtdien, 5. jūl., plkst. 10.00 ALB 
namā  spēlēsim  Scrabble  un  ēdīsim 
pusdienas.  Lūdzu  pieteikties  LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $ 5.
Svētdien, 8. jūl.,  plkst.  9.30  novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Ceturtdien, 12. jūl.,  plkst.  10.00 LB 
namā  spēlēsim  Scrabble  un  ēdīsim 
pusdienas.  Lūdzu  pieteikties  LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 12. jūl., plkst. 10.00 Kino 
rīts ALB namā: dokumentāla filmu Uz 
Tobago. Kurzemniekiem pa pēdām. Pēc 
filmas siltas pusdienas; lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 10. jūl. Ieeja $2.
Svētdien, 15. jūl.,  plkst.  9.30  novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Trešdien, 18. jūl.,  plkst.  11.00  izbrauk-
sim no ALB nama uz pusdienām Royal 
Oak hotelī, Clarendon. Maksa pusdienām 
$18 par galveno ēdienu un saldo. Pieteik-
ties LAIMAS birojā līdz 17. jūlijam.

Ceturtdien, 19. jūl., plkst. 10.00 ALB 
namā  spēlēsim  Scrabble  un  ēdīsim 
pusdienas.  Lūdzu  pieteikties  LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5.
Sestdien, 21. jūl., plkst. 11.00 ALB namā 
LAIMAS pavārmākas kurss. Dace Dār-
ziņa demonstrēs savu tortes recepti. Da-
lības maksa $5. Visi laipni aicināti.
Svētdien, 22. jūl.,  plkst.  9.30  novuss 
Tālavas mazajā zālē.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 15. jūl., plkst. 11.00 dievkal-
pojums. 8. svētdiena pēc Vasarsvētkiem.

Brisbanē
Sestdien, 21. jūl., plkst. 12.00 Rummy 
un zolītes pēcpusdiena Latviešu namā. 
Maksa $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Ceturtdien, 5. jūl. plkst. 14.00, Mel-
burnas Starptautiskās kamermūzikas 
sacensību (Melbourne International 
Chamber Music Competition)  Aus-
tralian  National  Academy  of  Music, 
South Melbourne Town Hall, 210 Bank 
Street South Melbourne otrajā koncertā 
piedalās  Francijas/Latvijas  ansamblis 
Trio Sōra, kurā vijolniece ir latviete Ma-
gdalēna Geka. Ieeja $35/$28.
Sestdien, 7. jūl., plkst. 12.00 Vanadžu 
pusdienas DV mītnē.
Otrdien, 10. jūl., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
Sestdien, 14. jūl.,  plkst.  15.30  gaidu 
un skautu nodarbības Latviešu namā.
Sestdien, 21. jūl.,  plkst.  11.00  vana-
džu sanāksme Latviešu ciemā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 8. jūl., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Sv. Krusta baznīcā.

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
2. jūlijs
Lauma, Ilvars, Halina
1928.  Ķirurgs  un  politiķis  Viktors 
Kalnbērzs.
1973. mūziķis, čellists Ēriks Kiršfelds.
1988.  Latvijas  hokejists  Aleksandrs 
Fadejevs.

3. jūlijs
Benita, Everita, Verita, Emerita
1858. latviešu aktrise Dace Akmentiņa.
1884.  militārs  darbinieks,  ģenerālis, 
Latgales divīzijas komandieris LKOK 
Andrejs  Krustiņš.  1941.  gadā  depor-
tēts uz Krieviju un nošauts.
1903.  arhitekts,  Vienības  nama  Dau-
gavpilī un aizsargu nama Indrā autors 
Verners Vitands.
1943.  Daugavpilī  notiek  plašs  Latga-
les rakstnieku sarīkojums veltīts 1941.
gadā  represētajiem  un  izsūtītajiem 
Latgales rakstniekiem.
1948. tēlnieks, amatnieks Uldis Sterģis.
1954.  latviešu  garīdzniece,  LELBĀL 
arhibīskape Lauma Zušēvica.

4. jūlijs
Uldis, Ulvis, Sandis, Sandijs
Ebreju tautas genocīda upuru piemi-

ņas diena
ASV Neatkarības diena
1710. Rīga kapitulē krieviem.

5. jūlijs
Andžejs, Andžs, Edīte, Esmeralda
1883.  izglītības  darbiniece  Elza  Zie-
mele.
1888.  Latviešu  strēlnieku  pulkvedis 
Lkok  Frīdrihs  (Fricis)  Briedis.  1918. 
gadā Maskavā naktī no 27. uz 28. au-
gustu nošauts kā balto kontrrevolucio-
nārās kustības organizators.
1928. datorzinātnieks Juris Hartmanis.
1938. uzņēmējs, politiķis Aivars Jeru-
manis.
1943. sākas Kurskas kaujas –  lielākās 
tanku kaujas vēsturē.

6. jūlijs
Anrijs, Arkādijs
1878.  tehniķis  (ierosināja  šīfera  ražo-
šanu Latvijā un izgatavoja pirmo pro-
dukciju) Nikolajs Dorzeņiks-Čačs.
1935.  SLT  aktrise,  režisore,  tulkotāja 
Lija Veikina.

7. jūlijs
Alda, Maruta

1928. grafiķis Rihards Skrubis.
1932.  ALT  aktieris,  režisors,  sabied-
risks  darbinieks  Austrālijā  Ivars  Mi-
rovics.
1993. Guntis Ulmanis ievēlēts par pir-
mo  Latvijas  prezidentu  pēc  neatkarī-
bas atjaunošanas.

8. jūlijs
Antra, Adele, Ada
1838. vācu dirižabļu konstruktors Fer-
dinands fon Cepelīns.
1873.  (v.st.  26.jūn.)  dziesma,  vēlākā 
valsts himna, Dievs, svēti Latviju pir-
mo reizi  izpildīta  I Vispārējo  latviešu 
dziesmu  svētku  svinīgajā  atklāšanas 
aktā Rīgas Latviešu biedrībā.
1903. rakstnieks Jūlijs Vanags.
1927. mākslinieks Haralds Norītis.
1928. Krāslavas kapos pēc vietējā poļu 
skolotāja S. Laseviča meta atklāts pie-
mineklis  Latgales  atbrīvošanas  cīņās 
kritušajiem poļu karavīriem. Marmora 
plāksnē minēti 45 kritušo uzvārdi, kā 
arī  norādīts  par  42  nezināmajiem ka-
ravīriem.
1973.  Beverīnā  (ASV)  sākas  Austru-
mu  apgabala  latviešu  vasaras  vidus-
skola.  ■

brīža visi mīļi aicināti pakavēties turpat 
pie uzkodām un atspirdzinājumiem.

Tiek piedāvāts transports no Rīgas 
ar autobusu, kas aties no Reimersa ielas 

blakus  Latvijas  Okupācijas  muzejam 
(Raiņa  bulvārī 7),  plkst. 10.30.  Lūdzu 
pieteikties pēc iespējas ātrāk, sazinoties 
ar  Anitu  Andersoni:  +371 2020 3838 
vai granita@ozemail.com.au

Anita Andersone
Laikrakstam „Latvietis“

Tēvu zeme runā
Runā akmens, runā kalns, runā vārpas 

druvā,
Runā katrs koks un lauks valodā tik 

tuvā.
Ilze Kalnāre (1942)

Ilzes Kalnāres brālis atgriežas...
Turpinājums no 14. lpp.



16. lpp.  Laikraksts „Latvietis“ Otrdien, 2018. gada 3. jūlijā

Eiro kurss
Eiropas  Centrālās  bankas  atsauces 
kurss 29. jūnijā.
€1 = 1,57870 AUD
€1 = 0,88605 GBP

€1 = 1,72470 NZD
€1 = 1,16580 USD

Svētdien, 15. jūl.,  plkst.  11.00  diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 22. jūl.,  plkst.  11.00  diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 15. jūl.,  plkst.  10.30  diev-
kalpojums.

Sidnejā
Trešdien, 4. jūl.,  plkst.  13.00  zolīte 
Latviešu namā.
Piektdien, 13. jūl., plkst. 12.00 Senio-
ru saiets Latviešu ciemā. Lū̄dzu katru 
paņemt  līdz kādu piemiņas  lietiņu, ko 
esat saglabājuši – Pirmā daļā būs iespē-
ja to parādīt pārējiem un dalīties ar savu 
stāstu. Otrā daļā izvilkumi no iepriek-
šējiem  Vispārējiem  latviešu  Dziesmu 
un Deju svētkiem. Visi aicināti.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 8. jūl.,  plkst.  9.30  dievkal-
pojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 15. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 22. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 5. jūl., plkst. 13.00 kārtējā 
baltiešu  mēneša  tikšanās  Broadbeach 
Library,  61  Sunshine Boulevard, Mer-
maid Waters  (iepretim Pacific Fair ie-
pirkšanās  centram).  Ieejot  bibliotēkā, 
sekot norādījumam uz Meeting Room A.

Vācijā
Ceturtdien, 12. jūl., plkst. 18.00 – 20.30 
Latviešu Centrā Minsterē (LCM), Salz-
mannstrasse  152,  ciemosies  Latvijas 
Valsts prezidents. Latviešu Centrs Mins-
terē aicina uz tikšanos ar Latvijas Valsts 
prezidentu Raimondu Vējoni LCM aulā. 
Uzstāsies  bērnu  ansamblis  Do-Re-Mi 
un bērnu tautas deju kopa Rudzupuķe ar 
mazu priekšnesumu. Prezidents uzrunās 
tautu un pēc tam būs iespēja sarunai.

Latvijā
No sestdienas, 30. jūnija, līdz svētdie-
nai. 8. jūlijam Rīgā XXVI Vispārējie 
latviešu dziesmu un XVI deju svētki 
Latvijas valsts Simtgades zīmē. Plī-
vos 1873. gada un 2018. gada Svētku 
karogi; https://dziesmusvetki.lv
Ceturtdien, 5. jūl., plkst. 14.00 – 16.00 
Latvijas  Nacionālajā  mākslas  muzejā, 
ievadot  Imanta  Tillera  personālizstādi 
Ceļojums uz nekurieni,  notiks  divas 
lekcijas,  veltītas  Imanta  Tillera  izstā-
dei,  ko  sniegs  īpašie  viesi. Austrālijas 
komponiste  Rozalinda  Peidža  (Rosa-

lind Page), kura studējusi arī filozofiju, 
pastāstīs par savu skatījumu uz Imanta 
Tillera daiļradi. Savukārt latviešu izcel-
smes arhitekts Andrejs Andersons, kas 
dzīvo un strādā Austrālijā, nolasīs lek-
ciju par Austrālijas muzeju arhitektūru. 
Aicināti visi interesenti! Norises vieta: 
LNMM galvenā ēka, Konferenču zāle 
(1. stāvā). Ieeja bez maksas. Iepriekšēja 
pieteikšanās nav nepieciešama.
Ceturtdien, 5. jūl.,  plkst.  18.00  fon-
da Mākslai vajag telpu Vasaras mājā 
Kalnciema  ielā  36/38  tiks  atklāts  po-
pulārās  krievu  grupas  Mumiy  Troll 
un jaunā mākslinieka Krišjāņa Elvika 
kopdarbs.  Izstāde,  kurā mūziķi  inter-
pretē  Zuzānu  kolekcijā  esošo  glezno-
tāja  Bruno  Vasiļevska  darbu  Klusā 
daba – saules stars, ir jau otrā projekta 
Skaņai vajag mākslu ietvaros.
Ceturtdien, 5. jūl., plkst. 19.00 Kino-
teātrī  Spendid Palace,  Rīgā  pasaules 
pirmizrādi  piedzīvos  Jura  Podnieka 
studijā Antras Cilinskas režijā veidota 
dokumentālā  filma  par  Imantu  Tille-
ru Iemesti pasaulē, kas sniegs ieskatu 
mākslinieka  personībā,  daiļradē  un 
viņa ģimenes vēsturē, parādot meistara 
saistību ar latvietību. Filmēšanas gru-
pa arī devās uz visgrūtāk sasniedzamo 
vietu Austrālijā – Papunju.  Šeit  dzīvo 
aborigēnu mākslinieks Maikls Nelsons 
Džagamara  (Michael  Nelson  Tjaka-
marra), kura darbus Tillers  apropriējis 
savā daiļradē. Aicināti visi interesenti!
Piektdien, 6. jūl.,  plkst.  17.00 Latvi-
jas Nacionālajā mākslas muzejā Iman-
ta  Tillera  izstādes  atklāšanā  notiks 
Austrālijas  komponistes  Rozalindas 
Peidžas  (Rosalind  Page)  īpaši  Imanta 
Tillera  mākslas  darbiem  komponēta 
mūzikas performance. Pasaules pirm-
izrādi piedzīvos skaņdarbs Horizonts, 
ko Peidža  radījusi Latvijas Radio ko-
rim  Kaspara  Putniņa  vadībā.  Tāpat 
vakara  viesiem  būs  iespēja  dzirdēt 
kompozīciju Esamība un laiks klavie-
rēm, čellam un klarnetei Jura Žvikova, 
Ērika  Kiršfelda  un  Mārtiņa  Circeņa 
izpildījumā. Aicināti visi interesenti!
Sestdien, 7. jūl. – 30. sept., Latvijas 
Nacionālā  mākslas  muzeja  galvenās 
ēkas Lielajā zālē, Latvijas valsts simt-
gades  programmas  ietvaros,  būs  ska-
tāma  vērienīga  Imanta  Tillera  perso-
nālizstāde Ceļojums uz nekurieni.
Svētdien, 8. jūl.,  plkst.  13.00  Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Svētdien, 8. jūl., plkst. 18.00 Rīgas Sv. 
Jāņa baznīcā ar amerikāņu komponistu 
zelta programmu – No Bernsteina līdz 
spiričueliem viesosies prestižais Čikā-
gas Festivāla koris diriģentu Kirstenas 
Hedegārdas  un  Endrjū  Luisa  vadībā. 
Pateicoties  labdaru  atbalstam,  ieeja 
koncertā  būs  bez  maksas.  Koncerta 
apmeklējumam Rīgā  lūgums  iepriekš 
saņemt bezmaksas ielūgumus jebkurā 
Biļešu paradīzes tirdzniecības vietā.
Svētdien, 8. jūl., plkst. 20.00 aicinājums 
Rīgas Latviešu biedrībā būt kopā Dzies-
mu svētku noslēguma koncerta Zvaigžņu 
ceļā tiešraides translācijā no RLB nama 

Lielās zāles, kur pie galdiņiem, kopā ar 
draugiem, omulīgā atmosfērā, neatkarī-
gi no laika apstākļiem, varēsim dalīties 
svētku  sajūtā  un  dziedāt  līdzi  koncerta 
dalībniekiem mums visiem tik tuvās lat-
viešu dziesmas. Darbosies bufete. Kopā 
svinēšana būs ļoti sirsnīga un pacilājoša!
Pirmdien, 9. jūl., plkst. 18.30 Jelgavas 
Sv. Annas baznīcā ar amerikāņu kom-
ponistu  zelta  programmu – No Berns-
teina līdz spiričueliem  viesosies  pres-
tižais Čikāgas Festivāla koris diriģentu 
Kirstenas Hedegārdas un Endrjū Luisa 
vadībā.  Pateicoties  labdaru  atbalstam, 
ieeja koncertā būs bez maksas. Koncer-
ta apmeklējumam Rīgā lūgums iepriekš 
saņemt  bezmaksas  ielūgumus  jebkurā 
Biļešu paradīzes tirdzniecības vietā.
Ceturtdien, 12. jūl., plkst. 20.00 Ma-
zajā ģildē 24. Starptautisko senās mū-
zikas  festivālu  atklās  Elīna  Šimkus 
un senās mūzikas ansamblis Fantasia 
Ficta no Šveices. Koncertā Mazajā ģil-
dē skanēs itāļu un angļu baroka mūzi-
kas pērles, tostarp tādu lielmeistaru kā 
Karlo Džezualdo, Klaudio Monteverdi 
un Hanrija Pērsela skaņdarbi.
Piektdien, 13. jūl., plkst. 20.00 Starp-
tautiskā senās mūzikas festivāla ietva-
ros  Lielajā  ģildē  koncertā Vivaldi un 
Hendeļa operārijas;  Sinfonietta Rīga 
satiksies ar vienu no spilgtākajām ba-
roka mūzikas balsīm, ko īpaši iecienī-
juši Eiropas baroka mūzikas gardēži – 
Jūliju Ļežņevu.
Sestdien, 14. jūl.,  no  plkst.  11.30 
Starptautisko  senās mūzikas  festivāls 
Rundāles pilī.
Sestdien, 14. jūl., un 15. jūl. Daugav-
pils novada Līksnā, Līksnas parkā jau 
septīto reizi notiks latgaliešu mūzikas 
festivāls Muzykys Skrytuļs, šogad aici-
not  piedzīvot  īpašas  Latgales  sajūtas. 
Festivāla  laikā  notiks  pieci  koncerti, 
kuros  uzstāsies mūziķi,  kuri  rada  un 
izpilda dziesmas latgaliski.
Svētdien, 22. jūl.,  plkst.  13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Līdz 26. aug.  izstāžu  zālē  Rīgas 
mākslas telpa  skatāma  XXVI Vispā-
rējiem  latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētkiem veltīta tautas lietišķās mākslas 
izstāde  Radītprieks.  Tā  pulcē  vairāk 
nekā  1100 meistaru,  kas  darbojas  125 
tautas lietišķās mākslas kolektīvos.
Līdz 30. sept. Latvijas  valsts  simt-
gades  programmas  ietvaros  Latvijas 
Nacionālās  mākslas  muzeja  galvenās 
ēkas Lielajā zālē (Rīgā, Jaņa Rozentā-
la  laukumā  1)  būs  skatāma  vērienīga 
IMANTA  TILLERA  personālizstāde 
Ceļojums uz nekurieni. Imants Tillers 
(1950) ir viens no vadošajiem Austrāli-
jas mūsdienu māksliniekiem.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


